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Abeysinghe, The Hon. Ashok, M.P.:
Debates:
Bills:
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1677-9
Questions, Oral:
Dengue Elimination: using ‘BIL Larvicide’, 1070-1
Hospitals in Kurunegala District:
cafeterias and vehicle parks, 1724-5
Pharmaceuticals Registration:
present methodology, 1483-4
Pharmacists: training methodology, 1348-9
Sri Lanka Transport Board:
excess drivers and conductors, 1202-3
“Suwa Divi” Centers: details, 1354-7
Abeywardena, The Hon. Lakshman Yapa, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 531-4
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1822-4
Abeywardena, The Hon. Mahinda Yapa, M.P.:
Petitions:
Malawipathirana, Mrs. Chamari Priyangika,
Immaduwa, 754
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 528-9
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1436-41
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1843-5
Post- Election Violence, 812-5
Documents, Tabled:
Election Violence Compliant to Weligama Police,
813
Abrupt Suspensions, 257
Affirmations and Oaths:
Bandara, Hon. Jayasinghe, 75
Alagiyawanna, The Hon. Lasantha, M.P.:
Debates:
Bills:
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1291-3

2

Alagiyawanna,The Hon.Lasantha:( Contd.)
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1833-5
Divineguma Managers and Development Officers:
transfers, 1020-5
Post- Election Violence, 890-6
Aluthgamage, The Hon. Mahindananda, M.P.:
Reference to:
Political Harassments, 373-4
Privileges:
Sirasa TV News (04.0.2015) re Hon. P
Ariyanethan’s Remarks about Him, 427-8
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on Office of CJ,
373-6
Post- Election Violence, 826-30
Documents, Tabled:
Nawalapitiya Depot Superintendent’s Complaint,
829
Aluwihare, The Hon. Wasantha, M.P.,
Deputy Minister of Mahaweli Development and
Environment:
Petitions:
Jayawardena, Mr. M.L.M., Matale, 78
Amaratunga, The Hon. John, M.P.,
Minister of Public Order, Disaster Management and
Christian Affairs:
Reference to:
Military People Kept in Northern Army Camps,
1111
Wattala PS Chairman: incident, 275
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1111-7
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 896-904
Social Activists in Sri Lanka:
right to engage, 1317-24
Questions, Oral: Replies:
Police Service Personnel:
allowance at birth of third child, 1471-5
Rathupaswala Shooting Incident, 413-8
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Amaraweera, The Hon. Mahinda, M.P.:
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 1006-8
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1287-91
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1839-41
Divineguma Managers and Development Officers:
transfers, 1025-8
Amunugama, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.:
Committees, Parliament:
Public Accounts Report: Pr., 750-2
Anandan, The Hon. Sivasakthi, M.P.:
Questions, Oral:
Prabhakaran, Mr. Ramasamy: abduction, 541-2
Annual Reports:
Co-operative Wholesale Establishment, (2010), 75
Defence Services Command and Staff College,
(2012), 1698
Department of Ayurveda, (2012), 911
Department of Co-op. Dev., (2012), 1037
Department of Export Agriculture, (2013), 1328
Department of Official Languages, (2013), 1327
District Secretariat- Anuradhapura, (2013), 1327
District Secretariat- Badulla, (2013) 911
District Secretariat- Gampaha, (2013), 911
Forest Conservation Dept., (2013), 653
Institute of Biochemistry, Molecular Biology and
Biotechnology, (2012), 535
Institute of Technology of the University of
Moratuwa, (2012), 1469
Measurement Units, Standards and Services Dept.,
(2013), 911
National Institute of Co-op.Dev., Pollgolla,
(2012), 1327
National Institute of Education, (2012), 243
Open University of SL., (2012), 535
Paddy Marketing Board, (2011), 911
Postgraduate Institute of English of OUSL,
(2012), 535
President Fund, (2012), 1176
Rehabilitation Authority, (2012), 1470
Road Maintenance Trust Fund, (2012), 1176
Sri Lanka Accounting and Auditing Standards
Monitoring Board, (2013), 1327
Sri Lanka Bureau of Foreign Employment,
(2012), 912
Sri Lanka Export Credit Insurance Corp. ,(2011), 911
Sri Lanka Export Dev. Board, (2012), 75-6
Sri Lankan Airlines, (2013/2014), 1470

3

Annual Reports: ( Contd.)
State Dev. and Construction Corp., (2011), 912
State Engineering Corp., (2011), 912
University Grants Commission, (2012), 535
University of Colombo School of Computing,
(2012), 535
University of Sri Jayawardenapura, (2012), 535
Urban Settlement Dev. Authority,
(2012), 912
Antony, The Hon. Victor, M.P.:
Petitions:
Fernando, Mr. W.M.J., Peter, Bangadeniya, 1329
Janas, Mrs. H.E., Chilaw, 245
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 977-80
Ariyanethran, The Hon. P., M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 481-5
Athaullah, The Hon. A.L.M, M.P.:
Reference to:
Prime Minister’s Statement re New Government
Future Dev. Programme, 71-4
Attanayake, The Hon. Tissa, M.P.:
Petitions:
Priyantha, D.M., Allawa, 1329
Atukorale, The Hon. (Mrs.) Thalatha, M.P.,
Minister of Foreign Employment:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 886-90
Auditor General's Reports:
For 2011:
Installments: 1st (Part XI), 1175
For 2012:
Installments:
1st (Part VII), 1175
4th (Part IX), 1175
5th (Part IV, V), 1175
6th (Part X, XI, XII), 1175
Avant Garde, 474-5,1367-8
Badhiutheen, The Hon. Risad, M.P.,
Ministry of Industry and Commerce:
Reference to:
Hon .Prime Minister's Statement re New
Government Future Dev. Programme, 40-1
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Bandara, The Hon. Jayasinghe, M.P.:
Affirmations and Oaths, 75
Maiden Speech, 806-8
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 806-8
Bandara, The Hon. Palitha Range, M.P.,
State Minister of Power and Energy:
Reference to:
Arresting of a Parliament Member, 284- 6
Ven. Uduwe Dhamaloka Thro’s Baby Elephant,
473-4
Avant Garde, 474-5
Petitions:
Piyadasa, Mr. P., Kottukachchiya, 46
Weerasingha, Mr. W. M.P.B., Medirigiriya, 1329
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 470-80
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 989-93
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 767-8
Documents, Tabled:
Election Violence Report, 769
Questions, Oral: Replies:
Sapugaskanda Oil Refinery,
Non-functioning of, 916-8
Bandara The Hon. Shantha, M.P.:
Reference to:
Consultative Com. Process of Assistance to and
Protection of Victims of Crime and Witness Bill,
1082
Election Times, Distribution of Goods in , 1078-9
Oral Questions, 413
Petitions:
Pathirana, Mr. L.P.L.T., Alawwa, 79
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 634-8
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1244-7
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1682-6
Debates, Adjournment:
Development Projects:
initiated by former Government: stalling, 1515-6
implementation, 646-8
4

Bills:
Appropriation (Am.):
SC Determination, 409-10;
1R., 430; 2R., 431-534, 557-646, 660-738;
Div., 737; Com., 739-43; 3R.,743, Cert ,749
Assistance to and Protection of Victims of Crime and
Witness: 2R., 1081-1168; Com., 1069-1174;
3R., 1174
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
1R., 5; 2R., 942-1018; Com., 1018-9; 3R., 1020
National Authority on Tobacco and Alcohol (Am.):
SC Determinations., 745-9; 1R., 756; 2R., 1226-96;
Com.,1297-1300; 3R.,1300; Cert., 1469
National Medicines Regulatory Authority:
SC Determination, 905-9; 1R., 1369-70; 2R., 1547687: Com.1742-71; Div., 1772; 3R., 1772
Bills, Private:
Kahawilgoda Jathika Uruma Uyana Concept Museum
Dev. Fund (Inc.) :1R, 659
Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious and
Buddhist Educational Dev. Found., (Inc.):
Std. Com.' A' Report: Pr., 1328
Ravichandra Fond. (Inc.): 1R., 1546
Sandya Siriwardhana Found. (Inc.): 1R., 6
Sujeewa Senasinghe Found. (Inc.): 1R., 1080
Buddhadasa, The Hon. A.M. Chamika, M.P.:
Petitions:
Pathirana, Mr. Abeyaratne, Welimada, 79
Tennakone, Mr. T.M., Uva Paranagama, 79
Debates:
Appropriation (Am.): 2R., 627-9
Budget (Interim), 87-232
Budget Estimates (2015): Pr., 411
Chandrakumar, The Hon. Murugesu, M.P.,
Deputy Chairman of Committees:
Reference to:
Prevention of Terrorism Act, 1161-2
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1161-4
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 1002-5
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1679-82
Chandrasena, The Hon. S.M., M.P.:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 867-9
Documents, Tabled:
Anuradhapura Election Violence Incidents, 867
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CIFl Finance Company, 1360-4
Colombo Port City Project, 549-50
Commission on the Prevention of Violence Against
Women and Girl Child:
Leader of the Opposition's Report, 1698
Committees, Consultative:
Members Nom. (31Ministries), 1509-45
Committees, Parliament:
Committees, Select:
meeting, 1375
Parliamentary Business:
meeting, 552,749,1037,1545
Public Accounts:
2nd Report: Pr., 750-3
Cooray, The Hon. Reginald, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 700-4
Debates, Adjournment:
Social Activists in Sri Lanka:
right to engage, 1315-6
Dayaratna, The Hon. P., M.P.:
Petitions;
Shantha, Mr. P., Aruna, Ampara, 411
de Silva, The Hon. (Dr.) Harsha, M.P.,
Deputy Minister of Policy Planning, Economic
Affairs, Child, Youth and Cultural Affairs:
Petitions:
Nanyakakara, Mrs. L.A., Nugegoda, 913
Sunanda, Ms. S.D., Rajagiriya, 913
Debates:
Bills:
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1635-9
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1404-09
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1809-13
de Silva, Hon. Mohan Priyadarshana, M.P.:
Petitions:
de Siva, Mr. T. Galle, 1471

5

de Silva, The Hon. Nimal Siripala, M.P.,
Leader of the Opposition:
Reference to:
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 256, 69
Congratulations to New Govt. and President, 11
Hon. Prime Minister: statement re new govt.
future policies, 11-2
National Medicines Regulatory Authority Bill, 1746
-50
New Political Culture: establishment, 11, 14
Political Settlement to National Issue, 12
Post-Election Violence, 12-3
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 435-41
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1232-5
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1556-7, 1568-72
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1772- 850
Post- Election Violence, 757-62
Questions by Private Notice:
CJ Mohan Peiris: complaint to Police, 80-1
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 934-5
Government Servants and Pensioners: benefits ,
1209-10
Mahinda Rajapaksa College, Homagama:
crisis , 422-3
Port City Project: present situation, 754-5
United Nations Human Rights Council:
report postponement , 1076-7
de Zoysa, The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 496-8
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1651-4

Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1829-33
Post- Election Violence, 838-40
Documents, Tabled:
Bibile Bus Depot Superintendent: removal incident,
839
Bibile Dev. Activities, 1831
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de Zoysa, The Hon. T. Ranjith, M.P.:
Debates, Adjournment:
Education Policy of New Government, 1453-7
Debates, Adjournment:
Development Projects: implementation , 646-52
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1772-1850
Divineguma Managers and Development Officers:
transfers, 1020-36
Education Policy of New Government, 1449-68
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office CJ, 278-408
Perpetrators for Misappropriation of Public Funds:
action against, 1688-96
Post- Election Violence, 757-904
Social Activities in SL, Right to Engage in, 1301-24
Devananda, The Hon. Douglas, M.P.:
Reference to:
Prime Minister's Statement re New Government
Future Dev. Programme, 42-4
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.) : 2R, 586-9
Dissanayake, The Hon. Anura, M.P.:
Reference to:
Colombo Port City Dev. Project, 549-50
Constitutional Reforms, 18
Corruptions in the Country, 19
Conspiracy by the Former Government, 21
Current Parliament Composition, 22
Granite Sent to Maldives, 1476-9
Hon. Prime Minister’ s Statement re New
Government Future Policies, 15-23
Leave of Absence:
RajapaksA, Hon. Basil Rohana, 938
Mafias in the Country, 19
National Medicines Regulatory Authority:
1563-5, 1742-7
Presidential Election: victory, 15-6
Relief to People, 20
Right to Information Bill, 18-9
Time Allocations for Members, 52-4
Tamil People's Participating for Voting, 16
Uma Oya Multipurpose Dev. Project:
adverse impacts, 548-9
Petitions:
Herath, Mr. M.T.B., Peradeniya, 80
Debates:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 955-61
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1589-600

6

Dissanayake, The Hon. Anura: (Contd.)
Documents, Tabled:
re Maritime Security Services, 1213
Questions by Private Notice:
CIFl Finance Company, 1360-2
Graduates attached to Ministry of Economic Dev.:
problems,1734-6
Ministry of National Languages and Social
Integration: recruited groups problems, 936-7
Presidential Secretariat:
vehicles misuse, 544-6
Sri Lankans in Maritime Security Services:
problems faced, 1212
Uma Oya Multipurpose Dev. Project:
adverse impacts, 123-6
Questions, Oral:
Aid to Maldivian Government:
financial value,1476-7
Banking Assistants: recruitment metrology, 1711-2
CHOGOM: M/ Media and Information, money
expenditure, 1190-1
Financial Aid to Government of Palestine:
details, 1350-1
Foreign Companies Provided Advisory Services to
Government: details, 1485-6
Mihin Lanka (Pvt.) Ltd.: net loss, 927-9
National Savings Bank:
outsourced office assistants, 1702-4
Pension Anomalies: removal, 1720-2
President's Fund: details, 1058-60
Rice Donated to World Food Programme:
details, 1493-4
Sapugaskanda Oil Refinery,
Non- functioning of, 9148
Sri Lankan Embassy in USA:
transactions with companies:
Cranford Johnson &Robinson Wodds, 1178-9
Patton Bogs, 1067-9
Qorvis Communication, 1074
National Income and Loan Installment
(2011-2012): details, 1331-2
Rathupaswala Shooting Incident:
investigation, 413-4
Dissanayake, The Hon. Lalith, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 674-7
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1124-31
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1600-4
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the Office of
CJ, 378-81
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Dissanayake, The Hon. Navin, M.P., Minister of
Tourism and Sports:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 605-10
Dissanayake, The Hon. P. Weerakumara, M.P.:
Debates:
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1421-4
Divisions:
Appropriation (Am.): 2R., 738
National Medicines Regulatory Authority: 2R., 1722
Documents, Tabled:
Anurdhapura Election Violence Incidents, 867
Bibile Bus Depot Superintendent: removal incident,
839
Bibile Dev. Activities, 1831
Bus Fares, 626
Capital Research Holdings Ltd., re, 386
Central Bank Report (2013), Page, 1432
CJ Mohan Peiris's Letter to Director -General of
Customs, 400
CJ’s Announcement re, 349
Consultative Committee Members of 31 Ministries,
(Nom.), 1510
Corruption in the Country, 569
‘Daily FT’ Article re Economy, 480
Daily News Article re Sri Lankans Worked in
Abroad, 1303
Divineguma Programme: circulars, 1030
Dr. Atula Seneratne's Letter to Presidential
Secretariat, 856
Economic Article re Credit Bubble, 567
Election Violence:
Compliant to Weligama Police, 813
Several Incidents in the Country,769
Rabukkana, 790
Sabragamuwa Province, 803
Financial Statement on oordinating com., 1829
Foreign Reserves, 570
Free Trade Agreement, re, 1556
Government Medical Officers Association Letter to
HE the President, 487
Golden Key and Mr. Mohan, Peiris, re, 383
Speeches of MPP:
Hon. Susil Premajayanthas , 297
Hon. Namal Rajaksa, 1829
Hon. Speaker's Letter to HE the President re
Resolution on CJ, 397
Kumar Guneratnam’s Degree Certificate, 1305
Kegalle District Election Violence Incidents, 824
Maritime Securities, re, 1368
National Medicine Policy for SL, 1562
Nawalapitiya Depot Superintendent’s Complaint,829
7

Documents, Tabled: (Contd.)
One World Prgramme: expenditure, 735
Letter to IGP by Hon. Sarana Gunawradena, 816
Police Complaint re election violence
Rev. Karghawela Nanda Thero's Incident, 814
Sale of Alcohol and Cigarettes: research report, 1260
Samudhi Allocations, 1034
Schools of New Laboratory Opened: 2 lists, 1458
Senaka Bibile Policy, ‘Atta’ Paper Article, 1660
Sinhala ‘Adaderana.lk’ News Article, 1223
Sunil Perera's Song , 687
Supreme Court FR Case Record, 335
Tricomalee DIG's Close Associates: register, 875
Vehicle Importers, L/C Report, 443
Violence Incident Investigation: report ,777
Ekanayake, The Hon. T.B., M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 603-5
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1665-8
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1807-8
Ekanayake, The Hon. W.B., M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 697-9
Expunctions,
458, 479, 766, 771, 878, 1242
Farook, The Hon. Hunais, M.P.:
Debates:
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1428-30
Fernando, The Hon. Arundika, M.P.:
Petitions:
Pathirana, Mr. L.P.L.T., Allauwa, 79
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 507-10
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 994-7
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 578-81
Fernando, The Hon. Milroy S., M.P.:
Debates:
Bills: Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 947-8
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Fernandopulle, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshani,
M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R.,721-4
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1673-6
Bills, Private:
Ravichandra Found. (Inc.):1R., 1546
Sandaya Siriwardhana Found. (Inc.): 1R., 6
Gajadeera, The Hon. Chandrasiri, M.P.:
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1158-61
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 985-7
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1433-6
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 778-80
Gamage, The Hon. Piyasena, M.P.:
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1824-6
Gankanda, The Hon. Dunesh, M.P., Deputy Minister
of Urban Development, Water Supply and Drainage:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 876-8
Gunaratne, The Hon. Sarath Kumara, M.P.:
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 1008-14
Gunasekera, The Hon. DEW, M.P.:
Reference to:
Prime Minister’s Statement re New Government
Future Dev. Programme, 53-9
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 510-15
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1631-5
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of the CJ, 363-6

8

Gunawardana, The Hon. M.K.A.D.S., M.P.,
Minister of Lands:
Questions, Oral: Replies:
‘Bim Saviya’ Programme: objectives, 1201-2
Gunawardane, The Hon. Bandula, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 485-93
Documents, Tabled:
‘Daily FT’ Article re Economy, 480
Government Medical Association Letter to
HE the President, 487
Gunawardena, The Hon. Dinesh, M.P.:
Clarification on:
Hon. Rajiva Wijesinha's Resignation of State
Minster Post, 1506
Reference to:
Abstained from Voting: record of MPP, 738
Avant Grade Maritime Services, 27-8
Bills Referred to SC: distribution of Copies to
Opposition Party Leaders, 755
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 258-9, 265, 272
Congratulations to New Prime Minister, 23
Gotabaya Rajapaksa's Bank Account:
‘Island’ news report, 29-30
Government's 100 Days Programme, 24
Hon. Mahinda Rajapaksa , 25-6
Hon. Members, Time allocations, 555
Hon. Prime Minster’s Statement re, New
Government Future Dev. Programmes, 23-31
John Kerry, United States' Secretary of State:
message, 25-6
Live Telecast of Debates, 428-9
New Political Culture, 23-4
Privileges:
TNL News Telecast re Him, 657-8
Points of Order:
Parliament Procedure re Appointment and
Removal of CJ, 81-2
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 557-61
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1639-42
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
office of CJ, 319-23
Post- Election Violence, 792-5
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Gunawardena, The Hon. Dinesh: (Contd.)
Questions by Private Notice:
Local Government Electoral System, 654-5
Gunawardena, The Hon. Gitanjana, M.P.:
Debates:
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1430-3
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1806-7
Documents, Tabled:
Central Bank Report (2013), Page, 1432
Gunawardena, The Hon. Sajin de Vass, M.P.:
Petitions:
Anura, Mr. G.W., Ambalangoda, 914
Mendis, Mr. D.L.S.N., Ambalangoda, 914
Gunawardena, The Hon. Sarana, M.P.:
Petitions:
Hinattimulla, Mr. D.K.R., Metotamulla, 80
Jayasekara, Mr. N.I. T., Veyangoda, 79
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 815-8
Documents, Tabled:
Bus Fares, 626
Letter to IGP by Him, 816
Hakeem, The Hon. Rauff, M.P., Minister of Urban
Development, Water Supply and Drainage:
Reference to:
Consultative Committee Process of Assistance to
and Protection of Victims of Crime and
Witness Bill, 1082
Hon. Prime Minister's Statement re New
Govt. Future Dev. Programmes, 39-40
New Election Victory, 39
Post- Election Consensus, 39

Documents, Tabled:
Vehicle Importers, L/C Report, 443
Questions, Oral:
‘Bim Saviya’ Programme: objectives, 1200-1
Coal Power Plants: details, 1047-8
Corporal S.P.K. Wanniarachi, Deceased:
payment of half salary, 1498-500
National Saving Bank:
employees promotions, 418-9
River Valleys Dev. Board:
employees compensation, 1357-9
Sri Lanka Mirror Website: details, 1051-2
Sri Lankan Fisherman Held in Captive in India:
government intervention, 1338-9
Umra and Haj Pilgrims for Muslims in Public
Service: visa granting mechanism, 1206-7
Harrison, The Hon. P., M.P., Minister of Social
Services, Welfare and Livestock Development:
Reference to:
Marriage Registration Fee, 460-1
Petitions:
Premasiri, Mr. L.S.A., Ranpathwila, 76
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 431-5
Hasen Ali, The Hon. M.T., M.P.,
State Minister of Health:
Petitions:
Hussain, Mr. A.M.M., Kalmunai, 77
Razeed, Mr. A.H.M., Samanthrai, 77
Thusdick, Mr. A.P., Marathamunai, 77

Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1131-5

Hashim, The Hon. Kabir, M.P., Minister of Highways,
Higher Education and Investment Promotion:
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1796-01

Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office CJ, 341-6

HE the President:
Presence in the Chamber,1, 88, 715, 1547

Handunnetti, The Hon. Sunil, M.P.:
Petitions:
Seneviratne, Mr. Isuru, Beruwala, 79

9

Handunnetti, The Hon. Sunil: (Contd.)
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 444-51
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1117-20
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1388-94

Herath, The Hon. Jayarathna, M.P:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 583-6

Her-Jay
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Herath, The Hon. Kanaka, M.P.:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 789-91
Documents, Tabled:
Election Violence in Rabukkana, 790
Herath, The Hon. Vijitha, M.P.:
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on Office the CJ ,
307-12
Post- Election Violence, 845-53
HSBC Swiss Branch:
Sri Lankan Accounts, 1364-7
Hundred -Day Revolution (Interim Budget):
Proposals:
Dairy Farming Industry , 104, 158, 206
Decentralized Budgets, 105, 159, 207
Essential Goods:
tax reduction, 109-12,162-6, 209-11
Farmers Waiver of Advances Granted,
103, 156-7,205
Fuel Prices:
reduction , 108-9,161, 208-209
Healthy Motherhood, 102-3,156, 205
Hand Tractors:
concessionary prices, 104,157-8, 206
Healthcare Expenditure, 106, 160, 207-8
LP Gas Prices:
reduction, 20-09, 112-3, 166
Mansion Tax, 113, 167, 212-3
Passenger Bus Fares and School Van Charges, 109
WIFI Facilities, 130,183, 224
Pensions Revision, 101-2,155, 204
Preschool Teachers:
allowance, 122, 176, 218
Salary:
Private Sector, 100-1,154-5, 203-4
Public Sector, 99-10, 155, 203
Samurdhi Allowance:
enhancement, 102,155-6, 204
Senior Citizens Fixed Deposit:
interest rate, 102, 156, 204-5
Youth Parliament:
empowering , 106,158,206
Indika, The Hon. V.K., M.P.:
Petitions:
Abeysekara, Mr. W.M.A., Veyangoda, 79
Saman, Mr. H.W., Katuwana, 79
Jagodage, The Hon. Achala, M.P.:
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling, 1817-21

10

Jayamaha, The Hon. Nalin Bandara, M.P.:
Petitions:
Wijegunawardena, Mr. Gundasa, Megahathana, 80
Privilege:
Attack During the Inspection Tour to Port
Authority: SP’s Ruling, 910
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 629-34
Bills, Private:
Sujeewa Senasinghe Found. (Inc.): 1R., 1080
Questions, Oral:
Road Development Project: details:
Hettipola-Kuliyapitiya, 1716-8
Kadhapola- Rambawewa, 1479-81
Pannala- Kuliyapitiya, 1706-8
M/ Construction, Engineering Services, Housing
and Common Amenities: money spent on
hoardings, 921-3
Norachcholai Power Plant Operation and
Maintenance, 1043-4
Jayaratne, The Hon. D.M., M.P.:
Reference to:
Allocation of Time for Him, 1401-4
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 462-5
Debates;
Bill:
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1616-20
Regulations:
Employees' Provident Fund Act,1401-4
Jayasena, The Hon. (Mrs.) Sumedha G., M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 597-603
Documents Tabled:
Rest of Her Speech, 603
Jayasuriya, The Hon. Karu, M.P., Minister of Public
Administration, Provincial Councils, Local
Government and Democratic Governance and
Minister of Buddhhasasna:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 671-4
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Jayasuriya, The Hon. Karu: (Contd.)
Questions by Private Notice, Replies to:
Local Government Electoral System, 655-6
Karalliyadde, The Hon. Tissa, M.P.:
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1794-6
Post- Election Violence, 780-2
Kariyawasam, The Hon, Akila Viraj, M.P.,
Minister of Education:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 615-24
Debates, Adjournment:
Education Policy of New Government, 1458-68
Documents, Tabled:
Schools of New Laboratory Opened: 2 lists, 1458
Questions by Private Notice, Replies to:
Mahinda Rajapaksa College, Homagama:
crisis , 426-7
Questions, Oral: Replies:
Isolated Schools Dev. into Child Friendly
Environment: details, 1345-8
Karunanayake, The Hon. Ravi, M.P.,
Minister of Finance:
Reference to:
CSN Network, 433
Live Telecast of Debates, 430
Pension Anomalies, 450
Super Gain Tax, 433
Vehicle Tax, 433
Privileges:
Attack During the Inspection Tour to Port
Authority: SP’s Ruling, 910
Statement:
Interim Budget, 87-141, 141-194, 195-242
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 431-5,724-37
Documents, Tabled:
‘One World’ Programme: expenditure, 735
Questions by Private Notice, Replies to:
CIFl Finance Company:
problems of customers, 1362-4
HSBC Swiss Branch:
Sri Lankan Accounts, 1365-7
11

Karunanayake, The Hon. Ravi: (Contd.)
Questions, Oral: Replies:
Banking Assistants:
recruitment methodology, 1713-15
National Income and Loan Installment
(2011-2012): details, 1333-5
National Savings Bank:
employees permanency, 419-20
River Valleys Dev. Board:
compensation, 1359-60
Women Interest, Free Loan Scheme for: details,
1337
Karunatileka, The Hon. Gayantha, M.P.,
Minister of Mass Media and Parliamentary Affairs
and Chief Government Whip:
Appointment:
Chief Government Whip, 4
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 681-5
Order:
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.):
Pr., 1176
Debates, Adjournment:
Development Projects:
implementation , 649-52
Questions by Private Notice, Replies to:
Uma Oya Multipurpose Dev. Project:
adverse impacts, 547-9
Questions, Oral: Replies:
CHOGOM: M/Mass Media and Information
expenditure, 1192-6
Sri Lanka Mirror Website: details, 1053-4
Ketagoda, The Hon. Jayantha, M.P.:
Privileges:
Obstruction to Him by group of people, 1507-8
Kiriella, The Hon. Lakshman, M.P.,
Minister of Plantation Plantation Industries and
Leader of the House of Parliament:
Appointment:
Leader of House of Parliament, 4
Reference to:
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 261-2, 267-8
National Medicines Regulatory Authority, 1373
President Secretariat, Director/Transport, 795-9
Debates:
Bills: Appropriation (Am.): 2R., 579-83
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Kiriella, The Hon. Lakshman: (Contd.)
Debates: (Contd.)
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1095-8
National Medicine’s Regulatory Authority:
2R., 1611-2
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the Office of
CJ, 287-92
Post- Election Violence, 795-9
Questions by Private Notice, Replies to:
Sri Lankans in Maritime Security Service
(Avant Garde): problems faced, 1367-9
Documents, Tabled:
Maritime Security: 3 document re, 1367-8
Kumar Gunaratnam,
1303-22
Kumara, The Hon. Ajith, M.P.:
Reference to:
Kumar Gunaratnam, 1301, 1303,1345, 1368-9
National Medicines Regulatory Authority Bill
Amendments re, 1747-50
Points of Order:
National Medicines Regulatory Authority Bill,
Submitting to Consultative Committee, 1371-3
Privileges:
Intrusion into His Office at Depanama, 1222-4
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 704-8
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1659-65
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1414-8
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister’s Statement on the Office of
CJ, 349-51
Social Activists in Sri Lanka:
right to engage, 1301-9
Documents, Tabled:
Daily News Article re Sri Lankans work in
Abroad , 1303
Kumar Gunaratnam :
degree certificate, 1305
visa document, 1305

12

Kumara, The Hon. Ajith: (Contd.)
Documents, Tabled: (Contd.)
Police Complaint re Intrusion into His Office,1223
Senaka Bibile Drugs Policy:
‘Atta’ News Paper Article, 1660
Sinhala ‘Adaderana.lk’ News Article re Police
Media Spokesman’s Statement, 1223
Questions, Oral:
Kurunegala General Hospital: CT scanner, 1072-4
Leave of Absence:
Rajapakse, Hon. Basil Rohana , 938
Lokubandara, The Hon. Udith, M.P.:
Petitions:
de Silva, Mr. M.P., Bandarawela, 536
Dilshan, Mr. K.V.S.N., Pannipitiya, 536
Dissanayake, Dr. D.M.P.B., Ampitiya,536
Dissanayake, Mr. H.M.K.B., Kotawehera, 536
Kariyawasam, Mr. E.S.S., Police Station,
Kegalle,536
Pathurana, Mr. N.J., Bandarawela, 536
Peiris, Mr. H.R.L., Chunnakum, 536
Ranawera, Mr. B.J.A.M., STF Camp,
Shashtrawela, 536
Senerath, Mr. S.P.S.S.K. Aranyake, 536
Ubhayaratne, Mr. E.L.C., STF Camp,
Kathukurunda, 536
Werasekara, Mr. U.G.D., STF Camp, Jaffna, 536
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1826-9
Documents, Tabled:
Financial proved documents, 1829,
Speech of Hon. Namal Rajapaksa's, 1829
Madduma Bandra,The Hon. R.M. Ranjith, M.P.,
Minister of Internal Transport:
Questions, Oral: Replies:
Sri Lanka Railways Department:
employees permanency, 539-41
Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Vijayakala, M.P.,
Deputy Minister of Women’s Affairs:
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 982-5
Mannapperuma, The Hon. Ajith, M.P.:
Petitions:
Priyankara, Mr. M.A., Amila, Dompe, 1329
Weralupitiya, Mr. A.A.S., Kelaniya, 914
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Mannapperuma, The Hon. Ajith: (Contd.)
Debates: (Contd.)
Bills:
Appropriation ( Am.): 2R., 498-06
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1256-61
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1669-73
Debates, Adjournment:
Perpetrators for Misappropriation of Public Funds:
action against, 1688-9
Post- Election Violence, 863-7
Documents, Tabled:
Research Report re Sale of Alcohol and
Cigarettes, 1259
Questions, Oral:
Agricultural Tractors: increase of tax, 1204-5
Electricity Transmission Division: expenditure, 932-2
Fuel Adjustment Charges: percentage, 1726-7
Gampaha, Miriswatte to Wathuragma:
project to broaden road, 918-21
Kottawa- Matara expressway:
private busses, 1729-30
Norachcholai Thermal Power Plant:
details, 1062-4
Units of Electricity Added to National Grid:
details, 1197-9
Women, Interest -Free Loan Scheme for :
details, 1335-7
Members of Parliament:
Affirmations and Oaths:
Bandara, Hon. Jayasinghe, 75
Appointments:
de Silva, Hon. Nimal:
Leader of the Opposition, 4
Karunathileka, Hon. Gayantha:
Chief Government Whip, 4
Kiriella, Hon. Lakshman:
Leader of the House of Parliament,4
Senewiratne, Hon. W.D.J.:
Chief Opposition Whip, 4
Maiden Speech:
Bandara, Hon. Jayasinghe, 806-8
Leave of Absence:
Rajapaksa, Hon. Basil Rohana, 935
Resignation:
Sirisena, Hon. Maithiripala:
Member of Parliament, 3
Wicremasinghe, Hon. Ranil:
Post of Leader of the Opposition, 3

13

Messages from the President:
Public Security Proclamations, 1-2
Ministerial Statements:
Hundred- Day Revolution (Interim Budget),
87-141, 195-242
Hundred– Day working Programme:
New government future Dev. programmes, 83-7
Port City Project: current situation, 940-2
Violence against Women and the Girl Child:
Interim Report of the Leader of Oppositions
Commission, 1739-40
Mithrapala, The Hon. H.R., M.P:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 714-7
Muralidaran, The Hon. Vinayagamoorthi, M.P.:
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 997-9
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 835-8
Mutukumarana, The Hon. S.C., M.P.:
Debates, Adjournment:
Education Policy of New Government,
1452-3, 1462-3
Post- Election Violence, 856-8
Nanayakkara, The Hon. Manusha, M.P.:
Petitions:
Fowzia, Mrs. P.M, Galle, 79
Nanayakara, Mr. Raja, Galle, 754
Nanayakkara, The Hon. Vasudeva, M.P.:
Reference to:
Arresting Him in 1971, 285
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 273-4
Hon. Jayantha Katagoda’s Security, 1287
Petitions:
Clarence, Ms. Rameela Mervin, Jaffna, 78
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 515-21
Assistance to and Protection of Victims of
Crime and Witness: 2R., 1135-8
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1611-2
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1424-8
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Nanayakkara, The Hon. Vasudeva: (Contd.)
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ , 346-9
Post- Election Violence, 803-06
Social Activities in Sri Lanka:
right to engage, 1309-11
Documents, Tabled:
CJ’s Announcement, 349
Questions by Private Notice:
HSBC Swiss Branch:
Sri Lankans’ Accounts, 1364-5
Orders, Regulations, Resolutions, Rules, etc.:
Order:
Code of Criminal Procedure (Sp. Prov.): Pr., 1176
Public Security Proclamations, 1-2
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1374-448
United Nations Act: Pr., 411
Padmasiri, The Hon. Y.G., M.P.:
Debates, Adjournment:
Education Policy of New Government,
1449-52, 1467
Post- Election Violence, 869-71
Parliament:
Abrupt Suspensions, 257, 304
Committees, Consultative:
Members Nom. (31 Ministries), 1509-45
HE the President:
presence in the chamber, 2, 88,1508
Hon. Speaker’s Announcements re Live Telecast of
Parliament Proceedings, 14
Maiden Speech:
Bandra, Hon. Jayasinghe, 806-8
Special Security Arrangement: Indian
Prime Minster’s address to Parliament 1697-8
Standing Orders (Am.): Pr., 234-42
Summoning of Parliament, 277
Pathirana, The Hon. Buddhika, M.P.:
Reference to:
Oral questions, 412
Petitions:
Hemasiri, Mr. Manage, Henegama, 1329
Shantha, Mr. E. S., Coconut Research Institute,
Lunuwilla, 411
Uparis, Mr. I.P., Matale, 411
Debates:
Bills:
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1235-44

14

Pathirana, The Hon. Buddhika: (Contd.)
Questions, Oral:
Coconut -based products: export details, 1182-4
Development of Isolated Schools into Child
Friendly Schools: details, 1343-4
Fisheries Harbours: budget proposal, 1699-700
Gohagoda Animal Farm: details, 1039-40
Police Service Personnel:
allowance at birth of third child, 1471-3
Southern Expressway: entry point, 1054-6
Pathirana, The Hon. (Dr.) Ramesh, M.P.:
Debates:
Bills:
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1643-6
Peiris, The Hon. (Prof.) G.L., M.P.:
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of
Crime and Witness: 2R., 1105-11
Perera, The Hon. Ajith P., M.P.,
Deputy Minister of Foreign Affairs:
Reference to:
CJ Mohan Peris's Participation for Receiving
Holy Pope at Katunayake Airport, 351, 355, 358
Petitions:
Manohara, Mr. S.D.S., Paragastota, 1329
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1165-8
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1294-6
National Medicines Regulatory Authority:
2R.,1646-51
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1845-50
Hon. Prime Minster's Statement on the
Office of CJ , 351-8
Social Activities in Sri Lanka,
Right to engage in, 1311-5
Questions, Oral: Replies:
Foreign Companies Provided Advisory Services to
Government: details, 1485-94
Perera, The Hon. Dilan, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 711-4
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Perera, The Hon. Dilan: (Contd.)
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1143-7
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ , 389-94
Perera, The Hon. Felix, M.P.:
Reference to:
Wattala Pradeshiya Sabha Chairman’s Incident,
274-5
Petitions:
Harischandra, Mr. B.S., Ja-Ela, 78
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 685-8
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 966-72
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1276-81
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 858-63
Documents, Tabled:
Sunil Perera's Song, 687
Perera, The Hon. Gamini Jayawickrama, M.P.,
Minster of Food Security:
Questions, Oral; Replies:
World Food Programme:
rice donated details,1494-7
Perera, The Hon. M. Joseph Michael, M.P.,
Minster of Home Affairs and Fisheries:
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 1014-8
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1394-401
Questions by Private Notice, Replies to:
Development Activities of the Country, 1078
Questions, Oral: Replies:
Sri Lankan Fisherman Held in Captive:
Sri Lanka Govt. intervention, 1338-43

15

Perera, The Hon. Lakshman Wasantha, M.P.:
Petitions:
Uparis, Mr. I.P., Matale, 411
Petitions:
Abubakkare, Mr. M.S.M., Hemmathagama, 411
Aluthgamage, Mr. C.S.G.,
Sri Lanka Insurance, Eheliyagoda, 1330
Anura, Mr. G.W., Ambalangoda, 914
Appuhamy, Mr. P.M., Dompe, 77
Ariyaratne, Mr. W.B.T., Rambukana, 1330
Ayoma, Mrs. K.A.K., Handapanagoda, 913
Beddage, Mrs. V. K., Padukka, 754
Bulankulama, Mr. M.B.,
Sri Lanka Insurance, Kekirawa, 1330
Champika Mrs. K.P.M., Nittambuwa, 1038
Chandrasekara, Mrs. Susila, Anurdhapura, 537
Chandrawathie, Mrs. M.,
Sri Lanka Insurance Corp., Kurunegala, 913
Clarence, Ms. Rameela Mervin, Jaffna, 78
Cooary, Mr. Nihal, Walapane, 754
Dabarera, Mr. K.A.S.K.,
Sri Lanka Insurance, Marawila, 1470
Dassanayaka, Ms D.M.E., Veyangoda, 913
de Siva, Mrs. D.G.A, Rohini,
Sri Lanka Insurance, Galgamuwa, 1471
de Silva, Mrs. L.H.N.S., Kuligoda, 1471
de Siva, Mr. T.L. Galle, 1471
Dharmasena, Mr. A.S.K., Rambukana, 913
Dharmathilake, Mr. A.G.,
Sri Lanka Insurance, Kandy, 76
Dilani Mrs. A.U., Monika, Nittambuwa, 753
Dilshan, Mr. K.V.S.N., Pannipitiya, 536
Dissanayake, Mr. D.M., Ampitiya, 536
Dissanayake, Mrs. D.M., Amara, Mahagama, 77
Dissanayake, Mr. K.R., Tangalle, 1038
Dissanayake, Mr. L.C., Veyangoda, 912
Dissanayake, Mrs. W.D.D.M.,
Sri Lanka Insurance, Kalutara, 754
Dissanayke, Mr. J.M.K.B.,
Police Station, Kotawehera, 536
Dissnanayake, Mr. K.R., Tangalle, 1038
Goddage, Mrs. V.K., Padukka, 754
Ekanayake, Mr. Jayasena, Colombo-9
Fernando, Mrs. S.G., Anusha, Delgoda, 913
Fernando, Mrs. Wasantha Padmini, Kelaniya, 1471
Ferando, Mr. W.K. S., Moratuwa, 753
Fonseka, Mr. H.P.C.,
Sri Lanka Insurance, Puttalam, 537
Fowzia, Mrs. P.M, Galle, 79
Gamage, Mr. P.A.,
Sri Lanka Insurance, Avissawela, 1330
Gambeera, Mr. I.T., Homagama, 912
Godabadage, Mrs. Pushpa Sanjeewani, Idamegama,
1038
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Petitions: (Contd.)
Gunathilake, Mrs. S., Sri Lanka Insurance,
Ambalangoda, 754
Gunawardhane, Mr. P. N..K.K., Battaramulla, 537
Harischandrara, Mr. B.S., Ja-Ela, 78
Hemasiri, Mr. Manage, Henegama, 1329
Heras, Mr. U.A.G., Sri Lanka Insurance
Avissawella, 244
Herath, Mr. M.T.B., Peradeniya, 80
Hewagamage, Mr. Jayantha, Rajagiriya, 537
Hussain, Mr. Hussain, Kalmunai, 77
Ihalagama, Mr. C. M., Sri Lanka Insurance,
Beruwala, 76
Illeperuma, Mrs. W.N.D., Sri Lanka Insurance,
Elpitiya, 244
Janas, Mrs. H.E., Chilaw, 245
Janasa, Mr. W.A.S.L.S.A., Sri Lanka Insurance,
Marawila, 76
Jayakody, Mrs. J.A.S.N., Wathurugama, 1330
Jayantha, Mr. I.P., Pannala, 654
Jayantissa, Mr. A., Uhangoda, 244
Jayaratne, Mr. kumaradasa, Arandara, 244
Jayasingha, Mrs. J.A., Kumari, Horana, 913
Jayawardene, Mr. M.A., Sarath, Ratnapura 78
Jayawardene, Mr. M.L.M., Matale, 78
Kariyawasam, Mr. E.S.S., Kegalle, 536
Karunaratne, Mrs. H.D.M.J., Horana, 1330
Karunasena, Mr. T.H., Trincomalee, 78
Karunathilaka, Mr. B.J.D, Ingiriya, 243
Khan, Mr. Attatik, Mohomad, Kurunegala, 914
Kongahawaththa, Mr. R., Nedungamuwa, 1330
Koswatha, Mrs. L.S.P., Ratnapura, 244
Kuamasiri, Mr. K.l.J., Sri Lanka Insurance,
Avisssawella, 1177
Kularatne, Mrs. P.A., Inoka, Pandura, 244
Kumara, Mr. U.M. J., Kuliyapitiya, 1330
Kumarasinghe, Mrs. K.V.M.N., Maha Induruwa , 77
Kumari, Mrs. M.G.S., Nilmini, Sri Lanka Insurance,
Colombo-02 ,1038
Kusumawathie, Mrs. P.H., Wathuragama, 1471
Lakmali, Ms. G.H.W., Sadhana, Piliyandla, 537
Lalani, Mrs. J.A., Gonapola, 80
Liyanage, Mrs. C.M., Sri Lanka Insurance,
Elpitiya, 77
Liyanage, Mrs. U.S.P., Sri Lanka Insurance,
Ambalangoda, 244
Liyange, Mr. Shimantha, Kalutara, 78
Malawipathirana, Mrs. Chamari Priyangika,
Imaduwa, 754
Manaweera, Mrs. Prema, Trincomalee, 78
Manohara, Mr. S. D.S., Paragastota, 1329
Matarage, Mrs. K.T., Sri Lanka Insurance, Galle,
1038
Mayadune, Mr. M.C.K., Sri Lanka Insurance,
Colombo-02, 244
Meddegoda, Mrs. M.G.D.N., Sri Lanka Insurance,
Kandy, 244
16

Petitions: (Contd.)
Mendis, Mr. D.L.S.N., Ambalangoda, 914
Muhandiramge,Mrs. Wasantha Rohini, Pannipitiya,
244
Munasinghe, Mrs. D.M., Minuwangoda, 753
Munasinghe, Ms. Sujeewa, Sri Lanka Insurance ,
Thambuththegama,244
Munasinhe, Mrs. M.D.T.K., Kadawatha, 244
Nanayakakra , Mr. Raja, Galle, 754
Nanyakakara, Mrs. L.A., Nugegoda, 913
Narangoda, Mr. Sampath, Mount Lavinia, 75
Obesekara, Ms. J.M.T.C., Dodampe, 77
Pallage, Mrs. R.F.T., Kadawatha, 537
Parasadi, Mrs. A. Kumudu, Sri Lanka Insurance,
Colombo-02, 1471
Pathirana, Mr. L.P.L.T., Alawwa, 79
Pathirana, Mr. N.J., Bandarawela, 536
Pavitharani, Mrs. Shiranthika, Pitakotte, 1038
Peiris, Mr. H.R.L.S., Police Station, Chunakum, 536
Perera, G.I.C., Prera, Maharagama, 1038
Perera, Mr. B.S.S., Gampha, 567
Perera, G.K.H., Dehiwala, 912
Perera, Ms. G.P.S. Pannipitiya, 913
Perera, Mr. N.J.A.S.S., Peliyagoda, 1471
Perera, Mr. W.A.A.J., Sri Lanka Insurance,
Horana, 754
Perera, Mr. T.W., Rajagiriya, 753
Perera, Mrs. M. Chandrika, Beruwala ,1038
Piyasasa, Mr. P., Kottukachchchiya, 76
Piyasena, Mr. W.G., Galle, 1329
Polonovita, Mrs. Manori, Kadawata, 244
Premalatha,Mr. W., Warakapola, 244
Premasiri , Mr. L.S.A., Ranpathwila, 76
Premathilaka, Mrs. B. Mallika, Sri Lanka Insurance,
Colombo-02, 1471
Priyadarshana, Mr. K.T.N., Ganemulla, 1470
Priyani, Ms. H.M.D, Maharagama, 77
Priyankara, Mr. M.A., Amila, Dompe, 1329
Priyantha, Mr. D.M., Alawwa, 1329
Pushapakumari, Mrs. M. D., Norosha,
Sri Lanka Insurance, Kalutara1038
Pushpakura, Mr. P.M., Jayantha, Arddiyagala, 914
Rajapaksha, Mr. N.D.B., Kalutara, 1038
Ranasisiri, Mr. Balapatabedhiarachi, Bentota,78
Ranaweera, Mr. B.J.A.M., STF Camp,
Shashtrawela,536
Randunu, Mr. J.M.N., Sri Lanka Insurance,
Horawpathana, 1470
Ratnayake, Mr. N.B., Wellampitiya, 244
Renuka, Ms. W.H.G., Sri Lanka Insurance,
Melsiripura, 77
Rizeed, Mr. A.H.M., Samanthrai,77
Rukamal,, Mrs.S.H.K., Pannipitiya, 537
Sagari, Ms. H.M., Muditha, Baddegama,1329
Samithadsasa, Mr. A.R., Kottawa, 753
Senerath, Mr. S.P.C.S.K., Police Station,
Aranayake, 536
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Petitions: (Contd.)
Seneviratne, Mr. H.M., Sri Lanka Insurance,
Kurunegala, 537
Seneviratne, Mr. Isuru, Beruwala, 79
Shantha, Mr.E.S., Coconut Research Institute,
Lunuwilla , 411
Shubhashini, Mrs. B.M., Priyangika,
Trinciomalee, 78
Silva, Mr. B.G.L., Andiambalama, 76
Silva, Ms. G.H., Indrani,
Sri Lanka Insurance, Kandy, 537
Siriwardhana, Mrs. S.A.V.R .K., Ratmalana ,1038
Silva, Mr. L. A.D.S., Moratuwa, 537
Sriyalatha, Ms. K .A .K., Mategoda, 77
Subhasingha, Mrs. G.N.S., Dehiwala, 77
Sumanalatha, Mrs. D.G.A., Rohini,
Sri Lanka Insurance, Galgamuwa, 1471
Sunanda, Ms. S .D., Rajagiriya, 913
Sunil, Mr. W.A., Greshan, Polonnaruwa, 245
Tennakone, Mr. T.M., Uva Paranagama, 79
Thilakasiri, Mr. B.T.,
Sri Lanka Insurance, Colombo-2, 753
Thusdick, Mr. A.P., Marathamunai, 77
Ubhayaratne, Mr. L.L.C., STF Camp,
Katukurunda, 536
Udugoda, Ms. Chinthika, Kadawatha, 537
Uparis, Mr. I .P., Matale, 411
Vithanage, Mr .C., Pannipitiya, 244
Walpola, Mr. C.S.,
Sri Lanka Insurance, Imaduwa , 912
Wanninayake, Mr. W.M.K.,
Sri Lanka Insurance, Nikaweratiya, 76
Wasantha. Mrs. S.W.S.M., Malathi,
Sri Lanka Insurance, Kurunegala, 1471
Weerasekara, Mrs. W.M.S.M., Balangoa , 1038
Weerasingha, Mr. W.P.R.D., Veyangoda, 1038
Weerasinghe, Mr. W.A.W.N., Veyangoda, 76
Weralupitiya, Mr. A.A.S., Kelaniya, 914
Werasekara, Mr. U .D., STF Camp, Jaffna, 536
Wickramasundara, Mrs. S.D., Moratuwa, 537
Wickremasingha, Mr. J., Ruwanwela, 244
Wickramasingha, Mr. M.G.M., Pannipitiya,1038
Wijegunawardena, Mr. Gundasa, Megahathana, 80
Wijeratna, Mrs. L.H.S., Mahragma, 537
Wijeratne, Mrs. N.R.P.,
Sri Lanka Insurance, Fort, 1330
Wijeratne, Mr. R.M., Pannipitiya, 537
Wilfred, Mr. V.D., Sunil, Ratmalana, 244
Wimalawathie, Mrs. H., Heiyangoda,913
Yashodha, Mrs. Verani, Himbutana New Town, 80
Points of Order:
Live Telecast Parliament Proceedings, 653
National Medicines Regulatory Authority Bill,
Submitting to Consultative Committee, 1409

17

Premachandran, The Hon. Kandiah , M.P.:
Reference to:
‘Gothabya’ Detention Center in Trincomalee
Air Force, 1101
UNO Resolution re Sri Lanka, 1100
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1098-1102
Premadasa, The Hon. A.D. Champika, M.P.,
Deputy Minister of Industry and Commerce:
Petitions:
Dharmasena, Mr. A.S.K., Rambukana, 913
Premadasa, The Hon. Sajith, M.P.,
Minister of Housing and Samurdhi:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 660-7
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 949-55
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1572-82
Debates, Adjournment:
Divineguma Managers and Dev. Officers:
transfers, 1028-36
Hon. Prime Minister's Statements on the
Office of CJ , 297-307
Documents Tabled:
Divineguma Programme: circulars, 1030
Samurdhi Allocations, 1034
Post- Election Violence, 782-9
Questions by Private Notice, Replies to:
Graduates Attached to M/ Economic Dev., 1736-9
Premajayantha, The Hon. A.D. Susil, M.P.:
Reference to:
Chief Justice Mohan Peiris: police complaint, 270
Road Dev. Authority:
termination of service, 1382
Petitions:
Ekanayake, Mr. Jayasena, Colombo-09,78
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 293-7
Post- Election Violence, 881-6
Documents, Tabled:
Rest of His Speech, 297

Pre-Que

INDEX — SESSION 2015

[Vol. 232

20thJanuary , 2015 - 6th March, 2015
President Fund,(2012):
Auditor General's Reports: 1176
HE The President:
Presence in the House , 1508
Privileges:
Attack During the Inspection Tour to Port
Authority: SP’s Ruling:
Hon. Ravi Karunanayake, 910
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, 910
Biased Action of Police on Hon. R. Yogarajan’s
Complaint: SP’s Ruling, 910
Intrusion into Office at Depanama:
Kumara, Hon. Ajith 122-24
Obstruction to Hon. Jayantha Kategoda by
group of peoples 1507-8
Searched and Sealing of Hon. Susantha
Punchinilame’s Office , 257-8
‘Sirasa TV’ Allegation on Hon. Ranil
Wicremasingha’s Interview with 'Hiru’ TV, 1504-6
‘Sirasa TV’ News re Hon. P. Ariyanethan,s Remarks
about Hon. Mahindananda Aluthgamage: 427-8
TNL News Telecast re Hon. Dinesh Gunawradena,
657-8
Public Security Proclamations:
(Section-40),1-2
Punchinilame, The Hon. Susantha, M.P.:
Petitions:
Jayawardene, Mr. M.A., Sarath, Ratnapura,78
Karunasena, Mr. T.H., Trincomalee,78
Manaweera, Mrs. Prema, Trincomalee,79
Ratnasiri, Mr. Balapatabedhi arachi, Bentota,78
Shubhashini, Mrs. B.A., Priyangika,
Padvi Siripura, 78
Srimantha, Mr. Pradeep, Bentota, 78
Privileges:
Searched and Sealing of His office, 257-8
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.) :
2R., 987-9
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 874-6
Documents, Tabled:
Tricomalee DIG's Close Associates: register, 875
Pushpakumara,The Hon. A.P. Jagath, M.P.:
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1835-8
18

Questions by Private Notice:
CJ Mohan Peiris: complaint to Police, 80-1
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 934-5
Government Servants and Pensioners:
benefits for ,1209-10
Graduates attached to M/ Economic Development,
1734-6
HSBC Swiss Branch:
Sri Lankans’ Accounts, 1364-5
Local Government Electoral System, 654-4
Mahinda Rajapaksa College, Homagama:
crisis, 422-3
M/ National Languages and Social Integration:
recruited group problems, 936-7
Port City Project: present situation, 754-5
Presidential Secretariat: vehicles misuse, 544-6
Report Of United Nations Human Rights Council:
report postponement,1076-7
Sri Lanka Transport Board:
act of political revenge, 1731-4
Sri Lankans in Maritime Security Services:
problems faced, 1212-7
Uma Oya Multipurpose Development Project:
adverse impact, 423-6
Questions by Private Notice, Replies to:
CIFl Finance Company: problems of customers,
1362-4
Development Activities of the Country, 1078
Government Servants and Pensioners:
benefits 1210-11
Graduates Attached to M/ Economic Development,
1736-9
HSBC Swiss Branch:
Sri Lankans’ Accounts, 1365-7
Local Government Electoral System, 655-6
Mahinda Rajapaksa College, Homagama:
crisis , 426-7
Uma Oya Multipurpse Development Project:
adverse impacts, 547-8
United Nations Human Rights Council:
postponement of report, 1217-21
Questions, Oral:
Agricultural Tractors: increase of tax, 1204-6
‘Bim Saviya’ programme: objectives- 1200-2
CHOGOM: M/ Media and Information, money
expenditure,1190-1
Coal Power Plants: details, 1047-50
Coconut –Based products: export details, 1182-90
Dengue Elimination:
use of ‘BTI Larvicide’, 1070-4
Development of Isolated Schools into Child Friendly
Schools" : details, 1343-8
Electricity Transmission Division: expenditure, 931-4
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Questions, Oral: (Contd.)
Financial Aid to Government: details,
Palestine: 1350-4
Maldivian Government,1476-7
Foreign Companies Provided Advisory Services to
Government: details, 1485-93
Road Development Projects: details,
Gampaha, Miriswatte to Wathuragma, 918-1
Hettipola-Kuliyapitiya details, 1716-20
Kadhapola- Rambewa, 1479-83
Pannala- Kuliyapitiya ,1706-11
Fuel Adjustment Charges: percentage, 1726-8
Gohagoda Animal Farm: details, 1039-3
Hospitals in Kurunegala District:
cafeterias and vehicle parks, 1724-6
Women, Interest -Free Loan Scheme for
details,1335-7
Kottawa- Matara expressway: private busses, 1729-1
Kurunegala General Hospital: CT scanner, 1072-4
Marking Assistants: recruitment methodology, 1711-5
Mihin Lanka (Pvt.) Limited: net loss, 927-31
M/ Construction, Engineering Services, Housing and
Common Amenities: money spent on hoardings,
921-5
National Income and Loan Installment (2011-2012):
details, 1331-5
National Saving Bank:
employees promotion, 418-22
outsourced office assistants, 1702-6
Norachcholai Power Plant:
details, 1062-8
operation and maintenance, 1043-6
Palali Airport: construction work, 925-7
Pension Anomalies: removal, 1720-4
Pharmaceuticals Registration:
present methodology, 1483-4
Pharmacists: training methodology, 1348-50
Police Service Personnel:
allowance at birth of third child, 1471-5
Prabhakaran, Mr. Ramasamy: abduction, 541-4
President's Fund: details, 1058-62
Rathupaswala Shooting Incident: investigation, 413-8
Reconstruction of Fisheries Harbours:
budget proposal, 1699-02
Rice Donated to World Food Programme:
details, 1493-98
River Valleys Dev. Board:
employees compensation, 1357-60
Sapugaskanda Oil Refinery,
Non- functioning of, 914-8
Southern Expressway: entry point, 1054-8
Sri Lanka Mirror Website: details, 1051-4
Sri Lanka Railways: employee permanency, 538-41
Sri Lanka Transport Board:
excess drivers and conductors, 1202-3

19

Questions, Oral: (Contd.)
Sri Lankan Embassy in USA:
transactions with companies:
Cranford Johnson, 1178-82
Patton Bogs, 1067-70
Qorvis Communication, 1074-6
Sri Lankan Fisherman Held in Captive in India:
Government intervention,1338-43
‘Suwa Divi’ Centers:
details, 1354-6
Train Accidents:
details, 1501-3
Umra and Haj Pilgrimes for Muslims in Public
Service: visa granting mechanism, 1206-8
Units of Electricity added to National Grid:
details, 1197-200
Radhakrishnan, The Hon. P., M.P.,
State Minister of Education:
Reference to:
Prime Minister's Statement re New Government
Future Dev. Programme, 41-2
Rajapaksa, The Hon. Basil Rohana, M.P.:
Leave of Absence, 938
Rajapaksa, The Hon. Namal, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 691-3
Bills, Private:
Kahawilgoda Jathuka Uruma Uyana Concept
Museum Dev. Fund. (Inc.): 1R., 659
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1804-06
Post- Election Violence, 871-3
Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa, M.P.,
Minister of Justice and Labour Relations:
Reference to:
Prevention of Terrorism Act, 1162
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1081, 1084- 92
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1374-78
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ , 397-408
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Rajapakshe, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa: (Contd.)
Documents, Tabled:
CJ Mohan Peiris Letter to Director General of
Customs, 400
Hon speaker's Letter to the HE the President re
Resolution, 397
Rajathurai, The Hon. Perumal, M.P.:
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness : 2R., 1147-50
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1272-6
Ramanayake, The Hon. Ranjan, M.P.,
Deputy Minister Social Services, Welfare and
Livestock Development:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 830-5
Ranawaka, The Hon. Patali Champika, M.P.,
Minister of Power and Energy:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 562-73
Document Tabled;
Corruption of the Country, 569
Economic Article Credit Bubble, 567
Foreign Reserves, 571
Debates, Adjournment:
Perpetrators for Misappropriation of Public Funds:
action against 1691-6
Questions, Oral: Replies:
Coal Power Plants: details, 1048-50
Norachcholai Power Plant:
operation and maintenance, 1044-6
Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye, M.P.:
Reference to:
Constitutional Reform Era, 35
Drugs Bill, 38
Eastern Province Bar Culture, 36-7
Electoral System, 37
Hon. Mahinda Rajapaksa's Service, 34-5
Hon. Prime Mister's Special Statement re New
Government Future Dev. Programmes, 32-9
JHU Proposals to SLFP, 32-3
Kidney Issues, 37
National Government Concept, 35-6
Northern Province Issues, 36
Social Unrests, 37
State Media Usage, 34
Tobacco Companies Activities under:
‘Mathta Thita’ Progrmme, 37
20

Rathana Thero, The Hon. (Ven.) Athuraliye: (Contd.)
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 818-26
Ratnayake, The Hon. C.B., M.P.:
Petitions:
Cooary, Mr. Nihal, Walapane, 754
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 762-7
Rules:
Procedure to be Followed on Arresting of a Member
of Parliament, 1325-7
Samarasinghe, The Hon. Mahinda, M.P.:
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of
Crime and Witness: 2R., 1151-4
Samaraweera, The Hon. Mangala, M.P.,
Minister of Foreign Affairs:
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 973-7
Regulations:
United Nations Act: Pr., 411
Debate, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 312-9
Documents, Tabled:
Commissioner, United Nation Human Right
Commission, Letter to,1221
Questions by Private Notice, Replies to:
United Nations Human Rights Council:
postponement of report, 1217-21
Questions, Oral: Replies:
Sri Lanka Embassy in US, Transaction:
Craford Johnson & Robinson Woods Company,
1179-82
Sampanthan, The Hon. R., M.P.:
Reference to:
HE The President Maithripala Sirisena:
congratulations, 14
Hon. Prime Minister Statement re New Govt.
Future Policies, 14-5
Tamil National Alliance: support,15
Tamil Questions, 15
Tamil Speaking People: North and East, 15
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Saravanapavan, The Hon. E., M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 610-15
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1251-6
Selvarasa, The Hon. Pon, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 677-81
Semasinghe, The Hon. Shehan, M.P.:
Petitions:
Pushpakura, Mr. P.M., Jayantha, Addiyagala, 914
Senanayake, The Hon. (Mrs.) Rosy, M.P.,
State Minister of Children’s Affairs:
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1140-3
Senaratne, The Hon. (Dr.) Rajitha, M.P.,
Minister of Health and Indigenous Medicine:
Reference to:
Arresting Him in 1994, 283- 5
National Medicines Regulatory Authority,
2R.,1372-4
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 693-7
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 961-6
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.):1R., 756; 2R., 126-32, 1296
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1547, 1553-68
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 323-30
Documents, Tabled:
Free Trade Agreement, 1556
National Medicine Policy for SL, 1562
Questions, Oral: Replies:
Pharmaceutical Registration:
present methodology, 1484
Pharmacists: training methodology ,1349-50
‘Suwa Devi’ Centers: details, 1356

21

Senasinghe, The Hon. Sujeewa, M.P.,
Deputy Minister of Justice and Labour Relations:
Reference to:
Seeking a Rule from Speaker re Arresting of
Hon. Members of Parliament, 286
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 591-7
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1120-4
National Medicines Regulatory: 2R., 1605-11
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 141-8
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 381-9
Documents, Tabled:
Capital Reach Holdings Ltd., re, 386
Golden Key and Mr. Mohan, Peiris , re, 383
Seneviratne, The Hon. Athauda, M.P.:
Reference to:
Chief Justice Mohan Peiris: police complaint, 266
Petitions:
Abubakkare, Mr. M.S.M., Hemmathagama, 411
Debates:
Regulations:
Employee's' Provident Fund Act, 1409-14
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1841-2
Post- Election Violence, 822-6
Documents, Tabled:
Kegalle District Election Violence Incidents, 824
Senewiratne, The Hon. Lakshman, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 709-10
Senewiratne, The Hon. W.D.J, M.P.:
Reference to:
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 261-2
Consultative Committee Process of Assistance to
and Protection of Victims of Crime and Witness
Bill, 1083
Hon. Dew Gunasekara’s Comment re National
Identity Cards for Voting, 59
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Senewiratne, The Hon. W.D.J: (Contd.)
Reference to: (Contd.)
Marriage Registration Fee , 460-1
Members, Time Allocations, 553-4
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 574-9
Assistance to and Protection of Victims of
Crime and Witness: 2R., 1092-5
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1801-4
Hon. Prime Minister's Statement on the Office of
CJ (Seconded), 285, 358-61
Documents, Tabled:
Election Violence in Sabragamuwa Province, 803
Sirisena, His Excellency Maithripala,
President, Minister of Defence and Minister of
Mahaweli Development and Environment:
Resignation:
From the Member of Parliament, 3
Debates:
Bills:
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1547-53
Sivalingam, The Hon. Muthu, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 718-21
Siyambalapitiya, The Hon. Ranjith, M.P.:
Petitions:
Jayatisa, Mr. A., Uhangoda, 244
Jayaratne, Mr. D., Kumaradasa, Arandara, 244
Premalatha, Mrs. W., Warakapola, 244
Wicremasingha, Mr. G., Ruwenawela, 244
Speaker and Deputy Speaker, Rulings of:
Expunctions, 307, 308,458,479, 878, 766,771
Privilege:
Attack During the Inspection Tour to Port
Authority: ‘motion may be moved’
Hon. Ravi Karunanayake, 910
Hon. Nalin Bandara Jayamaha, 910
Biased Action of Police on Hon. R. Yogaraja’s
Complaint: ‘motion may be moved’, 910
Procedure to be Followed on Arresting of Members
of Parliament, 1325-7
22

Speaker and Deputy Speaker: Announcements, etc.:
Appointments:
Chief Government Whip:
Karunatileka, Hon. Gaynatha, 4
Chief Opposition Whip:
Senewiratne, Hon. W.D.J, 4
Leader of House of Parliament:
Kiriella, Hon. Lakhsman, 4
Leader of Opposition:
de Silva, Hon. Nimal, 4
Auditor General's Reports:
For 2011:
Installments: 1st (Part XI), 1175
For 2012:
Installments:
1st (Part VII), 1175
4th (Part IX), 1175
5th (Part IV, V), 1175
6th (Part X, XI, XII), 1175
Certificates on Bills:
Appropriation (Am.), 749
Fisheries and Aquatic Resources (Am.), 1469
National Authority on Tobacco and Alcohol (Am.),
1469
Committees, Consultative:
Members Nomination (31Ministries), 1509-45
Parliamentary Business: meeting, 749, 1037,1545
Reference to:
Abstained from Voting, Record of MPP, 738-9
Arresting of MPP:
ruling will be given soon, 286-7
Consultative Committee Process of Assistance to
and Protection of Victims of Crime and
Witness Bill, 1084
Leave of Absence of Hon. Basil Rohana
Rajapaksa, , 938
Live Telecast of Parliament Proceedings, 14, 40
Prime Minister of India HE Shri Narendra Modi:
address to parliament, 1697
security arrangement, 1697-8
Resignation:
Hon. Maithripala Sirisena from the Position of
MPP, 3
Hon. Ranil Wickremasinghe from office of Leader
of the Opposition, 3
Supreme Court: Determinations:
Appropriating (Am.), 409-10
National Authority on Tobacco and Alcohol (Am.):
2R., 745-9
National Medicines Regulatory Authority, 905-9
Summoning of Parliament, 277

Sta-Vel

Statement:
‘Sirasa TV’ Allegation on Hon. Ranil
Wicremasingha’s Interview with 'Hiru’ TV, 1504-6
Sumanthiran, The Hon. M.A., M.P.:
Debates: Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ , 330-6
Documents, Tabled:
Supreme Court FR Case Record, 335
Sumathipala, The Hon. Thilanga, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 621-4
Assistance to and Protection of Victims of
Crime and Witness: 2R., 1102-5
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: Stalling , 1775-79 (Seconded)
Hon. Prime Minister's Statement on the Office of
CJ, 376-8
Supreme Court: Determinations:
Appropriation (Am.): 409-10
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): Bill, 745-9
National Medicines Regulatory Authority
Bill, 905-9
Suriyaarachchi, The Hon. C.A., M.P.:
Petitions:
Sunil, Mr. W.A., Greshan, Polonnaruwa, 245
Velayudam, The Hon. K., M.P.,
State Minister of Plantation Industries:
Petitions:
Alagiyawanna, Mr. S.M.M.A., Kirindiwela, 913
Aluthgamage, Mr. C.S.G.,
Sri Lanka Insurance , Eheliyagoda,1330
Ariyaratne, Mr. W.B.T., Rambkkana, 1330
Ayoma, Mrs. K.A.K., Handapanagoda, 913
Bandra, Mr. O.T.M.R.T.D., Ratnapura,1177
Beddage, Mrs. V. K., Padukka, 754
Bothheju, Mr. W.P.N., Veyangoda, 1330
Bulankulama, Mr. M.B.,
Sri Lanka Insurance, Kekirawa, 1330
Champika, Mrs. K.P.M., Nittambuwa, 1038
Chandrasekara, Mr. C.W.M.H.C.,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02, 1176
Chandrasekara, Mrs. Susila, Anurdhapura, 537
Chandrawathie, Mrs. R.M.,
Sri Lanka Insurance , Kurunegala, 913
Dabarera, Mr. K.A.S.K.,
Sri Lanka Insurance, Marawila,1470

Velayudam, The Hon. K.: (Contd.)
Petitions: (Contd.)
Dassanayaka, Ms. D.M.E., Veyangoda, 913
Dayaratne, Mr.L.G., Hokandara North, 753
de Siva, Mrs. D.G.A, Rohini,
Sri Lanka Insurance, Galgamuwa, 1471
de Silva, Mrs. L.H.N.S., Kuligoda,1471
Dhamika, Mr. A .G. Dharmathilake,
Sri Lanka Insurance, Kandy,76
Dilani, Mrs. A.U., Monika, Nittambuwa,753
Dishanthi, Mrs. G.G.D., Watareka, 1177
Dissanayake, Mrs. D.M., Amara, Maharagama, 77
Dissanayake, Mr. K.R., Tangalle,1038
Dissanayake, Mr. L.C., Veyangoda, 912
Dissanayake, Mr. R.P.K., Wathurugama, 1177
Fernando, Mrs. S.G., Anusha, Delgoda, 913
Fernando, Mr. W. K.S., Moratuwa,753
Fernando, Mrs. Wasantha Padmini, Kelaniya, 1471
Fonseka, Mr. H.P.C.,
Sri Lanka Insurance, Puttalam, 537
Gamage, Mr. P.A.,
Sri Lanka Insurance, Avissawela , 1330
Gambeera, Mr. I.T., Homagama, 912
Gunaratne, Mrs. Kanthi Chintha, Malimbada, 1177
Gunathilake, Mrs. S.,
Sri Lanka Insurance, Ambalangoda, 754
Hapuararchi, Mrs. P.M., Nittambuwa,1177
Heras, Mr.U. A.G.,
Sri Lanka Insurance, Avissawella, I244
Hewagamage, Mr. Jayantha, Rajagiriya, 537
Ihalagama, Mr. C.M.,
Sri Lanka Insurance, Beruwala,76
Illeperuma, Mrs. W.N.D.,
Sri Lanka Insurance, Elpitiya, 244
Jamarasinghe, Mr. R.R.B.S.k., Moratuwa, 1330
Janasa, Mr. W. A. S.L S. A.,
Sri Lanka Insurance, Marawila, 76
Jayadewa, Mrs. D.R,
Sri Lanka Insurance, Kurunegala, 913
Jayakody, Mrs. J.A.S.N. Wathurugama, 1330
Jayakody, Mr. W.E., Pannipitiya, 1177
Jayasingha, Mrs. J.A., Kumari, Horana, 913
Jayaweera, Mr. M.A.C.K., Kolonnawa, 912
Karunaratthne, Mrs. H.D.M.J.,Horana,1330
Karunathilaka, Mr. B.J.D, Ingiriya, 243, 243
Kongahawatta, Mr. R., Nedungamuwa, 1330
Koswatta, Mrs. L.S.P., Ratnapura, 244
Kuamasiri, Mr. K. l. J.,
Sri Lanka Insurance, Avisssawella, 1177
Kularatne, Mrs. P.A., Inoka, Panadura, 244
Kumara, Mr. U.M.J., Kuliyapitiya, 1330
Kumarasingha, Mrs. G.N.S., Maha Induruwa, 77
Kumari, Mrs. M.G.S., Nilmini,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02, 1038
Kusumawathie, Mrs. P.H., Wathuragama, 1471
Lakmali, Ms. G.H.W., Sadhana, Piliyandala, 537

Vel-Vel

Velayudam, The Hon. K.: (Contd.)
Petitions: (Contd.)
Liyanage, Mr. C.M.,
Sri Lanka Insurance, Elpitiya, 77
Liyanage, Mrs. U.S.P.,
Sri Lanka Insurance, Ambalangoda, 244
Liyanage, Mrs. N.L., Nittambuwa, 1177
Liyange. Mrs. l. W., Wathsala Lakmala,
Imbulgoda, 1330
Matarage, Mrs. K.T.,
Sri Lanka Insurance, Galle, 1038
Mayadune, Mr. M.C.K.,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02, 244
Meddegoda, Mrs. M.G.D.N.,
Sri Lanka Insurance, Kandy, 244
Muhandiramge, Mrs. Wasantha Rohini,
Pannipitiya, 244
Munasinghe, Mrs. D.M., Minuwangoda,753
Munasinghe, Ms. Sujeewa,
Sri Lanka Insurance, Thambuthegama, 244
Munasinhe, Mrs. M.D.T.K., Kadawatha, 244
Nanayakaara, Mr. K.A.K,
Sri Lanka Insurance, Galle, 753
Pallage, Mrs. R.F.T., Kadawatha, 537
Parasadi, Mrs. A. Kumudu,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02, 1471
Perera, Mr. B.S.S., Gampha, 567
Perera, Mr.G.I.C., Perera, Maharagama, 1038
Perera,Mr. G.K.H., Dehiwala, 912
Perera, Mr. G.R.S., Kadawatha, 753
Perera, Mr. N.J.A.S.S., Peliyagoda, 1471
Perera, Mr. S.L., Kolonnawa, 1177
Perera, Mr. T.W., Rajagiriya, 753
Perera, Mr. W.A. A.J.,
Sri Lanka Insurance, Horana,753
Perera, Mrs. Ranjani, G.P., Homagama, 537
Perera, Mrs. M. Chandrika, Beruwala, 1038
Polonovita, Mrs. Manori, Kadwata, 244
Prasana, Mr. K.L.P.G.,
Sri Lanka Insurance, Avissawella, 1330
Premathilaka, Mrs. B. Mallika,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02, 1471
Priyadarshana, Mr. K.T.N., Ganemulla, 1470
Priyani, Ms. H.M.D., Maharagama, 77
Priyankara, Mr. B.L.K.U., New Town Embilipitiya,
1176
Pushapakumari, Mrs. M.D., Norosha,
Kalutra,1038
Pushpalatha, Mrs. M.H.S., Kadawatha,1177
Rajapaksha, Mr. R.M.C.P.K., Kundasale, 1177
Rajapaksha, Mr. N.D.B., Kalutara, 1038
Rajapkassha, Mr. R.A.D.S., Wathurugama, 1330
Randunu, Mr. J.M.N.,
Sri Lanka Insurance, Horawpathana, 1470
Ratnayake, Mr. N.B., Wellampitiya, 244
Renuka, Ms. W.H.G.,
Sri Lanka Insurance, Melsiripura, 537

Velayudam, The Hon. K.: (Contd.)
Petitions: (Contd.)
Rukamal, Mrs. S.H.K., Pannipitiya, 537
Samapth, Mr. Narangoda, Mount Lavinia, 753
Samarajeewa, A.P.M.N.,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02, 1470
Samasingha, Mrs. W.K.,
Sri Lanka Insurance, Kurunegala, 244,
Samithadasa, Mr. A.R., Kottawa, 753
Seneviratne, Mr. H.M.,
Sri Lanka Insurance, Kurunegala, 537
Silva, Mr. B.G.L., Adiambalama, 76
Silva, Ms. G.H., Indrani, Kandy,77
Siva, Mr. L.A.D.S., Moratuwa, 537
Silva, Mr. M .K., Saliya, Panadura, 753
Siriwardhana, Mrs. S.A.V.R .K., Ratmalana, 1038
Sriyalatha, Ms. J.M.T.C., Maththegoda, 77
Subhasingha, Mrs. D.M., Dehiwala, 77
Sumanalatha, Mrs. D.G.A., Rohini,
Sri Lanka Insurance, Galgamuwa, 1471
Thilakasiri, Mr. B.T.,
Sri Lanka Insurance, Colombo-02,753
Udugoda, Ms. Chtranjalika, Kadawatha, 537
Vithanage, Mr. C., Pannipitiya, 244
Vithanage, Mrs. K.V.I.P., Elpitiya, 1177
Walpola, Mr. C.S.,
Sri Lanka Insurance, Imaduwa,1177
Wanninayake, Mr. W.M.M.K,
Sri Lanka Insurance, Nikaweratiya, 76
Wasantha, Mrs. S.W.S.M., Malathi,
Sri Lanka Insurance, Kurunegala, 1471
Weerasekara, Mrs. W.M.S.M., Balangoa, 1038
Weerasingha, Mr. W.A.W.N., Veyangoda, 76
Weerasingha, Mr. W.P.R.D., Veyangoda, 1038
Wickramasundara, Mrs. S.D., Moratuwa, 537
Wicremasingha, Mr. M.G.M., Pannipitiya, 1038
Wijeratna, Mrs. L.H.S., Mahragma, 537
Wijeratne, Mrs. N.R.P.,
Sri Lanka Insurance Fort, 1330
Wijeratne, Mr. R.M., Pannipitiya, 537
Wilfred, Mr. V.D., Sunil, Ratmalana, 244
Wimalasiri, Mr.N.K., Ranushka Suranga,
Veyangoda, 913
Wimalawathie, Mrs. H., Heiyangoda, 913
Yashodha, Mrs. Verani, Himbutana New Town,
1038
Debates:
Appropriation (Am.): 2R., 639-42
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1264-8
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 843-8
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Vinayagamoorthy, The Hon. A., M.P.:
Petitions:
Gunawardhane, Mr. P.N..K.K., Battaramulla, 537
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 972-3
Questions, Oral:
Palali Airport: construction work, 925-6
Vitarana, Hon. (Prof.) Tissa, M.P.:
Reference to:
Chief Justice Mohan Peiris: police complaint, 267
National Medicines Regulatory Authority,1750
Prime Minister's Statement re New Govt. Future
Dev. Programme, 44-7
Debates:
Bills:
Appropriation ( Am.): 2R., 493-5
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1261-4
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1582-89
Debates, Adjournment:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1813-6
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 370-2
Wakkumbura, The Hon. Janaka, M.P.:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 840-1
Wedaarachchi, The Hon. Dilip, M.P.,
State Minister of Fisheries:
Debates, Adjournment:
Post- Election Violence, 809-12
Weerakkody, The Hon. Chandima, M.P.,
Deputy Speaker and Chairman of Committees:
Reference to:
Immaduwa Dev. Activities, 1775
Petitions:
Piyasena, Mr. W.G., Galle, 1329
Sagari, Ms. H.M., Midhitha, Baddegama, 1329
Debates:
Bills, Private:
Madahapola Sri Ratnapalaramaya Religious and
Buddhist Educational Dev. Found. (Inc.):
Std. Com. 'A' Report, pr., 1328
25

Weerasekara, The Hon. (Dr.) Sarath, M.P.:
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 688-91
Weerawansa, The Hon. Wimal, M.P.:
Reference to:
100 Day Programmes, 52
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 260-1, 271-2
Media Bias Coverage, 48-53
President Mahinda Rajapaksa, 50-1
Prime Minister's Statement re New Govt. Future
Dev. Programme, 48-53
Opposition composition, 48-9
Debates:
Bills:
Appropriation ( Am.): 2R., 466-70
National Medicines Regulatory Authority:
2R., 1625-31
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 336-41
Weerawardhana, The Hon. Eric Prasanna, M.P.:
Petitions:
Godabadage, Mrs. Pushpa Sanjeewani,
Idamegama, 1038
Documents, Tabled:
Dr. Atula Seneratne's Letter to Presidential
Secretariat , 856
Welgama, The Hon. Kumara, M.P.:
Debates:
Appropriation (Am.): 2R., 642-6
Wickramanayaka, The Hon. Vidura, M.P.:
Petitions:
Lalani, Mrs. J.A., Gonapola, 80
Wickramaratne, The Hon. Eran, M.P.,
Deputy Minister of Highways, Higher Education and
Investment Promotion:
Debates:
Bills:
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Am.): 2R., 1247-51
National Medicines Regulatory Authority,
2R., 1620-5
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1418-21
Debates, Adjournment:
Hon. Prime Minister's Statement on the
Office of CJ, 366-70

Wic-Yog
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Wickramaratne, The Hon. Eran: (Contd.)
Questions, Oral: Replies:
Road Development Projects: Details:
Gampaha, Miriswatte to Wathurugama, 918-21
Pannala- Kuliyapitiya, 1706-13
Southern Expressway:
entry point, 1056-8
Wickramasinghe, The Hon. Neranjan, M.P.:
Petitions:
Khan, Mr. Attatik, Mohomad, Kurunegala, 914
Wickremasinghe, The Hon. Ranil, M.P.,
Prime Minister, Minister of Policy Planning,
Economic affairs, Child, Youth and Cultural Affairs:
Clarification on:
Hon. Rajiwa Wijesinha's Resignation of State
Minister Post, 1506
New Electoral Committee: appointment , 31
Reference to:
Abstained from Voting: record of MPP, 739
Army Camps North: removal, 70
Chief Justice, Mohan Peiris: police complaint,
263-4, 265-6,269-70 273, 275-6
Chief Justice, 82-3
Code of Conduct for Hon. Members:
formulation , 8
Colombo Port City Project, 550
Committees Chairman:
appointment, 9
Corruptions Eradication , 9
Fisheries and Aquatic Resources (Am.) Bill, 8
HE the President Maithripala Sirisena,
Mandate Given, 7
Hon. Members, Time Allocations, 556
Interim Budget Proposals, 9
J.R. Jayawardena Center:
assign of Parliament research work, 9
Live Telecast of Parliamentary Proceedings,
8, 428-30
National Drugs Policy Bill and National Auditing
Bill, 8
New Political Culture:
establishment, 7- 10
Parliament Contribution for Governance, 10
Parliament Supervision Committees:
establishment, 8
Present Situation of the Country, 7-8
Presidential Secretariat:
vehicles misuse, 546-7
SG’s Proposals to Strengthen Parliament,8-9
Ministerial Statements:
Port City Project: present situation, 940-2

26

Wickremasinghe, The Hon. Ranil:(Contd.)
Privileges:
‘Sirasa TV’ Allegation against His Interview with
'Hiru’ TV, 1504-6
Debates:
Bills:
Fisheries and Aquatic Resources (Am.): 1R., 5
Questions by Private Notice, Replies to:
Government Servants and Pensioners:
benefits, 1210-11
Resignation:
Office of Leader of the Oppositions, 3
Statement:
Chief Justice Mohan Peiris:
police complaint, 245-56
Hundred– Day Working Programme:
new government, 83-57
New Government Future Programmes, 7-11
‘Sirasa TV’ Allegation against Him on Interview
with 'Hiru’ TV, 1504-6
Questions, Oral: Replies:
Financial Aid:
Maldivian Government, 1477-9
Palestine Government , 1351-4
Wijayawardhana, Hon. Ruwan, M.P.,
State Minister of Defence:
Petitions:
Poddiahhapuhamy, Mr. P.D., Dompe, 77
Wijesinha, The Hon. (Prof.) Rajiva, M.P.,
State Minister of Higher Education:
Reference to:
Prime Minister's Statement re New Govt. Future
Dev. Programme, 65-70
Debates:
Standing Orders( Am.): Pr., 234-42
Wijewickrama, The Hon. (Mrs.) Sriyani, M.P.:
Debates:
Bills:
Assistance to and Protection of Victims of Crime
and Witness: 2R., 1138-40
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana, M.P.:
Petitions:
Jayantha, Mr. I.P., Pannala, 654
Reference to:
Development Projects Initiated by Former
Government: stalling , 1789-90

Yap-Yog
Yapa, The Hon. Anura Priyadharshana: (Contd.)
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 667-71
Yogarajan, The Hon. R., M.P.:
Privileges:
Biased Action of Police on His Complaint, 910

Yogarajan, The Hon. R.: (Contd.)
Debates:
Bills:
Appropriation (Am.): 2R., 521-7
Fisheries and Aquatic Resources (Am.):
2R., 1000-02
Regulations:
Employees' Provident Fund Act, 1385-8
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(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
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அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
පළමුවන වර කියවන ලදි.

නිෙව්දන:
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් :
සන්ධ්යා සිරිවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) –
[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල්
මහත්මිය]- පළමුවන වර කියවන ලදි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායක ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක සහ ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්
පධාන සංවිධායක පත් කිරීම

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ පකාශය

විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
පධාන සංවිධායක පත් කිරීම

பிரதான உள்ளடக்கம்
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி:

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
அறிவிப் கள்:
மாண் மிகு
ைமத்திாிபால
சிறிேசன
அவர்கள்
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்
பதவியி
ந்
இராஜினாமா
மாண் மிகு
ரணில்
எதிர்க்கட்சி
இராஜினாமா

விக்கிரமசிங்க
அவர்கள்
தல்வர்
பதவியி
ந்

கடற்ெறாழில் நீர்வாழ் உயிாின
சட்ட லம் :
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட

வளங்கள்

(தி த்தம்)

தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்:
சந்தியா சிாிவர்தன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) –
[மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்சினி
பர்னாந்
ள்ேள] –
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின

விேசட கூற்

பாரா மன்றச் சைப
தல்வர் மற் ம் அரசாங்கக்
கட்சி தற்ேகாலாசான் நியமனம்
எதிர்க்கட்சி
தல்வர்
மற் ம்
தற்ேகாலாசான் நியமனம்

எதிர்க்கட்சி

PRINCIPAL CONTENTS
MESSAGE FROM THE PRESIDENT:
Public Security Proclamation
ANNOUNCEMENTS:
Resignation of Hon. Maithripala Sirisena from the
Position of Member of Parliament
Resignation of Hon. Ranil Wickremasinghe from
Office of Leader of the Opposition
Appointment of Leader of the House of Parliament and
the Chief Government Whip
Appointment of Leader of the Opposition and the Chief
Opposition Whip

FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES
(AMENDMENT) BILL:
Read the First time
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Sandya Siriwardhana Foundation (Incorporation) –
[The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle] –
Read the First time
SPECIAL STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද
(හැන්සාඩ්)

(නිල වාර්තාව)

232 වන කාණ්ඩය

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුව

පළමුවන සභා වාරය
2015

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු
(2010 අෙපේල් 08 වන දින පවත්වන ලද මහ මැතිවරණෙයන් ෙත්රී පත් වූ)

අ
අෛඩක්කලනාදන්, අ. (වන්නි)
අජිත් කුමාර, ගල්ෙබොක්ක ෙහවෙග් (ගාල්ල)
අතාවුල්ලා, ඒ.එල්.එම්. (දිගාමඩුල්ල)
අතුෙකෝරළ මහත්මිය, තලතා (රත්නපුරය)
අත්තනායක, තිස්ස (ජාතික ලැයිස්තුව)
අන්නාමෛල, නෙඩ්සු සිවශක්ති (වන්නි)
අෙබ්ගුණවර්ධන, ෙරෝහිත (කළුතර)
අෙබ්වර්ධන, මහින්ද යාපා (මාතර)
අෙබ්වර්ධන, අ. ලක්ෂ්මන් යාපා (මාතර)
අෙබ්සිංහ, අෙශෝක් (කුරුණෑගල)
අබ්දුල් කාදර්, ඒ.ආර්.එම්. (මහනුවර)
අබ්දුල් හලීම්, ෙමොහමඩ් හාෂිම් (මහනුවර)
අමරතුංග, ෙජෝන් ඇන්තනී එම්මානුෙවල් (ගම්පහ)
අමරවීර, මහින්ද (හම්බන්ෙතොට)
අමුණුගම, ඩී.එස්.බී. (මහනුවර)
අමුණුගම, සරත් (මහනුවර)
අරියෙන්ත්තිරන් පාක්කියෙසල්වම් (මඩකලපුව)
අලගියවන්න, අ.අ. ලසන්ත (ගම්පහ)
අලස්, ටිරාන් (ජාතික ලැයිස්තුව)
අලහප්ෙපරුම, ඩලස් (ජාතික ලැයිස්තුව)
අලාන්ටින්, ෙසල්ෙව්ස්ති (යාපනය)
අලුත්ගමෙග්, මහින්දානන්ද (මහනුවර)
අලුවිහාෙර්, වසන්ත (මාතෙල්)
අස්වර්, ඒ.එච්.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව) [2014 ෙනොවැම්බර් 28 වැනි දින ඉල්ලා අස්විය.]

ඉ
ඉන්දික, ෙව්හැල්ල කංකානම්ෙග් (හම්බන්ෙතොට)

ඒ
ඒකනායක, ඇම්. නන්දිමිත (මාතෙල්)
ඒකනායක, ටී.බී. (කුරුණෑගල)
ඒකනායක, විල්පඩ් බංඩාර (අනුරාධපුරය)

ක
කබීර්, ෙමොෙහොමඩ් හෂීම් ෙමොෙහොමඩ් (කෑගල්ල)
කරල්ලියද්ද, තිස්ස විජයරත්න (අනුරාධපුරය)
කරුණාතිලක, ගයන්ත (ගාල්ල)
කරුණානායක, රවීන්ද සන්ෙදේෂ් (ෙකොළඹ)
කාරියවසම්, අකිල විරාජ් (කුරුණෑගල)
කැටෙගොඩ, ජයන්ත (ෙකොළඹ) [2011 ෙපබරවාරි 07 දින සිට]
කිරිඇල්ල, ලක්ෂ්මන් බණ්ඩාර (මහනුවර)
කුමාරණතුංග, ජීවන් (ෙකොළඹ)
කුෙර්, ෙරජිෙනෝල්ඩ් (කළුතර)
ෙකොතලාවල, නිර්මල (කළුතර)

ග
ගජදීර, විදාන ආරච්චිෙග් බාන්ස් චන්දසිරි (මාතර)
ගන්කන්ද, දුෙන්ෂ් (රත්නපුරය)
ගමෙග් මහත්මිය, අෙනෝමා (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගමෙග්, ඉහළ මැදගම පියෙසේන (ගාල්ල)
ගමලත්, සිරිපාල (ෙපොෙළොන්නරුව)

(vi)

ගුණරත්න, අරච්චිෙග් සරත් කුමාර (ගම්පහ)
ගුණවර්ධන, ගීතාංජන රූපසිංහ (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගුණවර්ධන, දිෙන්ෂ් (ෙකොළඹ)
ගුණවර්ධන, බන්දුල (ෙකොළඹ)
ගුණවර්ධන, සරණ ගුප්ත (ගම්පහ)
ගුණවර්ධන, මුණසිංහ කාරියවසම් අ.අ. අප්පුහාමිලාෙග් ෙදොන් ෙසෝමදාස (තිකුණාමලය)
ගුණවර්ධන, සජින් ද වාස් (ගාල්ල)
ගුණෙසේකර, අර්ල් සරත් විකමසිංහ (ෙපොෙළොන්නරුව)
ගුණෙසේකර, ඩිව් (ජාතික ලැයිස්තුව)
ගුණෙසේකර, ෙහේමාල් (මාතර)
ෙගේරු, ෙමොහාන් ලාල් (ෙකොළඹ)

ජ
ජයරත්න, පියංකර (පුත්තලම)
ජයරත්න, දි. මු. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ජයමහ, හිටිහාමිලාෙග් නලින් නිලන්ත බණ්ඩාර විෙජ්රත්න (කුරුණෑගල) [2013 ජුලි 30 වැනි දින සිට]
ජයවර්ධන, ජයලත් (ගම්පහ) [2013 මැයි 30 අභාවපාප්ත විය.]
ජයසූරිය, කරු (ගම්පහ)
ජයසූරිය, සනත් (මාතර)
ජයෙසේකර, දයාසිරි (කුරුණෑගල) [2013 ජූලි 29 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.]
ජයෙසේකර, හල්කඳලිය ෙල්කම්ලාෙග් ෙපේමලාල් (රත්නපුරය)
ජයෙසේන මහත්මිය, සුෙම්ධා ජී. (ෙමොණරාගල)
ජාෙගොඩ, අචල (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙජයරත්නම්, ශී රංගා (නුවරඑළිය)

ත
තවුෆීක්, මුහම්මදු ෂරිෆ් (තිකුණාමලය)
තිෙසේරා, ඇන්ටන් දයාශිත (පුත්තලම)
ෙතන්නෙකෝන්, ජනක බණ්ඩාර (මාතෙල්)
ෙතවරප්ෙපරුම, පාලිත කුමාර (කළුතර)
ෙතොන්ඩමන්, ෙසෞම්ය මූර්ති ආරුමුගම් රාමනාදන් (නුවරඑළිය)

ද
දයාරත්න, පැටිකිරිෙග් (දිගාමඩුල්ල)
ද සිල්වා, අගම්ෙපොඩි ෙමොහාන් පියදර්ශන (ගාල්ල)
ද සිල්වා, ජී.එම්. හර්ෂ (ජාතික ලැයිස්තුව)
ද සිල්වා, නිෙලන්ති නිමල් සිරිපාල (බදුල්ල)
ද ෙසොයිසා, ගාමිණී විජිත් විජයමුණි (ෙමොණරාගල)
ද ෙසොයිසා, තිරිමාදුර රංජිත් (රත්නපුර)
දහනායක, අමර ධර්මවිජය විෙජ්ෙසේකර (මාතර)
දිගම්බරම්, උෙඩයිඅප්පන් පලනි (නුවරඑළිය)
දිසානායක, අනුර කුමාර (ජාතික ලැයිස්තුව)
දිසානායක, එරන්ජන් නවින් (නුවරඑළිය)
දිසානායක, දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් ෙරෝහණ කුමාර (මාතෙල්)
දිසානායක, ඇස්. බී. (මහනුවර)
දිසානායක, දුමින්ද (අනුරාධපුරය)
දිසානායක, ලලිත් (කෑගල්ල)
දිසානායක, වීරකුමාර (අනුරාධපුරය)
දිසානායක, සාලින්ද (කුරුණෑගල)
ෙද්වානන්දා, ඩග්ලස් (යාපනය)

න
නානායක්කාර, ඇම්.ෙක්.ඇන්. මනුෂ (ගාල්ල)
නානායක්කාර, වාසුෙද්ව (රත්නපුරය)
නාවින්න, ආර්.ඇම්.ඇස්.බී. (කුරුණෑගල)
නිපුණආරච්චි, ලක්ෂ්මන් (ෙකොළඹ) [2010 ඔක්ෙතෝබර් 12 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඊ) ව්යවස්ථාව යටෙත්
අසුන හිස්විය.)
ෙනෝකරාදලිංගම්, සු. (වන්නි)

(vii)

ප

පතිරණ, අකලංක බුද්ධික (මාතර)
පතිරණ, රෙම්ෂ් (ගාල්ල)
පද්මසිරි, වයි.ජී. (කෑගල්ල)
පියෙසේන, පී.එච්.පී. (දිගාමඩුල්ල)
පීරිස්, ජී.එල්.(ජාතික ලැයිස්තුව)
පුංචිනිලෙම්, සුසන්ත ගල්ගමුව (තිකුණාමලය)
පුෂ්පකුමාර, අප්පුහාමිල්ලාෙග් ෙරෝහන (බදුල්ල)
පුෂ්පකුමාර, අ.ප. ජගත් (ෙමොණරාගල)
ෙපෙර්රා, අ. අ. අරච්චිලාෙග් ලක්ෂ්මන් වසන්ත (මාතෙල්)
ෙපෙර්රා, අජිත් පත්මකාන්ත (කළුතර)
ෙපෙර්රා, ගමමැදලියනෙග් ෙජෝසප් ලලිත් නිෙයොමාල් (පුත්තලම)
ෙපෙර්රා, ෙජෝශප් මයිකල් (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙපෙර්රා, නානායක්කාර වර්නකුල පටබැඳිෙග් නිෙරෝෂන් අර්ඩ්ලි පියන්ත (පුත්තලම)
ෙපෙර්රා, බියන්විලෙග් ඇන්ටනී වික්ටර් (පුත්තලම)
ෙපෙර්රා, ෙබෝධිය බදුෙග් ඩිලාන් පියන්ජන් අඑන්ස්ලම් (බදුල්ල)
ෙපෙර්රා, මල්ලව ආරච්චිෙග් ගාමිණී ජයවිකම (කුරුණෑගල)
ෙපෙර්රා, ෆීලික්ස් (ගම්පහ)
පනාන්දු, අරුන්දික (පුත්තලම)
පනාන්දු, ෙජොන්ස්ටන් (කුරුණෑගල)
පනාන්දු, මිල්ෙරෝයි (පුත්තලම)
පනාන්දු, හරින් (බදුල්ල) [2014 අෙගෝස්තු 05 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.]
පනාන්දු පුල්ෙල් මහත්මිය, අ. සුදර්ශිනී (ගම්පහ)
පභා, ගෙන්සන් (ෙකොළඹ)
ෙපේමචන්දන්, ආරුමුගම් කන්දයියා (යාපනය)
ෙපේමජයන්ත, අච්චිෙග් ෙදොන් සුසිල් (ෙකොළඹ)
ෙපේමදාස, අබතැන්න ෙද්වයලාෙග් චම්පික (කෑගල්ල)
ෙපේමදාස, සජිත් (හම්බන්ෙතොට)

බ
බණ්ඩාර මහත්මිය, කුලතුංග දිසානායක මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දානී (අනුරාධපුරය)
බණ්ඩාර, ජයසිංහ (ෙපොෙළොන්නරුව) [2015 ජනවාරි 16 දින සිට]
බණ්ඩාර, ජයසිංහ මුදියන්ෙසේලාෙග් ජානක පියන්ත (ජාතික ලැයිස්තුව)
බණ්ඩාර, පාලිත රංෙග් (පුත්තලම)
බණ්ඩාර, ෙක්.ඩබ්ලිව්. ශාන්ත (කුරුණෑගල)
බණ්ඩාරනායක, ඉන්දික (කුරුණෑගල)
බණ්ඩාරනායක, චකවර්ති පණ්ඩුකාභය ඩයස් (ගම්පහ)
බදියුදීන්, අබ්දුල් රිසාත් (වන්නි)
බෂීර්, ෙසේගු ඩාවුඩ් (මඩකළපුව)
බස්නායක, තාරානාත් (කුරුණෑගල)
බාලසූරිය, අරච්චිලාෙග් ජගත් (කෑගල්ල)
බුද්ධදාස, අන්තින්න මරක්කලෙග් ලීල් චාමික (බදුල්ල)
ෙබ්රුෙගොඩ, අරච්චිෙග් විජිත (ෙමොණරාගල)

ම
මද්දුමබණ්ඩාර, රත්නායක මුදියන්ෙසේලාෙග් රංජිත් (ෙමොණරාගල)
මෂූර්, නූර්දීන් (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 02 දින අභාවපාප්ත විය.]
මෙහේසව
් රන් මහත්මිය, විජයකලා (යාපනය)
මාන්නප්ෙපරුම, අ. අජිත් කුමාර (ගම්පහ) [2013 ජුනි 03 දින සිට]
මිතපාල, එච්. ආර්. කෑගල්ල)
මුතුෙහට්ටිගමෙග්, නිශාන්ත (ගාල්ල)
මුතුකුමාරණ, සරත් චන්දසිරි (අනුරාධපුරය)
මුරලිදරන්, විනයාගමූර්ති (ජාතික ලැයිස්තුව)
මුරුෙග්සු, චන්දකුමාර් (යාපනය)
මුස්තාපා, ෙමොහමඩ් ෆයිසර් (මහනුවර)
ෙම්ධානන්ද හිමි, පූජ්ය එල්ලාවල (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙමොහමඩ්, අස්ලම් ෙමොහමඩ් සලීම් (ජාතික ලැයිස්තුව)
යාපා, අනුර පියදර්ශන (කුරුණෑගල)
ෙයෝගරාජන්, ආර්. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙයෝෙග්ස්වරන්, සීනිතම්බි (මඩකළපුව)

ය

(viii)

රණතුංග, අර්ජුන (කළුතර)
රණතුංග ෙමෙනවිය, කමලා (ජාතික ලැයිස්තුව)
රණතුංග, රුවන් (ගම්පහ)
රණවක, පාඨලී චම්පික (ෙකොළඹ)
රණසිංහ, ආරච්චිෙග් ෙරොෂාන් අනුරුද්ධ (ෙපොෙළොන්නරුව)
රතන හිමි, පූජ්ය අතුරලිෙය් (ගම්පහ)
රත්නායක, ආර්.ඇම්.සී.බී. (නුවරඑළිය)
රත්වත්ත, එවින්දා ෙලොහාන් (මහනුවර)
රඹුක්වැල්ල, ෙකෙහළිය (මහනුවර)
රාජතුෙරයි, සුන්දරම් ෙපරුමාල් (නුවරඑළිය)
රාජපක්ෂ, චමල් (හම්බන්ෙතොට)
රාජපක්ෂ, නාමල් (හම්බන්ෙතොට)
රාජපක්ෂ මහත්මිය, නිරූපමා දීපිකා (හම්බන්ෙතොට)
රාජපක්ෂ, බැසිල් ෙරෝහණ (ගම්පහ)
රාජපක්ෂ, විජයදාස (ෙකොළඹ)
රාධකිෂ්නන්, ෙසේදුෙව්ල් සාමි (නුවරඑළිය)
රාමනායක, අ.අ. රංජන් (රත්නපුරය)
ෙරෝහණ, සනී (රත්නපුර)

ර

ල
ෙලොකුෙග්, ගාමිණී (ෙකොළඹ)
ෙලොකුබණ්ඩාර, විෙජ්සිංහ ජයවීර මුදියන්ෙසේලාෙග් උදිත් සංජය (බදුල්ල)

ව
වක්කුඹුර, ජානක (රත්නපුරය)
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ආරච්චිෙග් පවිතා ෙද්වි (රත්නපුරය)
විකමනායක, රත්නසිරි (ජාතික ලැයිස්තුව)
විකමනායක, විදුර (කළුතර)
විකමරත්න, ඉරාන් (ජාතික ලැයිස්තුව)
විකමසිංහ, ෙනරන්ජන් (කුරුණෑගල)
විකමසිංහ, රනිල් (ෙකොළඹ)
විජයවර්ධන, දිෙන්න්ද රුවන් (ගම්පහ)
විෙජ්විකම මහත්මිය, ශියානි (දිගාමඩුල්ල)
විෙජ්සිංහ, ආරච්චිෙග් මුතුෙහට්ටි නිමල් ෙසනරත් (කුරුණෑගල)
විෙජ්සිංහ, රාජීව (ජාතික ලැයිස්තුව)
විෙජ්ෙසේකර, අරච්චිෙග් ගෙන්ෙපොල ඩුලිප් පණ්ඩුල ෙපෙර්රා (ගම්පහ)
විතාරණ, උපාලි තිස්ස (ජාතික ලැයිස්තුව)
විදාන ගමෙග්, අමිත් ෙත්නුක (බදුල්ල)
විනායකමූර්ති, අප්පාදුරයි (යාපනය)
වීරක්ෙකොඩි, චන්දිම (ගාල්ල)
වීරෙකෝන්, මුහුදුගම ෙහේවෙග් ගුණරත්න (ගාල්ල)
වීරවංශ, විමල් (ෙකොළඹ)
වීරවර්ධන, ආර්.ආර්.ඇම්. එරික් පසන්න (මහනුවර)
වීරෙසේකර, සරත් පියනන්ද (දිගාමඩුල්ල)
ෙවදආරච්චි, දිලිප් (හම්බන්ෙතොට)
ෙවල්ගම, කුමාර (කළුතර)
ෙව්ලායුදම්, කරුපයියා (බදුල්ල) [2014 අෙගෝස්තු 05 වැනි දින සිට]

ස
සමරෙකෝන්, මුදියන්ෙසේලාෙග් චන්දෙසේන (අනුරාධපුරය)
සමරවීර, මංගල පින්සිරි (මාතර)
සමරසිංහ, මහින්ද බුද්ධදාස (කළුතර)
සම්පන්දන්, ඉරාජවෙරෝදයම් (තිකුණාමලය)
සරවනපවන්, ඊශ්වරපාතම් (යාපනය)
සිවලිංගම්, මුත්තු (ජාතික ලැයිස්තුව)
සියඹලාපිටිය, රංජිත් (කෑගල්ල)
සිරිතරන්, සිවඥානම් (යාපනය)
සිරිෙසේන, පල්ෙල්වත්ෙත ගමරාළලාෙග් ෛමතීපාල (ෙපොෙළොන්නරුව) [2015 ජනවාරි 09 දින ජනාධිපති ධූරයට පත් විය.]

(ix)

සිල්වා, අරුමදුර ෙලෝරන්ස් ෙරොෙමෙල් දුමින්ද (ෙකොළඹ)
සිල්වා, මර්වින් (ගම්පහ)
සිහාබ්දින්, අමිර් අලි (ජාතික ලැයිස්තුව) [2014 ෙදසැම්බර් 09 වැනි දින සිට]
සුමතිපාල, උඩුවටුවෙග් ජනත්පිය තිලංග (ෙකොළඹ)
සුමන්තිරන්, මතියාපරනන් ආබහම් (ජාතික ලැයිස්තුව)
සූරියආරච්චි, චන්දසිරි ආරියවංශ (ෙපොෙළොන්නරුව)
සූරියප්ෙපරුම, ෙජ්.ආර්.පී. (ජාතික ලැයිස්තුව)
ෙසෙනවිරත්න, අතාවුද (කෑගල්ල)
ෙසෙනවිරත්න, ලක්ෂ්මන් පින්තු ජයතිලක (බදුල්ල)
ෙසෙනවිරත්න, ෙජෝන් (රත්නපුරය)
ෙසල්වරාසා, ෙපොන්නම්පලම් (මඩකළපුව)
ෙසේනසිංහ, අර්ජුන සුජීව (ෙකොළඹ)
ෙසේනාතිරාසා, මාවයි ෙසෝමසුන්දරම් (යාපනය)
ෙසේනානායක මහත්මිය, බර්නඩීන් ෙරෝස් (ෙකොළඹ)
ෙසේනානායක, වසන්ත හෙර්ෂ් පරාකම (ගම්පහ)
ෙසේනාරත්න, රාජිත (කළුතර)
ෙසේමසිංහ, අසංක ෙශහාන් (අනුරාධපුරය)
ස්වර්ණමාලිනී මහත්මිය, උෙප්ක්ෂා (ගම්පහ)
ස්වාමිනාදන්, ඩී.එම්. (ජාතික ලැයිස්තුව)

හ
හකීම්, අ.ඉබතුල් රවුෆ් (මහනුවර)
හඳුන්ෙනත්ති, සුනිල් (ෙකොළඹ)
හරීස්, හබීබ් ෙමොහමඩ් ෙමොහමඩ් (දිගාමඩුල්ල)
හසන් අලි, ෙමොහමඩ් තම්බි (ජාතික ලැයිස්තුව)
හැරිසන්, පෑලිස්ෙග් (අනුරාධපුරය)
ෙහේරත්, කනක (කෑගල්ල)
ෙහේරත්, විජිත (ගම්පහ)
ෙහේරත්, ජයරත්න (කුරුණෑගල)
හිස්බුල්ලා, ෙමොෙහොමුඩ් ෙලබ්ෙබ් ආලිම් ෙමොහමඩ් (මඩකළපුව)

ෆ
ෆයිසාල්, ෙමොෙහොමඩ් කාසීම් ෙමොෙහොමඩ් (දිගාමඩුල්ල)
ෆවුසි, අ.අබ්දුල් හමීඩ් ෙමොෙහොමඩ් (ෙකොළඹ)
ෆාරුක්, මුත්තලි බාවා (වන්නි) [2010 ෙදසැම්බර් 09 වැනි දින සිට]
ෆාරුක්, හුෙනයිස් (වන්නි)
ෙෆොන්ෙසේකා, ජී. සරත් චන්දලාල් (ෙකොළඹ) [2010 සැප්තැම්බර් 29 වැනි දින සිට] (ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඈ) ව්යවස්ථාව
යටෙත් අසුන හිස් විය.)
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය, මාලනී (ජාතික ලැයිස්තුව) [2012 සැප්තැම්බර් 24 වැනි දින ඉල්ලා අස් විය.] [2012 සැප්තැම්බර් 24
වැනි දින පත් විය.]

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය
ජනාධිපති
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා
අමාත්ය මණ්ඩලය
අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ය - ගරු රනිල්
විකමසිංහ මහතා
මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය - ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ආහාර සුරක්ෂිතතාව අමාත්ය - ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය - ගරු මංගල සමරවීර මහතා
රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්ය - ගරු
කරු ජයසූරිය මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා - ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
මුදල් අමාත්ය - ගරු රවි කරුණානායක මහතා
නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්ය - ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය - ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය - ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්ය - ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්ය - ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා
ඉඩම් අමාත්ය - ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්ය - ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා - ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මහතා
සංචාරක හා කීඩා අමාත්ය - ගරු නවින් දිසානායක මහතා
වරාය, නාවික හා ගුවන් ෙසේවා අමාත්ය - ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්ය - ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
නැවත පදිංචි කිරීම, පතිසංස්කරණය හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්ය - ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
අධ්යාපන අමාත්ය - ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
විෙද්ශ රැකියා අමාත්ය - ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
අභ්යන්තර පවාහන අමාත්ය - ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්ය - ගරු පී. හැරිසන් මහතා
කාන්තා කටයුතු අමාත්ය - ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය

[යම් අමාත්යවරයකුට නිශ්චිතව පවරනු ෙනොලැබූ සියලුම විෂයයන්, කාර්යයන්, ෙදපාර්තෙම්න්තු හා ව්යවස්ථාපිත ආයතන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමා ෙවත පවරා ෙගන ඇත.]

(xii)

රාජ්ය අමාත්යවරු
සංස්කෘතික කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගුවන් ෙසේවා රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෆයිසර් මුස්තාෆා මහතා
විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්ය අමාත්ය - ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ධීවර රාජ්ය අමාත්ය - ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
උසස් අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය - ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා
ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්ය - ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය අමාත්ය - ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා
තරුණ කටයුතු රාජ්ය අමාත්ය - ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා

නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු
නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා
පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද
සිල්වා මහතා
මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
සංචාරක හා කීඩා නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
කාන්තා කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්ය - ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

(xiii)

සභාපති නාමාවලිය
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන්
මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා, ගරු උදිත්
ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය.

පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභා
ෙත්රීම් කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා,
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන්
මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු විමල්
වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා,
ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන්
මහතා, ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි,

ගෘහ්ය කාරක සභාව

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු
පියංකර ජයරත්න මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු ෙසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

ස්ථාවර නිෙයෝග පිළිබඳ කාරක සභාව

ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල
ද සිල්වා මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා, ගරු
අජිත් කුමාර මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා (සභාපති), ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා, ගරු රනිල්
විකමසිංහ මහතා, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු මංගල සමරවීර මහතා, ගරු කරු ජයසූරිය
මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු
රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා,
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු කන්දයියා
ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි .

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (සභාපති), ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු කබීර් හාෂීම්
මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා
මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා, ගරු බන්දුල
ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු
මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා, ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු අනුර දිසානායක
මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා, ගරු
ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු
එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා, ගරු රවි කරුණානායක
මහතා, ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා, ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු පී.
හැරිසන් මහතා, ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු (මහාචාර්ය) රාජිව විෙජ්සිංහ මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න
මහතා, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා,
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා, ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා, ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු මහින්ද අමරවීර
මහතා, ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු
වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි
මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු සීනිතම්බි ෙයෝෙග්ස්වරන් මහතා, ගරු නාමල්
රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.

(xiv)

වරපසාද පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු
(මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා,
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඒ. ඩී.
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා, ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා, ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා, ගරු
අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා.

මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (සභාපති), ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා,ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා,
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා, ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු ෙරෝසි
ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි
මහත්මිය, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු සුසන්ත
පුංචිනිලෙම් මහතා, ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද
ෙසොයිසා මහතා, ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා, ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා, ගරු
ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා, ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන
හිමි, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු
(ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා.

උසස් නිලතල පිළිබඳ කාරක සභාව
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා (සභාපති), ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා, ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා,
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවී කරුණානායක මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා,
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී.
ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා, ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන්
මහතා.

ව්යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාරක සභා
“ඒ” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා, ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා, ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා, ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන්
මහත්මිය, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා, ගරු
අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා, ගරු ෙජොන්ස්ටන්
පනාන්දු මහතා, ගරු (ආචාර්ය)ජගත් බාලසූරිය මහතා, ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු
වීරකුමාර දිසානායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා, ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා, ගරු කන්දයියා
ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා, ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා, ගරු ඒ. විනායගමුර්ති මහතා, ගරු
(පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි, ගරු සිල්ෙව්ස්ති අලාන්ටින් මහතා, ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා, ගරු බුද්ධික
පතිරණ මහතා, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා, ගරු කමලා
රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා.

“බී” ස්ථාවර කාරක සභාව
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා, ගරු කබීර් හෂීම් මහතා, ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා, ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන්
මහතා, ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ජනක
බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා, ගරු ඒ.ආර්.එම්.
අබ්දුල්
කාදර් මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා
මහතා, ගරු අජිත්
කුමාර මහතා, ගරු ටිරාන් අලස් මහතා, ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම්
මහතා, ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා, ගරු පභා ගෙන්සන් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා, ගරු ෙජ්. ශී
රංගා මහතා, ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා, ගරු විදුර විකමනායක මහතා, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු එරික්
පසන්න වීරවර්ධන මහතා, ගරු එස්. ශීතරන් මහතා, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා, ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා.

(xv)

විෙශේෂ කාරක සභා
ශීඝෙයන් ඉහළ යන රථවාහන අනතුරු පිළිබඳව කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව

ගරු පී. දයාරත්න මහතා (සභාපති), ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ගරු පාලිත රංෙග
බණ්ඩාර මහතා, ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා, ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා, ගරු
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා, ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා, ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා, ගරු බෂීර් ෙසේගු ඩාවුඩ් මහතා, ගරු
ලසන්ත අලගියවන්න මහතා, ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා, ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්.බී.
ඒකනායක මහතා, ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා, ගරු අජිත් කුමාර මහතා, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා, ගරු
(ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා, ගරු
(ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සංවරය, විනය, සම්පදායන් සහ ආරක්ෂාව පවත්වාෙගන යාෙම් කියාමාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීම
සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා (සභාපති), ගරු කරු ජයසූරිය මහතා, ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ
මහතා, ගරු පී. දයාරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා.

ශී ලංකාවාසීන් එක් ජාතියක් ෙලස ජීවත්වීම බලාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙද්ශපාලන හා ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථානුකූල පියවර නිර්ෙද්ශ ෙකොට වාර්තා කිරීම සඳහා වන විෙශේෂ කාරක සභාව
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා (සභාපති), ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා, ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා, ගරු (මහාචාර්ය) ජී.
එල්. පීරිස් මහතා, ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මහතා, ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා, ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා, ගරු ඒ. එල්. එම්. අතාවුල්ලා මහතා, ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා, ගරු විමල් වීරවංශ මහතා, ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න
මහතා, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා, ගරු මුත්තු සිවලිංගම් මහතා, ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල්
මහත්මිය, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරියන්ෙග් සංසදය
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (සභාපතිනි), ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය, ගරු
ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය, ගරු විජයකලා මෙහේෂ්වරන් මහත්මිය, ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය, ගරු පවිතාෙද්වී
වන්නිආරච්චි මහත්මිය, ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය, ගරු ෛවද්ය සුදර්ශනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය, ගරු කමලා
රණතුංග ෙමෙනවිය, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය, ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලී මහත්මිය, ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා
මහත්මිය.

(xvi)

(xvii)

පාර්ලිෙම්න්තුව
කථානායකතුමා - ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා
නිෙයෝජ්ය කථානායක හා කාරක සභාපතිතුමා - ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා - ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

පධාන නිලධාරි මණ්ඩලය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.බී.ඩී. දසනායක මහතා
නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම් - ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.පී. ඉද්දවල මහතා
සහකාර මහ ෙල්කම් - ෙක්.ඒ. ෙරෝහණදීර මහත්මිය

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්ෙග් කාර්යාලය
පා.ම.ෙල්.ෙග් සම්බන්ධීකරණ ෙල්කම් - සාලිනී නිල්මල්ෙගොඩ මහත්මිය
සහකාර පධාන නිලධාරි - බී.ෙජ්. අෙබ්සිංහ මහත්මිය

ෙව්තධාරි ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙව්තධාරි - අනිල් සමරෙසේකර මහතා
නිෙයෝජ්ය ෙව්තධාරි - නෙර්න්ද පනාන්දු මහතා
සහකාර ෙව්තධාරි - කුෂාන් සම්පත් ජයරත්න මහතා
නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි - ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්.එන්.එස්.සී. පනාන්දු මහතා
සහකාර පධාන නිලධාරි - ජී.එම්.ජී. පියන්ත මහතා, එච්.යූ.පී. කුමාර මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ දුරකථන අධීක්ෂක - එම්.ෙක්.ඩී. පීරිස් මහත්මිය

පරිපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) - රංජන් එෆ්. පතිනාදර් මහතා
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ (පරිපාලන) - ෙක්.ඩබ්ලිව්. සුනිල් මහතා
ආයතන කාර්යාංශය - එල්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ආර්. විතාරණ මහත්මිය, ෙක්.ඒ.අයි.
ෙසේනාරත්න මහත්මිය (පධාන නිලධාරිහු); එස්.ආර්.එම්.එච්.ජී. සමරදිවාකර ෙමෙනවිය, එම්.එන්. විතානෙග් මහත්මිය
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ඒ.එස්.ද සිල්වා මහතා, එල්.බී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, යූ.එන්. පණ්ඩිත මහත්මිය,
පී.ෙක්.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. විෙජ්ගුණවර්ධන මහතා, ඩී.වී.ඕ. වීරෙකෝන් මහත්මිය, ඩී.සී.එස්. රූපසිංහ මහත්මිය (සහකාර පධාන
නිලධාරිහු); ආර්.එම්.එස්. සමන්ජිකා මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි); ෙක්.එම්.ජී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, ඒ.එස්. ධර්මවංශ
මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
මන්තී ෙසේවා කාර්යාංශය - සී. කලංසූරිය මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); එම්.යූ.එම්. වාසික් මහතා (පධාන නිලධාරි);
ෙක්.පී. චන්දන මහතා, පී.ජී.පී. පියංකර මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.එච්.පී. ගුණෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු
නිලධාරි); ෙක්.එස්. සිල්වා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
විෙද්ශ සබඳතා හා සන්ධාන කටයුතු කාර්යාංශය - එස්.ඒ.යූ. කුමාරසිංහ මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරි), ටී.ජී. ෙහට්ටිආරච්චි
මහත්මිය, ටී.ඩබ්ලිව්.ඒ. ජයරත්න මහත්මිය, ජී.වී. අමා සුදන්ති මහත්මිය (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු සන්ධාන නිලධාරිහු); යූ.ජී.
නුවන් දුමින්ද (පාර්ලිෙම්න්තු මාධ්ය නිලධාරි)
පවාහන කාර්යාංශය - එස්.බී. කුඵගම්මන මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ පරිපාලන), ෙජ්.ඒ.ඩී.ආර්. බර්නාඩ් මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ පවාහන
නිලධාරි); ඒ.ටී.එස්. පුෂ්ප කුමාර මහතා, පී.ඩී.එන්. පනාන්දු මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.වී.ආර්. විකමරත්න
මහතා (සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
ෙජ්යෂ්ඨ ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - එම්.ටී.බී. ෙපෙර්රා මහත්මිය, ඩී.සී.ඩී. සූරියආරච්චි මහත්මිය, එච්.පී.සී.එස්. තිලකරත්න මහතා
ලඝු ෙල්ඛකෙයෝ - ආර්.පී. රසික රාජපක්ෂ මහතා, ෙජ්.ෙක්.අයි. නිල්මිනි මහත්මිය, එම්.ඒ. ජස්මිනා මහත්මිය
ෙජ්යෂ්ඨ භාෂා පරිවර්තක - ඒ. රුක්මනී ෙද්වී මහත්මිය, ඒ.ජී.එම්. නන්දනී මහත්මිය, එස්.එම්. නසීර් මහතා, එස්.එම්.ඒ.ෙක්.
කරුණාරත්න මහතා
භාෂා පරිවර්තකෙයෝ - එම්. එම්. හලිම්ඩීන් මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ බංගලා කළමනාකරු - එස්.එල්. දසනායක මහතා
බංගලා කළමනාකරු - ඒ.ඒ.එල්. ෙපෙර්රා මහතා
ෙල්ඛන භාරකරු - එච්.සී. ගලප්පත්ති මහතා
ෙල්ඛන සැකසීෙම් අධීක්ෂක - ඩී.පී.ෙක්. බුත්පිටිය මහතා

(xviii)

හැන්සාඩ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
හැන්සාඩ් සංස්කාරක - රංජනී ජයමාන්න ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ්ය හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - යැස්මින් ෆායිස් මහත්මිය, එස්. චන්දෙසේකරන් මහතා, ඩී.ෙජ්.වී. අමරසිංහ ෙමෙනවිය
සහකාර හැන්සාඩ් සංස්කාරකවරු - සී.එන්. ෙලොකුෙකොඩිකාර ද සිල්වා මහත්මිය, ආර්.එල්.එම්. කුමාරසිරි මහත්මිය,
එස්.ෙක්.එම්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහත්මිය, එච්.එල්.සී. වීරසිංහ මහත්මිය, ටී.ආර්.එම්. අෙනෝරත්න මහතා, ආර්.ඩී.පී. සුජීවනී
මහත්මිය, එෆ්.එම්. මුන්තසිර් මහත්මිය, ඩී.පී.ඒ.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය, ෙක්.ජී.එන්.පී. රෙබල් මහත්මිය, ෙක්.එච්. නීලමනී
මහත්මිය, ෙක්.පී.එස්. ෙපෙර්රා මහත්මිය.
ෙජ්යෂ්ඨ හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ඩී.එල්.එස්. පීරිස් මහත්මිය, ඒ. ෙමොෙහොමඩ් තම්බි මහතා, ෙක්.ඒ.ෙජ්.එස්. ෙපෙර්රා
මහත්මිය, පී.ඩී.ගුණවතී මහත්මිය, ජී.එස්. නානායක්කාර මහත්මිය, එස්.ඒ. ජයලත් මහත්මිය, ආර්.ෙක්. ධර්මවතී ෙමෙනවිය,
ෙක්.ඩී.එස්. කුලරත්න අලුත්ගමෙග් මහත්මිය, ගීතානි වර්ණසූරිය ෙමෙනවිය, පී.වී.ටී.වී. ගමෙග් අරුමාදුර මහත්මිය,
එස්.එම්.ආර්.බී. පටලිය මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ඩී.පී. විෙජ්ෙකොණ්ඩ මහත්මිය, එච්.ජී. පූජිකා ෙමෙනවිය, එම්.එස්.එම්. ලින්නාස්
මහතා.
හැන්සාඩ් වාර්තාකරුෙවෝ - එච්.ජී. ලක්ෂිත මහතා, එස්.එම්.ඒ. කුමුදිනී ෙමෙනවිය, එෆ්.එච්.ඒ.එන්. සිල්වා මහත්මිය, පී.එම්.ජී.පී.
පියංගිකා මහත්මිය, එම්.අයි.එස්. නිෂ්රා මහත්මිය, ඊ.එච්.ඩබ්ලිව්. ඉරංගිකා මහත්මිය, ටී.ටී. කුමාණායක මහත්මිය, එච්.ආර්.පී.
චාන්දනී මහත්මිය, සී.ආර්. කරුණාරත්න ෙමෙනවිය, එම්.ඒ.ටී.ඩී. මිල්ලගස්තැන්න මහතා, එච්.ජී. මංජුල මහතා, ඩී.ආර්.ඩී.
ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, එම්.එම්.සී.ෙක්. මාරසිංහ ෙමෙනවිය, එම්.පී. නිෙරෝෂි සජීවනී ෙමෙනවිය, ෙක්.පී. පත්මා මහත්මිය,
ආර්.ආර්. වැලිකන්න මහත්මිය, ටී.යූ. වීරෙසේකර මහත්මිය, ජී.එච්. හිරුණි පුන්සරා ෙමෙනවිය, එච්.ආර්.යූ.එස්. නිවර්චනා
මහත්මිය, එන්. ෙක්තිස්වරන් මහතා, එම්. පුෂ්පකුමාර මහත්මිය.
කාරක සභා වාර්තාකරුෙවෝ - ඊ.වී.ටී.ආර්. එදිරිසිංහ මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ටී. සමන්තිකා මහත්මිය, පී.ජී.ෙක්.එන්. මිහිරි
මහත්මිය, ඉඳුනිල් ධම්මිකා මහත්මිය, ආර්. එම්. දර්ශිකා සිරිවර්ධන මහත්මිය.
ෙජ්යෂ්ඨ සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරි - එම්.එම්.එම්. නසාර් මහතා, එස්.ඒ.ඩී. මෙනෝරි ෙමෙනවිය
සුචිගත කිරීෙම් නිලධාරිහු - ෙජ්. ෙනෞෂාඩ් මහතා , එම්.බී.වී.එන්.ටී. පනාන්දු මහත්මිය, ඒ.එම්. සී.එම්. අදිකාරි මහතා
පටිගත කිරීෙම් අධීක්ෂක -

මුදල් හා සැපයුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (මුදල්) - ෙක්.ජී.එම්. ජයශාන්ත මහතා
මුදල් හා ගිණුම් කාර්යාංශය - ඩී.එස්.ආර්. ගුණරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඩබ්ලිව්.පී.එල්. ජයසිංහ මහතා
(පධාන නිලධාරි); ෙක්.ටී.සී.ෙක්. පීරිස් ෙමෙනවිය, සී.එම්. බුලත්සිංහල මහත්මිය, ෙක්.ආර්. ෙහේරත් මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන
නිලධාරිහු); එච්.ඒ.ටී.ඩී. ෙහේවාආරච්චි මහත්මිය, එස්.ඩබ්ලිව්.ටී.ආර්. ද සිල්වා ෙමෙනවිය, ඩබ්ලිව්.පී.ෙජ්. පුෂ්පකුමාර පතිරණ
මහතා, අයි.ෙක්. සමරෙසේකර මහත්මිය, ෙජ්.ඒ.ඩී. ජයසිංහ මහත්මිය, ඩී.එම්.ඩී. අලහෙකෝන් ෙමෙනවිය (සහකාර පධාන
නිලධාරිහු); ඩී.ජී.එම්.එස්.එම්. ෙදහිගහලන්ද මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
සැපයුම් හා ෙසේවා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); බී.ඒ. කුමාරදාස මහතා (පධාන
නිලධාරි); ඩී.එස්.ඩබ්ලිව්. සමරෙසේකර මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); සී.එම්. සුභසිංහ මහත්මිය, ෙක්.සී. පනාන්දු මහතා,
(සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.එල්.එස්.ඩී. ද අල්විස් මහත්මිය, ෙක්.සී.ෙක්. පීරිස් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු);
ඒ.යූ. ෙපේමචන්ද මහතා (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
අභ්යන්තර විගණන කාර්යාංශය - එන්.එස්.ෙක්. ෛවද්යරත්න මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.ඒ.එස්.පී. ෙපෙර්රා මහතා
(පධාන නිලධාරි); එන්.එන්. ෙව්වැල්වල මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි)
ආහාරපාන ගිණුම් කාර්යාංශය ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා නිලධාරි - ෙක්.ඩී. කපිල මහතා
භාර ගැනීෙම් නිලධාරි - ආර්.ඒ.සී. රණබාහු මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ සරප් - යූ.එල්.එස්. විෙජ්ෙසේකර ෙමෙනවිය
ෙජ්යෂ්ඨ ගබඩා භාරකරු (කාර්මික ) - ෙක්.එම්.ඒ.බී. දැලිවල මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ මිල දී ගැනීෙම් නිලධාරි - යූ.පී.ආර්. ගුණවර්ධන මහතා
ගබඩා භාරකරු- ඒ.ඒ. ෙසෝමසිරි මහතා
සහකාර ගබඩා භාරකරු - එල්.ඩී.ජී. ෙපෙර්රා මහතා

(xix)

සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු ෙදපාර්තෙම්න්තුව
සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - එන්.ජී.එස්. ෙපෙර්රා මහතා
නිෙයෝජ්ය සම්බන්ධීකරණ ඉංජිෙන්රු - ඩී.එල්.ඩී. අදිකාරි මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පධාන පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ආර්.එස්.ආර්. ෙපරමුෙණ් මහතා
පධාන පරීක්ෂක (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ජී.ඩබ්ලිව්.එම්.පී.පී.බී. වීරෙකෝන් මහතා
පරීක්ෂක (විදුලි) - එස්. එස්. ඇල්විටිගල මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පරීක්ෂක (සිවිල්) - පී.ටී. ගමෙග් මහතා
සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - එම්. එම්. ධර්මෙසේන මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - ඩබ්ලිව්.ආර්.ඒ. ද මැල් මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (විදුලි) - පී.ඒ.එස්. ලලිත් කුමාර මහතා, පී.ආර්. කරුණාතිලක මහතා, පී.ඩබ්ලිව්.ඒ.යූ.ෙක්. දයාරත්න මහතා
කාර්මික නිලධාරින් (සිවිල්) - ෙජ්.ඩී.ෙක්.ෙක්. ජයසූරිය මහතා; සී. එස්. බාලසූරිය මහතා

ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ආහාරපාන සහ ගෘහපාලන ෙසේවා) - එස්.සී.බී. ෙපෙර්රා මහතා, එල්.ෙජ්. කුලතුංග මහතා
නිෙයෝජ්ය ආහාරපාන කළමනාකරු - ඒ.ෙක්.ඒ.එල්. අමරසිංහ මහතා
විධායක සූපෙව්දී- සී.ආර්. සිල්වා මහතා
විධායක ගෘහ පාලක - ඒ.ඒ. හසන් මහතා
සහකාර විධායක සූපෙව්දී - යූ.ආර්.ආර්. පනාන්දු මහතා
සහකාර ගෘහපාලක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා
ආපනශාලා කළමනාකරුෙවෝ - ෙක්.එම්.එච්. නලින් ෙරොඩ්රිෙගෝ මහතා, ඩබ්ලිව්.එම්.ආර්. ජිෙන්න්දසිංහ මහතා, එච්.යූ. ෙපෙර්රා
මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, බී.ජී.වී. පතිරණ මහතා, ෙක්.පී. අමරසිංහ මහතා, ඒ.පී. රණතුංග මහතා.
ෙජ්යෂ්ඨ උද්යාන අධීක්ෂක ෙජ්යෂ්ඨ ගෘහපාලන අධීක්ෂක - එම්.ඩී. ෙපෙර්රා මහතා
ගෘහපාලන අධීක්ෂකවරු - පී.පී.එන්.එස්. පුෂ්පකුමාර මහතා, එම්.ඩී.ඊ.එම්.එන්. කරුණාරත්න මහතා, ෙක්.එන්. බස්නායක මහතා,
එස්.ඩී. රත්නසිරි මහතා
ආහාරපාන අධීක්ෂකවරු - එල්.ජී. ජයවර්ධන මහතා, ෙක්.එන්.සී. ෙපෙර්රා මහතා, ඩබ්ලිව්.එස්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා,
ෙජ්.ඒ.එන්.එස්. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ඒ.ඩී.ඒ. විෙජ්සිරි මහතා, එච්.ආර්. පත්මචන්ද මහතා, ෙක්.ඒ.ඒ. ජයන්ත මහතා,
ෙක්.ඒ.ෙජ්.අයි. තිලකරත්න මහතා, එල්.පී. ෙපෙර්රා මහතා, ෙක්.ජී.පී.ෙක්. ගම්ලත් මහතා, ෙක්.ඩී.එම්.එස්. පනාන්දු මහතා,
එන්.ඩී. විජයසුන්දර මහතා, එම්.පී.එන්. චන්දසිරි මහතා.
ෙජ්යෂ්ඨ මුළුතැන්ෙගයි සැපයීම් අධීක්ෂක - ඩබ්ලිව්.එන්.ඩබ්ලිව්.එල්. සිල්වා මහතා
අංශ භාර සූපෙව්දී - එස්.ඊ. ජිනදාස මහතා, ඩී.ජී. රණසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.එස්. පැෙටෝනියස් මහතා, ඩී.එම්.ජී. ධර්මලාල් මහතා.
සහකාර පධාන නිලධාරි - ෙක්.ෙක්.ඩී. ගාමිණී මහතා
පධාන සූපෙව්දීහු - එච්.ඒ. පද්මකුමාර මහතා, ආර්.ජී.ෙක්. කඳනආරච්චි මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.ඩී. විකමසිංහ මහතා, ෙක්.ඩී.යූ.
ගුණරත්න මහතා, ඩී.එස්. ෙසෝමවීර මහතා, ඒ.ආර්.ජී. ගුණවර්ධන මහතා, ෙජ්.එම්.ආර්. ෙපේමලාල් මහතා, එච්.ටී. රණසිංහ
මහතා, ෙක්.ඩබ්ලිව්.ජී. නිස්සංක මහතා, ඩී.ෙජ්.පී. මහවත්ත මහතා

ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ව්යවස්ථාදායක ෙසේවා) - ෙජ්.ආර්. ගජවීර ආරච්චිෙග් මහතා
සභාෙල්ඛන කාර්යාංශය - එච්.ඊ. ජනකාන්ත සිල්වා මහතා (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන), එම්.ෙජ්. ෙපෙර්රා මහතා, අනිල්
ෙහේවාවසම් මහතා, එන්.ආර්.ඩබ්ලිව්. අභයවර්ධන ෙමෙනවිය (පධාන නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ඒ.ෙක්.සී. උඩෙපොල මහතා, පී.එච්.
කුමාරසිංහ මහතා, එච්.එම්. සී. එන්. ෙක්. ෙහේරත් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); එච්. ආර්.සී. සිල්වා මහතා, ෙජ්.
නසීර්ඩීන් මහතා, එස්.ඒ.එම්. ෂහීඩ් මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ටී.එල්.ඒ. චන්දසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
පනත් ෙකටුම්පත් කාර්යාංශය - ජී. තච්චනරාණි ෙමෙනවිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඊ.ඒ.ඩී. දයා බන්දුල මහතා (පධාන
නිලධාරි); ජී.එන්.ඩී. තිලකරත්න මහත්මිය, ආර්.ඒ.එන්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ෙක්.ඒ.එම්.ආර්.එස්.
රුදිගූ මහත්මිය, ඒ.සී.එෆ්. නූෂ්රත් මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)
කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.ඒ.ඒ. නන්දිනී රණවක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ඒ.එම්. නිලාමුදීන් මහතා
(පධාන නිලධාරි); වී.පී.ජී.එස්. විදානපතිරණ මහත්මිය, ජී.ආර්.යූ. ගමෙග් මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු)
උපෙද්ශක කාරක සභා කාර්යාංශය - ඩබ්ලිව්.එම්.පී. ද සිල්වා මහතා, සී.අයි. දිසානායක මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂවරු පරිපාලන); එම්.එම්.එම්. මබ්රුක් මහතා (පධාන නිලධාරි); ටී.ෙක්. ජයවර්ධන මහතා, එස්.පී. ගමෙග් මහත්මිය (නිෙයෝජ්ය
පධාන නිලධාරිහු); එල්.ඒ.ඒ.පී. දිසානායක මහත්මිය, එච්.ආර්.ද ෙසොයිසා මහත්මිය (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); ආර්.පී.වයි.ටී.
වරුසවිතාන මහත්මිය, ඩී.පී.එස්. එන්. දයාෙසේකර මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු)

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ හා ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - එන්.එස්. විකමරත්න මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ
පරිපාලන); ඒ.සී.පී. සූරියප්ෙපරුම මහත්මිය, (පධාන නිලධාරි); ඊ.ඩී.ෙජ්. විකමසිංහ මහතා, ඩී.ආර්.එස්. පනාන්දු මහතා
(නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරිහු); ටී.එම්.ආර්.පී.ෙක්. ෙතන්නෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.සී. විෙජ්තිලක මහතා (සහකාර පධාන
නිලධාරිහු); ඩබ්ලිව්.ජී. සුනිල් ශාන්ත මහතා, ඒ.පී.ෙක්.ෙක්.පී. තිලකරත්න ෙමෙනවිය (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරිහු); එම්.ආර්.බි.
ෙසේනාරත්න (ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභා කාර්යාංශය - ඊ.ඩී.එස්.එම්. පනාන්දු මහත්මිය (සහකාර අධ්යක්ෂ - පරිපාලන); ෙක්.ජී. සරත්
කුමාර මහතා (පධාන නිලධාරි); ඩී.ඩී.යූ.ෙක්. මුණසිංහ මහතා (නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි); එම්.ෙක්.එස්.ඩී. අල්විස් මහත්මිය;
ආර්.ඒ.ආර්.එල්. රණවක මහතා (සහකාර පධාන නිලධාරිහු); එම්.ආර්.ඩී.ටී. තිලකසිරි මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි)
පුස්තකාලයාධිපති - පී.එච්.එන්. ෙපේමසිරි මහතා
නිෙයෝජ්ය පුස්තකාලයාධිපති - ෙක්.ඒ.ඩී.ආර්. ෙසේපාලිකා ෙමෙනවිය
සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - එස්.එල්. සියාත් අහමඩ් මහතා
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති 1 ෙශේණිය - එච්.එස්. රත්නායක මහත්මිය
කනිෂ්ඨ සහකාර පුස්තකාලයාධිපති - සුනිල් හල්ෙප්ගම මහතා, ඩබ්ලිව්.ඒ. ගුණරත්න මහතා, ජී. රත්නායක මහතා
පධාන පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ජී. කුමානායක මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එම්. අජිවඩීන් මහතා
පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - ඩී.එම්.එම්.එම්. දිසානායක මහත්මිය, ජී.ආර්. අෙය්ෂා ෙගොඩගම ෙමෙනවිය, පී.එල්.ටී. එරන්දතී මහත්මිය
සහකාර පර්ෙය්ෂණ නිලධාරි - එච්.පී.ඒ.එස්. අෙබ්ෙකෝන් මහත්මිය, ආර්.එන්.එච්. විෙජ්තිලක මහත්මිය, ෙජ්.එස්. අමුෙගොඩ ආරච්චි
මහත්මිය, වි. මුරලිතාස් මහතා
පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තක - ඩබ්ලිව්.එම්.යූ. බණ්ඩාර මහතා
නිෙයෝජ්ය පධාන පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - එම්.ඉෙසඩ්.එම්. මර්සුක් මහතා, අයි.එල්. අබ්දුල් ජබ්බාර් මහතා, ෙජ්.ඒ.එස්.පී.
ෙපෙර්රා මහතා
ෙජ්යෂ්ඨ පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ෙක්.එම්. කිස්ෙටෝපර් මහතා, එම්.එස්. ෙසයින් ෆාසිල් මහතා, අයි.ඩී.එල්. රත්නසීලී
මහත්මිය, ෙක්.ඩී.ආර්. පද්මසිරි මහතා, ඒ. සරවනබවානන්දන් මහතා, සී.ෙජ්. කරුණාරත්න මහතා, ඒ.ජී. ෙමොහමඩ් ෆික්රි
මහතා, එස්.ආර්.එම්. නිසාම් මහතා, ජී.එෆ්.බී. සුෙර්ෂ්වරන් මහතා, එන්.බී.සී.ෙජ්. නිස්සංග මහත්මිය.
පාර්ලිෙම්න්තු කථා පරිවර්තකෙයෝ - ඩී.ඩී.වී.එන්. ධම්මෙග් මහතා, එච්.වී.එස්. හීන්ෙදනිය මහත්මිය, ජී.වී.එස්. විෙජ්සිංහ මහතා,
ඩබ්ලිව්.එම්. රාජපක්ෂ මහතා, පී.එල්.පී.එල්. කුමාරසිරි මහතා, පී. ශාන්තකුමාර් මහතා, එස්. රෙම්ෂ්කුමාර් මහතා, ආර්. වසන්ති
ෙපෙර්රා මහත්මිය, එම්. අජිත්කුමාර් මහතා, එස්. ෙද්වරාජ් මහතා, ජී. ෙජයචන්ද මහතා, එම්.එච්.එම්. රාමිස් මහතා, ඊ.ඒ.
අමරෙසේන මහතා, ඊ.එම්.එන්.එස්.එම්. ඒකනායක මහතා

ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
අධ්යක්ෂ (ෙතොරතුරු පද්ධති හා කළමනාකරණ) - එච්.එම්.සී. ෙපෙර්රා මහතා
පද්ධති ඉංජිෙන්රු - එන්.බී.යූ. නවගමුව මහතා
පද්ධති විශ්ෙල්ෂක සන්නිෙව්දන / ආරක්ෂක ඉංජිෙන්රු - ජී. එන්. ලක්මහල් මහතා
පද්ධති සැලසුම්කරු - ෙක්.එන්.ඩී. අමරසිංහ මහත්මිය
පද්ධති පාලක - ඒ. එස්. ඩී. එම්. විකමරත්න මහතා
ෙවබ් අඩවි ජාල පාලක - එන්.ජී.එල්.එස්. කරුණාතිලක මහතා
පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදකවරු - ඩී. පණ්ඩිත මහතා, සී.ෙජ්. විල්ෙලෝරආරච්චි මහතා, පී.එම්.එම්. චන්දිමා ෙමෙනවිය
නිෙයෝජ්ය පධාන නිලධාරි ෙවබ් සංස්කාරක (සිංහල /ඉංගීසි) - යූ. එල්. ගීගනෙග් මහතා
ෙවබ් සංස්කාරක (ඉංගීසි/ ෙදමළ) - එම්.එන්.එම්. ෂිෆාක් මහතා
සහකාර පරිගණක වැඩසටහන් සම්පාදක - පී.එල්.අයි.ජී. කුෙර් මහත්මිය
සහාය කවුළු සම්බන්ධීකාරක - බී. එන්. එච්. තිෙසේරා මහත්මිය
ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර පාර්ලිෙම්න්තු නිලධාරි - අයි.සී.ෙක්. රණසිංහ මහත්මිය.
ෙජ්යෂ්ඨ පරිගණක කියාකරුෙවෝ - පී. ෙජහන්යා මහත්මිය, ෙජ්.එස්. ෙකොළඹෙග් මහතා, ෙක්.ජී.එස්. ෙසව්වන්දි මහත්මිය
පරිගණක කියාකරුෙවෝ - යූ.ඩබ්ලිව්.පී. ධර්මපිය මහතා, එන්.එන්. ෙහට්ටිෙග් මහත්මිය, ඩබ්ලිව්.එච්.යූ.ඩී. පියතුංග මහතා,
ඒ.ජී.ආර්.ෙක්. අෙබ්රත්න මහතා, එන්.ඩී.ඩී.පී. ෙපේමසිරි මහතා, ෙක්.පී.පී.එස්. ෙරෝමවර්ධන මහතා, ෙක්.ඩී.ජී.එම්. කිෂාන්ත
මහතා, ඩබ්ලිව්.ඩී.ඒ. ජයරුක්ෂි මහත්මිය, එල්.ජී. ආශික් අලි මහතා, ඒ.ආර්.එම්. රිකාස් අලි මහතා, ඒ. එම්. ෆවුසුල් අමීන් මහතා
පරිගණක තාක්ෂණෙව්දී - ජී.එම්.ටී. ෙපෙර්රා මහතා, එච්.එස්. සත්යජිත් මහතා

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

அதிகார அறிக்ைக

ெதாகுதி 232

இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின்
ஏழாவ

தலாவ

பாரா

மன்றம்

கூட்டத்ெதாடர்

2015

(xxii)

(xxiii)

பாரா

மன்ற உ ப்பினர்கள்

[2010, ஏப்பிறல் 8 ெபா த் ேதர்த ல் ெதாி ெசய்யப்பட்ேடார்]

அ
அைடக்கலநாதன், அ. (வன்னி)
அண்ணாமைல, நேடசு சிவசக்தி (வன்னி)
அத்தநாயக்க, திஸ்ஸ (ேதசியப் பட் யல்)
அத் ேகாரல, தி மதி தலதா (இரத்தின ாி)
அதாஉல்லா, ஏ.எல்.எம். (திகாம ல்ல)
அப் ல் ஹலீம், ெமாஹமட் ஹாஷிம் (கண் )
அப் ல் காதர், ஏ.ஆர்.எம். (கண் )
அேபகுணவர்தன, ேராஹித (க த் ைற)
அேபசிங்ஹ, அேசாக் (கு நாகல்)
அேபவர்தன, மஹிந்த யாபா (மாத்தைற)
அேபவர்தன, ஏ. லக்ஷ்மன் யாபா (மாத்தைற)
அமர ங்க, ேஜான் அந்தனீ எம்மா ெவல் (கம்பஹா)
அமர ர மகிந்த (அம்பாந்ேதாட்ைட)
அ
கம, சரத் (கண் )
அ
கம, .எஸ்.பி. (கண் )
அாியேநத்திரன், பாக்கியெசல்வம் (மட்டக்களப் )
அலகியவன்ன அ.அ. லசந்த, (கம்பஹா)
அலன்றின், ெசல்ேவஸ்திாி (யாழ்ப்பாணம்)
அலஸ், ரான் (ேதசியப் பட் யல்)
அழஹப்ெப ம, டலஸ் (ேதசியப் பட் யல்)
அ விஹாேர, வசந்த (மாத்தைள)
அ த்கமேக, மஹிந்தானந்த (கண் )
அஸ்வர், ஏ.எச்.எம். (ேதசியப் பட் யல்) [2014 நவம்பர் 28ஆந் திகதி இராஜினாமா]
அஜித் குமார, கல்ெபாக்க ேஹவேக (கா )

இ
இந்திக, ேவெஹல்ல கங்கானம்ேக (அம்பாந்ேதாட்ைட)

ஏ
ஏக்கநாயக்க, எம். நந்திமித்ர, (மாத்தைள)
ஏக்கநாயக்க, வில்பிரட் பண்டார (அ ராத ரம்)
ஏக்கநாயக்க, ாி.பி. ( கு நாகல்)

க
கங்கந்த, ேனஷ் (இரத்தின ாி)
கபீர், ெமாஹமட் ஹாஷிம் ெமாஹமட் (ேககாைல)
கமேக, அேனாமா (ேதசியப் பட் யல்)
கமேக, இஹல ெமதகம பியேசன (கா )
கமலத், சிறிபால (ெபாலன ைவ)
கரல் யத்த, திஸ்ஸ விஜயரத்ன (அ ராத ரம்)
க ணாதிலக, கயந்த (கா )
க ணாநாயக்க, ர ந்திர சந்திேரஸ் (ெகா ம் )
கஜதீர, விதான ஆரச்சிேக பான்ஸ் சந்திரசிறி (மாத்தைற)
காாியவசம், அக்கில விராஜ் (கு நாகல்)
கிாிஎல்ல, ல
மன் பண்டார (கண் )
கிேர , ெமாஹான் லால் (ெகா ம் )
குணேசகர, ஏர்ல் சரத் விக்கிரமசிங்ஹ (ெபாலன ைவ)
குணேசகர, வ் (ேதசியப்பட் யல்)
குணேசகர, ேஹமால் (மாத்தைற)
குணரத்ன, ஆரச்சிேக சரத் குமார (கம்பஹா)
குணவர்தன கீதாஞ்ஜன பசிங்ஹ (ேதசியப்பட் யல்)
குணவர்தன, சஜின் த வாஸ் (கா )
குணவர்தன, திேனஷ் (ெகா ம் )

(xxiv)

குணவர்தன, பந் ல (ெகா ம் )
குணவர்தன, சரண குப்த (கம்பஹா)
குணவர்தன, னசிங்க காாியவசம் அ.அ. அப் ஹாமிலாேக ெதான் ேசாமதாச (தி ேகாணமைல)
குமாரண ங்க, ஜீவன் (ெகா ம் )
குேர, ெரஜிேனால்ட் (க த் ைற)
ெகட்டெகாட, ஜயந்த (ெகா ம் ) [2011, ெபப் வாி 7 ஆந் திகதியி
ந் ]
ெகாத்தலாவல, நிர்மல (க த் ைற)

ச
சமரக்ேகான், தியன்ேசலாேக சந்திரேசன (அ ராத ரம்)
சமரசிங்ஹ, மஹிந்த த்ததாச (க த் ைற)
சமர ர, மங்கள பின்சிறி (மாத்தைற)
சம்பந்தன், இராஜவேராதயம் (தி ேகாணமைல)
சரவணபவன் ஈஸ்வரபாதம் (யாழ்ப்பாணம்)
சியம்பலாப்பிட் ய, ரஞ்ஜித் (ேககாைல)
சில்வா, அ ம ர ேலாரன்ஸ் ெறாெமேல மிந்த (ெகா ம் )
சில்வா, ேமர்வின் (கம்பஹா)
சிவ ங்கம், த் (ேதசியப்பட் யல்)
சிறிேசன, பல்ேலவத்ேத கமராலலாேக ைமத்திாிபால (ெபாலன ைவ) [2015 சனவாி 9ஆம் திகதி சனாதிபதியாகப் பதவிேயற் ]
சிறீதரன், சிவஞானம் (யாழ்ப்பாணம்)
சிஹாப்தீன், அமீர் அ (ேதசியப் பட் யல்) [2014, சம்பர் 9 ஆந் திகதியி
ந் ]
சுமதிபால, உ வட் வேக ஜனத்பிாிய திலங்க (ெகா ம் )
சுமந்திரன், மதியாபரணன் ஆபிரகாம் (ேதசியப்பட் யல்)
சுவர்ணமா னீ, தி மதி உேபக்ஷா (கம்பஹா)
சுவாமிநாதன், .எம். (ேதசியப் பட் யல்)
சூாியஆரச்சி, சந்திரசிறி ஆாியவங்ஸ (ெபாலன ைவ)
சூாியப்ெப ம, ேஜ.ஆர்.பி. (ேதசியப் பட் யல்)
ெசல்வராசா, ெபான்னம்பலம் (மட்டக்களப் )
ெசெனவிரத்ன, அதா த (ேககாைல)
ெசெனவிரத்ன, ல
மன் பிந் ஜயதிலக (ப ைள)
ெசெனவிரத்ன, ேஜான் (இரத்தின ாி)
ேசமசிங்ஹ, அசங்க ெசஹான் (அ ராத ரம்)
ேசனசிங்க, அர்ஜுன சுஜீவ (ெகா ம் )
ேசனாதிராஜா, மாைவ. ேசாமசுந்தரம் (யாழ்ப்பாணம்)
ேசனாநாயக்க, தி மதி பர்னடீன் ேறாஸ் (ெகா ம் )
ேசனாநாயக்க, வசந்த ஹேரஷ் பராக்கிரம (கம்பஹா)
ேசனாரத்ன, ராஜித (க த் ைற)

த
தயாரத்ன, ெபட் கிாிேக (திகாம ல்ல)
த சில்வா, அகம்ெபா ெமாஹான் பிாியதர்ஷன (கா )
த சில்வா, நிெலந்தி நிமல் சிறிபால (ப ைள)
த சில்வா, ஜி. எம். ஹர்ஷ (ேதசியப் பட் யல்)
த ெசாய்சா, காமினி விஜித் விஜய னி (ெமானராகைல)
த ெசாய்சா, திாிமா ர ரஞ்ஜித் (இரத்தின ாி)
தஹநாயக்க, அமர தர்மவிஜய விேஜேசகர (மாத்தைற)
திகம்பரம், உைடயப்பன் பழனி ( வெர யா)
திேசரா, அன்ரன் தயாசிறித ( த்தளம்)
திஸாநாயக்க, அ ர குமார (ேதசியப்பட் யல்)
திஸாநாயக்க, எரன்ஜன் நவின் ( வெர யா)
திஸாநாயக்க, சா ந்த (கு நாகல் )
திஸாநாயக்க, எஸ்.பி. (கண் )
திஸாநாயக்க, திஸாநாயக்க தியன்ேசலாேக ேராஹணகுமார (மாத்தைள)
திஸாநாயக்க, மிந்த (அ ராத ரம்)
திஸாநாயக்க, ரகுமார ( த்தளம்)
திஸாநாயக்க ல த் (ேககாைல)
ெதவரப்ெப ம, பா த குமார (க த் ைற)
ெதன்னக்ேகான், ஜனக பண்டார (மாத்தைள)
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ேதவானந்தா, டக்ளஸ் (யாழ்ப்பாணம்)
ெதாண்டமான், ெசௗமிய ர்த்தி ஆ
கம் இராமநாதன் ( வெர யா)
ெதளபீக், ெமாஹமட் ஷாீப் (தி ேகாணமைல)

ந
நாணாயக்கார, எம்.ேக.என். ம ஷ (கா )
நாணாயக்கார, வாசுேதவ (இரத்தின ாி)
நாவின்ன, ஆர்.எம்.எஸ்.பி. (கு நாகல்)
நி ண ஆரச்சி, லக்ஷமன் (ெகா ம் ) [2010 ஒக்ேராபர் 12 ஆந் திகதியி
பாரா மன்ற ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
ேநாகராத ங்கம், சு. (வன்னி)

ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) உப உ ப் ைரயின்கீழ்

ப
பசீர், ேசகுதா த் (மட்டக்களப் )
பண்டார, ேக.டபிள் . ஷாந்த (கு நாகல்)
பண்டார, தி மதி குல ங்க திசாநாயக்க தியன்ேசலாேக சந்திராணி (அ ராத ரம்)
பண்டார, பா த ரங்ேக ( த்தளம்)
பண்டார, ஜயசிங்க தியன்ேசலாேக ஜானக பிாியந்த (ேதசியப்பட் யல்)
பண்டார, ஜயசிங்க (ெபாலன ைவ) [2015 சனவாி 16ஆந் திகதியி
ந் ]
பண்டாரநாயக்க, இந்திக (கு நாகல்)
பண்டாரநாயக்க, சக்கரவர்த்தி பண் காபய டயஸ் (கம்பஹா)
பத்திரண, அகலங்க த்திக (மாத்தைற)
பத்திரண, ரேமஷ் (கா )
பத்மசிாி, ைவ.ஜி. (ேககாைல)
பதி தீன், அப் ல் றிஸாத் (வன்னி)
பஸ்நாயக்க, தாராநாத் (கு நாகல்)
பாலசூாிய, ஆரச்சிலாேக ஜகத் (ேககாைல)
பா க், த்த பாவா (வன்னி) [2010 சம்பர் 9 ஆந் திகதியி
ந் ]
பா க், ஹுைனஸ் (வன்னி)
பியேசன, பீ.எச்.பீ. (திகாம ல்ல)
பிரபா, கேணசன் (ெகா ம் )
பிேரமச்சந்திரன், ஆ
கம் கந்ைதயா (யாழ்ப்பாணம்)
பிேரமதாஸ, அபெதன்ன ேதவயலாேக சம்பிக (ேககாைல)
பிேரமதாஸ, சஜித் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
பிேரமஜயந்த, அச்சிேக ெதான் சுசில் (ெகா ம் )
பீாிஸ், ஜீ.எல். (ேதசியப்பட் யல்)
ஞ்சிநிலேம, சுசந்த கல்க வ (இரத்தின ாி)
த்ததாஸ, அன்தின்ன மரக்கலேக லீல் சாமிக (ப ைள)
ஷ்பகுமார, அப் ஹாமிலாேக ேராஹண (ப ைள)
ஷ்பகுமார, ஏ.பீ. ஜகத் (ெமானராகைல)
ெபர்னாந் , அ ந்திக்க ( த்தளம்)
ெபர்னாந்
ள்ேள, தி மதி அ. சுதர்ஷினி (கம்பஹா)
ெபர்னாந் , மில்ேராய் ( த்தளம்)
ெபர்னாந் , ேஜான்ஸ்டன் (கு நாகல்)
ெபர்னாந் , ஹாின் (ப ைள) [2014 ஓகஸ்ட் 5ஆந் திகதி இராஜினாமா]
ெபேரரா, அஜித் பத்மகாந்த (க த் ைற)
ெபேரரா, அ. அ. ஆரச்சிலாேக ல
மன் வசந்த (மாத்தைள)
ெபேரரா, கம்ெமத யனேக ேஜாசப் ல த் நிேயாமால் ( த்தளம்)
ெபேரரா, நாணாயக்கார வர்ணகுல பட்டெபந்திேக நிேராஷன் அர்ட் பிாியந்த ( த்தளம்)
ெபேரரா, பியன்விலேக, அன்ரனி விக்டர் ( த்தளம்)
ெபேரரா, பீ க்ஸ் (கம்பஹா)
ெபேரரா, ேபாதியா ப ேக லான் பிாியன்சன் அன்சலம் (ப ைள)
ெபேரரா, மல்லவ ஆரச்சிேக காமினி ஜயவிக்ரம (கு நாகல்)
ெபேரரா, ேஜாசப் ைமக்கல் (ேதசியப் பட் யல்)
ேப ெகாட, அரச்சிேக விஜித்த (ெமானராகைல)
ைபசல், ெமாஹமட் காசிம் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ெபான்ேசகா, ஜீ சரத் சந்திரலால் (ெகா ம் ) [2010 ெசப்ெரம்பர் 29ஆந் திகதியி
ந் ] (அரசியலைமப்பின் 66(ஈ) ஆம்
உ ப் ைரயின் பிரகாரம் ஆசனம் வறிதாகி ள்ள )
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ெபான்ேசக்கா, தி மதி மாலனீ (ேதசியப்பட் யல்) [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந் திகதி இராஜினாமா] [2012 ெசப்ெரம்பர் 24ஆந்
திகதி நியமனம்]
ெபௗ , அ. அப் ல் ஹமீத் ஹம்மத் (ெகா ம் )

ம
மேகஸ்வரன், தி மதி விஜயகலா (யாழ்ப்பாணம்)
மசூர், ர்டீன் (வன்னி) [இறப் : 02 சம்பர் 2010]
மத் மபண்டார, ரத்நாயக்க தியன்ேசலாேக ரஞ்ஜித் (ெமானராகைல)
மான்னப்ெப ம, அ. அஜித்குமார (கம்பஹா) [2013 ன் 03ஆம் திகதியி
மித்ரபால, எச்.ஆர். (ேககாைல)
த் குமாரன, சரத் சந்திரசிாி (அ ராத ரம்)
ெஹட் கமேக நிஷாந்த (கா )
ரளிதரன், விநாயக ர்த்தி (ேதசியப் பட் யல்)
ேகசு, சந்திரகுமார் (யாழ்ப்பாணம்)
ஸ்தபா, ெமாஹமட் ைபசர் (கண் )
ேமதானந்த ேதரர், வண. எல்லாவல (ேதசியப்பட் யல்)
ெமாஹமட், அஸ்லம் ெமாஹமட் சலீம் (ேதசியப்பட் யல்)

ந் ]

ய
யாப்பா, அ ர பிாியதர்ஷன (கு நாகல்)
ேயாகராஜன், ஆர். (ேதசியப் பட் யல்)
ேயாேகஸ்வரன், சீனித்தம்பி (மட்டக்களப் )

ர
ரணசிங்ஹ, ஆரச்சிேக ெறாசான் அ
த்த (ெபாலன ைவ)
ரண ங்க, அர்ஜுன (க த் ைற)
ரண ங்க, ெசல்வி கமலா (ேதசியப் பட் யல்)
ரண ங்க, வன் (கம்பஹா)
ரணவக்க, பாட்டளி சம்பிக (ெகா ம் )
ரத்நாயக்க, ஆர்.எம்.சி.பி. ( வெர யா)
ரத்வத்ேத, எவிந்த ெலாஹான் (கண் )
ரதன ேதரர், வண. அத் ர ேய (க த் ைற)
ரம் க்ெவல்ல, ெகெஹ ய (கண் )
ராதாகி ஷ்ணன், ேச ேவல் சாமி ( வெர யா)
ராமநாயக்க, அ.அ. ரஞ்ஜன் (இரத்தின ாி)
ராஜ ைர, சுந்தரம் ெப மாள் ( வெர யா)
ராஜபக்ஷ, சமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, தி மதி நி பமா தீபிகா (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, நாமல் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ராஜபக்ஷ, ெப ல் ேராஹண (கம்பஹா)
ராஜபக்ஷ, விஜயதாஸ (ெகா ம் )
ேராஹண, சனீ (இரத்தின ாி)

ல
ெலாக்குேக, காமினி (ெகா ம் )
ெலாக்குபண்டார, விேஜசிங்ஹ ஜய ர

தியன்ேசலாேக உதித் சங்ஜய (ப ைள)

வ
வக்கும் ர, ஜானக (இரத்தின ாி)
வன்னிஆரச்சி, தி மதி ஆரச்சிேக பவித்ராேதவி (இரத்தின ாி)
விக்கிரமசிங்க, ெநரன்ஜன் (கு நாகல்)
விக்கிரமசிங்க, ரணில் (ெகா ம் )
விக்கிரமநாயக்க, வி ற (க த் ைற)
விக்கிரமநாயக்க, ரத்னசிறி (ேதசியப்பட் யல்)
விக்கிரமரத்ன, இரான் (ேதசியப் பட் யல்)
விதாரண, உபா திஸ்ஸ (ேதசியப்பட் யல்)
விதான கமேக, அமித் ேத க (ப ைள)
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விநாயக ர்த்தி, அப்பாத் ைர (யாழ்ப்பாணம்)
விேஜசிங்க, ஆரச்சிேக
ெஹட் நிமல் ெசனரத் (கு நாகல்)
விேஜசிங்க, ராஜீவ (ேதசியப் பட் யல்)
விேஜேசகர, ஆரச்சிேக கேனெபால
ப் பண் ல ெபேரரா (கம்பஹா)
விேஜவர்தன, திேனந்திர வன் (கம்பஹா)
விேஜவிக்ரம, தி மதி ஸ்ரீயாணி (திகாம ல்ல)
ரக்ேகான், ஹு கம ேஹவேக குணரத்ன (கா )
ரக்ெகா , சந்திம (கா )
ரேசகர, சரத் பியனந்த (திகாம ல்ல)
ரவங்ஸ, விமல் (ெகா ம் )
ரவர்தன, ஆர்.ஆர்.எம். எாிக் பிரசன்ன (கண் )
ெவதஆரச்சி, திலீப் (அம்பாந்ேதாட்ைட)
ெவல்கம, குமார (க த் ைற)
ேவலா தம், க ப்ைபயா [2014 ஓகஸ்ட் 5ஆம் திகதியி
ந் ]

ஜ
ஜயமஹ, ஹிட் காமிலாேக ந ன் நிலந்த பண்டார விேஜரத்ன (கு நாகல்) [2013
ஜயசூாிய, க (கம்பஹா)
ஜயசூாிய, சனத் (மாத்தைற)
ஜயேசகர, தயாசிறி (கு நாகல்) [2013 ைல 29ஆந் திகதி இராஜினாமா]
ஜயேசகர, ஹல்கந்த ய ேலகம்லாேக பிேரமலால் (இரத்தின ாி)
ஜயேசன, தி மதி சுேமதா (ெமானராகைல)
ஜயரத்ன, பியங்கர ( த்தளம்)
ஜயரத்ன, தி. . (ேதசியப்பட் யல்)
ஜயவர்தன, ஜயலத் (கம்பஹா) [இறப் : 30 ேம 2013]
ஜாெகாட, அச்சல (ேதசியப் பட் யல்)
ெஜயரத்தினம் ஸ்ரீ றங்கா, ( வெர யா)

ஹ
ஹக்கீம், ஏ. இப ல் ற ப் (கண் )
ஹசன் அ , ெமாஹமட்தம்பி (ேதசியப்பட் யல்)
ஹந் ன்ெனத்தி, சுனில் (ெகா ம் )
ஹாிசன், பா ஸ்ேக (அ ராத ரம்)
ஹாீஸ், ஹபீப் ெமாஹமட் ெமாஹமட் (திகாம ல்ல)
ஹிஸ் ல்லா ெமாகமட் ெலப்ைப, ஆ ம் ெமாகமட் (மட்டக்களப் )
ேஹரத், கனக (ேககாைல)
ேஹரத், விஜித (கம்பஹா)
ேஹரத், ஜயரத்ன (கு நாகல்)

ைல 30ஆம் திகதியி

ந் ]
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இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு
சனாதிபதி
ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
அைமச்சரைவ

பிரதம அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ
அைமச்ச ம் - மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க
மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
உள்நாட்ட

காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ

வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ

வல்கள்

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க

வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா

உண ப் பா காப் அைமச்சர் - மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு மங்கள சமர ர
அரசாங்க நி வாக, மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய அைமச்ச ம், த்தசாசன அைமச்ச ம்
– மாண் மிகு க ஜயசூாிய
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா

மன்றச் சைப

தல்வ ம் - மாண் மிகு ல

மன் கிாிெயல்ல

நிதி அைமச்சர் - மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க
நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர் – மாண் மிகு ர ப் ஹக்கீம்
மின்வ

மற் ம் எாிசக்தி அைமச்சர் – மாண் மிகு பாட்ட

சம்பிக்க ரணவக்க

சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் – மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
நீர்ப்பாசன மற் ம் கமத்ெதாழில் அைமச்சர் - மாண் மிகு
ெந ஞ்சாைலகள், உயர்கல்வி மற் ம்

தலீட்

மிந்த திசாநாயக்க

ஊக்குவிப் அைமச்சர் – மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம்

காணி அைமச்சர் - மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன
டைமப் மற் ம் ச ர்த்தி அைமச்சர் - மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாச
நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள் அைமச்சர் - மாண் மிகு (கலாநிதி) விேஜதாச ராஜபக்ஷ
ெவகுசன ஊடக, பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின் தற்ேகாலாசா
க ணாதிலக

ம் – மாண் மிகு கயந்த

சுற் லா மற் ம் விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் - மாண் மிகு ந ன் திசாநாயக்க
ைற கங்கள், கப்பற் ைற மற் ம் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர் – மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு றிசாத் பதி தீன்

ேதாட்ட உட்கட்டைமப் வசதிகள் அபிவி த்தி அைமச்சர் – மாண் மிகு பீ. திகாம்பரம்
மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் மற் ம் இந்

சமய அ

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு

.எம். சுவாமிநாதன்

கல்வி அைமச்சர் – மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்
ெவளிநாட்

ெதாழில்வாய்ப் அைமச்சர் - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் க்ேகாரல

உள்ளக ேபாக்குவரத்
ச

அைமச்சர் – மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்சித் மத் மபண்டார

க ேசைவகள், நலன் ாி மற் ம் கால்நைட வளர்ப் அபிவி த்தி அைமச்சர் – மாண் மிகு பீ.ஹாிசன்

மகளிர் அ

வல்கள் அைமச்சர் – மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார

[எந்தேவார் அைமச்ச க்கும் குறித்ெதா க்கப்படாத விடயங்கைள ம் பணிகைள ம் திைணக்களங்கைள ம் நியதிச்சட்ட
ைறயிலான நி வனங்கைள ம் சனாதிபதி தாேம ெபா ப்ேபற் ள்ளார்.]

(xxx)

இராஜாங்க அைமச்சர்கள்
கலாசார அ

வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க

கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்

விமானச் ேசைவகள் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு ைபஸர்
மின்வ

ஸ்தபா

மற் ம் எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார

கடற்ெறாழில் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு தி ப் ெவதஆராச்சி
சி வர் அ

வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு (தி மதி) ேரா

ேசனாநாயக்க

உயர்கல்வி இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு ராஜீவ விேஜசிங்க
பா காப் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு

வன் விேஜவர்தன

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
இைளஞர் விவகாரங்கள் இராஜாங்க அைமச்சர் – மாண் மிகு நிேராஷன் ெபேரரா

பிரதி அைமச்சர்கள்
நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் பிரதி அைமச்சர் - மாண் மிகு
ைகத்ெதாழில், வாணிப அ

ேனஷ் கங்கந்த

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச

ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ

வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் –

மாண் மிகு ஹர்ஷ த சில்வா
ெந ஞ்சாைலகள், உயர்கல்வி மற் ம்

தலீட்

ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன

நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
சுற் லாத் ைற மற் ம் விைளயாட் த் ைற பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க
மகளிர் அ

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்

ெவளிநாட்ட

வல்கள் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா

நீர்ப்பாசன மற் ம் கமத்ெதாழில் பிரதி அைமச்சர் – மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக

(xxxi)

தவிசாளர் குழாம்
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு ஆர்.
ேயாகராஜன், மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர,
மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம.

பாரா

ெதாி க்கு

மன்றக் கு க்கள்

மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு
ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க,
மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன
ேதரர்.

சைபக்கு

மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு பியங்கர ஜயரத்ன, மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு
கீதாஞ்ஜன குணவர்தன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு ெசல்வம் அைடக்கலநாதன், மாண் மிகு அஜித்
குமார.

நிைலயியற் கட்டைளகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு ேஜான்
அமர ங்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க, மாண் மிகு நிமல்
சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு ல த்
திசாநாயக்க, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்.

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு

மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ (தவிசாளர்), மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா , மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார், மாண் மிகு ரணில்
விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு மங்கள சமர ர, மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ,
மாண் மிகு றிசாட் பதி தீன், மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா ,மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு திேனஷ்
குணவர்தன, மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ.ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான், மாண் மிகு டக்ளஸ்
ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க, மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா,
மாண் மிகு
குணேசகர, மாண் மிகு விமல் ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல் ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு வாசுேதவ
நாணாயக்கார, மாண் மிகு விஜித ேஹரத், மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்,
மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்.

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம (தவிசாளர்), மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க,
மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு
(கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திஸ்ஸ
கரல் யத்த, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான், மாண் மிகு லான் ெபேரரா,
மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய,
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல,
மாண் மிகு த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு அ ர திசாநாயக்க, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு மாைவ ேசா.
ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன், மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு ம ஷ நாணாயக்கார, மாண் மிகு
த்திக பதிரண, மாண் மிகு சாந்த பண்டார, மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன், மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன், மாண் மிகு
ஹுைனஸ் பா க்.

அரசாங்க ெபா ப்

யற்சிகள் பற்றிய கு

மாண் மிகு
குணேசகர (தவிசாளர்), மாண் மிகு க
ஜயசூாிய, மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல, மாண் மிகு ரவி
க ணாநாயக்க, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ, மாண் மிகு அர்ஜுன
ரண ங்க, மாண் மிகு பீ. ஹாிசன், மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ
விேஜசிங்க, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி
வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர, மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார,
மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர, மாண் மிகு எஸ். எம். சந்திரேசன, மாண் மிகு (கலாநிதி)
ேமர்வின் சில்வா, மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு சரண குணவர்தன,
மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு எம்.ாி. ஹஸன் அ , மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு (வண.)
அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு சீனித்தம்பி ேயாேகஸ்வரன், மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு ஈ.
சரவணபவன்.

(xxxii)

சிறப் ாிைமகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா,
மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாச ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார,
மாண் மிகு (ேபராசிாியர் ) ஜீ.எல். பீாிஸ், மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன,
மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன, மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ, மாண் மிகு விஜித
ேஹரத், மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்.

ெபா

ம

க்கள் பற்றிய கு

மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன, மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ்.
குணவர்தன, மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு (தி மதி) தலதா
அத் ேகாரல, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா,
மாண் மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு குமார ெவல்கம,
மாண் மிகு
த் சிவ ங்கம், மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம, மாண் மிகு ாி.பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி)
நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா, மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக, மாண் மிகு சுனில்
ஹந் ன்ெனத்தி, மாண் மிகு ைபசல் காசிம், மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு
அஜித் குமார, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர, மாண் மிகு த்திக பதிரண,
மாண் மிகு (தி மதி) (டாக்டர்) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு ஹுைனஸ்
பா க்.

உயர் பதவிகள் பற்றிய கு
மாண் மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க (தவிசாளர்), மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க, மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா,
மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு பாட்டளீ சம்பிக
ரணவக்க, மாண் மிகு றிஸாத் பதி தீன், மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்,
மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு
ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த, மாண் மிகு விமல் ரவங்ஸ, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன், மாண் மிகு கந்ைதயா
பிேரமச்சந்திரன்.

சட்டவாக்க நிைலயியற் கு க்கள்
நிைலயியற் கு

“ஏ”

மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க, மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாஸ, மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன, மாண் மிகு (தி மதி)
விஜயகலா மேகஸ்வரன், மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ , மாண் மிகு (கலாநிதி)
சரத் அ
கம, மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ
விதாரண, மாண் மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந் , மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய, மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர,
மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த், மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர, மாண் மிகு எம்.ாி.
ஹஸன் அ , மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு மாைவ ேசா. ேசனாதிராஜா, மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்,
மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி, மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர், மாண் மிகு சில்ேவஸ்திாி அலன்றின்,
மாண் மிகு சனீ ேராஹண ெகா
வக்கு, மாண் மிகு த்திக பதிரண, மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிாி, மாண் மிகு சாந்த
பண்டார, மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ, மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க, மாண் மிகு ஆர். மிந்த சில்வா.

நிைலயியற் கு

“பி”

மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன, மாண் மிகு கபீர் ஹஷீம், மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம், மாண் மிகு
.எஸ்.
இராதாகி ஷ்ணன், மாண் மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு டக்ளஸ்
ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னேகான், மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின்
சில்வா, மாண் மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர், மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல, மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்,
மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா, மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு ரான் அலஸ், மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர,
மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம், மாண் மிகு விக்டர் அந்தனீ, மாண் மிகு பிரபா கேணசன், மாண் மிகு (டாக்டர்)
ேராஹண ஷ்பகுமார, மாண் மிகு ேஜ. ஸ்ரீ றங்கா, மாண் மிகு ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க, மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க,
மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்ரம, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன, மாண் மிகு எஸ். சிறீதரன்,
மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம, மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா க்.

(xxxiii)

விேசட கு க்கள்
ேவகமாக அதிகாித் வ ம் வாகன விபத் க்கைளப் பற்றி ஆராய்வதற்கான ெதாிகு
மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன (தவிசாளர்), மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க, மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம், மாண் மிகு
பா த ரங்ேக பண்டார, மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன், மாண் மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி, மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா,
மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக, மாண் மிகு சி.பி. ரத்நாயக்க, மாண் மிகு குமார ெவல்கம, மாண் மிகு பஷீர் ேசகு
தா த், மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன, மாண் மிகு ேராஹண திசாநாயக்க, மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல,
மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க, மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன், மாண் மிகு அஜித் குமார, மாண் மிகு சாந்த
பண்டார, மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு
ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க, மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர.

பாரா மன்றத்தின் பண் ைடைம, ஒ க்கம், மர கள்
நடவ க்ைககைள விதந் ைரப்பதற்கான ெதாிகு

மற் ம்

பா காப்பிைனப்

ேப

ம்

மாண் மிகு
குணேசகர (தவிசாளர்),மாண் மிகு க ஜயசூாிய, மாண் மிகு ரஊப் ஹக்கீம், மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாச
ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா, மாண் மிகு இராஜவேராதயம் சம்பந்தன்.

இலங்ைக மக்கள் ஒேரேதச மக்களாக வாழ்வதற்குத் தத் வமளிப்பதற்கான அரசியல் மற் ம்
அரசியலைமப் நடவ க்ைககள் பற்றி விதந் ைரத் , அறிக்ைக ெசய்வதற்கான ெதாிகு
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா (தவிசாளர்), மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க, மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்,
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல்.பீாிஸ், மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன
யாப்பா, மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன, மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாண் மிகு ஏ.டீ.சுசில் பிேரமஜயந்த,
மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா, மாண் மிகு
குணேசக்கர, மாண் மிகு விமல்
ரவங்ச, மாண் மிகு ெப ல்
ேராஹண ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு லக்ஷமன் ெசெனவிரத்ன, மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார, மாண் மிகு
த்
சிவ ங்கம், மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி)சுதர்ஷினி பர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு ஜானக பண்டார

பாரா

மன்ற ெபண் உ ப்பினர்களின் ஒன்றியம்

மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன (தவிசாளர்), மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல, மாண் மிகு (தி மதி)
சந்திராணி பண்டார, மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க, மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்,
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக, மாண் மிகு (தி மதி) பவித்திராேதவி வன்னி ஆரச்சி, மாண் மிகு (தி மதி)
நி பமா ராஜபக்ஷ, மாண் மிகு (டாக்டர்) (தி மதி) சுதர்ஷினி ெபர்னாந்
ள்ேள, மாண் மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க,
மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம, மாண் மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா , மாண் மிகு (தி மதி) மாலனீ
ெபான்ேசக்கா.
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பாரா

மன்றம்

சபாநாயகர் - மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ
பிரதிச் சபாநாயக ம் கு க்களின் தவிசாள ம் - மாண் மிகு சந்திம
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் - மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார்

பிரதான அ
பாரா

ரக்ெகா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் . பி.

வலகத்தர்

. தசநாயக்க

பிரதிச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி . டபிள் .எம்.என்.பீ. இத்தவல
உதவிச் ெசயலாளர் நாயகம் - தி மதி ேக.ஏ. ேராஹணதீர

பாரா

மன்றச் ெசயலாளர் நாயகத்தின் அ

வலகம்

பா.ெச.நா. இைணப் ச் ெசயலாளர் - தி மதி சா னி நில்மல்ெகாட
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - பி.ேஜ. அேபசிங்க

பைடக்கலச் ேசவிதர் திைணக்களம்
பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . அனில் சமரேசகர
பிரதிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் - தி . நேரந்திர ெபர்னாந்
உதவிப் பைடக்கலச் ேசவிதர் – தி . குஷான் சம்பத் ஜயரத்ன
பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . டபிள் .டபிள் .என்.எஸ்.சி. பர்னாந்
உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள் - தி . ஜி.எம்.ஜி. பிாியந்த, தி . எச். .பீ. குமார
சிேரஷ்ட ெதாைலேபசிப் பாிவர்த்தைன ேமற்பார்ைவயாளர் - தி மதி எம்.ேக. .பீாிஸ்

நி வாகத் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நி வாகம்) - தி . ரஞ்சன் எப். பத்திநாதர்
பிரதிப் பணிப்பாளர் (நி வாகம் ) - தி . ேக.டபிள் . சுனில்
தாபன அ வலகம் - தி மதி எல்.ஆர். ஜயவர்தன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி மதி ஆர். விதாரண, தி மதி
ேக.ஏ.ஐ.ேசனாரத்ன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி எஸ்.ஆர்.எம்.எச்.ஜி. சமரதிவாகர, தி மதி எம்.என். விதானேக
(பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ.எஸ். த சில்வா, தி . எல்.பி.ஆர். பத்மசிறி, தி மதி .என்.பண் த, தி .
பீ.ேக. .எஸ்.டபிள் . தி . விேஜகுணவர்தன, தி மதி .வி.ஓ. ரேகான், தி மதி. .சி.எஸ். பசிங்க (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எம்.எஸ். சமன்ஜிகா (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.எம்.ஜி.ேக. ஜயவர்தன, தி .
ஏ.எஸ். தர்மவன்ச (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
உ ப்பினர் ேசைவகள் அ வலகம் - தி . சி.கலன்சூாிய (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); ஜனாப் எம். .எம். வாசிக் (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்); தி . ேக.பீ. சந்தன, தி . பீ.ஜி.பீ. பிாியங்கர (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ஆர்.எச்.பீ.
குணேசன (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்); (தி . ேக.எஸ். சில்வா (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
ெவளிநாட் த் ெதாடர் கள் மற் ம் ஒ ங்குமர அ வலகம் - தி . எஸ்.ஏ. . குமாரசிங்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
தி மதி ாி.ஜி. ெஹட் யாரச்சி, தி மதி ாி.டபிள் .ஏ. ஜயரத்ன, தி மதி ஜி.வி. அமா சுதந்தி (உதவிப் பாரா மன்ற ஒ ங்குமர
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி. வன் மிந்த (பாரா மன்ற ஊடக உத்திேயாகத்தர்)
ேபாக்குவரத் அ வலகம் - தி . எஸ்.பி. கு கம்மன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ேஜ.ஏ. .ஆர். ெபர்னாட் (சிேரஷ்ட
ேபாக்குவரத் அ வலர்), தி . ஏ.ாி.எஸ். ஷ்பகுமார, தி . பீ. .என். ெபர்னாந் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);
தி . டபிள் .வி.ஆர். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
சிேரஷ்ட சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி மதி எம்.ாி.பி.ெபேரரா, தி மதி

.சி.

சூாியாரச்சி, தி . எச்.பி.சி.எஸ். திலகரத்ன

சு க்ெக த்தாளர்கள் - தி . ஆர்.பீ. ரசிக்க ராஜபக்ஷ, தி மதி ேஜ.ேக.ஐ. நில்மினி, தி மதி எம்.ஏ. ஜஸ்மினா
சிேரஷ்ட ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - தி மதி ஏ. க்மணிேதவி, தி மதி ஏ.ஜி.எம். நந்தனி, ஜனாப் எஸ்.எம். நஸீர், தி .
எஸ்.எம்.ஏ.ேக. க ணாரத்ன,
ெமாழிெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.எம். ஹலீம்டீன்
சிேரஷ்ட பங்களா காைமயாளர் - தி . எஸ்.எல்.தசநாயக்க
பங்களா காைமயாளர் - தி . ஏ.ஏ.எல். ெபேரரா
பதிேவ கள் ெபா ப்பாளர் - தி . எச்.சி. கலப்பத்தி
ஆவணப்ப த்தல் ேமற்பார்ைவயாளர் - தி .

.பீ.ேக. த்பிட் ய
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ஹன்சாட் திைணக்களம்
ஹன்சாட் பதிப்பாசிாியர் - ெசல்வி ரஞ்சனி ஜயமான்ன
ஹன்சாட் பிரதிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி யஸ்மின் பாயிஸ், தி . எஸ். சந்திரேசகரன், ெசல்வி

.ேஜ.வி. அமரசிங்ஹ

ஹன்சாட் உதவிப் பதிப்பாசிாியர்கள் - தி மதி சி.என். ெலாக்குெகா கார த சில்வா, தி மதி ஆர்.எல்.எம்.குமாரசிறி, தி மதி
எஸ்.ேக.எம்.டபிள் . சமரேசகர, தி மதி எச்.எல்.சி. ரசிங்ஹ, தி . ாி. ஆர்.எம். அேனாரத்ன, தி மதி ஆர். .பீ. சுஜீவனி,
தி மதி எப்.எம். ந்தசிர், தி மதி
.பி.ஏ.என்.என். ரசிங்ஹ, தி மதி ேக.ஜி.என்.பீ. ரெபல், தி மதி ேக.எச். நீலமணி,
தி மதி ேக.பீ.எஸ். ெபேரரா
சிேரஷ்ட ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி மதி எச். .எல்.எஸ். பீாிஸ், ஜனாப் ஏ. ஹம்மத் தம்பி, தி மதி ேக.ஏ.ேஜ.எஸ்.
ெபேரரா, தி மதி பீ. . குணவதி, தி மதி ஜி.எஸ். நாணாயக்கார, தி மதி எஸ்.ஏ. ஜயலத், ெசல்வி ஆர்.ேக. தர்மவதி, தி மதி
ேக. .எஸ்.குலரத்ன அ த்கமேக, ெசல்வி கீதானி வர்ணசூாிய, தி மதி பீ.வி.ாி.வி. கமேக அ மா ர, தி . எஸ்.எம்.ஆர்.பி.
பட்ட ய, தி மதி டபிள் .ஏ. .பீ. விேஜெகாண்டா, ெசல்வி எச்.ஜி. ஜிகா, ஜனாப் எம்.எஸ்.எம். ன்னாஸ்.
ஹன்சாட் அறிக்ைகயாளர்கள் - தி . எப்.ஜி. லக்ஷித, ெசல்வி எஸ்.எம்.ஏ. கு தினி, தி மதி எவ்.எச்.ஏ.என். சில்வா, தி மதி
பீ.எம்.ஜி.பீ. பிாியங்கிகா, தி மதி எம்.ஐ.எஸ். நிஷ்ரா, தி மதி ஈ.எச். டபிள் . இரங்கிகா, தி மதி ாி.ாி. குமாநாயக்க, தி மதி
எச்.ஆர்.பீ. சாந்தனி, ெசல்வி சி.ஆர். க ணாரத்ன, தி . எம்.ஏ.ாி. . மில்லகஸ்ெதன்ன, தி . எச்.ஜி. மஞ்சுல, தி மதி .ஆர். .
ெஹட் ேக, ெசல்வி எம்.எம்.சி.ேக. மாரசிங்க, ெசல்வி எம்.பீ. நிேராஷி சஜீவனி, தி மதி ேக.பீ. பத்மா, தி மதி ஆர்.ஆர்.
ெவ கன்ன, தி மதி ாி. .
ரேசகர, ெசல்வி ஜி.எச். ஹி ணி ன்சரா, தி மதி எச்.ஆர். .எஸ். நிவர்ச்சனா, தி . என்.
ேகதீஸ்வரன், தி மதி எம். ஷ்பகுமார
கு

அறிக்ைகயாளர்கள் – தி மதி ஈ.வி.ாி.ஆர். எதிாிசிங்க, ெசல்வி ேஜ.ஏ.ாி. சமந்திகா, தி மதி பீ.ஜி.ேக.என். மிஹிாி, தி மதி
இந் னில் தம்மிகா, தி மதி ஆர்.எம். தர்ஷிகா சிறிவர்தன.

சிேரஷ்ட சூசிைக உத்திேயாகத்தர்கள் - ஜனாப் எம்.எம்.எம். நஸார், ெசல்வி எஸ்.ஏ. . மேனாாி
சூசிைக உத்திேயாகத்தர்கள் - ஜனாப் ேஜ. ெநளஷாட், தி மதி எம்.பி.வி.என்.ாி. ெபர்னாந் , தி . ஏ.எம்.சி.எம். அதிகாாி
ஒ ப்பதி

ேமற்பார்ைவயாளர் –

நிதி மற் ம் வழங்கல்கள் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (நிதி ) - தி . ேக.ஜி.எம். ஜயசாந்த
நிதி, கணக்குகள் அ வலகம் - தி மதி .எஸ்.ஆர். குணரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . டபிள் .பீ.எல். ஜயசிங்ஹ
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); ெசல்வி ேக.ாி.சி.ேக. பீாிஸ், தி மதி சி.எம். லத்சிங்ஹல, தி . ேக.ஆர்.ேஹரத் (பிரதிப்
பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எச்.ஏ.ாி. . ேஹவாஆரச்சி, ெசல்வி எஸ்.டபிள் .ாி.ஆர். த சில்வா, தி . டபிள் .பீ.ேஜ.
ஷ்பகுமார பத்திரண, தி மதி ஐ.ேக.சமரேசகர, தி மதி ேஜ.ஏ. . ஜயசிங்க, ெசல்வி .எம். . அழகக்ேகான் (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . .ஜி.எம்.எஸ்.எம். ெதஹிகஹலந்த (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்).
வழங்கல், ேசைவகள் அ வலகம் - தி . டபிள் .டபிள் . ஜயதிலக்க (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . பி.ஏ. குமாரதாச
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . .எஸ்.டபிள் . சமரேசகர (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி சி.எம். சுபசிங்க, தி .
ேக.சி. ெபர்னாந் , (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி டபிள் .எல்.எஸ். த அல்விஸ், தி மதி ேக.சி.ேக. பீாிஸ்
(பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . ஏ. . பிேரமச்சந்திர (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
உள்ளகக் கணக்காய் அ வலகம் - தி . என்.எஸ்.ேக. ைவத்தியரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர் - நி வாகம்); தி . ஏ.ஏ.எஸ்.பீ.
ெபேரரா (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . என்.என். ேவெவல்வல (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்);
உண

வழங்கல் கணக்குகள் காாியாலயம் -

சிேரஷ்ட களஞ்சிய உத்திேயாகத்தர் - தி . ேக. . கபில
ஏற்கும் உத்திேயாகத்தர் - தி . ஆர்.ஏ.சி. ரணபாகு
சிேரஷ்ட சிறாப்பர் - ெசல்வி

.எல்.எஸ். விேஜேசக்கர

சிேரஷ்ட களஞ்சியப் ெபா ப்பாளர் (ெதாழில் ட்பம்) - தி . ேக.எம்.ஏ.பி. ெத வல
சிேரஷ்ட ெகாள்வன

உத்திேயாகத்தர் - தி .

.பீ.ஆர். குணவர்தன

களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . ஏ.ஏ. ேசாமசிறி
உதவிக் களஞ்சியக் காப்பாளர் - தி . எல். .ஜி. ெபேரரா
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இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் திைணக்களம்
இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் - தி . என்.ஜி.எஸ். ெபேரரா
பிரதி இைணப் ப் ெபாறியியலாளர் - தி . .எல். . அதிகாாி
சிேரஷ்ட பிரதம பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ஆர்.எஸ்.ஆர். ெபர ன
பிரதம பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) - தி . டபிள் .ஜி.டபிள் .எம்.பீ.பீ.பி.
பாிேசாதகர் (மின்சாரம்) – தி . எஸ்.எஸ். எல்வி கல
சிேரஷ்ட பாிேசாதகர் (சிவில்) - தி . பீ.ாி. கமேக
உதவிப் பாரா

ரக்ேகான்

மன்ற உத்திேயாகத்தர் - தி . எம்.எம். தர்மேசன

சிேரஷ்ட ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர் (மின்சாரம்) – தி . டபிள் .ஆர்.ஏ. த ெமல்
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (மின்சாரம்) – தி . பீ.ஏ.எஸ். ல த் குமார, தி . பீ.ஆர். க ணாதிலக, தி . பீ.டபிள் .ஏ. .ேக.
தயாரத்ன
ெதாழில் ட்ப உத்திேயாகத்தர்கள் (சிவில்) - தி . ேஜ. .ேக.ேக.ஜயசூாிய, தி . சீ.எஸ். பாலசூாிய

உண

வழங்கல்,

பராமாிப் த் திைணக்களம்

பணிப்பாளர்கள் (உண வழங்கல்,
பராமாிப் ச் ேசைவகள்) - தி . எஸ்.சி.பி. ெபேரரா, தி . எல்.ேஜ. குல ங்க
பிரதி உண , பான காைமயாளர் - தி . ஏ.ேக.ஏ.எல்.அமரசிங்ஹ
நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - தி . சி.ஆர். சில்வா
நிைறேவற்
பராமாிப்பாளர் - ஜனாப் ஏ.ஏ. ஹஸன்
உதவி நிைறேவற் ச் சைமயற்காரர் - தி . .ஆர்.ஆர்.ெபர்னாந்
உதவி
பராமாிப்பாளர் - தி . எம். .ெபேரரா
உண ச்சாைல காைமயாளர்கள் - தி . ேக.எம்.எச். நளின் ெராட்றிேகா, தி . டபிள் .எம்.ஆர். ஜிேனந்திரசிங்ஹ, தி . எச். .
ெபேரரா, தி . டபிள் . ஏ.ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி . பி.ஜி.வி.பத்திரண, தி . ேக.பீ. அமரசிங்க, தி . ஏ.பீ. ரண ங்க
சிேரஷ்ட

ந்ேதாட்ட ேமற்பார்ைவயாளர் -

சிேரஷ்ட
பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர் பராமாிப் ேமற்பார்ைவயாளர்கள் - தி . பீ.பீ.என்.எஸ். ஷ்பகுமார,
பஸ்நாயக்க, தி . எஸ். . ரத்னசிறி

தி . எம். .ஈ.எம்.என்.க ணாரத்ன, தி . ேக.என்.

உண , பான ேமற்பார்ைவயாளர்கள் – தி . எல்.ஜி. ஜயவர்தன, தி . ேக.என்.சி. ெபேரரா, தி . டபிள் . எஸ்.எஸ். ெபேரரா, தி .
ேஜ.ஏ. என்.எஸ். ெபேரரா, தி . ேக.ஏ. .ஏ. விேஜசிறி, தி . எச்.ஆர். பத்மசந்திர, தி . ேக.ஏ.ஏ. ஜயந்த, தி . ேக.ஏ.ேஜ.ஐ.
திலகரத்ன, தி . எல்.பீ. ெபேரரா, தி . ேக.ஜி.பீ.ேக. கம்லத், தி . ேக. .எம்.எஸ். ெபர்னாந் , தி . என். . விேஜசுந்தர, தி .
எம்.பீ.என். சந்திரசிறி
சிேரஷ்ட சைமயலைற வழங்கல் ேமற்பார்ைவயாளர் - தி . டபிள் .என்.டபிள் .எல். சில்வா
பிாி ச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எஸ்.ஈ. ஜினதாச, தி . .ஜி. ரணசிங்க, தி . ேக. .எஸ். பட்ேரானியஸ்,தி .

.எம்.ஜி. தர்மலால்

உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் - தி . ேக.ேக. . காமினி
ன்னிைலச் சைமயற்காரர்கள் - தி . எச்.ஏ. பத்மகுமார, தி . ஆர்.ஜி.ேக. கந்தனஆரச்சி, தி . டபிள் . . ேஜ. . விக்கிரமசிங்க,
தி . ேக. . . குணரத்ன, தி . .எஸ்.ேசாம ர, தி . ஏ.ஆர்.ஜி. குணவர்தன, தி . ேஜ.எம்.ஆர். பிேரமலால், தி . எச்.ாி.
ரணசிங்க, தி . ேக.டபிள் .ஜி. நிஸ்ஸங்க, தி . .ேஜ.பீ. மஹவத்த

சட்டவாக்க ேசைவகள் திைணக்களம்
பணிப்பாளர் (சட்டவாக்க ேசைவகள்) - தி . ேஜ.ஆர். கஜ ர ஆரச்சிேக
சைப ஆவண அ வலகம் - தி . எச்.ஈ. ஜனகாந்த சில்வா (உதவிப் பணிப்பாளர் -நி வாகம்); தி . எம்.ேஜ. ெபேரரா, தி . அனில்
ேஹவாவசம், ெசல்வி என்.ஆர்.டபிள் . அபயவர்தன (பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . டபிள் .ஏ.ேக.சி. உடெபால, தி .
பீ.எச்.குமாரசிங்ஹ, தி மதி எச்.எம்.சி.என்.ேக. ேஹரத் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எச்.ஆர்.சி. சில்வா, ஜனாப்
ேஜ. நசீர்டீன், ஜனாப் எஸ்.ஏ.எம். ஷஹீட் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்), தி . ேக.ாி.எல்.ஏ. சந்திரசிறி (பாரா மன்ற
உத்திேயாகத்தர்)
சட்ட ல அ வலகம் - ெசல்வி ஜி. தட்சணராணி (உதவிப் பணிப்பாளர் - நிர்வாகம்); தி . ஈ.ஏ. . தயா பந் ல (பிரதான
உத்திேயாகத்தர்);
தி மதி ஜி.என். . திலகரத்ன, தி மதி ஆர்.ஏ.என். . அல்விஸ் (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்);
தி மதி ேக.ஏ.எம்.ஆர்.எஸ். ெறாட்றிேகா, தி மதி ஏ.சி.எப். ஷ்ரத் (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்)
கு

அ வலகம் - தி மதி டபிள் .ஏ.ஏ. நந்தினி றணவக்க (உதவிப் பணிப்பாளர்-நி வாகம்); ஜனாப் ஏ.எம். நிலா தீன் (பிரதிப்
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி வி.பீ.ஜி.எஸ். விதான பதிரண, தி மதி ஜி.ஆர். . கமேக (உதவிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்)

ஆேலாசைனக் கு அ வலகம் - தி . டபிள் .எம்.பி. த சில்வா, தி மதி சி.ஐ. திசாநாயக்க, (உதவிப் பணிப்பாளர்கள் - நிர்வாகம்);
ஜனாப் எம்.எம்.எம். மப் க் (பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . ாி.ேக. ஜயவர்தன, தி மதி எஸ்.பீ. கமேக (பிரதிப் பிரதான
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி எல்.ஏ.ஏ.பீ. திஸாநாயக்க, தி மதி எச்.ஆர். த ெசாய்ஸா (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்),
தி மதி ஆர்.பீ.ைவ.ாி. வ ஷவிதான, தி . .பீ.எஸ்.என். தயாேசகர (பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்கள்).

(xxxviii)

அரசாங்கக் கணக்குகள் மற் ம் ெபா ப்
யற்சிகள் கு அ வலகம் - தி மதி என்.எஸ். விக்கிரமரத்ன (உதவிப் பணிப்பாளர்—
நி வாகம்); தி மதி ஏ.சி.பீ. சூாியப்ெப ம (பிரதான உத்திேயாகத்தர்), தி . ஈ. .ேஜ. விக்கிரமசிங்க, தி .
.ஆர்.எஸ்.
ெபர்னாந் (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி மதி ாி.எம்.ஆர்.பீ.ேக. ெதன்னக்ேகான், தி . ஆர்.சி. விஜயதிலக (உதவிப்
பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . டபிள் .ஜி. சுனில் சாந்த, தி மதி ஏ.பீ.ேக.ேக.பீ. திலகரத்ன (பாரா மன்ற
உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர்.பி. ேசனாரத்ன (சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா மன்ற உத்திேயாகத்தர்)
ெபா ம க் கு அ வலகம் - தி மதி ஈ. .எஸ்.எம். ெபர்னாந் (உதவிப் பணிப்பாளர் – நிர்வாகம்); தி . ேக.ஜி. சரத்குமார
(பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி . . . .ேக. னசிங்ஹ (பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்); தி மதி எம்.ேக.எஸ். . அல்விஸ்,
தி . ஆர்.ஏ.ஆர்.எல். ரணவக்க (உதவிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர்கள்); தி . எம்.ஆர். .ாி. திலகசிறி (பாரா மன்ற
உத்திேயாகத்தர்)
லகர் - தி . பீ.எச்.என்.பிேரமசிறி
பிரதி

லகர் - ெசல்வி ேக. ஏ. .ஆர். ேசபா கா

உதவி

லகர் - ஜனாப் எஸ்.எல்.

யாத் அஹமட்

கனிஷ்ட உதவி

லகர் தரம் I - தி மதி எச்.எஸ்.ரத்நாயக்க

கனிஷ்ட உதவி

லகர்கள் - தி . சுனில் ஹல்ேபகம, தி . டபிள் .ஏ. குணரத்ன, தி . ஜி. ரத்நாயக்க

பிரதான ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - தி . ஜி.குமாநாயக்க
சிேரஷ்ட ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர் - ஜனாப் எம். அஜிவதீன்
ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் – தி மதி

.எம்.எம்.எம். திசாநாயக்க, ெசல்வி ஜி.ஆர். அேயஷா ெகாடகம, தி மதி பீ.எல்.ாி.எரந்ததி

உதவி ஆராய்ச்சி உத்திேயாகத்தர்கள் - தி மதி எச்.பீ.ஏ.எஸ். அேபேகான், தி மதி ஆர்.என்.எச். விேஜதிலக, தி மதி ேஜ.எஸ்.
அ ெகாட ஆரச்சி, தி . வி. ரளிதாஸ்
பாரா

மன்ற பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர் - தி . டபிள் .எம். . பண்டார

பாரா மன்ற பிரதிப் பிரதம உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - ஜனாப் எம்.இஸட்.எம். மர்ஸூக்,
தி . ேஜ.ஏ.எஸ்.பீ. ெபேரரா

ஜனாப் ஐ.எல். அப் ல் ஜப்பார்,

சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள்: தி . ேக.எம். கிறிஸ்ேதாபர், ஜனாப் எம்.எஸ். ெஸயின் பா ல், தி மதி ஐ. .எல்.
ரத்னசீ , தி . ேக. .ஆர். பத்மசிறி, தி . ஏ. சரவணபவானந்தன், தி . சி.ேஜ. க ணாரத்ன, ஜனாப் ஏ.ஜி. ெமாஹமட் பிக்ாி,
ஜனாப் எஸ்.ஆர்.எம். நிஸாம், தி . ஜி.எப்.பி. சுேரஷ்வரன், தி மதி என்.பி.சி.ேஜ. நிசங்க
பாரா மன்ற உைரெபயர்ப்பாளர்கள் - தி . . .வி.என். தம்மேக, தி மதி எச்.வி.எஸ். ஹீந்ெதனிய, தி . ஜி.வி.எஸ். விேஜசிங்க,
தி . டபிள் .எம். ராஜபக்ஷ, தி . பீ.எல்.பீ.எல். குமாரசிறி, தி . பீ. சாந்தகுமார், தி .எஸ். ரேமஷ்குமார், தி மதி ஆர். வசந்தி
ெபேரரா, தி . எம். அஜித்குமார், தி . எஸ். ேதவராஜ், தி . ஜி. ெஜயச்சந்திரா, ஜனாப் எம்.எச்.எம். ராமிஸ், தி . ஈ.ஏ.
அமரேசன, தி . ஈ.எம்.என்.எஸ்.எம். ஏக்கநாயக்க.

தகவல்
பணிப்பாளர் (தகவல்

ைறைம மற் ம்

ைறைம மற் ம்

காைமத் வத் திைணக்களம்

காைமத் வம்) - தி . எச்.எம்.சி. ெபேரரா

ைறைமப் ெபாறியியலாளர் –தி . என்.பி. . நவக வ
ைறைமப் பகுப்பாய்வாளர் ெதாடர்பாடல் / பா காப் ெபாறியியலாளர் - தி . ஜி.என். லக்மஹல்
ைறைம வ வைமப்பாளர் - தி மதி ேக.என். . அமரசிங்ஹ
ைறைமக் கட் ப்பாட்டாளர் - தி . ஏ.எஸ். .எம். விக்கிரமரத்ன
இைணயத்தள வைலயைமப் கட் ப்பாட்டாளர் – தி . என்.ஜி.எல்.எஸ். க ணாதிலக்க
கணினி ெசயற்றிட்ட வைரவாளர்கள் - தி .

. பண் த, தி . சி.ேஜ. வில்ேலாரஆரச்சி, ெசல்வி பீ.எம்.எம். சந்திமா

பிரதிப் பிரதான உத்திேயாகத்தர் –
இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (சிங்களம்/ஆங்கிலம்) - தி .

.எஸ். கீகனேக

இைணயத்தளப் பதிப்பாசிாியர் (ஆங்கிலம்/தமிழ்) - ஜனாப் எம்.என்.எம். ஷிபாக்
உதவி கணினி நிகழ்ச்சித்திட்ட வகுப்பாளர் - தி மதி பீ.எல்.ஐ.ஜி. குேர
உதவி க மபீட ஒ ங்கிைணப்பாளர் - தி மதி பீ.என்.எச். திேசரா
சிேரஷ்ட உதவிப் பாரா

மன்ற உத்திேயாகத்தர்—தி மதி ஐ.சி.ேக. ரணசிங்ஹ

சிேரஷ்ட கணினி இயக்குநர்கள் – தி மதி பி. ெஜகன்யா, தி . ேஜ.எஸ். ெகாலம்பேக, தி மதி ேக.ஜி.எஸ். ெசவ்வந்தி
கணினி இயக்குநர்கள் - தி . .டபிள் .பீ. தர்மப்பிாிய, தி மதி என்.என். ெஹட் ேக, தி . டபிள் .எச். . . பிய ங்க, தி .
ஏ.ஜி.ஆர்.ேக. அேபரத்ன, தி . என். . .பீ. பிேரமசிறி, தி . ேக.பீ.பீ.எஸ். ேராமவர்தன, தி . ேக. .ஜி.எம். கிாிஷாந்த, தி மதி
டபிள் . .ஏ. ஜய க்சி, ஜனாப் எல்.ஜி.ஆசிக் அ , ஜனாப் ஏ.ஆர்.எம். ாிகாஸ் அ , ஜனாப் ஏ.எம்.ெபளசுல் அமீன்
கணினித் ெதாழில் ட்பவியலாளர்கள் – தி . ஜி.எம். . ெபேரரா, தி . எச்.எஸ்.சத்யஜித்
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MEMBERS OF PARLIAMENT
(Returned at the General Election, 08th April, 2010)

A
Abdul Cader, A.R.M. (Mahanuwara)
Abdul Haleem, Mohamed Hasheem (Mahanuwara)
Abeygunawardena, Rohitha (Kalutara)
Abeysinghe, Ashok (Kurunegala)
Abeywardena, A. Lakshman Yapa (Matara)
Abeywardene, Mahinda Yapa (Matara)
Adaikkalanathan, A. (Vanni)
Ajith Kumara, Galbokka Hewage (Galle)
Alagiyawanna, A.A. Lasantha (Gampaha)
Alahapperuma, Dullas (National List)
Alantin, Selvesthiri (Jaffna)
Allas, Tiran (National List)
Aluthgamage, Mahindananda (Mahanuwara)
Aluvihare, Wasantha (Matale)
Amaratunga, John Anthony Emmanuel (Gampaha)
Amaraweera, Mahinda (Hambantota)
Amunugama, D.S.B. (Mahanuwara)
Amunugama, Sarath (Mahanuwara)
Annamalai, Nadesu Sivasakthi (Vanni)
Ariyanethran, Pakkiaselvam (Batticaloa)
Athaullah, A.L.M. (Digamadulla)
Attanayake, Tissa (National List)
Atukorale, Mrs. Thalatha (Ratnapura)
Azwer, A.H.M. (National List) [Resigned on 28th November, 2014]

B
Badhiutheen, Abdul Rizad (Vanni)
Balasuriya, Arachchilage Jagath (Kegalle)
Bandara, Jayasinghe Mudiyanselage Janaka Priyantha (National List)
Bandara, Mrs. Kulathunga Dissanayake Mudiyanselage Chandrani (Anuradhapura)
Bandara, Jayasinghe (Polonnaruwa) [From 16th January, 2015]
Bandara, Palitha Range (Puttalam)
Bandara, K.W. Shantha (Kurunegala)
Bandaranaike, Chakrawarthi Pandukabhaya Dias (Gampaha)
Bandaranayake, Indika (Kurunegala)
Basheer, Segu Dawood (Batticaloa)
Basnayake, Tharanath (Kurunegala)
Berugoda, Arachchige Vijitha (Monaragala)
Buddadasa, Anthinna Marakkalage Leel Chamika (Badulla)

C
Cooray, Reginold (Kalutara)

D
Dahanayaka, Amara Dharmawijaya Wijayasekara (Matara)
Dayaratna, Petikirige (Digamadulla)
De Silva, Agampodi Mohan Priyadharshana (Galle)
De Silva, G.M.Harsha (National List)
De Silva, Nilenthi Nimal Siripala (Badulla)
De Zoysa, Thirimadura Ranjith (Ratnapura)
De Zoysa, Gamini Wijith Wijayamuni (Moneragala)
Devananda, Douglas (Jaffna)
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Digambaram, Udeiappan Palani (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Anura Kumara (National List)
Dissanayake, Eranjan Navin (Nuwara Eliya)
Dissanayake, Dissanayake Mudiyanselage Rohana Kumara (Matale)
Dissanayake, S.B. (Mahanuwara)
Dissanayake, Duminda (Anuradhapura)
Dissanayake, Lalith (Kegalle)
Dissanayake,Weerakumara (Anuradhapura)
Dissanayake, Salinda (Kurunegala)

E
Ekanayake, M. Nandimithra (Matale)
Ekanayake, T.B.(Kurunegala)
Ekanayake, Wilfred Bandara (Anuradhapura)

F
Faizal, Mohamed Cassim Mohamed (Digamadulla)
Farook, Hunais (Vanni)
Farook, Muththali Bava (Vanni) [From 09th December, 2010]
Fernando, Arundika (Puttalam)
Fernando, Harin (Badulla) [Resigned on 05th August, 2014]
Fernando, Johnston (Kurunegala)
Fernando, Milroy (Puttalam)
Fernandopulle, Mrs. A. Sudarshini (Gampaha)
Fonseka, G. Sarath Chandralal (Colombo) [From 29th September, 2010] (Vacated Seat under Article 66(d)
of the Constitution)
Fonseka, Mrs. Malani (National List) [Resigned on 24th September, 2012] [Appointed from 24th September, 2012]
Fowzie, A. Abdul Hameed Mohamed (Colombo)

G
Gajadeera, Vidana Arachchige Barns Chandrasiri (Matara)
Gamage, Mrs. Anoma (National List)
Gamage, Ihala Medagama Piyasena (Galle)
Gamalath, Siripala (Polonnaruwa)
Gankanda, Dunesh (Ratnapura)
Grero, Mohan Lal (Colombo)
Gunaratne, Arachchige Sarath Kumara (Gampaha)
Gunasekara, DEW (National List)
Gunasekara, Earl Sarath Wickramasinghe (Polonnaruwa)
Gunasekara, Hemal (Matara)
Gunawardane, Bandula (Colombo)
Gunawardena, Dinesh (Colombo)
Gunawardena, Gitanjana Rupasinghe (National List)
Gunawardena, Sarana Guptha (Gampaha)
Gunawardhana, Munasinha Kariyavasam A.A. Appuhamilage Don Somadasa (Trincomalee)
Gunawardhana, Sajin De Vass (Galle)

H
Hakeem, A. Ibathul Rauff (Mahanuwara)
Handunnetti, Sunil (Colombo)
Harees, Habeeb Mohamed Mohamed (Digamadulla)
Harrison, Palisge (Anuradhapura)
Hasen Ali, Mohamed Thambi (National List)
Herath, Vijitha (Gampaha)
Herath, Jayarathna (Kurunegala)
Herath, Kanaka (Kegalle)
Hizbullah, Mahamood Lebbe Alim Mohamed (Batticaloa)
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I
Indika, Wehalla Kankanamge (Hambantota)

J
Jagoda, Achala (National List)
Jayamaha, Hitihamilage Nalin Nilantha Bandara Wijerathne (Kurunegala) [From 30th July, 2013]
Jayaratne, D.M. (National List)
Jayaratne, Piyankara (Puttalam)
Jayasekara, Halkandaliya Lekamlage Premalal (Ratnapura)
Jayasekara, Dayasiri (Kurunegala) [Resigned on 29th July, 2013]
Jayasena, Mrs. Sumedha (Monaragala)
Jayasuriya, Karu (Gampaha)
Jayasuriya, Sanath (Matara)
Jayawardana, Jayalath (Gampaha) [Died: 30th May 2013]
Jeyarathnam, Sri Ranga (Nuwara Eliya)

K
Kabir, Mohamed Hashim Mohamed (Kegalle)
Karalliyadde, Tissa Wijeratne (Anuradhapura)
Kariyawasam, Akila Viraj (Kurunegala)
Karunanayake, Ravindra Sandresh (Colombo)
Karunatileka, Gayantha (Galle)
Ketagoda, Jayantha (Colombo) [From 07th February, 2011]
Kiriella, Lakshman Bandara (Mahanuwara)
Kotalawala, Nirmala (Kalutara)
Kumaranatunga, Jeewan (Colombo)

L
Lokubandara, Wijesinghe Jayaweera Mudiyanselage Udith Sanjaya (Badulla)
Lokuge, Gamini (Colombo)

M
Madduma Bandara, Rathnayake Mudiyanselage Ranjith (Monaragala)
Maheswaran, Mrs. Vijayakala (Jaffna)
Mannapperuma, A. Ajith umara (Gampaha) [From 03rd June 2013]
Mashoor, Noordeen (Vanni) [Died : 02nd December 2010]
Medhananda Thero, Ven. Ellawala (National List)
Mithrapala, H.R. (Kegalle)
Mohamed, Aslam Mohamed Saleem (National List)
Muralidaran, Vinayagamoorthi (National List)
Murugesu, Chandrakumar (Jaffna)
Musthapha, Mohamed Faiszer (Mahanuwara)
Muthuhettigamage, Nishantha (Galle)
Muthukumarana, Sarath Chandrasiri (Anuradhapura)

N
Nanayakkara, M.K.N. Manusha (Galle)
Nanayakkara, Vasudeva (Ratnapura)
Nawinne, R.M.S.B. (Kurunegala)
Nipuna Arachchi Lakshman (Colombo) [From 12th October, 2010] (Vacated seat under Article 66(f) of the Constitution)
Noharadalingam, S. (Vanni)
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P
Padmasiri, Y.G. (Kegalle)
Pathirana, Akalanka Buddhika (Matara)
Pathirana, Ramesh (Galle)
Peiris, G.L. (National List)
Perera, A.A. Arachchilage Lakshman Wasantha (Matale)
Perera, Ajith Pathmakantha (Kalutara)
Perera, Biyanwilage Antony Victor (Puttalam)
Perera, Bodhiya Baduge Dilan Priyanjan Anslam (Badulla)
Perera, Felix (Gampaha)
Perera, Gammeda Liyanage Joseph Lalith Neomal (Puttalam)
Perera, Joseph Michael (National List)
Perera, Mallawa Arachchige Gamini Jayawickrama (Kurunegala)
Perera, Nanayakkara Warnakula Patabendige Niroshan Ardley Priyantha (Puttalam)
Piyasena, P.H.P. (Digamadulla)
Prabha, Ganesan (Colombo)
Premachandran, Arumugan Kandiah (Jaffna)
Premadasa, Abathenna Dewayalage Champika (Kegalle)
Premadasa, Sajith (Hambantota)
Premajayantha, Achchige Don Susil (Colombo)
Punchinilame, Susantha Galgamuwa (Trincomalee)
Pushpakumara, Appuhamilage Rohana (Badulla)
Pushpakumara, A.P. Jagath (Monaragala)

R
Radhakrishnan, Seduvel Sami (Nuwara Eliya)
Rajathurai, Sundaram Perumal (Nuwara Eliya)
Rajapaksa, Basil Rohana (Gampaha)
Rajapaksa, Chamal (Hambantota)
Rajapaksa, Namal (Hambantota)
Rajapaksa, Mrs. Nirupama Deepika (Hambantota)
Rajapakshe, Wijeyadasa (Colombo)
Ramanayake, A.A. Ranjan (Ratnapura)
Rambukwella, Keheliya (Mahanuwara)
Ranasingha, Arachchige Roshan Anuruddha (Polonnaruwa)
Ranathunga, Ms. Kamala (National List)
Ranatunga, Arjuna (Kalutara)
Ranatunga, Ruwan (Gampaha)
Ranawaka, Patali Champika (Colombo)
Rathana Thero, Ven. Athuraliye (Gampaha)
Rathnayake, R.M.C.B. (Nuwara Eliya)
Ratwatte, Evindaa Lohan (Mahanuwara)
Rohana, Sanee (Ratnapura)

S
Samarakoon, Mudiyanselage Chandrasena (Anuradhapura)
Samarasinghe, Mahinda Buddhadasa (Kalutara)
Samaraweera, Mangala Pinsiri (Matara)
Sampanthan, Rajavarothiam (Trincomalee)
Saravanabavan, Eswarapatham (Jaffna)
Selvarasa, Ponnampalam (Batticaloa)
Semasinghe, Asanka Shehan (Anuradhapura)
Senanayake, Mrs. Barnadeen Rose (Colombo)
Senanayaka, Wasantha Haresh Parakrama (Gampaha)
Senaratne, Rajitha (Kalutara)
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Senasinghe, Arjuna Sujeewa (Colombo)
Senathirasa, Mavai Somasundaram (Jaffna)
Seneviratne, Athauda (Kegalle)
Senewiratne, Lakshman Pinto Jayathilaka (Badulla)
Senewiratne, John (Ratnapura)
Shihabdeen, Ameer Ali (National List) [From 09th December, 2014]
Silva, Arumadura Lorance Romele Duminda (Colombo)
Silva, Mervyn (Gampaha)
Sirisena, Pallewatte Gamaralalage Maithripala (Polonnaruwa)[Appointed to the office of President on 09th January, 2015]
Sivalingam, Muthu (National List)
Siyambalapitiya, Ranjith (Kegalle)
Sooriyapperuma, J.R.P. (National List)
Sritharan, Sivagnanam (Jaffna)
Sumanthiran, Mathiaparanan Abraham (National List)
Sumathipala, Uduwatuwage Janathpriya Thilanga (Colombo)
Suriyaarachchi, Chandrasiri Ariyawansa (Polonnaruwa)
Swaminathan, D.M. (National List)
Swarnamalini, Mrs. Upeksha (Gampaha)

T
Tennakoon, Janaka Bandara (Matale)
Thewarapperuma, Palitha Kumara (Kalutara)
Thissera, Anton Dayasritha (Puttalam)
Thondaman, Savumyamoorthy Arumugan Ramanathan (Nuwara Eliya)
Thoufeek, Muhammadu Shareef (Trincomalee)

V
Velayudam Karuppaiah (Badulla) [From 05th August, 2014]
Vinayagamoorthy, Appathurai (Jaffna)
Vitarana, Upali Tissa (National List)

W
Wakkumbura, Janaka (Ratnapura)
Wanniarachchi, Mrs. Arachchige Pavithradevi (Ratnapura)
Wedaarachchi, Dilip (Hambantota)
Weerakkody, Chandima (Galle)
Weerakoon, Muhudugama Hewage Gunaratne (Galle)
Weerasekara, Sarath Piyananda (Digamadulla)
Weerawansa, Wimal (Colombo)
Weerawardhana, R.R.M.Erik Prasanna (Mahanuwara)
Welgama, Kumara (Kalutara)
Wickramanayaka, Ratnasiri (National List)
Wickramanayaka, Vidura (Kalutara)
Wickramaratne, Eran (National List)
Wickramasinghe, Neranjan (Kurunegala)
Wickremasinghe, Ranil (Colombo)
Widhanagamage, Amith Thenuka (Badulla)
Wijayawardhana, Dinendra Ruwan (Gampaha)
Wijesekera, Arachchige Ganepola Duleep Pandula Perera (Gampaha)
Wijesinghe, Arachchige Mutuhetti Nimal Senarath (Kurunegala)
Wijesinha, Rajiva (National List)
Wijewickrama, Mrs. Sriyani (Digamadulla)

Y
Yapa, Anura Priyadharshana (Kurunegala)
Yogarajan, R. (National List)
Yoheswaran, Seeniththamby (Batticaloa)
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DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA

PRESIDENT
HIS EXCELLENCY MAITHRIPALA SIRISENA

CABINET
Prime Minister, Minister of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural Affairs –
The Hon. Ranil Wickremasinghe
Minister of Public Order, Disaster Management and Christian Affairs – The Hon. John Amaratunga
Minister of Home Affairs and Fisheries – The Hon. M. Joseph Michael Perera
Minister of Food Security – The Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Minister of Foreign Affairs – The Hon. Mangala Samaraweera
Minister of Public Administration, Provincial Councils, Local Government and Democratic
Governance and Minister of Buddha Sasana – The Hon. Karu Jayasuriya
Minister of Plantation Industries and Leader of the House of Parliament – The Hon. Lakshman Kiriella
Minister of Finance – The Hon. Ravi Karunanayake
Minister of Urban Development, Water Supply and Drainage – The Hon. Rauff Hakeem
Minister of Power and Energy – The Hon. Patali Champika Ranawaka
Minister of Health and Indigenous Medicine – The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Minister of Irrigation and Agriculture – The Hon. Duminda Dissanayake
Minister of Highways, Higher Education and Investment Promotion – The Hon. Kabir Hashim
Minister of Lands – The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Minister of Housing and Samurdhi – The Hon. Sajith Premadasa
Minister of Justice and Labour Relations –The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Minister of Mass Media and Parliamentary Affairs and Chief Government Whip - The Hon. Gayantha
Karunatileka
Minister of Tourism and Sports – The Hon. Navin Dissanayake
Minister of Ports, Shipping and Aviation – The Hon. Arjuna Ranatunga
Minister of Industry and Commerce – The Hon. Risad Badhiutheen
Minister of Plantation Infrastructure Development – The Hon. Palani Digambaram
Minister of Resettlement, Reconstruction and Hindu Religious Affairs – The Hon. D.M. Swaminathan
Minister of Education – The Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Minister of Foreign Employment – The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Minister of Internal Transport – The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Minister of Social Services, Welfare and Livestock Development – The Hon. P. Harrison
Minister of Women’s Affairs - The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara

[The President has assigned to himself all Subjects and Functions and Departments and Statutory Institutions not
assigned specifically to any Minister.]
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MINISTERS OF STATE
State Minister of Culture – The Hon. Nandimithra Ekanayake
State Minister of Education – The Hon. V.S. Radhakrishnan
State Minister of Aviation - The Hon. Faiszer Musthapha
State Minister of Power and Energy – The Hon. Palitha Range Bandara
State Minister of Fisheries - The Hon. Dilip Wedaarachchi
State Minister of Children’s Affairs – The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
State Minister of Higher Education – The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
State Minister of Defence - The Hon. Ruwan Wijayawardhana
State Minister of Plantation Industries - The Hon. Karuppaiah Velayudam
State Minister of Youth Affairs - The Hon. Niroshan Perera

DEPUTY MINISTERS
Deputy Minister of Urban Development, Water Supply and Drainage – The Hon. Dunesh Gankanda
Deputy Minister of Industry and Commerce – The Hon. A.D. Champika Premadasa
Deputy Minister of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural Affairs - The Hon. (Dr.) Harsha
De Silva
Deputy Minister of Highways, Higher Education and Investment Promotion - The Hon. Eran
Wickramaratne
Deputy Minister of Justice and Labour Relations– The Hon. Sujeewa Senasinghe
Deputy Minister of Tourism and Sports - The Hon. Vasantha Senanayake
Deputy Minister of Women’s Affairs - The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Deputy Minister of Foreign Affairs – The Hon. Ajith P. Perera
Deputy Minister of Irrigation and Agriculture - The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage

(xlix)

CHAIRMAN’S PANEL
The Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. R.
Yogarajan, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Mohan Priyadarshana de Silva, The Hon. Perumal Rajathurai, The
Hon. Udith Lokubandara, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama.

COMMITTEES OF PARLIAMENT
Committee of Selection
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi
Karunanayake, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Nimal Siripala de Silva, The Hon.
Arumugan Thondaman, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.L.M. Athaullah, The Hon. DEW Gunasekara,
The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Anura Dissanayake, The Hon.
Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Kandiah Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero.

House Committee
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. M. Joseph Michael Perera, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The
Hon. Piyankara Jayaratne, The Hon. Tissa Karalliyadda, The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. Gitanjana
Gunawardena, The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Selvam Adaikkalanathan, The Hon. Ajith Kumara.

Committee on Standing Orders
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar, The
Hon. John Amaratunga, The Hon. Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Nimal
Siripala De Silva, The Hon. Anura Priyadarshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Lalith Dissanayake,
The Hon. Ajith Kumara, The Hon. M.A. Sumanthiran.
Committee on Parliamentary Business
The Hon. Chamal Rajapaksa (Chairman), The Hon. Chandima Weerakkody, The Hon. Murugesu Chandrakumar,
The Hon. Ranil Wickremasinghe, The Hon. John Amaratunga, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Mangala
Samaraweera, The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. (Dr.)
Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Nimal Siripala de Silva,
The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. W.D.J. Senewiratne, The Hon. Arumugan Thondaman, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. A.L.M.Athaulla, The
Hon. DEW Gunasekara, The Hon. Wimal Weerawansa, The Hon. Basil Rohana Rajapaksa, The Hon. Vasudeva
Nanayakkara, The Hon. Vijitha Herath, The Hon. Anura Dissanayaka, The Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The
Hon. Kandiah Premachandran, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero.
Committee on Public Accounts
The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama (Chairman), The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon.
Kabir Hashim, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Akila Viraj Kariyawasam, The Hon. (Dr.) Harsha De
Silva, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Tissa Karalliyadda, The The Hon.
Bandula Gunawardane, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. Dilan Perera, The Hon. Johnston Fernando,
The Hon. Lakshman Senewiratne, The Hon. Ranjith Siyambalapitiya, The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon.
Vasudeva Nanayakkara, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon. Anura Dissanayake,
The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. R. Yogarajan, The Hon. Tiran Alles, The Hon.
Manusha Nanayakkara, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. S. Shritharan, The Hon.
M.A. Sumanthiran, The Hon. Hunais Farook.

Committee on Public Enterprises
The Hon. DEW Gunasekara (Chairman), The Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Lakshman Kiriella, The Hon. Ravi
Karunanayake, The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. Sajith Premadasa, The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon.
P. Harrison, The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake, The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha, The Hon. Eran Wickramaratne,
The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi, The Hon. A.D. Susil Premajayantha,
The Hon. Chandrasiri Gajadeera, The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. Mahinda
Amaraweera, The Hon. S.M. Chandrasena, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The Hon. Lasantha Alagiyawanna, The
Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. Sarana Gunawardena, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. M.T. Hasen
Ali, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Seeniththamby
Yoheswaran, The Hon. Namal Rajapaksa, The Hon. E. Saravanapavan.

(l)

Committee on Privileges
The Hon. Nimal Siripala De Silva (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The
Hon. Patali Champika Ranawaka, The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon.
(Prof.) G.L. Peiris, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. A.D. Susil
Premajayantha, The Hon. Bandula Gunawardane, The Hon. Mahinda Samarasinghe, The Hon. Vijitha Herath, The
Hon. Achala Jagodage, The Hon. E. Saravanapavan.
Committee on Public Petitions
The Hon. Lalith Dissanayake (Chairman), The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The
Hon. Gayantha Karunatileka, The Hon. Palitha Range Bandara, The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale, The Hon. (Mrs.)
Rosy Senanayake, The Hon. Sujeewa Senasinghe, The Hon. Ajith P. Perera, The Hon. (Mrs.) Pavithradevi
Wanniarachchi, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. Kumara Welgama, The Hon. Muthu Sivalingam, The Hon.
Susantha Punchinilame, The Hon. T.B. Ekanayake, The Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa, The Hon. Gamini Wijith
Wijayamuni de Zoysa, The Hon. Achala Jagodage, The Hon. Sunil Handunnetti, The Hon. Faizal Cassim, The Hon.
Pon. Selvarasa, The Hon. A. Vinayagamoorthy, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero,
The Hon. Wasantha Aluwihare, The Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle, The
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. Hunais Farook.

Committee on High Posts
The Hon. Ratnasiri Wickramanayaka (Chairman), The Hon. John Amaratunga, The Hon. M. Joseph Michael Perera, The
Hon. Karu Jayasuriya, The Hon. Ravi Karunanayake, The Hon. Rauff Hakeem, The Hon. Patali Champika Ranawaka,
The Hon. Risad Badhiutheen, The Hon. Nimal Siripala De Silva, The Hon. (Prof.) G.L. Peiris, The Hon. W.D.J.
Senewiratne, The Hon. Dinesh Gunawardena, The Hon. Douglas Devananda, The Hon. A.D. Susil Premajayantha, The
Hon. Wimal WeerawansaThe Hon. Rajavarothiam Sampanthan, The Hon. Kandiah Premachandran.

LEGISLATIVE STANDING COMMITTEES
Standing Committee “A”
The Hon. Arjuna Ranatunga, The Hon. A.D. Champika Premadasa, The Hon. Eran Wickramaratne, The Hon. (Mrs.)
Vijayakala Maheswaran, The Hon. (Mrs.) Anoma Gamage, The Hon. A.H.M. Fowzie, The Hon. (Dr.) Sarath
Amunugama, The Hon. Athauda Seneviratne, The Hon. Gamini Lokuge, The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, The Hon.
Johnston Fernando, The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya, The Hon. Earl Gunasekara, The Hon. Basheer Segu Dawood,
The Hon. Weerakumara Dissanayake, The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara, The Hon. M.T. Hasen Ali, The Hon.
Kandiah Premachandran, The Hon. Mavai S. Senathirajah, The Hon. Abdul Haleem, The Hon. A. Vinayagamoorthy,
The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero, The Hon. Silvastrie Alantin, The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku, The
Hon. Buddhika Pathirana, The Hon. Y.G. Padmasiri, The Hon. Shantha Bandara, The Hon. A.M. Chamika Buddadasa,
The Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga, The Hon. R. Duminda Silva.

Standing Committee “B”
The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardhana, The Hon. Kabir Hashim, The Hon. Palani Thigambaram, The Hon. V.S.
Radhakrishnan, The Hon. Jeewan Kumaranatunga, The Hon. Anura Priyadharshana Yapa, The Hon. Douglas
Devananda, The Hon. Janaka Bandara Tennakoon, The Hon. C.B. Rathnayake, The Hon. (Dr.) Mervyn Silva, The
Hon. A.R.M. Abdul Cader, The Hon. Nirmala Kotalawala, The Hon. Kandiah Premachandran, The Hon. Pon.
Selvarasa, The Hon. Ajith Kumara, The Hon. Tiran Alles, The Hon. Wasantha Aluvihare, The Hon. Mohamed Aslam,
The Hon. Victor Antony, The Hon. Praba Ganesan, The Hon. (Dr.) Rohana Pushpakumara, The Hon. J. Sri Ranga,
The Hon. Ranjan Ramanayake, The Hon. Vidura Wickramanayaka, The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama, The Hon.
Eric Prasanna Weerawardhana, The Hon. S. Shritharan, The Hon. J.R.P. Sooriyapperuma, The Hon. Hunais Farook.
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SELECT COMMITTEES
Select Committee to Look into the Alarming Increase in Traffic Accidents
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ශ

 ලංකා ජනාප
இலங்ைக சனாதிபதி
President of Sri Lanka
අංකය : ජීෙජ්එල්/308
2015 ජනවාරි මස 02වන දින
ෙකොළඹ දී ය.

————————
අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா

மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர் அவர்கள்
[மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m., MR . SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු කථානායකතුමනි,
(40 වැනි අධිකාරය වූ) මහජන ආරක්ෂක ආඥාපනෙත් 12 වැනි
වගන්තිය යටෙත් නිකුත් කරන ලද පකාශනෙයන් මා විසින් ශී ලංකාෙව්
සන්නද්ධ හමුදාවල සියලුම සාමාජිකයින් දිවයිෙන් සියලුම පරිපාලන
දිස්තික්ක තුළ සකීය ෙසේවය සඳහා කැඳවන ලදී.
ඉහත කී පකාශනය නිකුත් කිරීමට ෙහේතුව තස්තවාදය සහ යම් මහජන
කැළඹීමක් වැළැක්වීම සහ මැඩ පැවැත්වීම පිණිස බව පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත
දැනුම් ෙදනු ලැෙබ්.

(Mr. Speaker)

අභිනව මන්තීන්ෙග් පතිඥාව ෙහෝ දිවුරුම් දීම - මන්තීතූමා පැමිණ නැත.

ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලත් සන්ෙද්ශය
சனாதிபதியிடமி ந்

வந்த ெசய்தி

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

මහජන ආරක්ෂක පකාශනය

මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපති
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජය

இலங்ைகச் சனநாயக ேசாச சக் கு யரசு

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka”

ெபா சனப் பா காப் ப் பிரகடனம்
PUBLIC SECURITY PROCLAMATION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පහත සඳහන් සන්ෙද්ශය අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් මා
ෙවත ලැබී ඇත.

[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்கள் சபாமண்டபத் ள் பிரேவசித்தார்.]
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena
entered the Chamber.]

පාර්ලිෙම්න්තුව

3

4

නිෙව්දන

III

ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක සහ ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායක පත් කිරීම

அறிவிப் க்கள்
I
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම
மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன பாரா மன்ற
உ ப்பினர் பதவியி
ந் இராஜினாமா

RESIGNATION OF HON. MAITHRIPALA SIRISENA FROM THE
POSITION OF MEMBER OF PARLIAMENT

பாரா

மன்றச் சைப தல்வர் மற் ம் அரசாங்கக்
கட்சி தற்ேகாலாசான் நியமனம்

APPOINTMENT OF LEADER OF THE HOUSE OF PARLIAMENT
AND THE CHIEF GOVERNMENT WHIP

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා විසින් දරමින්
සිටි පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්වරයා ෙවත ලැබී ඇති බව
පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි. එම ලිපිය දැන් කියවනු
ලැෙබ්.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා වශෙයන් ද, ජනමාධ්ය අමාත්ය
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන
සංවිධායකවරයා වශෙයන් ද පත් කර ඇති බව ෙමම සභාවට
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

අනතුරුව පහත සඳහන් ලිපිය මහ ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී:

அதன்பிறகு, ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம் க தத்ைத வாசித்தார்:
Whereupon the Secretary-General read the following letter:

පල්ෙලවත්ත ගමරාළලාෙග් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
අංක 117,
විෙජ්රාම මාවත,
ෙකොළඹ 07.
2015 ජනවාරි මස 9 වන දින දී ය.
මහ ෙල්කම්,
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව,
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට්.

IV
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක සහ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
පධාන සංවිධායක පත් කිරීම
எதிர்க்கட்சி தல்வர் மற் ம் எதிர்க்கட்சி
தற்ேகாலாசான் நியமனம்

APPOINTMENT OF LEADER OF THE OPPOSITION AND THE
CHIEF OPPOSITION WHIP

මහත්මයාෙණනි,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම
2015 ජනවාරි මස
8වන දින පවත්වන්නට ෙයදුණ ජනාධිපතිවරණ
මැතිවරණෙය් දී ශී ලංකා ජනරජෙය් ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් මා ෙත්රී පත් වී
ඇති ෙහයින් සහ මා විසින් එම තනතුර භාර ගනු ලබන ෙහයින් මා විසින් දරනු
ලබන ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් නිෙයෝජනය කරන්නා වූ පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී ධුරෙයන් අද පටන් ඉල්ලා අස් වන බව ෙමමඟින් දැනුම් ෙදන අතර,
ෙමම ඉල්ලා අස් වීම භාර ගන්නා ෙලස කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිමි.
ෙමයට,
විශ්වාසී,

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකයා ෙලස ගරු
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා මා විසින් පිළිෙගන ඇති බව ද,
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකවරයා ෙලස ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී.
ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා පත් කර ඇති බව ද ෙමම සභාවට
දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා
රැස්වීම

ෛමතීපාල සිරිෙසේන

II
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායක ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වීම

மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்கள்
எதிர்க்கட்சி தல்வர் பதவியி
ந் இராஜினாமா
RESIGNATION OF HON. RANIL WICKREMASINGHE FROM
OFFICE OF LEADER OF THE OPPOSITION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කථානායකතුමා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායක ධුරෙයන් වහාම කියාත්මක වන පරිදි ඉල්ලා
අස්වී ඇති බව ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

பாரா

மன்ற அ வல்கள் பற்றிய
கு க்கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY
BUSINESS
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015
ජනවාරි මස 20 වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කටයුතු නිම වූ වහාම මාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත
බැවින්, එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික මන්තීන් සියලු
ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.
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පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත

கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்)
சட்ட லம்
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES (AMENDMENT) BILL
"1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කිරීම
සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි"

පිළිගන්වන ලද්ෙද් අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන,
ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්ය ගරු
රනිල් විකමසිංහ මහතා විසිනි.
2015 ජනවාරි මස 29වන බහස්පතින්දා ෙදවන වර කියවිය
යුතුයයි ද, එය මුදණය කළ යුතු යයි ද නිෙයෝග කරන ලදි.
பிரதம அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்ச மான மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2015 சனவாி 29, வியாழக்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்
பட்ட .
Presented by the Hon. Ranil Wickremasinghe, Prime Minister,
Minister of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs;
to be read a Second time upon Thursday, 29th January, 2015 and to
be printed.

6

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

සන්ධ්යා සිරිවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත
சந்தியா சிாிவர்தன மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

SANDYA SIRIWARDHANA FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා.
"සන්ධ්යා සිරිවර්ධන පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජෙසේවා සහ සුබසාධන අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

I move,
“That notwithstanding the provisions of Standing Order 7(1) and
the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the Parliament
shall sit on Thursday, January 29th, 2015. "

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம்

தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்

கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்,
நலன் ாி
அைமச்ச க்கு
அறிக்ைக
ெசய்யப்ப தற்காகச்
சாட்டப்பட்ட .

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
“That this Parliament at its rising this day do adjourn until
1.00 p.m. on Thursday, January 29th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services and Welfare for report.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අගාමාත්යතුමා විසින් කරනු ලබන පකාශය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් විෙශේෂ පකාශය

மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின
கூற்

விேசட

SPECIAL STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER
[අ.භා. 1.06]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister,
Minister of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth
and Cultural Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, අද ශී ලංකා ඉතිහාසෙය් ඉතාම වැදගත්
දිනයක්. ෙම් රෙට් නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න,
ශීලාචාර ආණ්ඩුවක් බිහි කරන්න, දින සියයකින් අලුත් රටක්
ෙගොඩ නැඟීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන්න, පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ජනතාව
ජන වරමක් දුන්නා. ඒ සඳහා ඇප කැප වී කටයුතු කළ සියලු
පාර්ශ්වයන්ට මම ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙම්
ජන වරමත් සමඟ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සහෙයෝගය පමණක්
ෙනොව නායකත්වයත් එතුමන්ට හිමි වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
ලංකා ඉතිහාසෙය් සුවිෙශේෂී පාර්ලිෙම්න්තුවක් වන්ෙන් ඒ නිසායි.
රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක පමණක් ෙනොව,
අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ගණනාවක් ද එකම අරමුණකින් එක්
ෙපොදු ගමනක් යන්නට සැරෙසන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීයි.
ෙමය ෙමෙතක් අප ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් මුහුණ ෙනොදුන් අලුත්ම
පසු බිමක්. එම නිසා ෙම් ගමන සාර්ථක කර ගැනීමට අප හැම
ෙදනාෙග්ම එකමුතුවත්, සහෙයෝගයත් අවශ්ය ෙවනවා. ෙමය තනි
තනි පුද්ගලයන්ෙග් තනි ගමනක් ෙනොෙවයි; රට ෙවනුෙවන් යන
සාමුහික ගමනක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමය මුළු කලාපයටම
අත්හදා බැලීමක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි එකට එකතු ෙවලා ෙම් රාමුව
කියාත්මක කරන ගමන් විරුද්ධ පාර්ශ්වයක් හැටියට කටයුතු
කරන්ෙන් ෙකොෙහොම ද, ආණ්ඩු පාර්ශ්වයක් හැටියට එකට කටයුතු
කරන්ෙන් ෙකොෙහොම ද කියන එක ගැනත් අවධානය ෙයොමු කළ
යුතුයි.
අද අෙප් රට පත් වී ඇත්ෙත් ඉතා දුර්වල තත්ත්වයකටයි.
ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන වශෙයන් දැවැන්ත අර්බුද රාශියක අප සිර
වී සිටිනවා. ෙද්ශීය හා ජාත්යන්තර අභිෙයෝග ගණනාවක් අප
ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. අපි ඒවා ජය ගත යුතුයි. දින සියෙය්
වැඩසටහනට අනුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අප සම්මත කර ගත
යුතු අණපනත් ගණනාවක් තිෙබනවා. පළමුෙවන්ම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගන ආ යුතුයි. එය, විධායක ජනාධිපති කමය
ෙවනුවට කැබිනට් මණ්ඩලය හරහා පාර්ලිෙම්න්තුව හා සම්බන්ධ
විධායකයක් සහිත ආණ්ඩු කමයක්. ඒ වාෙග්ම දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අෙහෝසි කරමින්, ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරන දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගන ආ යුතුයි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයන් සහිතව ෙගන එන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළින්
ෙම් රට ඒකීය රාජ්යයක් බවට පත් වන බව මා යළිත් පකාශ
කරන්නට කැමතියි. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
ඒ අනුව තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්. අපි ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් රෙට්
ෙම් මූලික ජාතික පශ්නයට විසඳුමක් ෙසොයන්නට ඕනෑ.
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සිංහල ෙව්වා, ෙදමළ ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා, ශී ලාංකිකයන්
හැටියට අපි අෙප් පශ්න විසඳා ගන්නට ඕනෑ. මෙග් මිත විමල්
වීරවංශ මැතිතුමා අද කර තිෙබන පකාශය ගැන මම පුදුම වුෙණ්
ඒකයි. මම එතුමාට එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ඔබතුමා මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාව නැති කළා. ඉතුරු ටිකත් නැති
කරන්න එපා. ෙම් තිෙබන ජාතිවාදය අමතක කරලා දමලා අපි
බලමු, ෙකොෙහොමද ෙම් පශ්නය විසඳන්ෙන් කියලා. අෙප් පධාන
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකම එකඟ ෙවලා තිෙබන රාමුවක් තිෙබනවා.
ඒ රාමුව තුළ කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලමු.
ඒ වාෙග්ම පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා, සාකච්ඡා කරන්නට.
අෙප් දවිඩ ජාතික සන්ධානයත් ලැහැස්තියි, ඒවා සාකච්ඡා
කරන්න. ෙම් රෙට් තිෙබන පධාන පශ්නයට මුහුණ දීලා, අපි
ඔක්ෙකෝටම ෙම්ක කරන්න පුළුවන් කියලා අපි රටට ෙපන්වන්න
ඕනෑ. එතෙකොට ඒ ෙගෞරවය ලැෙබන්ෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට
පමණක් ෙනොෙවයි; දවිඩ ජාතික සන්ධානයට පමණක් ෙනොෙවයි;
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට පමණක් ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය ඇතුළු අපි හැම එක්ෙකනාටම ඒ ෙගෞරවය ලැෙබනවා; ඒ
ෙගෞරවය බුක්ති විඳින්න පුළුවන්. ෙම් පශ්නය අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිට යවන්ෙන් නැතුව මූලික වශෙයන්
සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ කියලා මම කියන්න කැමැතියි.
ජාතික ඖෂධ පතිපත්ති පනත් ෙකටුම්පත සහ ජාතික
විගණන පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ආ යුතුව තිෙබනවා. ෙම්වා දැනට
සකස් කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගන ඒමටත් අදහස් කරනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ්, ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු පනත්
ෙකටුම්පත නැවත ඉදිරිපත් කරන්නයි. ඒත් ඊෙය් මාධ්ය අංශවලින්
ඇවිල්ලා තවත් සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
ඒවාත් ඇතුළත් කර ෙගන, අපි සියලු ෙදනාටම එකඟ ෙවන්න
පුළුවන් විධියට ෙමය කියාත්මක කරන්න අපි බලමු. විරුද්ධ
පක්ෂයට ගියාම තමයි ෙමවැනි පනතක වටිනාකම ෙත්ෙරන්ෙන්.
විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂයට ආවා වුණත් අපි ෙම්
වටිනාකම දැන්මම ෙත්රුම් ෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කර ගන්න තීරණය කළා. මම එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි.
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා සමඟත්, පක්ෂ නායකයින් එක්කත්
සාකච්ඡා කරලා අපි එකඟත්වයකට එන්නම්, ෙකොෙහොමද ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරන්ෙන් කියලා. ෙමවැනි අණපනත්
ගණනාවක් අපට සම්මත කරන්නට තිෙබනවා.
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනතට සංෙශෝධන කිහිපයකුත් සිදු
කළ යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් මම ඉල්ලන්ෙන් ෙමයයි. අපි
ෙමය හදිසිෙය් සම්මත කර ගනිමු. ෙම් වනෙකොට අෙප් ධීවර
නිෂ්පාදන පිළිබඳව යුෙරෝපා සංගමෙයන් තහනමක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද දින ඉදිරිපත් කළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ඉක්මනින් සම්මත කර ගත්ෙතොත් අපට එය විශාල ෙලස උපෙයෝගී
කර ගන්න පුළුවන් ෙවනවා, ඒ තහනම ඉවත් කර ගන්න. අෙප්
විෙද්ශ ඇමති ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා බසල්ස් නුවරට ගිහින්
ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න ලෑස්තිෙයන් ඉන්නවා.
අපි ෙම් අණපනත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළායින් පසුව
ඔබ සැමෙග්ම බුද්ධිෙය් දායකත්වෙයන් ඒවා තව තවත් ශක්තිමත්
කරන ෙලසට මම ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ධනාත්මක සංෙශෝධන අපට ඉතා වැදගත්
ෙවනවා. ඒ සමඟම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධීක්ෂණ කාරක සභා
පිහිටුවීමටත් අප කියා කරනවා. දැනටමත් පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය
පුස්තකෙය් ෙයෝජනා ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සාකච්ඡා
කරලා, සංෙශෝධනය කරලා අපි ඒ ගැන එකඟත්වයකට එන්නට
වුවමනායි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහෙල්කම්තුමා විසින්
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීෙම් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත්
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කර තිෙබනවා. අප ඒ ගැනත් සාකච්ඡා කළ යුතුව තිෙබනවා.
පක්ෂ නායකතුමන්ලා, සභානායකතුමා ඇතුළු අපි ඔක්ෙකොම
එකතු ෙවලා ඊළඟ සතිය-ෙදක ඇතුළත අප ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් සජීවි ෙලස විකාශනය කිරීමටත් අපි
අදහස් කරනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන්
ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සකස් කර ඉදිරිපත් කරන්නත්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ ගැන හැම ෙකෙනක්ම එකඟ විය
යුතුව තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනා මීට එකඟ වුෙණොත්,
අපට ෙම්වා ඉක්මනින්ම කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමාත්, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමා එදා සභානායකතුමා හැටියටත්, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා හැටියට එදා මට කථා කරලා, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ෙක්න්දයට පාර්ලිෙම්න්තු පර්ෙය්ෂණ අංශෙය් වැඩ කටයුතු බාර
ෙදන්නට සාකච්ඡා කළා. ඒ තුළින් අෙප් මන්තීවරුන්ට පුහුණුව
ලබා ෙදන්න පුළුවන්; පළාත් සභා මන්තීවරුන්ට පුහුණුව ලබා
ෙදන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට ෙමය පත් කර ගන්නට පුළුවන්.
ෙපබරවාරි මාසෙය් ෙම් සියල්ලම සම්මත කර ගන්න අපි බලමු.
ඊළඟට, අෙප් ආණ්ඩුෙව් කැබිනට් මණ්ඩලය නිෙයෝජනය
ෙනොකරන මන්තීවරුන් හැම පක්ෂයක්ම නිෙයෝජනය වන පරිදි ඒ
පත් කරන ෙකොමිටිවල සභාපතිවරුන් ෙලස පත් කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ජනවාරි 29වැනිදා පාර්ලිෙම්න්තුවට අතුරු අය වැය ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ මඟින් ජනතා සහන රැසක් ලබා දීම අෙප්
අරමුණයි. පක්ෂ නායකයින් එකඟ වනවා නම් එය ඉදිරිපත්
කිරීෙමන් පසුව ඒ ෙයෝජනා කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක ගැන අපට විවාදයක් පවත්වන්න පුළුවන්. මෙග් නම්
කැමැත්ත තිෙබන්ෙන් වහාම ඒ විවාදය ආරම්භ කිරීමටයි.
ඊට අමතරව දූෂණය මැඩ පවත්වන්නට අපි විෙශේෂ පියවර
කිහිපයක් ගන්නවා. ඊළඟ සති ෙදක තුළදී ඒ ගැන ෙම් ගරු
සභාවට දැනුම් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් සියලු
කටයුතු සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස්, උදහස්, ෙයෝජනා සියල්ල
අප ඉතා වැදගත් ෙකොට සලකනවා. අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය
ආරක්ෂා කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට ඔෙබ් සකිය දායකත්වය
ඉතා වැදගත් වන බව මම අමුතුෙවන් ෙපන්වා දිය යුතු නැහැ.
අපට සර්වජන ඡන්ද බලය ලැබුෙණ් යටත් විජිත පාලන
සමෙය්දීයි. ඒ කාලෙය්දී රාජ්ය මන්තණ සභාවට විශාල බලතල
තිබුණා. ඒ අනුව අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් විශාල බලතල හිමි වී
තිබුණා. එදා ඒ සභාවට -කවුන්සිලයට- යනවා කියන්ෙන් ඉතා
විශිෂ්ට ෙගෞරවයක්. අද පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කිව්වාම
අපට කවුරුවත් සලකන්ෙන් නැහැ. අද ඒ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා
තිෙබන්ෙන්. එෙහත් ෙම් ගරු සභාව ශක්තිමත් කර ගන්න අපට
පුළුවන්. අපි ඔක්ෙකොම එකඟ වන පියවර මාර්ගෙයන් අපට
පුළුවන් ෙම් ගරු සභාව ශක්තිමත් කර ගන්න. ව්යවස්ථාව
සංෙශෝධනය කරන්න වුවමනා නැහැ. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව
අපට ෙම් වගකීම් ඉටු කරන්න පුළුවන්.
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොසැලකිල්ලට හා
හෑල්ලුවට ලක් වූ බව අප හැෙමෝම දන්නවා. පාර්ලිෙම්න්තුව සතු
කිසිදු සැබෑ බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුව සතු මූල්ය
බලතල ඇතුළු සියලු බලතල දියාරු කර තිබුණා. පාර්ලිෙම්න්තුව
භාවිත ෙකරුෙණ් කඩතුරාවක් හැටියටයි; සමහර ෙවලාවට
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සැරසිල්ලක් හැටියටයි. නමුත් යළිත් පාර්ලිෙම්න්තුව බලවත්
කරලීම අප සැමෙග්ම වගකීමක් සහ යුතුකමක් වනවා. එය ඔබ
සැමෙග්ම අභිලාෂයක් බව මම දන්නවා. ඒ නිසා යළිත්
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීෙම් වෑයමට එක් වන්න කියා මම
ඔබ සැම ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.
අෙප් ඉලක්කය, ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුව රාජ්ය පාලනය සඳහා
දායක කර ගැනීමයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්න අහන ෙවලාෙව්දී සහ
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව්දී ඒවාට පිළිතුරු දීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්වලට
සහභාගි වීමට ඇමතිවරුන්ට විෙශේෂ යුතුකමක් තිෙබනවා. එම
නිසා මම විරුද්ධ පක්ෂය එක්ක කථා කරන්නම්, ඇමතිවරු ඒ
සඳහා පැමිෙණන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ
කියන එක ගැන. ෙමම ගරු සභාවට ඇමතිවරු පැමිෙණන්න
ඕනෑ; නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරු පැමිෙණන්න ඕනෑ. පුළුවන් තරම් දුරට
ඇමතිවරු තමයි ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ, ෙවන අයට
බාර ෙදන්ෙන් නැතිව. අපි ඒ සම්පදාය ෙමතැන් සිට ආරම්භ කරමු,
ගරු කථානායකතුමනි. අපි ඒ ගැන කථා කරලා බලමු. කවුද ආෙව්
නැත්ෙත් කියලා ඔබතුමා කිව්ෙවොත් අපි ඒක අෙප් අවධානයට
ෙයොමු කර ගන්නම්. අන්න ඒ විධියට අපි ෙමහි කටයුතු කියාත්මක
කරන්න ඕනෑ.
අෙප් රෙට් නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් බිහි කරන්න,
ශීලාචාර ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කරන්න, පවුල්වාදය ෙවනුවට
ජන සම්මතවාදය ස්ථාපිත කරන්න, දූෂණෙයන් වංචාෙවන් ෙතොර
යහ පාලනයක් ඇති කරන්න, පජාතන්තවාදය හා පජාතන්තීය
ආයතන ශක්තිමත් කරන්න පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී ෙද්ශපාලන
පක්ෂ, සමාජ සංවිධාන, කණ්ඩායම් හා පුද්ගලයින් ගණනාවක්
එකට අත්වැල් බැඳ ගත්තා. මැතිවරණ සමෙය්දීත් ඉන් පසුවත්
තවත් කණ්ඩායම් හා පක්ෂ ෙම් ෙපොදු අරමුණට එක් වුණා. ෙම්
යහපත් ෙච්තනාව ජය ගැනීෙම් අරගළය ෙවනුෙවන් සමහරු ජීවිත
පරිත්යාග කළා; ෙද්පළ හානි කර ගත්තා; ෙද්ශපාලන පළි ගැනීම්
හා තාඩන පීඩනවලට ලක් වුණා; අසාධාරණයට හා රාජ්ය
මර්දනයට මුහුණ දුන්නා; රාජ්ය මාධ්යයන්ෙග් ෙකනහිලිකම්වලට
ලක් වුණා. විවිධ ෙද්ශපාලන පතිපත්ති තිබුණත් ෙපොදු සමාජ
ෙමෙහවරක් ෙවනුෙවන් කියා කළ ෙම් සියලු ෙදනා ෙනොබියව,
අඛණ්ඩව තම අරගළය ඉදිරියට ෙගන ගියා. රාජ්ය බලයට, මැර
බලයට හා ධන බලයට වඩා ජන බලය බලවත් බව ඒ සටෙන්දී
සනාථ වුණා.
මහජන නිෙයෝජිතයින් හැටියට දැන් අප සැමෙග් වගකීම
වන්ෙන් ජනතා මතය කියාත්මක කිරීමයි. අෙප් පක්ෂ ෙවනස්.
අෙප් පතිපත්ති ෙවනස්. අෙප් දර්ශන ෙවනස්. නමුත් අපි ෙපොදු
අරමුණක් ෙවනුෙවන් අත්වැල් බැඳ ගත්තා. අපි රාජ්ය පාලනෙය්දී
අනුගමනය කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ලිච්ඡවි සම්පදායයි.
විවිධ අදහස් තිබුණත් අපි සමගිෙයන් රැස් ෙවමු. සමගිෙයන්
සාකච්ඡා කරමු. සමගිෙයන් විසිර යමු. සම්මුතිවාදෙයන් රට
පාලනය කරමු. ෙහොඳ පාර්ලිෙම්න්තු කමයත්, ලිච්ඡවි සම්පදායත්
මිශ කරලා අපි අනාගතයට ෙහොඳ කමයක් ඇති කරමු කියලායි
මම කියන්ෙන්. ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදපැත්ෙත්ම දක්ෂ
මන්තීතුමන්ලා ඉන්නවා. මම දැකලා තිෙබනවා ෙහොඳ
අනාගතයක් තිෙබන තරුණ මන්තීවරුන් ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම
ඉන්නවා කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, අනාගතයට
සැරෙසන්න ඒ වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්න අපි ඒ අයටත්
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑ. අපි හැමදාම ෙමතැන ඉන්ෙන් නැහැ.
ලිච්ඡවි සම්මුතියයි, පාර්ලිෙම්න්තු කමයයි එකට එකතු කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා බලලා, උවමනා නම් අපට ඒ කමය බිහි
කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මට සැකයක් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

විවිධ වර්ණවලින් යුත් ෙද්දුන්නක් ෙසේ අපි එකට එක් වුණා.
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින සියලු මන්තීවරුන්ෙගන් මා ඉල්ලා
සිටින්ෙන් ෙම් වර්ණවත් ෙද්දුන්නට ඔෙබ් සිතිවිලි ද සම්මාදම්
කරන ෙලසයි; ඔෙබ් අදහස්වලින් ෙමම ෙද්දුන්න තවත් අලංකාර
කරන ෙලසයි. ඒකාධිපති පවුල්වාදී පාලනෙයන් වියළී ඉරිතලා
ගිය අෙප් ෙද්ශයට අපි පජාතන්තවාදෙය් වැසි දිය වස්සමු. ඒ වැසි
දිෙයන් පිබිෙදන අෙප් ෙද්ශයට නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්
අස්වද්දමු. සියලු ෙදනාටම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා.
[අ.භා. 1.18]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா- எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, අතිමහත් බහුතරයකින් ෙම් රෙට්
විධායක ජනාධිපති ධුරයට පත් වූ, අද ෙම් සභා ගර්භය වර්ණවත්
කරමින් ෙම් ස්ථානයට පැමිණ සිටින, අප පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා
වශෙයන් කටයුතු කරන ලද අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට පළමුෙවන්ම අෙප් ශුභාශිංසන පුද කරනවා.
එෙසේම අගාමාත්ය ධුරය සඳහා පත් ෙවමින්, ඉදිරි වැඩ කටයුතු කර
ෙගන යෑම පිළිබඳ වූ ඒ ගමන් මඟ සංක්ෂිප්ත වශෙයන් අපට
ෙපන්වා ෙදමින්, ෙම් රට අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් කරා
ෙගන යෑෙම් ඒ ගමන් මඟ පිළිබඳව යම් විස්තරයක් අද දින
ඉදිරිපත් කළ ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත් අෙප් ෙගෞරවය,
ස්තුතිය හා ශුභාශිංසන පිරිනමන්න කැමැතියි. එෙසේම මා දරන ලද
සභානායක ධුරයට පත් වුණු, හැම දාමත් අෙප් හිත මිත ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැතිතුමාටත්, ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායක
ධුරයට පත් වුණු, හැම දාමත් පබුද්ධ ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදුණු අෙප්
ගයන්ත කරුණාතිලක මැතිතුමාටත් අෙප් විපක්ෂෙය් සුබ පැතුම් ද,
මාෙග් ෙපෞද්ගලික සුබ පැතුම් ද පිරිනමන්න කැමැතියි.
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය මඟින් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය
සඳහා අලුත් වැඩ පිළිෙවළක්, නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් බිහි
කිරීමට අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ඒ
පතිපත්ති පකාශෙයන් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සාක්ෂාත් කර
ගැනීම සඳහා ඒ ෙගන යන පයත්නය පිළිබඳව අප පැහැදීෙමන් පසු
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම දින සියෙය් වැඩසටහන පිළිබඳව වරින්
වර අපව දැනුවත් කරලා, විපක්ෂෙය් මතයත් විමසලා ඉදිරියට
යනවා නම් කිසිඳු බාධාවකින්, හිරිහැරයකින් ෙතොරව අපට ඒ
සඳහා අවශ්ය පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්. ෙමොකද,
මහජන නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් අප ෙම් රෙට් ජනතාව
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් අපෙග් ෙපෞද්ගලික අභිමතාර්ථයන්,
තනතුරු සඳහා ෙනොව ෙම් රෙට් ජනතාවට ශුභ සිද්ධියක් සිදු වනු
දැන ගැනීම පිණිසයි; ඒ සඳහා අවශ්ය කරුණු කාරණා ඉටු කරවා
ගැනීම පිණිසයි.
මැති-ඇමතිවරුන් විධියට හිටපු හුඟක් අය අද විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ඉන්නවා. ෙම් කියාවලිෙය්දී අපි සියලු ෙදනාම "විරුද්ධ" කියන
වචනය පෙසකින් තබා ඒ ඒ අවස්ථාවන්හිදී ඔබතුමන්ලාෙග් රජය
මඟින් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරනු ලබන ෙහොඳ වැඩ

12

පිළිෙවළවල් තිෙබනවා නම් ඒ කියාවන්වලදී අපි කකුෙලන්
අදින්ෙන් නැතුව ඒවාට සහෙයෝගය දීම අෙප් යුතුකමක් හා
වගකීමක් බව මම පකාශ කරන්න කැමැතියි. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මධ්යම කාරක සභාවත්, ඒ වාෙග්ම විධායක සභාවත්
ඉතාම තුලනාත්මකව ෙම් පශ්නය පිළිබඳව ගැඹුරින් සාකච්ඡා
කළා. අෙප් පසු ගිය ෙද්ශපාලන සංස්කෘතීන් තුළත් ෙමවැනි
සුවිෙශේෂි අවස්ථාවක් උදා වුෙණ් නැහැ.
අපි ෙකොයි පැත්ෙත් ද, ෙකොයි පිෙල් ද කියන පශ්න සියල්ල
අමතක කර දමා, රට ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය
පූර්ණ සහෙයෝගය දිය යුතුයි කියලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මධ්යම කාරක සභාවත්, විධායක සභාවත් ඒකමතිකව සම්මත කර
තිෙබනවා. ඒ නිසා එයින් බැහැර වීමක් නැහැ. ඊටත් අමතරව
කාර්ය භාරයන් රාශියක් අපට ඉටු කරන්න සිදු ෙවයි.
විෙශේෂෙයන්ම ඒකපාක්ෂික ෙද්ශපාලනයක් නැතුව ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් විවිධ මතිමතාන්තර, ඔවුන්ෙග් දුක් ෙව්දනා හා
අෙඳෝනා රජයට ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ. ජනතාවට යම් අවැඩදායක
සිද්ධීන් වනවා නම්, අහිතකර සිද්ධීන් වනවා නම් ඒවා ෙපන්වා
ෙදමින් ජනතාව ෙවනුෙවන් හඬක් නැගීම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
අපි කළ යුතුයි. ඒ යුතුකමින් අපි බැහැර ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
යුතුකම අපි පවත්වා ෙගන යනවා. ඒ නිසා රජය අපව
විරුද්ධවාදීන් හැටියට සලකන්ෙන් නැතුව ෙම් පජාතන්තවාදී
ව හය තුළ රෙට් ජනතාවෙග් ඒ පශ්න ඒ ආකාරෙයන් ඔබෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවීම සඳහා ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදමින්, ඒවාට
සවන් ෙදමින්, විසංවාදී ෙද්ශපාලනයක් තුළින් ඔබතුමන්ලා
අෙප්ක්ෂා කරන පරිදි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාක්ෂාත් කර ගැනීම
සඳහා කටයුතු කරන ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටින්නට කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම අගාමාත්යතුමා කියූ පරිදි ෙම් රටට ෙද්ශපාලන
විසඳුමක් ලබා දීම පිළිබඳ ගැටලුව, දශක ගණනාවක් තිස්ෙසේ
රජයන් ගණනාවක ඔඩු දුවපු පශ්නයක්. ඒ පශ්නය සඳහා සාර්ථක
විසඳුමක් ලබා දීමට අපට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. විවිධ ෙකොමිටි,
විවිධ සාකච්ඡා, සම්මන්තණ රාශියක් ඇති වුණත් ඒ පශ්නය සඳහා
සාර්ථක විසඳුමක් ලබා දීමට අපට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. ෙම් රෙට්
ඒකීයභාවය ආරක්ෂා කර ගනිමින්, ෙබදුම්වාදය පරාජය කරමින්,
ෙම් රට ෙබදුම්වාදය කරා යාමට ඉඩ ෙනොතබන ෙද්ශපාලන
විසඳුමක් ලබා දීෙම් වග කීම රජයටත්, අප සියලු ෙදනාටමත්
තිෙබනවා. ඒ නිසා එවැනි විසඳුමක් ෙවනුෙවනුත් අපි කැප ෙවන
අතර, එය මා දකින්ෙන් ෙම් රෙට් ජාතික පමුඛතාවක් හැටියටයි. I
see that as a national priority; to give a political settlement so
that the long-standing, long overdue question could be
settled during our era.
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළදී සියලු ජාතීන්ට එකඟ විය හැකි ආකාරයකට එම
පශ්නයත් විසඳා ගැනීමට අවස්ථාවක් ලැෙබ්වා කියලා අපි
පාර්ථනා කරන්නට කැමැතියි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම් කාරණය පකාශ කරන්ෙන්
කිසිෙකනකු සමඟ සටනක් කරන්න ෙහෝ කිසිෙකනකු
විෙව්චනයකට භාජනය කරන්න ෙහෝ ෙනොෙවයි. පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට ඇති වී තිෙබන
ෙශෝචනීය තත්ත්වය ගැන කියන්න අපි, අතිගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාව හමු වුණා. එතුමා ඉතාම සානුකම්පිතව,
ඉතාම ඕනෑකමින් ඒවාට සවන් දුන්නා. සමහර පශ්නවලට ඒ
අවස්ථාවන්හිදී විවිධ නිෙයෝගයන් ලබා ෙදමින් ඒවා සමනය
කිරීමට ගත් පියවර ගැන අපි එතුමාට ස්තුති කරනවා. ෙමම
කියාවලිය එතැනින් අවසන් ෙවලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි,
තවමත් ෙම් පචණ්ඩත්වය අෙප් පාක්ෂිකයින්ට එෙරහිව
පවත්වාෙගන යනවා.
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අපි විසංවාදී ෙද්ශපාලනයකට අවතීර්ණ වීෙම්දී හුෙදක්,
පාර්ලිෙම්න්තු තලය තුළ ෙහෝ පළාත් සභා තලය තුළ ෙහෝ
පාෙද්ශීය සභා තලය තුළ මන්තීවරුන්ෙග් එකඟතාව පමණක්
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. අපි එයින් ඔබ්බට ෙගොස් ජනතාවත් ෙම්
දැවැන්ත කියාවලිය සඳහා පාර්ශ්වකරුවන් බවට පත් කර ගත
යුතුයි. එම ජනතාව අමතක කර අප සියලු ෙදනාට පමණක් එකතු
ෙවලා ෙම් කාර්යය ඉටු කිරීමට පුළුවන්කමක් නැහැ.
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන් නිසා ජීවිත ගණනාවක්
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා; ෙද්ෙපොළ අහිමි ෙවලා තිෙබනවා; ෙවෙළඳ
ව්යාපාර අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රැකී රක්ෂාවලට
වාර්තා කිරීමට ඉඩ ෙනොදීෙම් අවස්ථා සිය ගණනක් ගැන අපට දැන
ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. අප දැන් ඒ පිළිබඳ සියලු ෙතොරතුරු එකතු
කරෙගන යනවා. ඒ ලැබුණු ෙතොරතුරු සමහරක් දැනටමත් අපි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගැන ෙහෝ අෙප් ගරු අගමැතිතුමා ගැන
අපට අවිශ්වාසයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙතොරතුරු පහළට ගලාෙගන
යාෙම්දී සහ ඒවා කියාත්මක කිරීෙම්දී ගැටලු ඇති වන්නට පුළුවන්.
ෙපොලීසිය විසින් පැමිණිලි බාර ගැනීම පතික්ෙෂේප කළ අවස්ථා
රාශියක් තිෙබනවා. එම නිසා ෙම් සඳහා සුදුසු යාන්තණයක් සකස්
කර දීලා, ෙද්ශපාලන පචණ්ඩත්වය නිසා හිංසාවට පත් ජනතාවට
සහනයක් ලබා දීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන ෙලස
ඉල්ලා සිටිනවා.
විසංවාදී ෙද්ශපාලනය සඳහා අපට ජනතා සහෙයෝගය ලබා
ගැනීමට නම්, අප තව දුරටත් ෙනොෙබදී, එක්ව ඉදිරියට ගමන්
කිරීමට නම් ෙමම සංස්කෘතිය වචනයට පමණක් සීමා ෙනොකර ඒ
සඳහා කියා කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ඔබතුමන්ලාෙග් සෑම තලයකම
ෙද්ශපාලන නායකත්වෙය්ත්, ආධාරකරුවන්ෙග්ත් සහෙයෝගය
අවශ්ය වනවා. නැත්නම් ෙම්ක අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙහෝ
විපක්ෂ නායකතුමාට ෙහෝ පමණක් කළ හැකි කාර්යයක් ෙනොෙව්.
අෙප් ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා යම් කිසි කාරණයක්
සම්බන්ධෙයන් ෙම් ළඟදී දිනක පැමිණිල්ලක් කළා. එහිදී අප
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළා, ෙම් පචණ්ඩත්වය ෙමොන
තරම් ආකාරයකින් කියාත්මක වනවාද කියන එක ගැන. ෙම් අති
විශිෂ්ට අවස්ථාෙව්දී මා තුවාල පාරන්නට කැමැති නැහැ. ඒවා
පිළිබඳව ඉතාම අඩුෙවන් කථා කරලා ඒවා පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට
අවශ්ය කරුණු ඉදිරිපත් කරලා ඒ තුළින් ෙමය සමනය කර
ගැනීෙම් අවශ්යතාව තිෙබනවා කියන කාරණය ඔබතුමන්ලාට,
රජයට ෙපන්වා දීමට කැමැතියි.
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අවශ්ය නම් අපි ඒ සඳහා හැමදාම ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්
ෙවමු. හැමදාම ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් ෙවලා අපි ෙම් වැදගත්
නීති-රීති සම්පාදනය සඳහා අවශ්ය කටයුතු කරමු. එෙහම කරලා
ජනතා අභිපායයන් හා බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරමු. ඊට පස්ෙසේ
ඔබතුමන්ලා පකාශ කරන පරිදි අපෙග් ෙද්ශපාලන න්යායයන් හා
පතිපත්ති අනුව භාරකාර රජයක් යටෙත් අලුතින් ඉදිරිපත් කරනු
ලබන ව්යවස්ථාව හා එම නීති-රීති අනුව මැතිවරණයක් පවත්වලා
-දින සියය ගත වුණාට පස්ෙසේ- ෙම් රෙට් අනාගතය තීන්දු කිරීෙම්
අවස්ථාව ජනතාවට භාර ෙදමු. එවැනි බලාෙපොෙරොත්තුවක්
සහිතව සුවිෙශේෂ වූ ෙද්ශපාලන සංවාදයකට අද අපි අවතීර්ණ
ෙවලා තිෙබනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රට තුළ අලුත් ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක් බිහි කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් සංකල්පය කියාත්මක
කිරීෙම් සකිය අවස්ථාවක් ෙබොෙහෝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට්
ජනතාවට ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම විධායක ජනාධිපති කමය
ඉවත් කිරීම පිළිබඳව ෙබොෙහෝ කාලයක සිට ෙම් රෙට් සාකච්ඡාවට
භාජන වුවත්, ඒ පිළිබඳවත්, ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමය ෙවනස්
කිරීම පිළිබඳවත් ඵලදායී වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ.
අපි ඉතාම ඉවසිල්ෙලන්, ඒ වාෙග්ම ඕනෑකමින් ඒ වැඩ
පිළිෙවළ ෙදස බලාෙගන ඉන්නවා. ෙම් කරුණු රාශියක්ම අප
විසින් අගය කරන ලද ෙද්ශපාලන න්යායයන්; අප විසින් අගය
කරන ලද ෙද්ශපාලන ස්ථාවර. ඒ නිසා ඒවා වට්ටිෙයන් ද ඉටු
වුෙණ්, ෙපට්ටිෙයන් ද ඉටු වුෙණ් කියන පශ්නයක් ඇති වන්ෙන්
නැහැ. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් කාරණා ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉටු
කර ගැනීමයි. ඒ අවශ්යතාව අප සියලුෙදනා තුළ තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මා මීට වඩා දීර්ඝ වශෙයන් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා, ගරු අගාමාත්යතුමා ඇතුළු සියලුෙදනාට අපි නැවත
වතාවක් සුභ පතනවා. ෙමම ෙද්ශපාලන සංවාදය ෙපෞද්ගලික
ෛවරෙයන් ෙතොරව, මඩ ගැසීම්වලින් ෙතොරව, ෙකළින් ෙපෞද්ගලික විෙව්චන, මඩ ගැසීම් තුළින් ෙනොව- පතිපත්තිමය
ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව වූ විෙව්චන තුළින් කර ෙගන යෑෙමන්,
පතිපත්තිමය ෙද්ශපාලනය සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ
ෙවමු කියා ෙයෝජනා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඔබතුමන්ලා ෙගන එනු ලබන නීති-රීති, අණපනත් පිළිබඳ
ෙකටුම්පත් අගාමාත්යතුමා අපට ඉතා ඉක්මනින් ලබා දුන්ෙනොත්
විපක්ෂෙය් අපත් කමිටු වශෙයන්, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් රැස්
ෙවලා, ඒවා පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරින් අධ්යනය කරලා, අෙනකුත්
විෙශේෂඥයන්ෙග් දැනුම ද එයට උපෙයෝගී කරෙගන, ඉතාම
පැහැදිලි සංවාදයක් ඔබතුමන්ලා සමඟ ඇති කරෙගන අපට
ඉදිරියට යාමට පුළුවන්. ඒ නිසා අන්තිම ෙමොෙහොත දක්වා
සිටින්ෙන් නැතිව ඉතා ඉක්මනින් -මා හිතනවා, ඔබතුමන්ලා
දැනටමත් ඒවා සකස් කර ඇති කියා. අපි තවම ඒවා දැකලා නැහැ.
- ඒවා අපට ලබා ෙදන්න. අපි ඒවා අධ්යයනය කරලා ඒවා නතර
කිරීමට ෙනොව, රෙට් යහපත සඳහා ඉදිරියට ෙගන යාමට අෙප්
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. එහිදී අපි ඉදිරිපත් කරනු ලබන අදහසුත්
සැලකිල්ලට ගනිමින් ඉදිරියට යන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා.
එෙහම කෙළොත් කිසිදු බාධාවකින් සහ හිරිහැරයකින්
ෙතොරව අගමැතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව පරිදි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව පරිදි දින සියයක් ඇතුළත දී
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීම අපට ඉතාම පහසු ෙවයි.

(Mr. Speaker)

ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, ගරු අගමැතිතුමා
පකාශ කළ පරිදි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ වූ
අවස්ථාෙව් සිටම සජීවි ෙලස විකාශනය වන බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.
මීළඟට, ගරු ආර්. සම්පන්දන් මන්තීතුමා.

[1.33 p.m.]
ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

Mr. Speaker, we extend our warm and sincere
congratulations and best wishes to His Excellency
Maithripala Sirisena on his election as the President of
the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. His
election has resulted in other changes: the appointment of
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the Hon. Ranil Wickremasinghe as the Prime Minister
and the formation of a new Government. We also extend
to the Hon. Ranil Wickremasinghe, the new Prime
Minister, and his Government our warm and sincere
congratulations and best wishes.
The Tamil National Alliance extended its
unconditional support to His Excellency Maithripala
Sirisena. We neither sought positions nor any other
considerations in return for such support. We knew that
efforts would be made to communalize the electoral
process and gain electoral advantage by rousing
communal feelings. We did not provide anyone with an
opportunity to engage in such mischievous propaganda.
It is a clear indication of the maturity of our electorate in
the whole country that though some efforts were made in
that direction, they were not successful.
This election, Mr. Speaker, was not fought on a level
playing field. State resources were very extensively used
from before the election and during the entire electoral
process to support the campaign of the former President.
It is to the credit of His Excellency Maithripala Sirisena
that despite such extreme abuse of State power and
resources, he was able to muster substantial support
thoughtout the entire country and emerge victorious.
The Tamils and the Tamil-speaking people of the
North and the East and in the whole country responded
overwhelmingly to the decision of the Tamil National
Alliance that they extend their wholehearted support to
His Excellency Maithripala Sirisena, the joint Opposition
candidate. We extend our very sincere gratitude to these
people. Together with the people in the rest of the
country, they have brought about a change in governance
that would be greatly beneficial to the whole country in
several areas outlined in President Maithripala Sirisena’s
100- Day Work Programme.
The Tamil question needs to be addressed so as to
evolve a permanent, reasonable, workable and durable
political solution within the framework of a united and
undivided Sri Lanka. It is the non-resolution of this
question for over 60 years and its multifarious
consequences that had been the cause of many ills the
country has been afflicted with.
In the interests of the whole country, the Tamil
question needs to be addressed as a matter of urgency.
We shall extend our fullest support to the achievement of
this objective. We are confident that the vast majority of
all Sri Lankan people will extend their support towards
this effort.
Thank you.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය ජනවාරි
මාසෙය් 8වැනි දා අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් ඉතාම
තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක් වූ දවසක් වන බව ෙනොඅනුමානයි.
අෙප් රට ගමන් කරමින් තිබුෙණ් පජාතන්තවාදය, පජාතන්තවාදී
මූල ධර්ම කියාත්මක කිරීම සඳහා පිහිටුවා තිෙබන
පාර්ලිෙම්න්තුව, අධිකරණය සහ ඒ හා බැඳී තිබුණු ආයතන
සියල්ල ෙපොඩි පට්ටම් කරමින් ඒකාධිපති වියරුවක් සහ පාලනයක්
දක්වායි. ඒ වාෙග්ම රෙට් ආර්ථිකය හුදු ෙකොන්කීට් වනාන්තර
බවට පත් කරමින්, ආර්ථිකෙය් පතිලාභ සාමාන්ය ජනතාව ෙවතට
ගලා ෙනොයන, ඉතා කුඩා අතෙළොස්සක් ෙවතට ආර්ථිකෙය්
පතිලාභ එක් රැස් කරමින් තිබුණු ගමනක අෙප් රට යමින් තිබුණා.
ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැෙල් ආදී
සියලු ජන ෙකොට්ඨාසවල සම අයිතිය පිළිගනිමින්, එක රටක් තුළ
ජාතික සමගිය ෙගොඩනඟමින් ඉදිරියට යනවා ෙවනුවට, සිංහල,
ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනයා අතර සැකය, අවිශ්වාසය, ෙකෝධය,
ෛවරය වැඩි කරමින්, ඔවුන් ෙභ්ද භින්න කරමින් කටයුතු කරන
ව්යාපෘතියක් සකස් ෙවලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම විශාල ෙලසින්
වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය, අකමිකතාව පිරුණු, ඒ සඳහා රාජ්ය
අනුගහය මුළුමනින්ම ලැබුණු, රාජ්යෙය් ඉහළ හස්තෙය් සිට පහළ
දක්වා ඒ සඳහා ෙමෙහයුමක් දියත් කරමින් තිබුණු වාතාවරණයක්
ෙම් රෙට් පැවතුණා. ඒ වාෙග්ම අධිකරණෙය්, මාධ්යෙය් නිදහස
මුළුමනින්ම අවුරමින්, අධිකරණය, මාධ්ය ඇතුළු සියලු ආයතනවල
බලය ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් අතට අත්පත් කර ගත්ත ගමනක
ෙම් රට යමින් සිටියා.
ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ ගමන නතර
කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා. එය ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා ගත්
ෙශේෂ්ඨ ජයගහණයක් ෙලස අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ ගමන ජනවාරි
මාසෙය් 08වන දා අපට නතර කර ගන්නට බැරි වුණා නම්, ෙම්
විනාශකාරී ෙදොරටුව ජනවාරි මාසෙය් 08වන දාත් විවෘත කර ගනු
ලැබූවා නම් අපට සාකච්ඡා කරන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන් ෙමවැනි
පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළ ෙනොෙව්. අෙප් රෙට් මැතිවරණයකින්
පාලනයන් ෙවනස් කිරීම, මැතිවරණයකින් පාලකයන් ෙවනස්
කිරීම මුළුමනින්ම අහුරමින් ඒකාධිපති පාලන වියරුවක් දක්වා
ගමන් කරන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා ජනවාරි මාසෙය්
08වන දා ෙම් රෙට් ජනතාව සුවිෙශේෂී ජයගහණයක් අත් පත් කර
ෙගන තිෙබනවා. ඒ ජයගහණය ෙවනුෙවන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්වරයා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ
සිටි විවිධ පාර්ශ්ව සහ පිටින් ඉන්නා අපි වාෙග් පාර්ශ්වයන්
වාෙග්ම ටීඑන්ඒ එක වාෙග් පාර්ශ්වයන්ෙගනුත් විශාල
දායකත්වයක් ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් විනාශකාරී ගමන
නතර ෙකොට යළි පජාතන්තවාදෙය් දිශාවට, යළි යහ පාලනෙය්
දිශාවට ෙදොරටු විවෘත කර ගන්නට දක්වන ලද දායකත්වයට ඒ
හැම ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයකටම, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් සියලු ජන
ෙකොට්ඨාසයන්ටම අපි ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙමවර ජනාධිපතිවරණෙය් විෙශේෂත්වයක් අපි දකිනවා. මීට
ෙපර අෙප් රෙට් ජාතික නායකයා ෙතෝරා පත් කර ගැනීෙම්දී
උතුරු පළාෙත් ජනතාව ඉතා අඩුෙවන් තමයි ඡන්දය පාවිච්චි
කරලා තිබුෙණ්. 1982 ජනාධිපතිවරණය ගත්ෙතොත් ඒ සඳහා
ෙවනම ෙදමළ අෙප්ක්ෂකෙයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ නිසා
ඔවුන් ෙවනම ෙදමළ අෙප්ක්ෂකෙයකුට සංෙක්න්දීය වීම
වළක්වන්නට බැරිව තිබුණා. 1988 ජනාධිපතිවරණය ගත්ෙතොත්
ඉතා කුඩා පමාණයකින් තමයි උතුරු පළාෙත් ජනතාව ඡන්දය
පාවිච්චි කරලා තිබුෙණ්. 1994 ජනාධිපතිවරණය ගත්ෙතොත්,
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එවකට ජනාධිපතිවරියට යාපනය දිස්තික්කෙයන් ලැබී තිබුෙණ්
ඡන්ද 16,000යි; වන්නි දිස්තික්කෙයන් ලැබී තිබුෙණ් ඡන්ද
18,000යි. ඒ, ඉතා කුඩා පමාණයක්. 2005 ජනාධිපතිවරණය
ගත්ෙතොත් උතුරු පළාෙත් ජනතාව මුළුමනින්ම පාෙහේ ඒ
මැතිවරණය පතික්ෙෂේප කරලා තිෙබනවා.
2010 පැවැති ජනාධිපතිවරණය ගත්ෙතොත්, කිලිෙනොච්චිය
දිස්තික්කෙය් ඡන්ද පාවිච්චි ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට 14ක් වැනි
කුඩා පමාණයක්. විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පළාෙත් ජීවත් වන ජනයා
අෙප් රෙට් මධ්යගත පාලනෙය් ජාතික නායකයා ෙතෝරා පත් කර
ගැනීම පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. විෙටක බලහත්කාරිත්වය මත,
තව විෙටක තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යායන් මත ඔවුන් කල්පනා
කරනවා, ෙම් රෙට් ජාතික නායකයා ෙතෝරා පත් කර ගැනීම
ඔවුන්ෙග් කාර්ය භාරයක් ෙනොෙව්ය කියලා. ඔවුන් අෙප්ක්ෂා
කරනවා, උතුරු පළාෙත් තමන්ෙග් නායකත්වයක් ෙතෝරා පත් කර
ගැනීම තමයි තමන්ෙග් කාර්ය භාරය කියලා. ඒ නිසා රෙට්
නායකයා ෙතෝරා පත් කර ගැනීම ෙකෙරහි ඔවුන්ෙග් අඩු
අවධානයක් ෙයොමු ෙවලා තිබුණා. එය අඩු මැදිහත්වීමක් බවට පත්
ෙවලා තිබුණා. හැබැයි ලංකාෙව් පළමුවැනි වතාවට මධ්යගත
රාජ්යෙය් ජාතික නායකයා ෙතෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා උතුරු
පළාෙතත්, නැෙඟනහිර පළාෙතත්, ෙසසු පළාත්වලත් ජනතාව
ඒකාබද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමම මැතිවරණ පතිඵලයටත්, ෙමම
මැතිවරණෙය් තිෙබන සුවිෙශේෂ ජයගහණයටත් රෙට් ජාතික
නායකයා ෙතෝරා පත් කර ගැනීම ෙවනුෙවන් සියලු ජන
ෙකොට්ඨාසයන් දායක ෙවලා තිෙබනවා; සම්බන්ධ ෙවලා
තිෙබනවා.
වර්තමාන රජය ඒ තබන ලද අඩිතාලම පළුදු වන්නට ඉඩ
ෙනොදී, ඈත් වන්නට ඉඩ ෙනොදී, සැකය ඇති වන්නට ඉඩ ෙනොදී,
ෛවරය ඇති වන්නට ඉඩ ෙනොදී, ෙකෝධය ඇති වන්නට ඉඩ ෙනොදී
අසමගිතාව වර්ධනය කරනවා ෙවනුවට ෙම් ජන ෙකොට්ඨාසයන්
අතර සමගිය ෙගොඩනඟමින් ඉදිරියට යා යුතුව තිෙබනවා. ඒ සඳහා
අවශ්ය වන ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි
සාකච්ඡා කරමු; ඒ සඳහා අවශ්ය වන තීන්දු තීරණවලට අපි
එළෙඹමු. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙද්ශපාලන ව්යවස්ථාමය
පතිසංස්කරණ පමණක් ෙනොෙවයි, ඔවුන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ
ඔවුන්ට පාරම්පරිකව හිමිව තිබුණු ඉඩම්, ඔවුන්ෙග් ෙද්ෙපොළ,
ඔවුන්ෙග් සංස්කෘතිය, ඔවුන්ෙග් භාෂාව, ඒවා පිළිබඳවත් අවශ්ය
අවධානය ෙයොමු කරමින් ජාතික සමඟිය ෙගොඩනඟන දිසාවට
යහපත් පියවරක් ගන්නට පුළුවන් ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපර ජනාධිපතිවරෙයක් මාරු
ෙවලා ෙවනත් ජනාධිපතිවරයකු එන විට ෙබොෙහෝ විට සිදු වුණු
ෙද් තමයි ඒ හා විගසම පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකට යන එක.
එයින් අෙප්ක්ෂා කරනවා, ජනාධිපතිවරයා ලබා ගත් මහා
ජයගහණය තුළ තමන්ට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් අති විශාල
ජයගහණයක් අත් පත් කර ගැනීමට එය උපෙයෝගී කර ගත හැකි
ෙව්විය කියලා. නමුත් ෙමවර විෙශේෂත්වයක් තිෙබනවා.
ජනාධිපතිවරණය ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා අවසන් ෙවලා
ක්ෂණිකව මහ මැතිවරණයක් සඳහා යනවා ෙවනුවට දින 100කට
පසුව මහ මැතිවරණයක් පවත්වන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ
දින 100 ඇත්තටම අන්තර් පාලනයක්; අන්තර් කාල
පරිච්ෙඡ්දයක්. ඒ අන්තර් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී අපට කර ගත හැකි,
කර ගත යුතු ඉතාමත් වැදගත් සමාජ පතිසංස්කරණ,
පජාතන්තවාදය සඳහා වූ පතිසංස්කරණ ගණනාවක් තිෙබනවා.
1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් නිර්මාතෘ ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහතා පැවසූ පරිදි ගැහැනියක පිරිමිෙයකු කරන්න, පිරිමිෙයකු
ගැහැනියක කරන්න පමණක් බැරි මහා බලගතු තනතුරක්
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නිර්මාණය කරලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ඇතුළත් කරලා
තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ තනතුර අෙප් රට කවර දිශාවකට ද
ෙගන යමින් තිබුෙණ්? පාර්ලිෙම්න්තුව හුදු සිග්නල් කණු බවට පත්
කරලා තිබුණා. අධිකරණය හුදු, පුටුවල වාඩි ෙවලා ඔෙහේ නිදි
කිරන තත්ත්වයට පත් කරලා තිබුණා. මාධ්ය ආයතන හුදු,
"තමන්ෙග් කැමැත්ත" ලියැෙවන තැනක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා.
ෙම් අසීමිත විධායක බලය තුළින් ගිය ගමන අෙප් රෙට්
පජාතන්තවාදයත්, අෙප් රෙට් යහ පාලනයත්, ජනතාවෙග් මූලික
වුවමනාවනුත් මුළුමනින්ම යටපත් කරමින් ගිය ගමනක්. ඒ නිසා
ෙම් විධායක බලය අෙහෝසි කිරීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට
හැකියාවක් ලැෙබනවා නම්, එය 1978න් පසුව ෙම් රෙට්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ගනු ලබන ඉතාම සුවිෙශේෂී ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණයක් ෙලස අපි සලකනවා. ඒ සඳහා ගනු
ලබන තීන්දු තීරණවලට අෙප් පාර්ශ්වෙයන් ලබා දිය හැකි උපරිම
දායකත්වය ලබා ෙදන්න අපි සූදානම්.
ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ෙගන ආ සංෙශෝධන දහඅෙටන්
පජාතන්තවාදෙය් දිශාවට; ජනතාවෙග් දිශාවට ෙගන එන ලද
එකම සංෙශෝධනය දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
බව අපට මතකයි. ඒ ෙමොෙහොෙත් පවතින ෙද්ශපාලන තත්ත්වයන්
උපෙයෝගී කර ෙගන තමන්ෙග් බලය අත් පත් කර ගැනීෙම්,
තමන්ෙග් බලය වැඩි කර ගැනීෙම්, තමන්ෙග් කාලය දීර්ඝ කර
ගැනීෙම් අරමුණින් තමයි අෙනක් සියලු පතිසංස්කරණ ෙගොඩ
නැඟී තිබුෙණ්. හැබැයි, පජාතන්තවාදෙය් දිශාවට තබන ලද එකම
පතිසංස්කරණය තමයි, දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය. නමුත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වය වන්ෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවම දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
අෙහෝසි කරලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක්
යළි ෙගන ඒමයි. අධිපතිවාදී බලයක් තුළින් ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා අෙහෝසි කරමින්, පජාතන්තවාදී ආයතන ව හයන්
මුළුමනින්ම විනාශ කරමින්, තනි පුද්ගලෙයක් -තනි කල්ලියක්අතර බලය අත් පත් කර ගැනීම සඳහා ව්යායාමයක් දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ලබා ෙගන තිෙබනවා.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවම 2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 8 වැනිදා ඒ
ඒකාධිපති වියරුවක් සඳහා අවශ්ය වන ව්යවස්ථාපිත බලය අත්
පත් කර ෙගන තිෙබනවා. 2010 සැප්තැම්බර් මාසෙය් 8 වැනිදා,
එනම් මීට අවුරුදු 5කට පමණ ෙපර ඉතිහාසෙය්දී ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් කරන ලද අත්වැරැද්ද, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
විසින් පජාතන්තවාදය මුළුමනින්ම වළලා දැමීම සඳහා දරන
පයත්නය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටම, ඒ මිනිසුන්ටම, ඒ
පුද්ගලයන්ටම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ එය අෙහෝසි කර යළි
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට අදාළ වූ
ව්යවස්ථාපිත පතිසංස්කරණ ෙග්න්න පුළුවන් නම්, එය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව අත් පත් කර ගන්නා සුවිෙශේෂි ජයගහණයක්
වනවා. අපි විශ්වාස කරනවා ෙම් දින 100 ඇතුළත ඒ ජයගහණය
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අත් පත් කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා.
ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් උපරිම සහයත්, මැදිහත් වීමත් ලබා ෙදන්න
අපි සූදානම්.
මට මතකයි, ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීවරයා විසින් ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කළ අවස්ථාව. සාමාන්ය සම්පදායයක් හැටියට තිබුෙණ්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළාට පසුව එය
විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ඉදිරිපත් කළා නම්, කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර, ඒ සම්බන්ධව අදාළ අමාත්යාංශෙයන්
විමසලා, ඒ පිළිබඳ විෙරෝධයක් නැත්නම් විවාදයට ෙගනැල්ලා,
සම්මත කරනවාද නැද්ද කියලා ඒ විවාදෙය්දී තීරණය කිරීමයි. ඒක
තමයි පජාතන්තවාදය. හැබැයි, මා දැක්කා ගරු කරු ජයසූරිය
මන්තීවරයා විසින් ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
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පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙකොට, ඒ පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කරන්න ෙදනවාද නැද්ද කියලා ඡන්දයක් විමසුවා. එය
ඉතාමත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක් ෙනොෙව්ද? ඒ පනත්
ෙකටුම්පතට එකඟ ෙනොෙවනවා නම් පනත් ෙකටුම්පත පතික්ෙෂේප
කරන්න පුළුවන්. එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම වළක්වන්න
පුළුවන්. ඒ සඳහා බහුතර බලය තිෙබනවා. හැබැයි, විපක්ෂ
මන්තීවරෙයකුට පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත්
කරන්න තිෙබන අයිතිය මුළුමනින්ම පැහැරෙගන, එම පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ෙදනවාද නැද්ද කියලා ඡන්ද
විමසීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව කළා. එදා තමන් විසින් ඉදිරිපත්
කරන ලද පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වූ බහුතර අකමැත්ත
ෙහේතුෙකොටෙගන, එම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට එකඟ
ෙනොවීම ෙහේතුෙකොටෙගන එම පනත් ෙකටුම්පත අකුළා ගන්න
ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමාට සිද්ධ වුණා. ඒ පනත් ෙකටුම්පත
එයිටත් වඩා ශක්තිමත් කරමින්, ඊටත් වඩා බලවත් කරමින් ෙම්
රෙට් ජනතාවට ෙතොරතුරු දැනගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කළ යුතුව
තිෙබනවා.
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අසාර්ථක වුණා යැයි කියලා විවිධ අවස්ථාවලදී පකාශයට පත්
කරලා තිබුණා. ෙම් රෙට් ජනතාව ඖෂධ මාෆියාවක් අතට පත්
කරෙගන, එහි උවමනාවන් මත ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම කප්පාදු කරමින්, ඖෂධ මාෆියාව ෙවත
ෙම් රෙට් ජනතාව හිර කරමින් ෙම් ඖෂධ පනත කියාත්මක ෙනොවී
තිබුණා. ඒ නිසා අපි හිතනවා, නැවත ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කිරීම හරහා ෙම් රෙට් ෙබෙහත් මාෆියාව, ඖෂධ මාෆියාව
අත් පත් කර ෙගන තිෙබන කුමන්තණකාරී පිළිෙවත පරාජයට පත්
කළ යුතුය කියා. ඒ සඳහා ඖෂධ පනත ශක්තිමත් කර ඉදිරිපත්
කිරීම සඳහා දරන පයත්නයට අපි ඉතා වගකීමකින් යුතුව මැදිහත්
ෙවමින් සහාය ලබා ෙදන්න සූදානම්.
අෙප් රෙට් තිෙබන විගණන කියාවලිෙය් තිෙබන්ෙන්
සැබැවින්ම පසු විපරම් කියාවලියක් පමණයි. පසු විපරම්
කියාවලිෙයන් ඔබ්බට යමින් පූර්ව කියාවලින් විමර්ශනය කළ
යුතුව තිබුණා. පසු විපරම් කියාවලිෙයන් ෙහොරු ෙහොයන්න පුළුවන්
ෙවයි. අපරාධය ගැන ෙසොයන්න පුළුවන් ෙවයි. හැබැයි විනාශය,
නාස්තිය නතර කරන්න බැහැ. එම නිසා අෙප් රෙට් පසු විපරම්
කියාවලියක් ෙවනුවට පූර්ව විපරම් කියාවලියක් ආරම්භ කළ
යුතුයි. ඒ සඳහා දැනටත් ජාතික විධායක සභාව තුළ සාකච්ඡා
ෙවමින් තිෙබන පතිසංස්කරණ කියාමාර්ග ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
සම්මත කර ගන්න හැකියාවක් ලැෙබ්විය කියලා අප විශ්වාස
කරනවා.

අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන්. අපි ෙම් පාලනෙය්
භාරකරුවන් පමණයි. ඒ පාලනෙය් අයිතිකරුවන් වන ජනතාවට
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට අයිතියක් නැද්ද? අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දිග
ෙකොපමණද, වියදම ෙකොපමණක් ගියාද, ෙටන්ඩර් කැෙඳව්වාද,
දුන්ෙන් කාටද, ණය ෙපොලිය ෙකොච්චරද, ෙගවලා ඉවර ෙවන්ෙන්
කවදාද යන ෙතොරතුරු දැන ගන්න අයිතියක් නැද්ද? ඒක ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් පජාතන්තවාදී අයිතිය. ජනාධිපතිවරයා කී පාරක් රට
ගියාද, කී ෙදෙනක් අර ෙගන ගියාද, ලැබුණු පතිලාභ ෙමොනවාද,
වියදම ෙකොච්චරද කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට දැන ගන්න
අයිතියක් නැද්ද? ෙම් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය, මහජනයාෙග්
මුදල්; ඒවා පරිහරණය ෙවන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා ෙම් රෙට්
ජනතාවට දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ අයිතිය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කළ යුතු නැද්ද? ඒ නිසා ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන් වූ පනත් ෙකටුම්පත අතිශය
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් දිසාවට
තබන, යහ පාලනෙය් දිසාවට තබන ඉතාමත් දිගු පියවරක් ෙම්
අවස්ථාව. ඒ දිගු පියවර සාර්ථක කර ගැනීම ෙවනුෙවන්
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
සම්මත කර ගැනීමට, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ඉදිරිපත් කරන්න
ඉඩ ෙනොදී අකුළා ගන්නා ලද එම පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ යළිත් තවත් ශක්තිමත් කර ගනිමින් සම්මත
කර ගන්න ලැෙබ්වි කියලා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන්
අෙප් දායකත්වය, මැදහත්වීම අපි ලබා ෙදන්න සූදානම්.

ෙම් රෙට් ජනතාවට ක්ෂණික සහන ගණනාවක් අවශ්ය ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතා අකමවත් බදු පැනවීමක් තුළින් මූලික ෙලසම
රාජ්ය භාණ්ඩාගාරය පුරවමින් ෙම් රාජ්ය භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල්
ඉතා කුඩා කණ්ඩායමක් සහ කල්ලියක් අතට පත් කර ගනිමින් ෙම්
රෙට් බදු කියාවලිය දියත් ෙවමින් තිබුණා. එදා අපි එළිෙය් සිට
දැක්කාට වඩා, එදා අපි දුර සිට දැක්කාට වඩා අද සමීපව බලන විට
මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ධනයට අත් පත් ෙවලා තිෙබන ඉරණම අපට
මහා ෙහණයක් හැටියට ෙපෙනමින් තිෙබනවා. එම නිසා
මහජනතාවට සාධාරණයක් ඉටු වන ආකාරෙය් බදු කියාවලියකට
ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ ධනය, ෙපරළා මහජනයාෙග් සුඛ
විහරණය සඳහා ෙයදවිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් බදු කියාවලිය යළි
පතිසංස්කරණය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා ෙම් මාසෙය් 29 වැනි දා
අතුරු අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන
බව පකාශයට පත් කර තිෙබනවා. එම අතුරු අය වැය
කියාවලිෙය්දී ජනතාව මත අසීමිතව පවරා තිෙබන බදු බර ඉවත්
කරමින් ජනතාවෙග් අත්යවශ්ය ෙසේවා සඳහා අවශ්ය වන ෙයෝජනා,
අවශ්ය වන කියා මාර්ග ගන්නවා ඇතැයි කියා අෙප් විශ්වාසයක්
තිෙබනවා. එවැනි ෙයෝජනාවලියක් ෙගන එන අතුරු අය වැය
ෙල්ඛනයකට පූර්ණ සහාය සහ මැදිහත් වීම ලබා ෙදන්න අපි
සූදානම්.

අෙප් රෙට් විශාල මාෆියාවක් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් පධාන
ෙවෙළඳාම් 3ක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අවි ආයුධ ෙවෙළඳාම, බීජ
ෙවෙළඳාම සහ ෙබෙහත් ෙවෙළඳාම. ෙබෙහත් ෙවෙළඳාෙම්
ජාවාරකරුවන් අෙප් රෙට් ඈත ගම්මානවල ජීවත් වන ජනතාව
විශාල පීඩාවකට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ජාවාරකරුවන්ෙග්
ෙල්බලය යටෙත් එන ෙබෙහත් විශාල මුදලක් දීලා ගන්නට සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. රුපියෙල් ෙපත්තට රුපියල් 13ක්, 14ක් වියදම්
කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රටත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවත්
අපි නිහඬව අෙප් රෙට් ඈත ගම්වල ජීවත් වන ජනතාවෙගන්
ෙලඩක් හැදුනාම ගන්න ෙබෙහෙතන් අයථා ෙලස මුදල්
උපයන්න, අයථා ෙලස මුදල් එක්රැස් කර ගන්න මාෆියාවන්ට,
කල්ලිවලට, ව්යාපාරිකයන්ට ඉඩකඩ ලබා දීලා තිබුණා. වර්තමාන
ජනාධිපති හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට ඒ පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා විශාල පයත්නයක් දරපු බව
ඔහු විටින් විට පකාශ කරලා තිබුණා. අවසන් ෙමොෙහොෙත්දී එම
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සඳහා ඔහු දැරූ පයත්නය

අපි විශ්වාස කරනවා, අෙප් රෙට් මහජනයාෙග් ධනය ෙකෝටි
පෙකෝටි ගණනින් නාස්ති කරලා තිෙබනවා; ෙහොරකම් කරලා
තිෙබනවා; විනාශ කරලා තිෙබනවා කියා. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙම් රෙට් ෙම් මැතිවරණය තමයි වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය,
අකමිකතාව වැඩිෙයන් සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණු මැතිවරණය.
අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් දිග අනුව එයට වියදම් වූ මුදල සාධාරණද?
හම්බන්ෙතොට වරාෙය් දිග සහ පළල අනුව එයට වියදම් වූ මුදල
සාධාරණද? එයාර් ලංකා ගුවන් සමාගමට ෙගන එන ලද ගුවන්
යානාවල ඇත්ත වටිනාකම සහ ඒවාට වැය කළ මුදල සාධාරණද?
වරායට ෙගෙනන ලද කන්ෙට්නර්වල ඇත්ත මිල අනුව ඒවාට වැය
කළ මුදල සාධාරණද? ෙම් රෙට් මහජනයාට අයිති ඉඩම් ෙකෝටි
පෙකෝටි හිමිකරුවන්ට අත් පත් කර දීම සාධාරණද? එවැනි
සාකච්ඡා ලංකා ඉතිහාසෙය් අන් කවරදාටත් වැඩිෙයන් ෙමවර
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී පකාශයට පත් වුණා. ෙම් හා සමාන
ෙනොවුණත්, ෙමවැනිම සාකච්ඡාවක් 1994 වර්ෂෙය්දී මැතිවරණ
ෙව්දිකාෙව්දී ආවා.
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අපට මතකයි, ගරු චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග්
මැතිවරණ ෙව්දිකාවකදී, එවකට අවුරුදු 17ක් රට පාලනය කරන
ලද එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් ෙපෞද්ගලීකරණ කියාවලිය
හරහා මහා පරිමාණ ෙලස සිදු කරන ලද වංචා, දූෂණ, අකමිකතා
පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ඇති වුණු බව. ගබඩාෙව් තිබුණු සීනිවල
වටිනාකමටත් වඩා අඩු මිලකට සීනි කර්මාන්තශාලාවක් විකුණා
තිබුණා. ගබඩාෙව් තිෙබන සීනි පමාණෙය් වටිනාකමටත් වඩා අඩු
මිලකට සීනි කර්මාන්තශාලාව ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුණා. ඒවා
පිළිබඳ විශාල සාකච්ඡාවක්, විෙරෝධයක් 1994 වසෙර් මැතිවරණ
ෙව්දිකාෙව්දී ආවා. එවකට චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙග්
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් ඇයෙග් පකාශය බවට පත් වුෙණ්, "ෙම්
ෙහොරුන් ෙගෝල්ෙෆේස් පිට්ටනියට ෙගනැවිත් එල්ලනවා" කියලායි.
නමුත් කිසිෙවක් එල්ලුෙව් නැහැ. අපි කියන්ෙන් එල්ලන්න ඕනෑ
කියලා ෙනොෙවයි. නමුත් නීතිය හමුවට පමුණුවන්න ඕනෑ. එදා
ජනතාවෙග් අභිලාෂයක් තිබුණා ෙම් වංචාවට, දූෂණයට,
අකමිකතාවට, නාස්තියට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයන් නීතිය හමුවට
පැමිණවිය යුතුයි කියා. එය ෛවරය ෙනොෙවයි; එය ෙකෝධය
ෙනොෙවයි; එය පළි ගැනීම ෙනොෙවයි. එය යුක්තියයි; එය
සාධාරණයයි. එය ෙම් රෙට් ජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවා. එය
අත් හරින්න බැරි වග කීමක්. ගරු ජනාධිපති උතුමාටත්,
අගාමාත්යතුමා පමුඛ කැබිනට් මණ්ඩලයටත්, ආණ්ඩු පක්ෂයටත්,
ඒ වාෙග්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඒ වගකීම දීලා තිෙබනවා. අන්
කවරදාටත් වඩා ෙම් රෙට් පසු ගිය මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී ෙම්
ෙහොරුන් පිළිබඳව, ෙම් වංචාව නාස්තිය අකමිකතාව පිළිබඳ විශාල
විවාදයක්, සංවාදයක් ඇති ෙවලා තිබුණා. මහජන මුදල් ෙකෝටි
පෙකෝටි ගණන් ෙහොරකම් කරන ලද, නාස්තියට ෙයොදවන ලද,
අවභාවිතාෙව් ෙයොදවන ලද පුද්ගලයන් නීතිය හමුවට පැමිණ වීම
සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ආණ්ඩුවටත්, ජනාධිපතිවරයාටත්
වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගනු ලබන යුක්ති සහගත කියා
මාර්ගවලට උපරිම දායකත්වය සහ මැදිහත් වීම ලබා ෙදන්න
ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් හැටියට අප සුදානම්.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ඡන්දවලින් පාලනයන්
ෙවනස් කරන්න, ඡන්දවලින් පාලකයන් ෙතෝරා පත් කරන්න
අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය
ඉරිදා පුවත් පත්වල සඳහන් කර තිබුණා, ඡන්දෙයන් ෙතෝරා පත්
කර ගන්නා ලද පාලකයාට පාලන බලය භාර ෙදනවා ෙවනුවට,
සිටින ලද පාලකයා විසින් කුමන්තණකාරි ෙලස බලය අත් පත්
කර ගැනීම සඳහා ව්යායාමයක් තිබුණා කියා දැන් ෙතොරතුරු
වාර්තා ෙවමින් තිෙබන බවට. ඉරිදා සිංහල පුවත් පතක, ඒ වාෙග්ම
ඉංගීසි පුවත් පත් ගණනාවක ෙම් ගැන වාර්තා කර තිබුණා.
තවමත් ඒ අදාළ කිසිදු පාර්ශ්වයක ෙකෙනක් ෙමය පතික්ෙෂේප කර
නැහැ. අෙප් රෙට් ෙතෝරා පත් කර ගන්නා ලද පාලකයාට පාලනය
හිමි කරන්ෙන් නැතිව කුමන්තණකාරී ෙලස ඒ පාලනය ඩැහැ
ගන්නට උත්සාහ කරනවා නම් ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රට
පත් වන්නට තිබුෙණ් ෙකොතැනකට ද? ෙල් විලක් බවට පත් ෙවන
එක, විනාශ වුණු මිනිස් ජීවිත කන්දක් බවට පත් ෙවන එක
වළක්වන්නට බැහැ. කුමන්තණකාරී පිළිෙවතක් දියත් වුණා නම්,
නැවත බලය ලබා දීෙමන් කුමන්තණය වැෙහන්ෙන් නැහැ.
අඩියක් ඉස්සරහට ගියා නම් අඩි පණහක් පස්සට ආවාය කියා
ඉස්සරහට ගිය අඩිය මැෙකන්ෙන් නැහැ. කුමන්තණකාරී
පිළිෙවතක් සඳහා පයත්නයක් දැරුවා නම්, ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක්
කර තිෙබනවා නම් ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි. විෙද්ශ
අමාත්යතුමා හැටියට ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා ඒ ගැන ෙම්
වන විට අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැමිණිල්ලක්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. තමන්ෙග් පාලකයා මැතිවරණවලින්
ෙතෝරා පත් කර ගැනීම, පාලකයා මැතිවරණවලින් ෙවනස් කිරීම
ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබන පජාතන්තවාදී අයිතියක්. ගරු
කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් ඒකට ගරු කරන්නට ඕනැ.
ඡන්දෙයන් පැරෙදනවා නම් ෙගදර යන්න ඕනෑ. ඒක තමයි
සාධාරණය. ඒ ෙවනුවට කුමන්තණකාරී ෙලස බලය අත් පත් කර
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ගන්නට හදනවා නම් ඒ කවර පාලකෙයක්ද? කවර රටක්ද අපට
හිමි ෙවන්ෙන්? එය බරපතළ ගණෙය් කුමන්තණයක්.
ෙම් වර්ගෙය්ම බලය ඩැහැ ගැනීෙම් කුමන්තණයක් 1962 දී
කියාත්මක වුණා. 1962 රාජ්ය ෙදෝහී කුමන්තණෙය්දී එවකට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායිකාව හැටියට කටයුතු කළ ගරු
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පැය විසිහතෙරන් එම රාජ්ය
ෙදෝහී කුමන්තණය පිටුපස හඹා යමින් එය ව්යර්ථ කරන්නට
සමත් වුණා. එම රාජ්ය ෙදෝහී කුමන්තණය පරාජයට පත් කෙළේ
නැත්නම් ඒ කුමන්තණෙයන් අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදෙය්
ෙබොෙහෝ මුල්ගල් ගැලවී යන එක වළක්වන්නට බැහැ. එදා ඒ
සඳහා ෛධර්යයක්, හැකියාවක් සහ වුවමනාවක් සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට තිබුණා. එම නිසා පජාතන්තවාදෙය්
යම් ඉඩ පස්ථා අපට විවෘත කර ගන්නට ඉඩ ලැබී තිෙබනවා.
1962 දී ඒ රජ්ය ෙදෝහී කුමන්තණකරුවන් එළිදරවු කරලා නීතිය
හමුවට පමුණුවන්නට එදා පැවැති රජයට පුළුවන්කම ලැබුණා;
ෛධර්යය තිබුණා. පජාතන්තවාදය පිළිබඳව තිෙබන විශ්වාසය
කඩ කරමින් කුමන්තණකාරී ෙලස බලය අත් පත් කර ගන්නට
දරන උත්සාහය, කුමන්තණකාරී ෙලස බලය ලබා ෙනොදීමට දරන
උත්සාහය ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයටත්, මිනිස් ජීවිතවලටත්
කරන මහා බරපතළ හානියක්. එම නිසා ෙමතැන සිදු වී
තිෙබන්ෙන් රාජෙදෝහී කුමන්තණයක්; තමන්ට අත් පත් වී
තිබුණු බලය තමන්ෙගන් ගිලිහී යන්නට සූදානම් ෙවනෙකොට එය
ලබා ෙනොදී කුමන්තණකාරී ෙලස අත් පත් කර ගැනීම සඳහා දැරූ
පයත්නයක්. දැනට වාර්තා වී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ඒ
ෙමොෙහොෙත්දී අග විනිශ්චයකාරවරයා එම ස්ථානෙය් රැඳී සිට
තිෙබනවා. අග විනිශ්චයකාරවරයා රෑ ගිහිල්ලා නඩු අහනවා ද?
ඒක ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්නට ඕනෑ නැද්ද? ඒ ෙමොෙහොෙත්
එතැන ෙනොසිටිය යුතු පුද්ගලයන් ඉඳලා තිෙබනවා. ෙමය සිද්ධ
ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එම නිසා ෙමතැන දියත් වී තිෙබන්ෙන්
රාජෙදෝහී කුමන්තණයක් නම් ඒ කුමන්තණය ෙම් රටට ෙහළිදරව්
කළ යුතුයි. එය කිසිෙසේත්ම කාලෙය් වැලි තලාව විසින් ෙහෝ බලය
ලබා දීම විසින් ෙහෝ යටපත් කළ යුතු එකක් ෙනොෙවයි. මා කලින්
කිව්ව පරිදි අඩියක් ඉදිරියට ගියා නම් අඩි පණහක් පස්සට ආවාය
කියා ඉදිරියට ගිය අඩිය වැෙහන්ෙන් නැහැ. ඉදිරියට තියපු අඩිය
පිළිබඳව පරීක්ෂණය කළ යුතුයි. කුමන්තණකාරි ෙලස බලය අත්
පත් කර ගැනීම සඳහා දරන පයත්නය පරාජය කිරීෙමන් පමණයි
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කර ගත හැකි වන්ෙන්. ඒ
ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව ගනු ලබන කියා මාර්ග පිළිබඳව අපි දැඩි
උවමනාෙවන් සහ දැඩි අවධානෙයන් යුතුව බලා ෙගන ඉන්නවා.
අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් නිර්මාණය
ෙවලා තිෙබනවා. මට ටිකක් ෙත්රුම් ගන්නත් අමාරු අවස්ථාවක්.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ පිරිසක් ඒ පැත්ෙත්. අෙනක්
පිරිස ෙම් පැත්ෙත්. ඒ පැත්ෙත් ඉන්න අය ආණ්ඩුෙව්, ෙම් පැත්ෙත්
ඉන්න අය විපක්ෂෙය්. මම හිතන විධියට අෙප් රෙට්
පාර්ලිෙම්න්තුව set up කරන්න ඕනෑ නැහැ. කවුරු හරි බලය අර
ෙගන, 175 ෙදෙනක් ඒ පැත්තට යනවා. ඒ 175 ෙදනාෙගන්,
113ක් ආණ්ඩුෙව් වාඩි ෙවනවා. ඉතුරු 62 ෙම් පැත්තට එවනවා.
ෙම් පැත්තට ඇවිල්ලා විපක්ෂයක් හදනවා. එෙහම කරන්න එපා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සම්පදාය පිළිබඳව සිතා බලන්න ඕනෑ.
පාර්ලිෙම්න්තුවට set up කරන ලද විපක්ෂයක් වැඩක් නැහැ.
තීරණය කරන්න ඕනෑ, තමන්ෙග් පක්ෂය සහාය ෙදන්ෙන් කාටද,
සහාය දුන්නාට පස්ෙසේ ඉතුරු ෙවන්ෙන් කවුද, විපක්ෂය
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කවුද කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂය බහුතර
බලයක් අත් පත් කර ගත්තාට පසුව 113ක් ඒ පැත්ෙත් වාඩි කරවා
ෙගන ඉතුරු පිරිස ෙම් පැත්තට එවලා විපක්ෂෙය් වැඩි පංගුව
කියලා විපක්ෂෙය් භූමිකාව අත් පත් කර ගන්නා සම්පදායක්
හැදුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා set up කරපු
පාර්ලිෙම්න්තුවක් අවශ්ය නැහැ. සැලසුම් කරන ලද
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පාර්ලිෙම්න්තුවක් අවශ්ය නැහැ. මහජනයාෙග් ඡන්දය විසින්
නිෙයෝජනය කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පිළිබිඹුවක් තමයි අවශ්ය
වන්ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි.
අපි කාටවත් විපක්ෂ නායකත්වය අත් පත් කර ගන්න ඕනෑ
නැහැ. ඒක දින සියයකට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්වත් නැහැ.
ෙම් දින සියයට ඒක අවශ්යත් නැහැ. ෙකොටසක් ආණ්ඩුෙව්,
ෙකොටසක් විපක්ෂෙය්. ෙකොටසක් ආණ්ඩුවට සහාය ෙදනවා.
අෙනක් අය විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. එෙහම බැහැ. එෙහම set up
කරන්න බැහැ. හරියට කියන්න ඕනෑ, තමන්ෙග් පක්ෂෙය්
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද කියලා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ස්ථාවරය
ෙම්කයි: අපි කැබිනට් මණ්ඩලෙය් නැහැ. අපි ආණ්ඩුෙව් නැහැ. අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. හැබැයි ෙම් දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවළට අපි කියාකාරීව මැදිහත් ෙවමින් සහාය ලබා
ෙදනවා. මා දන්නා විධියට, මා විටින් විට සාකච්ඡා කළ පරිදි දවිඩ
ජාතික සන්ධානයත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් නැහැ; ආණ්ඩුෙව් නැහැ.
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා.

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා
(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

එෙහමයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා දැන ගන්න කැමැතියි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ස්ථාවරය
ෙමොකක්ද කියලා. ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් සැලසුම්
කරන ලද - set-up කරන ලද - විපක්ෂයක් හදන්න පුළුවන්ද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්? ඒකට අපි ඉඩ ලබා දිය යුතුද? ඒ නිසා ෙම්
තත්ත්වය පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරමින්, ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ෙබෙහවින්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නතර ෙවනවා.
[අ.භා. 2.04]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමාට පළමුෙකොට මම
සුබ පතන්න කැමැතියි, තුන් වැනි වරටත් ලංකාෙව් අගාමාත්ය
ධුරය භාර ගැනීමට එතුමාට පුළුවන් වීම ගැන. ජනාධිපතිතුමා
ෙමම ගරු සභාවට පැමිණ ටික ෙව්ලාවක් සභාෙව් රැඳී ඉඳලා
ඉවත්ව ගියා.
ෙම් රෙට් රාජ්ය නායකයා ෙලස දිවුරුම් දීමට ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් කැමැත්ත දිනා ගැනීම ගැන අපි ජනාධිපතිතුමාටත්
සුබ පතනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, කාලයකට පසුව මහජන එක්සත්
ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථාවක් කරන්නට
ලැබීම ගැන මම ඉත සිතින්ම සතුටු ෙවනවා. ඒ ගැන මම
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, ගරු අගාමාත්යතුමා
එතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක්
ෙගොඩනැඟීම ගැන. ඒ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය, ෙම් රෙට් පළල්ම
ෙද්ශපාලන මතවාදයන්ට සවන් ෙදන සංස්කෘතියක් විය යුතුයි.
එතුමා ඉතා ෙහොඳින් දන්නා ෙද්ශපාලන විද්යාව කියාත්මක
කරන්න උත්සාහයක් දරන්ෙන් නම් එය ඵලදායී බවට පත්
ෙවන්න ෙබොෙහෝ ෙසයින් ඉඩ තිෙබනවා. ගරු ෛමතීපාල
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සිරිෙසේන මැතිතුමාට ජනපති ධුරය ලැබීමත්, ඒ වාෙග්ම ගරු
අගාමාත්යතුමා හැටියට රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට ෙම් හවුල්
ආණ්ඩුෙව් අගාමාත්ය ධුරය ලබා ගැනීමට පුළුවන් වීමත්
සැබැවින්ම අලුත් තත්ත්වයක්. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු මහ
මැතිවරණයක් ෙනොමැතිව තමයි ගරු අගාමාත්යතුමා එම ධුරයට
පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන අෙප් කිසි විෙරෝධයක් නැහැ.
එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු මහ මැතිවරණයකින් ජයගහණය කර
ෙනොෙවයි එම ධුරයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමාට
අමුතු ෙද්ශපාලන කසාදයක් බැඳ ගැනීමට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ ගැන අපි සුබ පතනවා. ඒ කසාදය ෙකෙසේ
පවතීවිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමා තමයි ෙම්
ආණ්ඩුෙව් නිර්මාතෘවරයා. ෙවන කිසිෙවකු නිසා ෙනොෙවයි, රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා හා එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිසායි ෙම්
ජයගහණය ලබා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ෙම් ජනාධිපති
ධුරයට එන්නට අවස්ථාව සැලසුෙණ්. ඒක තමයි සත්යය. වසන්
කරන්න ෙදයක් නැහැ, සත්යය එයයි. ඒ පිටුපස ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් අය සිටි බව අප දන්නවා. ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් අය ඊට
එකතු වූ බව ෙම් ගරු සභාෙව්දී දැනුත් කිව්වා. ෙම් මැතිවරණය
පැවැත්වීම තුළින් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් එතුමන්ලා
කවුරුත් එකට එකතු වුණා. "Regime change" කියන ෙදය පසු
ගිය අවුරුදු තුන හමාර, හතර, පහ කාලය තුළ විවිධ රටවල ඇති
කරපු ෙදයක්. පාලන තන්තය ෙපරළා දැමීම එෙහම නැත්නම්
"regime change" කියන එෙක් හවුල්කාරයන් බවට හුඟාක් අය
එකතු වුණා.
ෙම් දින සියෙය් වැඩසටහන තුළින් අෙප් රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් කරන ෙහොඳ ෙද්වලට එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් ෙකොටස්කාර පක්ෂයක් හැටියට මහජන එක්සත්
ෙපරමුණ සහෙයෝගය ෙදනවා. නමුත් ජනතාවට අහිතකර ෙදයක්,
අෙප් මව් බිමට අහිතකර ෙදයක් සිදු වන්ෙන් නම් එය එෙසේ කළ
ෙනොහැකි බවත්, ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ඉඩකඩ ලබා දී
තිෙබන බවත් අගාමාත්යතුමා කිව්වා. ඒක ඉතාම වැදගත්. අහිතකර
ෙද් කුමක්ද කියන එක ගැන අෙනක් අයෙග්ත් අදහස් දැන ගැනීමට
ඉඩ කඩ ඇතිව කටයුතු කිරීෙම් වැදගත්කම පජාතන්තවාදයට
ෙගෙනන්නට පුළුවන් නම් මා හිතන්ෙන් එය පාර්ලිෙම්න්තු
පජාතන්තවාදයට ලබා දිය හැකි වැදගත් පරිච්ෙඡ්දයක් බවට පත්
ෙවනවා කියායි.
ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි, ජනාධිපති ෙලස අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් කාලය කිසිවකුට අමතක කරන්න බැහැයි කියන
එක. ඔබතුමා ෙද්ශපාලන වශෙයන් විරුද්ධ වුණත් ඔබතුමා
දිවුරුම් ෙදන අවස්ථාෙව්දීත් අවංකව, නිහතමානීව කිව්වා මහින්ද
රාජපක්ෂ රටට කළ ෙද්, රට ආරක්ෂා කළ ෙද් ඉතිහාසයට අමතක
කළ ෙනොහැකියි කියා. එයයි සත්යය. අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන්
එතුමාට පක්ෂ ෙවන්න පුළුවන්; විරුද්ධ ෙවන්න පුළුවන්; එතුමාට
පහර ෙදන්න පුළුවන්; නිගා කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතුමා 2005
භාර ගත්ත රට - මෙග් මිත විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමතැන
ඉන්නවා.ඒකීය
ලංකාවක්
ෙනොෙවයි,
අගමැතිතුමනි.
ඒකීයභාවයක් නැති තස්තවාදීන් උතුරු නැෙඟනහිර පළාත්
පාලනය කරමින් තිබුණු රටක්. තස්තවාදය තුරන්ෙකොට ඒ රට
එක් ෙසේසත් කර භාර දීලා තමයි එතුමා පරාජය පිළිෙගන ගිෙය්
කියන එක මම ඉතාම වැදගත් පණිවිඩයක් හැටියට මතක්
කරනවා. ඒ වාෙග්ම හුඟක් අය ෙබොෙහෝ කතන්දර කියනවා. එතුමා
පජාතන්තවාදයට හිස නැමුෙව් නැහැයි කියනවා. උගුරට ෙහොරා
කථා කරන්න පුරුදු වුණු අයට පජාතන්තවාදය ගැන උගුරට
ෙහොරා කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් සත්යය නම් එතුමා
මැතිවරණයට පැමිණියා. ඔබතුමන්ලා අපි අතර මැතිවරණෙය්
විවිධ උණුසුම් විවාද පවතිනවා. විවිධ විෙව්චන, විවිධ විගහයන්,
විවිධ අපහාසයන් ඇති ෙවනවා. ඒවා අපි සිටින ආසියාෙව්
ෙද්ශපාලන ෙලෝකෙය් සිදු වන ෙද්වල්. අපි ඒවා පාර්ථනය
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කරන්ෙන් නැහැ. මම දන්නවා, අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා කවදාවත් එවැනි ෙපෞද්ගලික අපහාසයන් ෙව්දිකාවල
කරන්ෙන් නැහැයි කියා. නමුත් අපහාස කරන මිනිසුන් ඉන්නවා.
ඒවා ගැන කියන්න මෙග් කාලය ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා උත්සාහ
දරන ආදර්ශය අලුතින් හදන්න. පුළුවන් නම් හදන්න. ඒක වැදගත්.
ඒක අලුත් පරම්පරාවට දායා ද කර දිය යුතු ෙදයක්. නමුත් එය
ඔවුන්ට දායාද වී නැහැ.
මම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි, ගරු කථානායකතුමනි.

Hon. Speaker, I would like to quote the press release
issued by John Kerry, Secretary of State of the United
States on the 8th of January, 2015.
It states:
“The Sri Lankan people deserve great credit on the successful
conclusion of their elections. They turned out in great numbers to
exercise their democratic rights and every vote was a victory for
Sri Lanka.”

Whether it is for the Government or for the
Opposition, every vote was a victory for democratic rights
in Sri Lanka.
It further states, I quote:
“The United States applauds the Sri Lankan Elections
Commissioner, the security forces, Sri Lankan civil society, and
the candidates themselves for making sure this election was not
marred by unrest and for ensuring a significant drop in campaign
-related violence. It will be important for that effort to continue
in the coming days.
I commend President Rajapaksa for accepting the results of the
election in the proud tradition of peaceful and orderly transfers of
power in Sri Lanka. His words tonight about accepting the
verdict of the people and moving forward are important.
I look forward to working with President-elect Maithripala
Sirisena as his new government works to implement its
campaign platform of a Sri Lanka that is peaceful, inclusive,
democratic, and prosperous.”

This is the message John Kerry, the United States'
Secretary of State, issued soon after the election and it
gives enough thought and enough advice to those who
want to make unnecessary allegations about the
democratic transfer of power by the ex-President Mahinda
Rajapaksa, accepting the verdict and going away. I know
ex-President bid adieu to you, Hon. Prime Minister. I was
there when you came to "Temple Trees". As a gentleman
in politics and as a democrat, you came and discussed
with him when he told you that he was ready to transfer
power within a matter of minutes. These are facts which
are stubborn. These may not be facts that you would like
to hear. But, I am sorry to say that this is the stubborn
truth that is being debarred from the media today. As you
stated in your speech today, and as you have always stood
when you were on this side of the House and when you
were Leader of the Opposition, I appeal you to stand up
for media freedom. I request the Hon. Prime Minister to
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give the media a free hand to report all what is going on
in the country, not this one-sided mada pahara that is
being orchestrated through the media today. We condemn
that. That is not democracy. I am sorry I have to say that
I condemn it because the Mahajana Eksath Peramuna
always stood for the democratic freedom of media. We
have gone into political wilderness by going to protect
the media freedom in the years that we have passed but
we will stand for the important aspects of media freedom
in a democracy.
ගරු කථානායකතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා තරගයට
ඉදිරිපත් වුණු ෙවලාෙව් විශ්වාසෙයන් යුතුව එතුමාට ඡන්දය
පාවිච්චි කළ පනස්හත් ලක්ෂයක ජනතාවට අෙප් පණාමය මම
ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරනවා. ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
අගාමාත්යතුමා හැටියට අලුත් සංස්කෘතියක් ආරම්භ කරමින් යන
ගමෙන්දී ෙද්ශපාලන වශෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
ඡන්දය පාවිච්චි කළා කියලා කාට ෙහෝ රස්සාවකට යන්න
ෙදන්ෙන් නැත්නම් එය පජාතන්තවාදීද? එය මානව අයිතිවාසිකම්
සුරැකීමක්ද? කාෙග් ෙහෝ ෙගයක් ෙදොරක් කුඩු පට්ටම් කිරීම, අත
පය කැපීම, ජීවිත හානි කිරීම පජාතන්තවාදී මානව අයිතියක්ද?
ගරු කථානායකතුමනි, එය එෙසේ ෙනොවන බව රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂියත් කියාවි. එවැනි ෙදයක් ඇති ෙවන්න
ඉඩ තියන්න එපා, අගමැතිතුමනි. ජය හා පරාජය තුළින් අද ඔබට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මුළු ජීවිත කාලයම ගත කළ ජනාධිපති
ෙකෙනකු ඉන්නවා. අෙප් පක්ෂෙයන් එතුමා තරග කරන කාලෙය්
එතුමාට ගහලා, ඔළුව පළලා, අතක් පයක් නැති මිනිෙහක් කළා
නම් අද එතුමා ජනාධිපති ෙවයිද? ෙපොඩ්ඩක් ඒ ගැන හිතන්න. යම්
ෙකෙනකුට පක්ෂයක් අත් හැර තව පක්ෂයකට යන්න පුළුවන්; ඒ
පක්ෂය අත් හැර ෙම් පක්ෂයට එන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාෙව්
තිෙබන කරුණු මත ඡන්ද දායකෙයෝ තමන්ෙග් ඡන්දය ෙදන්ෙන්
කාටද කියා තීරණය කරන්න පුළුවන්.
මිනිස් අයිතිවාසිකම්වල පජාතන්තවාදෙය් උත්තරීතර
අයිතියක් වන ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳව කළ කටයුතුවලට
ඔවුන් වරදකරුවන් ද? ඒ අයිතියට එෙරහිව කටයුතු කිරීමයි
ඒකාධිපතිවාදය කියන්ෙන්. පජාතන්තවාදීව ඡන්දය පාවිච්චි
කරන්න ඉඩ ෙනොදුන් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය; පජාතන්තවාදීව
ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ආව මිනිසුන්ට, පජාතන්තවාදීව ඡන්දය
පාවිච්චි කළ මිනිසුන්ට ෙවඩි තියලා ෙපොෙළොවට දැමූ ෙද්ශපාලන
ඉතිහාසය; ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න එපා කිව්ව ෙද්ශපාලන
ඉතිහාසය අපි ෙබොෙහෝම අමාරුෙවන් ගත කරලා 80 දශකෙය්දී
එය හමාර කළා. ලංකා ෙද්ශපාලනයට අපි මැරිලා ඉපදිලා නැහැ.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අතින්, එතුමාෙග්
ආණ්ඩුව අතින් වැරදි ෙවන්න ඇති. මම ෙමොෙහොතකටවත්
කියන්ෙන් නැහැ වැරදි වුෙණ් නැහැ කියලා. වැරදි ෙවන්න ඇති.
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවලිනුත් වැරදි සිද්ධ වුණු බව ඔබතුමන්ලා
දන්නවා. නමුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්
කාලසීමාව තුළ ෙම් රෙට් ආර්ථිකය සියයට 7ක වර්ධන
ෙව්ගයකට ෙගනැල්ලා ඔබතුමන්ලාට බාර දීම ගැන අපි ආඩම්බර
වනවා. ෙම් අපි ලබා ගත් ඒකීය රාජ්යයයි, අපි ලබා ගත්
පජාතන්තවාදී සමයයි ආරක්ෂා කිරීම දැන් ඔබතුමන්ලාෙග්
යුතුකම වනවා. මෙග් මිත ආර්. සම්පන්දන් මැතිතුමාට අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ, අවුරුදු 30කට පස්ෙසේ උතුරු හා නැෙඟනහිර
ජනතාවට පජාතන්තවාදී ජන්ද කමය දායාද කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුව
බව. ඡන්දයක් ජීවිෙත්ටම දැක්ෙක් නැති, ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න
බැරිව සිටි අයට එම අයිතිය දායාද කළා. එහි ජය පරාජය
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. අපි මුළු රටටම පජාතන්තවාදී ඡන්දය දායාද
කළා. ෙමවැනි කරුණු මත තමයි අගමැතිතුමා සඳහන් කළ අදහස්
තුළින් අලුත් උත්සාහයකට ගමන් කරන්නට සිද්ධ වී තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

එම නිසා ෙමවැනි කරුණු ගැන කල්පනා කර කටයුතු කිරීම වඩා
ෙහොඳයි. අතීතයට හැරිලා අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අතීත කාලය ගැන
කථා කර ඇන ෙකොටා ගන්නවාට වඩා ෙහොඳයි ගරු
අගාමාත්යතුමනි, අනාගතය වඩා සුභදායී අනාගතයක් කර ගැනීෙම්
ඔබතුමාෙග් පාර්ථනාව සාර්ථක කර ගැනීමට පුළුවන් නම් ඒ සඳහා
උත්සාහ දැරීම. ෙමොකද, තවමත් ෙම් ආණ්ඩුෙව් වැඩි ෙදනා
ඉන්ෙන් ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් ෙනොෙවයි. ඒක නිසායි මම කිව්ෙව්
ෙම් ෙද්ශපාලන කසාදය පුදුම කසාදයක් කියලා. Mr. Speaker, it
will go into Erskine May as a new chapter on Parliamentary
Affairs. I turned the pages of Erskine May to see whether
there had been such a situation before. No, there had not
been one before. So, Hon. Prime Minister, it is a big
responsibility for you to overcome the uphill task of keeping
this type of political marriage going, which had never taken
place before. I do not want to comment on it more than that.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

A political liaison.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මා වැඩිදුර කථා කරන්න උත්සාහ දරන්ෙන් නැහැ. මා ඉතාම
ඕනෑකමින් තව කාරණාවක් කියන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට්
ජනතාවට, රටට, ෙලෝකයාට පකාශ කළ කරුණු ගණනාවක් දින
100 වැඩසටහන තුළ තිෙබනවා. අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමා
ඉදිරිපත් කළ කථාවට සම්බන්ධ විවාදයකට නැඟිට්ට නිසා මා
ඔබතුමාට කියනවා, කලාපයට අත්හදා බැලීම් කිරීෙම් කාල
පරිච්ෙඡ්දයක ආරම්භයකට අපි දැන් පිවිෙසනවාය කියලා.
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳව සහ ඒ පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරියට ගමන්
කිරීම පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් සඳහන් කළා. විධායක ජනාධිපති
කමෙය් ෙවනස්කම්, ආණ්ඩු කමෙය් විවිධ පාලන ආයතනවල
ෙවනස්කම්, ඒ වාෙග්ම ජනතාව ෙවත ලබා දුන්නු යම් යම්
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීම පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත්
ඔබතුමා සඳහන් කෙළේ නැහැ, මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම
ගැන. ඔබතුමා සමඟ අපි එකඟතාවකට පැමිණියත්,
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙව්දිකාෙව් පධානතම ජය හඬ වූෙය් මැතිවරණ
කමය ෙවනස් කිරීමයි. ඒ බව දින 100 වැඩසටහන තුළ සඳහන්
කළා. නමුත් දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කෙළේ නැහැ. ඉතින්
ෙමවැනි ෙද්වල් හළා දැමීම නිසා දින 100 තුළ තව කරුණු කීයක්
හළා දැමීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද කියන පශ්නය මා අද දවෙසේ
මතු කරනවා විනා ඒ ගැන විෙව්චනය කරන්න උත්සාහ දරන්ෙන්
නැහැ. අපට ෙත්ෙරනවා, ආණ්ඩුෙව් ස්වභාවය, ආණ්ඩුෙව් සංයුතිය,
ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම සහ ආණ්ඩුව මුහුණ ෙදන ගැටලු පිළිබඳව.
අවසාන වශෙයන් පධාන කාරණාවක් මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
සත්ය ෙතොරතුරු වග කීෙමන් වාර්තා කිරීමට කටයුතු කිරීම මා
හිතන හැටියට ඉතාම වැදගත්. ඒ සම්බන්ධව එක කාරණාවක් මා
කියන්නම්. ඒ තමයි, ඊෙය්-ෙපෙර්දා සත්ය ෙතොරතුරු ෙවනුවට මඩ
ෙතොරතුරු පචාරය කිරීමට යාෙමන් රටත්, ඔබතුමාත්, එය පචාරය
කරපු ආයතනත් විහිළුවට පත් වීම. ඒ කාරණය තමයි, අෙප් රෙට්
ගාලු වරායට ආයුධ රැගත් ෙනෞකාවක් පැමිෙණනවා කියා අසත්ය
කාරණාවන් පචාරය කරමින් ව්යාජ බියක් ඇති කිරීම.
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I would like to quote, if you would give me a few
minutes, Hon. Speaker, the online issue of "theguardian"
of 10th January, 2013:
“Private security companies guarding ships against Somali pirates
are increasingly storing their weapons on so-called “floating
armouries” in international waters, to avoid arms smuggling laws
when they dock in ports.
About 20 ships stocked with assault rifles and other small arms as
well as ammunition, body armour…”

Then, it goes on to state:
“…..the Security Association for the Maritime Industry, said that
"some armouries are effective and some are not"….
The presence of armed guards on board ships has helped
dramatically reduce hijacks by Somali pirates, .…
Before floating armouries were introduced, security companies
either went through the costly and complicated process of using a
handful of officially approved onshore armouries or got round the
problem altogether by buying guns illegally in Yemen and
dumping them at sea when going in to dock at a port.
By using armouries private security companies are able to avoid
the bureaucracy of local ports, save on port costs and not waste
time deviating to ports to collect guards.
Avant Garde Maritime Services (AGMS), a Sri Lankan company
that works in partnership with the country’s government, is one of
the major operators of floating armouries. The company’s
chairman, Nissanka Senadhipathi, said there were “thousands of
weapons” on his company’s ships. AGMS charges US$25 a day
to store the weapons and ammunition, with 800 to 1,000
movements on and off the armouries each month.”

I further quote:
“Sri Lanka has established itself as a leader on the armouries,
which are partly run by the country’s navy and have been
approved by Security Association for the Maritime Industry.”

It is an international association. I again quote:
“ ‘The armouries run by Djibouti and Sri Lanka are very
professional…'.”

This has been recognized by the United Nations
agencies too. But, what did you do? You slung mud
without knowing the facts. You rushed and accused a
company which is doing an operation not only for Sri
Lanka, but for the entire Indian Ocean with the
concurrence of the United Nations and international
associations. Today, you have degraded our country. For
what? I ask the Hon. Prime Minister.
මම මීට වඩා ඒ කාරණය ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙම්
වාෙග් මඩ ගැසීම සඳහා ජනමාධ්ය පාවිච්චි කිරීම වළක්වන්න
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අහන පශ්නවලට
උත්තර ෙදන්න ඇමතිතුමන්ලාට එන්න කියනවා වාෙග්ම,
ඇමතිතුමන්ලාට කියන්න වගකීමක් නැති කථා ජනමාධ්යයට
පකාශ කරන්න එපා කියලා.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණාවත් මම ඒ සමඟම
කියන්න කැමැතියි. ඊළඟ කාරණාව ෙමොකක්ද? බලන්න අද දින 2015.01.20- "ද අයිලන්ඩ්" පුවත් පත. I would like to quote
from its front page. It states:
"GR: 'Bank account allegation an attempt to discredit me' "

Who did this? Your Minister of Finance. ෙම් මඩ පහර
ගහන්න ද ජනමාධ්ය පාවිච්චි කරන්ෙන්? ඒකටද ජන බලය
ලැබුෙණ්? ඒකටද ජන වරම ලැබුෙණ්? ෙම්වා ඔබෙග් ආණ්ඩුවට
පාරාවළල්ලක් බවට දවසින් පත් වී තිෙබනවා. එක දවසක්
ඇතුළතදී ෙමය අසත්යයක් බවත්, ෙමය ෙපෝඪාවක් බවත්, ෙමය
රට සහ ෙලෝකය ෙනොමඟ යැවීෙම් පකාශයක් බවත් පිළිගැනුණා.
ආරක්ෂක ෙල්කම්, බී.එම්.යූ.ඩී. බස්නායක මහතා විසින්ම ඊෙය්
පවෘත්ති පකාශයකින් ඒක නිවැරදි කළා. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි!!
අගමැතිතුමනි, ඔබ ෙමෙහම ෙදයක් කරන්ෙන් නැහැ. මම
හිතන්ෙන් නැහැ ඔබ එෙහම ෙදයක් කරයි කියලා. නමුත් ඔෙබ්
ආණ්ඩුෙව් ඒක කරපු ෙකනාට ඔබ කියපු වචනවලින් දඬුවමක්
තිෙබනවා නම් එම දඬුවම ෙමොකක්ද කියා ෙහට උෙද් පාන්දර
රටට කියන්න.
එෙහම දඬුවම් නැත්නම්, Good Governance is a joke; that
I have to tell you. I know His Excellency President
Maithripala Sirisena. We have been associating for over
30 years; we respect him. He is a man from the village; a
son of the peasantry. If he does not take these matters
seriously - what is happening around him - it will be too
late and too sad for the President and the Prime Minister.
මම කියවන්න කැමැතියි, a letter written by Gotabaya
Rajapaksa to His Excellency President Maithripala
Sirisena regarding his bank account maintained at the
Bank of Ceylon.
It states, I quote:
“It has been reported that I maintain a personal account with a
balance of approximately Rs. 8 billion at the Taprobane Branch of
the Bank of Ceylon. This is grossly misleading and appears to
discredit my reputation.
As far as I know, an account of the Ministry of Defence is
maintained at the said bank, which is used to finance the
construction of the Defence Headquarters Complex at Akuregoda.
This account was created with the approval of the Cabinet, from
the revenue received from the disposal of land at Galle Face
where the Army Headquarters was located.
Withdrawals were made from this account based on the progress
of the construction work at the Defence Headquarters Complex
for work undertaken by various contractors and suppliers. The
account is operated by the Chief Accountant and other authorized
signatories of the Ministry of Defence,…”

It is not a private account.
"…….under the supervision of a committee of which I was the
chairman in my official capacity”

- as the Secretary of Defence. Now, obviously, Mr.
B.M.U.D. Basnayake holds this position. It further states,
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I quote:
"All cheques from this account are issued with two signatures
upon the receipt of certified payment vouchers.”

And, he goes on to state, I quote:
“The names and signatures of the authorized persons are available
with the Bank and the Chief Accountant of the Ministry. The
balance as at the last day of my holding office was certainly over
Rs. 8 billion. The figures can be verified from the Treasury as the
annual deposit balance is reported in Government accounts.”

It comes before Parliament. There is nothing to hide.
Why are you throwing mud at Gotabaya Rajapaksa, who
was the strength behind defeating terrorism in our
country? If he has done wrong, go ahead; but if he has
done not done wrong, apologize. Have the decency of a
gentleman to apologize. You and I were in the same class
in Royal College. Others who went to Royal College also
should be able to behave as Royalists and say, “I am
sorry for the mistake done by making a wrong
statement”. People who now hold office cannot throw
mud at every corner without any substance or
verification. As an Hon. Minister, you must verify before
making a statement. You are not on the pavement of a
country to make a statement; you are holding a high
office to make a statement.
Finally, it states, I quote:
“Therefore, there is no truth whatsoever in the claim that I have a
personal account in the Bank of Ceylon with a balance of
approximately Rs. 8 billion. I deny this completely and request
the current Secretary to the Ministry of Defence to verify this
matter with the Bank and the Treasury and to disclose the correct
information regarding this account."

This letter has been signed by Gotabaya Rajapaksa
and it has been copied to you, Hon. Prime Minister, to the
State Minister for Defence, the Hon. D.R.
Wijayawardhana, and the Secretary, Ministry of Defence,
Mr. B.M.U.D. Basnayake.
I am sorry that I had to bring this up today in this
House, because it is an important day for you. But, it is
also important that you are not misled; and also that you
do not suppress the media in this manner and throw mud
at people when they are not in office. There maybe
wrongs done by people and they could be brought before
the law. No one is going to say, “No”. None of us are
going to say, “No” if there are some matters that should
be brought before the law, but allow the media to report
freely.
අගමැතිතුමනි, මා ඔබතුමාට සුබ පතන අතර, ෙමයයි
ඔබෙගන් ඉල්ලන ඉල්ලීම. අපි ෙම් විලම්බීත ෙද්ශපාලන හැඩ
රුවකට -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ෛවරී ෙද්ශපාලනයක.

සියල්ලම අපට එදාට කථා කරන්න පුළුවන්. අෙනක මඩ ගහන
එක මම නම් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. මට තරම් මඩ වැදුණ
ෙකෙනක් තවත් නැහැ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෛවරය අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. නමුත් විලම්බීත
ෙද්ශපාලනයකට ඇවිත් තිෙබනවා. මම ඒක ගැඹුරින් කියන්ෙන්.
මෙග් මිත අමුණුගම මන්තීතුමාට එය ෙනොෙත්ෙරනවා ඇති. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව හදිසිෙය් විලම්බීත ෙද්ශපාලනයකට පිවිස
තිෙබනවා. ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්, ෙකොතැනද ඉඳ ගන්න ඕනෑ,
ෙකොතැනදීද නැඟිටින්න ඕනෑ කියලා දන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට
පාර්ලිෙම්න්තුව පත් වුණා, ගරු කථානායකතුමනි. ඒකට
වගකියන්න ඔබතුමාට බැහැ. වග කිව යුත්තන් ඒකට වග කිව
යුතුයි. රටට අවශ්ය යහ පාලනය නම්, යහ පාලනයයි ෙගන යන්න
ඕනෑ. යහ පාලනය - Good Governance - කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
කැලෑෙව් වඳුෙරෝ ගසින් ගසට පනින්නා ෙසේ ෙම් යන කියාවලිෙය්
"යහ පාලනයක් තිෙබ්ද?" යැයි කුඩා දරුෙවකු ඇසුෙවොතින්,
''නැත'' යනුෙවනුයි කියන්න තිෙබන්ෙන්. යහ පාලනය නම් ඊට
වඩා උසස් ෙදයක් බව කියන්න පුළුවන් අගාමාත්යවරෙයක් ඔබ.
තුන්වන වරටත් අගමැති ධුරයට පත්වීම ගැන ඔබතුමාට මම යළිත්
සුබ පතනවා. ඔය අෙනක් අයව ටිකක් control කරන්න.
නැත්නම් ෙලොකු අමාරුවක වැෙටනවා.
ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ලිච්ඡවි රජදරු සම්පදාය ගැන
කියපු නිසා මම ධම්ම පදෙය් ගාථා ෙදකක් උපුටා දක්වලා මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"අසාෙර සාරමතිෙනො - සාෙර චාසාරදස්සිෙනො ....."

අසත්ය සත්ය ෙලස දැකීමත්, සත්ය අසත්ය ෙලස දැකීමත්
තුළින් රටත් ජනතාවත් ෙනොමඟ යාවී.
"සාරං ච සාරෙතො ඤත්වා - අසාරං ච අසාරෙතො ..."

සත්ය සත්ය ෙලස දැකීමත්, අසත්ය අසත්ය ෙලස දැකීමත්
තුළින් රටත් ජනතාවත් ඉදිරියට ගමන් කරවන්න. ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්තුතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මට කාරණයක් පැහැදිලි කරන්න
අවශ්යයි. අලුත් ඡන්ද කමය ගැන අපි කමිටුවක් පත් කරන්න
ඉන්ෙන්. පක්ෂ නායකයින් මුණ ගැසුණාට පසුව අපි ඒ ගැන ගරු
සභාවට දැනුම් ෙදන්නම්. ඒක අමතක කරලා නැහැ.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මම විෙශේෂෙයන්ම
කියන්න කැමැතියි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
නැහැ ඒ කාරණා ටික ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරයි කියලා. 29වැනිදා
ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් පකාශෙයන් පසුව
30වැනිදා ෙහෝ ඊළඟ සතිෙය් 5, 6 දින අපට ඒ ගැන සාකච්ඡා
කරන්න ෙවන් කරන්න පුළුවන්. අපි ෙහොඳ විවාදයක් කරමු. ගරු
අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් කථාවටත් අපි ඇහුම් කන්
දුන්නා. දැන් ඔබතුමාත් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ කාරණා
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි.
මීළඟට ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි.
[අ.භා. 2.36]

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

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

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් සභාව රැස් වන ෙමොෙහොෙත්දී
මා අදහස් කිහිපයක් ජාතික ෙහළ උරුමය හැටියට ෙම් සභාව
හමුෙව් තැබීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් ආ ගමන් මඟ
පිළිබඳව යම් විවරණයක් කිරීම සුදුසුයි කියලා මා මුලින්ම
කල්පනා කරනවා. සන්ධානෙය් ෙකොටස්කරුවන් හැටියට අපි
සෑෙහන උත්සාහයක් කළා, පජාතන්තවාදීව සාකච්ඡාවක්
පවත්වන්නට. ජාතික නිදහස් ෙපරමුණත්, අපිත් සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටියා, සන්ධානයක් හැටියට
සෙහෝදර පක්ෂ සමඟ සාකච්ඡා කරලා, කළ යුතු ගුණාත්මක
පජාතන්තවාදී ෙවනස්කම් පිළිබඳව සාධනීය සාකච්ඡාවක්
පවත්වන්න කියලා. එෙහම කිසිදු සාකච්ඡාවක් පවත්වන්න
සන්ධානෙය් නායකෙයෝ කියා ෙනොකිරීම ගැන මම අතිශයින්ම
කනගාටුවට පත් ෙවනවා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා හැටියට, රෙට් නායකයා
හැටියට, ජනාධිපතිතුමාෙගන් අපි සාකච්ඡා ගණනාවක් ඉල්ලුවා.
ඒ කිසිම සාකච්ඡාවක් විනයක් ඇතුව, ඇහුම්කන් දීමක් ඇතුව
කරන්න, හික්මීමක් එතුමාට ෙනොතිබීම ගැන අපි කනගාටු
ෙවනවා. අද ෙම් කථා කරන සියලු ෙදනාම දන්නවා, මා ඇතුළුව
අද ආණ්ඩුව පැත්ෙත්ත් ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය්ත් සිටින ෙබොෙහෝ
මන්තීවරු අතිශය අසහනයකින් කථා කළ බව. ඒ වාෙග්ම
සමසමාජ, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ ඇතුළු සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ
සමඟ අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ හැම ෙදනාම එකඟ වුණ ෙපොදු ෙද්
තමයි, "ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඇතුෙළේ පජාතන්තවාදයක් නැහැ,
තනි ඒකාධිපතිත්වයක් තිෙබන්ෙන්" කියලා. ඒක, ඒ සියලු
ෙදනාම පිළිගත්තා. ඒ පිළිගැනීම ෙවනුෙවන් අපි පජාතන්තවාදී
වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවක් ඉදිරිපත් කළා.
බහු ජන නිදහස් ෙපරමුණ ඇෙරන්න ටීඑන්ඒ එක ඇතුළු
ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ අපට සාකච්ඡාවක්
ලබා දුන්නා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
ඇතුළු සියලුම ෙද්ශපාලන පක්ෂ සමඟ අපි සාකච්ඡා කළා.
සාකච්ඡා කරලා අපි ෙම් මැතිවරණය තියන්න කලින් පක්ෂ අතර
ජාතික සම්මුතියක් හදන්න උත්සාහ කළා. භික්ෂූන් වහන්ෙසේ
ෙකෙනකු හැටියටත්, විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහජන
නිෙයෝජිතෙයකු හැටියටත් ඒ කාර්ය භාරය ඉටු කරන්න, ඒ
සාකච්ඡාවන් සඳහා මඟ පාදන්න පුළුවන් වීම ගැන මා අතිශයින්ම
සන්ෙතෝෂයට පත් ෙවනවා.
අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට කරුණු 15කින් යුක්ත
ෙයෝජනාවක් දුන්නා. ඒ කරුණු 15හි තිබුණු ෙයෝජනාවන්ෙගන්
කිහිපයක් කපලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඩලස් අලහප්ෙපරුම
මැතිතුමා අපට භාර දුන්නා. විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් පතිසංස්කරණ ෙයෝජනා පිළිබඳව ලියවිල්ලක් සකස්
කරලා මහෙල්කම්ෙග් අත්සනින් යුතුව එතුමා, අපට නැවත ඒක
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භාර දුන්නා. ඒවා සාධනීය ෙයෝජනා හැටියට ඒ හැම ෙදනාම
පිළිගත්තා. අපි ඉල්ලුෙව් එක ඉල්ලීමයි. බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා, එදා ඇමතිතුමා හැටියටයි හිටිෙය්. එතුමා ෙම් සභාෙව්
නැහැ. එතුමා සමඟ සාකච්ඡා ෙදකක් පැවැත්වූවා. ෙමොකද, මම
දැනෙගන හිටියා, අලංකරණය සඳහා සිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා වුණාට මුදල් හා කම සම්පාදන අමාත්යාංශය ඇතුළු මුළු
ආර්ථිකය පිළිබඳව, ෙද්ශපාලනය පිළිබඳව, පක්ෂ යාන්තණය
පිළිබඳව, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පිළිබඳව තීරණ ගන්නා
අනුත්තර නායකයා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා බව. ඒ සඳහා,
පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයාවත්, ෙවනත් ෙකෙනකුවත් ෙනොෙවයි
සිටිෙය්. ජාතික සංවිධායකට බලයක් නැහැ, බැසිල් රාජපක්ෂ
මහත්මයා තමයි පක්ෂෙය් නායකයා. ඒ නිසා එතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කරලා, එතුමාට කිව්වා ''ඔබතුමාට ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ඇහුම් කන් දීමක් කරන්න පුළුවන්'' කියලා. මට හිතුණු හැටියට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් අෙප් සාකච්ඡාවට ඉතාම සාර්ථක
විධියට සහභාගි වුණු නායකයා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයායි.
එතුමා අපි කියපු ෙද්ට ඉතා ෙහොඳින් ඇහුම් කන් දුන්නා; ඉතා
ෙහොඳින් පිළිගත්තා. ඒක කළ යුතුයි කියලා කිව්වා. ඉන් පසුව
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, -අෙප් වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමා- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා
වශෙයන් සිටින විට, -13වන දා පමණ- මම බැසිල් රාජපක්ෂ
මහත්මයා සමඟ සාකච්ඡා කළා. අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා, -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයාපක්ෂෙයන් ඇවිල්ලා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට එන්න කලින්
දිනෙය් උෙද් බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට ෙකෝල් එකක් දාලා
ඇහුවා, "අපි ඉදිරිපත් කරන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
සම්මත කරන්න ෙනොෙවයි අඩු ගණෙන් ඔබතුමාට ඒක
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නවත් බැරිද" කියලා. සම්මත
කරන්න අවශ්ය නැහැ කියලා කිව්වා. අද, බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ෙම් සභාෙව් නැහැ. සම්මත කරන්නට බැරි නම් අඩුම
ගණෙන් ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවටවත් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා
ඉල්ලා සිටියා. ඒක කරන්න අමාරුයි කියලා කිව්වා. එදා රාතිෙය්දී
තමයි මම කථා කරලා කිව්ෙව්. ඊට පසු දින තමයි අතිගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එළියට ඇවිල්ලා ෙපොදු
අෙප්ක්ෂකයා ෙවන්න නියමිතව තිබුෙණ්. මම කිව්වා, "අපි
දිනනවා, ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා නිර්මාණය කරනවා" කියලා. එදා
රාතිෙය් මම ෙකළින්ම ඒ කථාව කිව්වා. එෙහම කියලා ඉන් පසුව
අපි මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුණා.
ෙම් මැතිවරණය තුළ අපි සෑෙහන්න උත්සාහ කළා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය සමඟ ඉතාම සුහද සාකච්ඡාවක් කරලා, ෙම්
ගනුෙදනුව ෙබ්රලා රට තුළ පජාතන්තවාදී වට පිටාවක් ඇති
කරන්නට.
අද විවිධ ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා. මහජන එක්සත්
ෙපරමුණ ඇතුළු පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළ සිටිය සියලුම ෙද්ශපාලන
පක්ෂ එකඟ ෙවයි කියලා මම හිතනවා දූෂණ, වංචා පිළිබඳව
විමර්ශනයක් කිරීමට. ෙම් සංවර්ධනය තුළින් කළ දූෂණ, වංචා
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශනයක් කළ යුතුයි කියන කාරණයට ෙම්
කිසි ෙකෙනකු විරුද්ධ නැහැයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
මතක තියා ගන්න, ඒ විමර්ශනය නතර කරන්නට රතන
හාමුදුරුවන්ටවත්,
අගාමාත්ය
ගරු
රනිල්
විකමසිංහ
මහත්මයාටවත්, පත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බහුතරය සහිත
කැබිනට් එකටවත් බැහැ කියන කාරණය අපි කියන්නට කැමැතියි.
ෙමොකද, අද වන විට මහජනයා 30,000කට වැඩිය පැමිණිලි එවලා
තිෙබන බව මම කියන්නට කැමැතියි. අද රාජ්ය ආයතනවල
නිලධාරින් එළියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා; නිර්භයව කථා කරන්නට
පටන් ෙගන තිෙබනවා. මතක තියාගන්න, ඒවා මහ ජනයා අතර
සාකච්ඡා කිරීම කළ යුතුයි. අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්න සමහර
අයත් හිතාෙගන ඉන්නවා, ෙම් ගනුෙදනු වහලා ෙෂේප් එෙක්
යන්න. එෙහම ෙෂේප් එෙක් යන්න බැහැ. රාජ්ය ෙද්ෙපොළ පාවිච්චි
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කරපු ආකාරය පිළිබඳව රට බලා ෙගන සිටිනවා. අපි ජනතාවට
ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මතක තියා ගන්න, ඒ
වංචා දූෂණ පිළිබඳව අපි අවධිෙයන් සිටින බව. ඒ සෑම ෙදයක්
පිළිබඳව විමර්ශනයක් කරන්න ඕනෑ. එය කළ යුත්ෙත් ඒ අයට
දඬුවම් දීෙම් අභිලාෂෙයන් ෙනොෙවයි. එය කළ යුත්ෙත් ෙම් ඉන්න
පාලකයින්ටත් පාඩමක් ඉගැන්වීෙම් අභිලාෂෙයනුයි. මින් මතුවට
ෙහොරකමක් කරන්න කලින් දස වරක් හිතන්නය කියන පාඩම
පාලන බලෙය් ඉන්න අයටත් ඉගැන්විය යුතුයි. ෙමොකද, පාලන
බලෙය් ඉන්න අය සුදනන් කියා මා විශ්වාස කරන්ෙන් නැති නිසා.
ඡන්ද කාලය තුළ සිදු වූ ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් අෙප් සිත්
තුවාල ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා සනීප ෙවන්න තව සතියක් ෙදකක්
ගත ෙව්වි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සහ ආණ්ඩු පක්ෂය අතර
සෙහෝදරත්වය, බැඳීම ෙගොඩ නඟන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා මා
විශ්වාස කරනවා. ෙම් ඡන්ද කියාව තුළ සමහර අය සිතනවා, ෙම්ක
සාධාරණ ඡන්දයක් කියා. මතක තියා ගන්න, ලංකා ෙද්ශපාලන
ඉතිහාසෙය් රාජ්ය බලය ෙමතරම් කැතට ෙයොදවපු කිසිම
මැතිවරණයක් තිබුෙණ් නැති බව. ෙම් මැතිවරණය සාධාරණයි
කියන ඕනෑම ෙකනකුට මා කියනවා, ඒක සාධාරණ
මැතිවරණයක් ෙනොෙවයි කියා. බිලියන 400කට කිට්ටු රාජ්ය
ෙද්ෙපොළ ෙම් මැතිවරණය සඳහා පාවිච්චි කර තිෙබනවා. අද ඒවා
ගැන ෙසොයා ෙගන යනවා. රාජ්ය ධනය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා;
හමුදාව පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා එකක්වත් අසත්ය
ෙනොෙවයි. ෙම්වා පිළිබඳව විධිමත් විමර්ශනයක් කරනවා.
පරිපාලන ෙසේවෙය් සිටින රාජ්ය නිලධාරින් ෙගන ගිහිල්ලා රජෙය්
නාලිකාවල ෙද්ශන පවත්වා තිෙබනවා. ලංකා ෙද්ශපාලන
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙම්ක සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. සිදු ෙවලා
තිෙබනවා නම් අපි ඒවා ගැන ආපසු සාකච්ඡා කරමු.
ෙම් තරම් පහත් විධියට රජෙය් මාධ්ය පාවිච්චි කරපු කිසිම
මැතිවරණයක් තිබුෙණ් නැහැ. ජාවාරම්කාරයින්ෙග් ෙකෝටි ගණන්
සල්ලි, ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ධනය අත්තෙනෝමතිකව ෙයොදවා ෙම් ජන
මතය යටපත් කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් අපි කියන්න
කැමැතියි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජාතික ෙහළ උරුමය, TNA
එක, මුස්ලිම් ෙකොංගසය කියන පක්ෂ සීමාව ඉක්මවා ජනතාව
ඉදිරියට ආ බව. අපට මුල් සතිෙය් ෙලොකු භයක් තිබුණා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් කියාකාරිත්වය මදියි කියලා හිතුණා. මිනිසුන්ෙග්
කියාකාරිත්වය මදියි කියලා හිතුණා. නමුත් ඡන්ද කාල සීමාෙව්
මැද ෙවන ෙකොට ෙම් ඡන්ද ව්යාපාරය ෙමෙහයවූෙව් කිසිදු මුදලක්
බලාෙපොෙරොත්තු නැති බහුජන ව්යාපාර විසින් කියලා මා
සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඉහළින් සියලු බහුජන සංවිධාන ඉටු කළ
කාර්ය භාරයන් පිළිබඳව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂ ඇගැයීමක්
කරන්නට කැමැතියි. අද ෙම් කථා කරන මමත්, ෙමයට මුහුණ දුන්
සියලු ෙදනාමත් පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී සිදු වූ ෙද් ගැන ලජ්ජා
ෙවනවා. දැන් යුද්ධය ගැන කථා කරනවා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මහතා ඡන්දෙයන් පැරදුණාම එතුමාව හිෙර් දාන එක හරියි කියලා
කියන්න පුළුවන්ද? කාටද එෙහම කියන්න පුළුවන්. මතක තියා
ගන්න, අපි සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාෙග් තනතුරු නැවත ලබා
දීලා යුද වීරෙයක් හැටියට ෙම් රෙට් ස්ථානගත කරනවා. ඒක ෙම්
ආණ්ඩුෙව් වග කීමක්. ඔහුට ජම්පර් අන්දවන්න කිසි ෙකෙනකුට
අයිතියක් නැහැ. ෙම් යුද්ධය ජයගහණය කෙළේ තනි පුද්ගලෙයක්
ෙනොෙවයි. ඒක මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ෙපෞද්ගලික
ජයගහණයක් ෙනොෙවයි. යුද්ධය පිළිබඳව මතවාදයක් නැතුව
තිබුණු කාලෙය්; ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයවත් රෙට් ඒකීයභාවය
පිළිබඳව ස්ථාවරයක ෙනොසිටි කාලෙය් තමයි අපි ෙම් පිළිබඳව
ඉතා දුෂ්කර කාර්යයක් ඉෂ්ට කරලා රෙට් ඒකීයභාවය පිළිබඳව
ස්ථාවරත්වයක් ෙගොඩනැඟුෙව්. ඒක අපි පැහැදිලිව කියන්නට
ඕනෑ. යුද්ධය ජයගහණය කිරීම තනි පුද්ගලෙයකුෙග් කාර්යයක්
කියලා එය තනි පුද්ගලෙයකුට සින්න කරනවාට අපි විරුද්ධයි.
ඒක සියලු ෙදනාෙග්ම සාමූහික පයත්නයක්.
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[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන මහතා]

මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ඉතිහාසය තුළ හිමි ෙවන්න ඕනෑ
ෙගෞරවය පිළිබඳවත් අපි කියන්න කැමැතියි. අපි කිසිෙසේත් ඒ
ෙගෞරවය ෙනොදී ඉන්ෙන් නැහැ. එතුමා ෙද්ශපාලන නායකෙයක්
හැටියට තස්තවාදී සමය තුළ 2005 වර්ෂෙය් පටන් ලබා දුන්
ෙද්ශපාලන නායකත්වය පිළිබඳව අෙප් ගරුත්වය සදාකාලිකව
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා ජාත්යන්තර අධිකරණයට ෙගන
යන්නට ෙහෝ එතුමා කළ කාර්යය පිළිබඳව විෙව්චනය කරන්නට
යෙමක් ඉදිරිපත් ෙවනවා නම් ඒක ඒ අය විසින්ම කර ගන්නා දිවි
නසා ගැනීමක්. ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් ඇති වූ ඒ ගරුත්වය අහිමි
කරන්න කාටවත් බැහැ. ඒක සාමූහික වගකීමක්. ඒ නිසා
එතුමාටත් ඒ ගරුත්වය ලබා ෙදන්න අපි කැමැතියි.
ඊළඟට ව්යවස්ථා පතිසංස්කරණයක් පිළිබඳ යුගයකට අපි
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙමය ඒ සඳහා ඉතා ෙහොඳම අවස්ථාව
කියලායි අපි හිතන්ෙන්. අපි ෙම්ක මතක තියාගන්න ඕනෑ. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය හිතන්න ෙහොඳ නැහැ තමන්ට බලය හම්බ වුණා
කියලා. තවමත් බහුතර බලය තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
පමුඛ පක්ෂවලටයි. ඒ නිසා පජාතන්තවාදීව සාකච්ඡා ෙනොෙකොට
රහසිගත සාකච්ඡාවලින් ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ඉෂ්ට කරන්න
බැහැ කියන එක අපි මතක තියාගන්න ඕනෑ. සිදු වූ සියලු තුවාල
සුව කරෙගන ෙම් කියාවලිෙය්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්,
අෙනකුත් සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂත්, අපි සියලු ෙදනාමත් පටු
බලාෙපොෙරොත්තු ඉවත දාලා සාමූහික වග කීෙමන් එක තැනකට
ඇවිල්ලා ෙද්ශපාලනිකව හිතන්න පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. ඉස්සරහට
අපි කල්පනා කළ යුත්ෙත් ෙපෞද්ගලික මතිමතාන්තර ගැන
ෙනොෙවයි, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන් ගැන
ෙනොෙවයි. අපි සියලු ෙදනාම එක්ව අපි කරන ෙද්ශපාලන
පතිසංස්කරණය රටට ෙකොච්චර හිතකරද කියන එක පිළිබඳව
අෙප් සිත් තුළ සම්මුතියක් ඇති කර ගන්නට ඕනෑ.
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක්. ෙම්
රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් නායකත්වයට අද පත් ෙවලා
ඉන්ෙන් වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ෙග් මූලිකත්වෙයනුයි අද ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පවතින්ෙන්. අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා එතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වයට පත් වීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම,
එතුමාෙග් නායකත්වය නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ
ඒකමතිකභාවයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්
අපට පිළිගන්න සිද්ධ ෙවනවා අද විධායක ජනාධිපතිතුමා
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බව. ෙමහි තිෙබන ඉතා වැදගත්
කාරණය ෙම්කයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙකෙනකු විධායක
ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරනවා කියලා ජනාධිපති වුණා නම් එම
සංෙශෝධනය කිරීම පිළිබඳ සැක සංකා ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ
වාෙග්ම, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙකෙනකු එය කරනවා කියා
එකඟ වුණා නම් ඒ පිළිබඳවත් සැක සංකා ඇති ෙවන්න පුළුවන්.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විධායක ජනාධිපති ෙවලා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා වුණත් එතුමාට වගකීමක් තිෙබනවා. ඒ
වගකීම ෙමොකක්ද? එතුමා බලයට පත් වුෙණ් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් බහුතරෙයන් ෙනොෙවයි. බහුතරයක් නිෙයෝජනය කරන
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ පජාතන්තවාදි වටපිටාවට
සම්පූර්ණෙයන් ඉඩ ලබා දුන්නා. ඒ නිසා තමයි ෙම් ස්වර්ණමය
අවස්ථාව අපට උදා වුෙණ්. හැබැයි අප මතක තියාගන්න ඕනෑ
එයින් ඔබ්බට ගිය ජනතා බලෙව්ගවල කියාකාරිත්වයත් තිබුණු
නිසා තමයි ඒ ජයගහණය ලබන්න අපට පුළුවන් වුෙණ් කියන
එක. එක්සත් ජාතික පක්ෂය එය පිළිගන්නවාය කියා මම හිතනවා.
ජාතික ආණ්ඩුවක් ෙලස කියා කිරීම පිළිබඳව අද්දැකීමක් අපට
නැහැ. අපට තිෙබන්ෙන් දින 90ක කාර්ය භාරයක්. අප එකඟ නම්
ෙම් දින 90 කාර්ය භාරය දින 30කින් අවසන් කරන්නත් අපට
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පුළුවන්. ෙමහිදී අත්යවශ්යම වන්ෙන්, ඉතාම වැදගත් වන්ෙන්
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳ කාරණයයි. ඒ ව්යස්ථා
සංෙශෝධනය පිළිබඳ අපෙග් එකඟතාව තිෙබ් නම් මාස තුනක්
ෙනොව මාසයක් ඇතුළත වුවත් එය කරන්න අපට පුළුවන්. ඉක්මන්
පාර්ලිෙම්න්තු වාර ගණනාවක් රැස් වන්න අපට පුළුවන්.
සම්පදායික අච්චුෙවන් ආණ්ඩු පක්ෂය හා විපක්ෂය ෙබදී තිබුණු
මායිම් අද නැති ෙවලා තිෙබනවා. අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක ෙදයකට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
එකම එක කරුණ තමයි ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය පිළිබඳව ජාතික
සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න එක. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අභ්යන්තර සාකච්ඡාවක් කරලා, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය අභ්යන්තර සාකච්ඡාවක් කරලා ෙම් ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය පිළිබඳ ෙහොඳම ෙහොඳ එකඟතාව බිහි කර ගනීවි
කියලා. ඒ එකඟතාව බිහි කර ගන්න ඒ පධාන පක්ෂ ෙදකට හැකි
ෙව්වි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මා තව කරුණක් කිව යුතුයි. අපි ෙදමළ ජාතික
සන්ධානය සමඟ සාකච්ඡා කළාම අපට කිව්ෙව් අපි ෙකොටිත්
එක්ක ගියා කියලායි. ෙදමළ ජාතික සන්ධානය පජාතන්තවාදී
ෙද්ශපාලන ව හයට පිවිසිලා ඉන්නවාය කියන එකත් අපි
කියන්න කැමැතියි. එතුමන්ලාෙග් අතීතය ෙකෙසේ ෙවතත් අපි
පිළිගන්න ඕනෑ යථාර්ථයක් තිෙබනවා. ඒ යථාර්ථය තමයි,
එතුමන්ලා පජාතන්තවාදී ඡන්දෙයන් පත් වූ මහජන
නිෙයෝජිතයන්ය කියන එක. ඒක අමතක කරලා කටයුතු කරන්න
අපට බැරි බව අපි පළමුව පජාතන්තවාදීව කල්පනා කළ යුතුයි.
ෙදවනුව අපි ෙදමළ ජාතික සන්ධානය සමඟ එදා සාකච්ඡා කරලා
එකඟ වුෙණ් අප සියලු ෙදනාටම ෙපොදු පශ්න සාකච්ඡා
කරන්නටයි. එතුමන්ලාෙග් සම්මුතිය ඉතා පැහැදිලිව එතුමන්ලා
මාධ්යවලට පකාශ කළා. ෛමතී පාලනයක් සඳහා වූ
ජනාධිපතිතුමාෙග් සම්මුතිය ඉතාම පැහැදිලිව එතුමාත් පකාශයට
පත් කරලා තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ඉතාම පැහැදිලිව
තමන්ෙග් පතිපත්තිය පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙමතැන කිසිම රහස් ගිවිසුමක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ඉතා පැහැදිලිව
ඒක කියන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අද උතුරත් දකුණත් සියලු ෙද්ශපාලන
පක්ෂත් එක තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අප හැමටම ෙපොදු
ඡන්ද කමය, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, ව්යවස්ථාදායකෙය්
ස්වාධීනත්වය, විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කිරීම හා
එය සංෙශෝධනය කිරීම අරබයා ෙදමළ, සිංහල ෙභ්දයකින් ෙතොරව
අප සියලු ෙදනාම එක සම්මුතියකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අපි
කැමති වුණත්, අකැමැති වුණත් ෙම් උදා වූ ස්වර්ණමය අවස්ථාව
වාද ෙභ්දයකින් ෙතොරව සිත් තුවාල කර ෙගන අපි සාමූහිකව භාර
ගත යුතු වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගුණාත්මක හා සංවාදාත්මක
සාකච්ඡාවක් සඳහා ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත්, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ පමුඛ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂවලින්
ෙතොරව සිටින විකල්ප ෙද්ශපාලන පවාහත් අද එක තැනකට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
මා මීට අතිෙර්කව කියනවා නම්, අපි පළමුව කල්පනා කළ
යුත්ෙත් උතුෙර් තිෙබන පශ්න පිළිබඳවයි. අප විශ්වාස කරන්ෙන්
පළමුව උතුෙර් ජනතාව අතර තිෙබන දුගීකම අපි සාකච්ඡා කළ
යුතු බවයි. අද කිලිෙනොච්චිය වාෙග් දිස්තික්කයක් ගත්ෙතොත් ඒ
දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් දුගීකම විශාල වශෙයන් බලවත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ දිස්තික්කෙය් සැඟවුණු මන්ද ෙපෝෂණය
සියයට 40කට තරම් ආසන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
විරැකියාව වැඩිම දිස්තික්කය බවටත් ඒ දිස්තික්කය පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙපොදුෙව් ගත්තාම සමස්ත රටක් විධියට ෙම් පශ්න
පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ඒ තත්ත්වය තිෙබන්ෙන්
කිලිෙනොච්චිෙය් පමණක් ෙනොෙවයි. ඒ තත්ත්වය ෙමොනරාගලත්,
නුවරඑළිෙය්ත් විශාල වශෙයන් දකින්න තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව
අපි සාකච්ඡා කළ යුතුයි. ජාතිවාදයට අවශ්ය උත්ෙත්ජන
ලැෙබන්ෙන් ඔවුන්ට අවශ්ය කරන ආර්ථික පසු බිමක් ෙනොමැති
විටයි. ඒ නිසා අෙප් පමුඛතාව ඒ සඳහා අපි ලබා දිය යුතුයි.
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යුද්ධෙයන් පසුව අද නැෙඟනහිර පළාෙත් විෙශේෂෙයන්
මඩකලපුව, කිලිෙනොච්චිය ඇතුළු පෙද්ශවල විශාල වශෙයන් බාර්
සංස්කෘතියක් ඇති කරලා තිෙබනවා. හැම නගරයකම, හැම
තැනකම restaurants දමමින් අද ෙදමළ සමාජය සදාචාරාත්මකව
විනාශ කිරීමටද පටන් අරෙගන තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් හින්දු
සංස්කෘතිය කුඩු පට්ටම් කර අද රාජ්ය ෙනොවන සංවිධාන විසින්
හින්දුත්වය විනාශ කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කර තිෙබනවා.
ජාතියක් හැටියට, සමස්ත රටක් හැටියට සදාචාර විෙරෝධී ෙම්
සියලු කියා මැඩ පවත්වලා ෙදමළ, සිංහල මිතත්වය ඉතා ගැඹුරින්
ෙගොඩනඟන්න ෙම් ස්වර්ණමය අවස්ථාව අප ෙයොදා ගන්න ඕනෑ.
තවත් පරම්පරාවකට තස්තවාදී කැරලි ඇති කරන්න තිෙබන
ඉඩකඩ සම්පූර්ණෙයන්ම අහුරලා, රෙට් සියලු ෙදනාටම
සමානත්වය ලැෙබන සමාජ කමයක් සඳහා සාමූහික වග කීෙමන්
කටයුතු කළ යුතුය කියා අප කල්පනා කරනවා.
ඉදිරිෙය්දී සිදු කරන්න යන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනෙය්දී ඉතා වැදගත්ම කාරණය වන්ෙන් ඡන්ද කමයයි.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා එම කාරණය මතු කළා. එම
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට ඡන්ද කමය පිළිබඳව
අනිවාර්යෙයන්ම ඇතුළත් ෙවනවා. ඊළඟ මහ මැතිවරණය ෙම්
ෙවනස් කරපු ඡන්ද කමය යටෙත් පවත්වන්න අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක තමන්ට වාසිද, අවාසිද කියන
පුද්ගල පරමාර්ථෙයන් ෙතොරව, ෙවනස් කරපු ඡන්ද කමයක්
යටෙත් පවත්වන මැතිවරණයක් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එය
කළ හැකිද, නැද්ද කියන එක පිළිබඳව, ඒ කියන්ෙන් භූමි නිර්ණය
කිරීම, ආසන ෙබදීම ආදි තාක්ෂණික කාරණා පිළිබඳව ගැටලුවක්
තිබුණත්, පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක්
නැති බව අප ඉතා වග කීෙමන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශ කර
සිටිනවා. ඒ නිසා කිසි ෙකෙනක් සැක සංකා ඇති කර ගන්න
අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඡන්ද කමෙය් ෙවනසක් ස්ථිරසාර ෙලසම
වන බව මා ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කර සිටින්න කැමැතියි.
ඊළඟට රෙට් පවතින වැදගත්, ජාතික පශ්න කීපයක් ගනිමු.
මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් වකුගඩු ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් විශාල
පශ්නයක් මතු වුණා. අප කිව්වා, "රජය ෙබදපු ෙපොෙහොරවල
කැඩ්මියම් සහ ආසනික් අතිවිශාල පමාණයක් තිෙබනවා" කියා.
ඒවා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් වාර්තාවලින් ෙහළිදරවු වුණා.
අප ගිහින් ජනාධිපතිතුමාට ෙම් බව කිව්වා. නමුත් පසුව කිව්ෙව්,
"ෙම්ක කුමන්තණයක්" කියා. අපට කිව්වා, "පාන් පිටි
කුමන්තණකාරෙයෝ" කියා. එෙහම කියා මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා හිට ගත්ෙත් අපත් සමඟ ෙනොෙවයි, බහුජාතික සමාගම්
හා ෙපොෙහොර ෙගන්වන ජාවාරම්කාර ඒජන්තයින් සමඟයි.
මතට තිත ව්යාපෘතිය යටෙත් සිගරැට් දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට
විරුද්ධව අප එදා ෙම් ෙද්වල් කියා සිටියා. එදා -2005 දී120,000ක් වුණු කුඩුකාරයන් අද කිලිෙනොච්චිය, යාපනය දක්වා
පැතිරිලා සිටිනවා. ෙක්රළ ගංජා ඇතුළු හැම ෙදයින්ම අද තරුණ
පරම්පරාව විනාශ ෙවලා. අද 366,000 දක්වා මුළු ගම්බිම් සිසාරා ජා-ඇල, වත්තල වාෙග් නාගරික පෙද්ශවලත්- අතිවිශාල
පමාණෙයන් කුඩු හා මත් දව්ය වසංගතය පැතිරිලා තිෙබනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තියක් හදන්න කියා අප ඉල්ලා සිටියා. මට
ෙබොෙහොම කනගාටුයි, ෙමන්න ෙම් කාරණය කියන්න වීම ගැන.
මීට අවුරුදු තුනකට කලින්, කුඩු කිෙලෝ 400ක් හම්බ වුණු
ෙවලාෙව් එක්තරා වග කිව යුතු ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරෙයකුට මම
කිව්වා, "හරිම කනගාටුයි; ෙම් කුඩු ගැන මහජනයාට සැකයක්
තිෙබනවා; ෙම්කට ෙද්ශපාලන සම්බන්ධයක් තිෙබනවා" කියා.
එතෙකොට ඒ අදාළ වග කිව යුතු ඇමතිවරයා -අවශ්ය නම් මට නම
කියන්න පුළුවන්; නම කියන එක සුදුසු නැහැ කියා මම හිතනවා.කිව්ෙව්, "ෙම්වා ෙම් ලංකාවට ෙබදන්න ෙගෙනන ඒවා ෙනොෙවයි,
ලංකාව හරහා යුෙරෝපයට ෙගන යන ඒවා" කියායි. ඒ කියන්ෙන්
කුඩු ෙගනියන්ෙන් යුෙරෝපයට කියලා දන්නවා. ඒ කියන්ෙන්
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ෙගෙනන ෙකනාත් ඔවුන් දන්නවා. ෙමන්න ෙම් විධියට කුඩු
ජාවාරම්කාරෙයෝත් එක්ක, කැසිෙනෝකාරෙයෝත් එක්ක, සූදු
ෙකළිකාරෙයෝත් එක්ක තමයි ඒ ආණ්ඩුව ෙගනිච්ෙච්. පසු ගිය
ආණ්ඩුව පගතිශීලී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි.
ඒක අන්ත දූෂිත කැසිෙනෝකාරයන්ෙග්, ජාවාරම්කාරයන්ෙග්
ආණ්ඩුවක්. අපි ඒක ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට නිදහෙසේ හිතන්න පුළුවන් ආණ්ඩුවක් අපි
හදලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, ඉතා වැදගත් ඖෂධ පනත ගනිමු. අද ෙරෝහල්වල
ෙබෙහත් නැහැ. එදා ෙසේනක බිබිෙල්, දකුණු ආසියාෙව් පළමු
වතාවට ලංකාවට ඖෂධ පතිපත්තියක් හැදුවා. හදලා එතුමා 1976
දී ඝානාවට ගියා, ෙම් පතිපත්තිය අපිකානු හා ෙවනත් රටවලට
හඳුන්වා ෙදන්න. එතුමා ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය හඳුන්වා දීෙම්
වරදට කුමන්තණකාරීව, වැලි කතෙර් ඉතාම අහිංසක ෙලස මිය
ගියා. අවාසනාවකට ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය අපට කියාවට නඟන්න
බැරි වුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඇතුළු පිරිස ඖෂධ
ජාවාරම්කාරෙයෝත් එක්ක සිටිය නිසායි කියා අපි භය නැතුව
කියනවා. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, "එෙහම ෙනොෙවයි" කියා,
ෙකොන්ද පණ ඇතුව කියන්න. ඇයි ෙම් පනත නැති වුෙණ්, ඇයි
ෙම් පනත ෙනොෙගනාෙව් කියා උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කරුණු
තමයි අපි ජනතාව අතරට ෙගන ගිය පණිවුඩය.
අපි කිව්වා, "කෘමිනාශක තහනම් කරන්න" කියා.
විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගය බහුලව තිෙබන පෙද්ශවල
ග්ලයිෙෆොෙසේට් කියන භයානක උග විෂ කාරකය තහනම් කරන්න
කියලා අපි කිව්වා. කිසිම එකක් තහනම් කෙළේ නැහැ. මැතිවරණ
කාලෙය් තහනම් කළා. ඒත් ඒවා තවමත් ෙගොවි ජනතාව පාවිච්චි
කරනවා. අපි කිව්වා, "රජෙය් මාධ්ය පාවිච්චි කරලා ෙම් භයානක
කෘෂි රසායන පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කරන්න" කියා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් එවැනි එක වැඩසටහනක්වත් ජාතික රූපවාහිනිය
ඇතුළු රූපවාහිනි නාලිකාවල අපට කරන්නට බැරි වුණා. ඒ ගැන
අපට හරි ලජ්ජයි; අපට හරි කනගාටුයි.
අවසාන වශෙයන් මම ෙම් සභාව තුළ ෙම් කරුණත් කියන්නට
කැමැතියි. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය තුළ සමාජ කැරලි ගණනාවකට අපි
මුහුණ දුන්නා. 1971 කැරැල්ල පිළිබඳ අවසාන විශ්ෙල්ෂණෙය්දී
දැන උගත් හැම ෙදනාම කිව්ෙව්, එය දැන උගත් තරුණයන්ෙග්
අසහනෙයන් ඇති වුණු කැරැල්ලක් බවයි. 1988 කැරැල්ල උතුෙර්
ඇති වුණු පශ්න මුල් කර ෙගන පැන නැඟුණත්, තරුණ අසහන
ෙකොමිසම කිව්ෙව්, රෙට් තිෙබන දුගීකම හා ආර්ථික අසහනය
නිසා ඇති වුණු කැරැල්ලක් බවයි. එදා කවුරුත් එය විශ්ෙල්ෂණය
කෙළේ එෙහමයි. මතක තියා ගන්න, අනාගතෙය්දීත් තරුණයන්ෙග්
ඒ අසහනය ඒ විධියටම තිෙබන බව. පාරවල් හැදිලා තිෙබනවා
තමයි, නගර හැදිලා තිෙබනවා තමයි, චීන ෙකොම්පැනි මහ මුහුෙද්
මහා නගර හදනවා තමයි, නමුත් අෙප් දුගී දුප්පත් ජනතාවෙග්
පශ්න විසඳිලා නැහැ. මිනිසුන් ඉතා අන්ත අසරණ තත්ත්වයකටයි
පත් ෙවලා සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා කිරීම
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක්, ජාතික පතිපත්තියක් සකස් කළ යුතු
ෙවනවා.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන පතිසංස්කරණය වාෙග්ම
රෙට් සමාජ විෂමතාව තුනී කරලා පහළ සමාජ තට්ටුවලට
සාධාරණත්වය ඉටු වන සාමාන්ය ජනතාවෙග් මූලික පශ්න
විසෙඳන පතිපත්තියක් කරා රට ෙගන යන්නට අප කාටත්
වගකීමක් තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්ව සිටින සියලුම
මැති ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්, විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්, ෙම් මාස තුන තුළ ආණ්ඩු
පක්ෂය හා විපක්ෂය කියන මහා ෙබදුම් ෙර්ඛාවකින් ෙතොරව ෙම්
මූලික වැදගත් කාරණා ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා කියා මා
හිතනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන මහතා]

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මමත් අවුරුදු 10ක විතර කාලයක් ගත
කර තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකරුණු සාකච්ඡාවලින් සිදු
වුණු ෙද් ෙමොකක්ද? ලැබුණු පතිඵලය කුමක්ද? නිකම් කෑ ෙකෝ
ගැසීම්, බැණ ගැනීම් විතරයි. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව -මහජන
නිෙයෝජිතයන්ෙග් සභාව- ඉදිරි මාස තුන තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය පිළිබඳව විධිමත් සාකච්ඡාවක් කරයි කියා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. සෑම ෙදනාටම ස්තුති කරමින් මා නිහඬ
වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

power of the State is limited by law. In such a State,
minorities - religious, cultural or linguistic - need no
special privileges or protection.
In such a Republic, patriotism will inspire and foster
collective solidarity with fellow citizens and loyalty to
the law. I pray that Allah, the most Merciful and
Compassionate, will give us all the courage and wisdom
to defend the rights and freedoms that a republican
democracy guarantees by its basic law.

[3.01 p.m.]

Thank you, Mr. Speaker.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජලසම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත්යතුමා)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர்வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர் )

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of Urban Development,
Water Supply and Drainage)
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු සජීවී ෙලස විකාශය වන නිසා
මන්තීවරෙයක් තම කථාව කරන අවස්ථාෙව් කරුණාකර ගරු
මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්දව තම අසුන්වල ඉන්න.

Mr. Speaker, Hon. Prime Minister, Hon. Leader of the
Opposition and other Party Leaders, on this historic day
when we are all united in pursuit of the lofty ideals such
as good governance and a just society, I find myself at a
loss for words to express the joy and relief with which the
Sri Lankan citizens of all faiths greeted the election of His
Excellency Maithripala Sirisena as our sixth President.

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යතුමා)

So, I shall borrow the words from Samuel Adams, a
political philosopher and a principal architect of
Republicanism as we know it today. He says, I quote:

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

“It does not take a majority to prevail but rather an irate, tireless
minority, keen on setting brushfires of freedom in the minds of
men. If men through fear, fraud, or mistake, should in terms
renounce or give up any essential natural right, the eternal law of
reason and the grand end of society would absolutely vacate such
renunciation. The right to freedom being the gift of God
Almighty, it is not in the power of man to alienate this gift and
voluntarily become a slave.”

Mr. Speaker, the verdict of our people expressed on
the 8th of January, 2015 is neither a victory of one nor a
defeat of another. It most pronouncedly represents a
rejection of an artificial ideology of offering a united,
unquestioned and unquestionable explanation of
everything, including historical events. Any dissent or
change would cause serious problems for the safety of the
State. A majority of our people rejected that “made-tomeasure” ideology.
The post-election consensus that emerged shows that
those who did not agree with us are not opposed to our
ideals, but perhaps did not share our sense of urgency in
bringing in the much-needed constitutional reforms.
What we should celebrate today, Mr. Speaker, is the
discovery that there are no perpetual minorities or
majorities. Ours is not only a democracy, it is also a
Republic. Our common endeavour is to ensure that the

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් ඇමතිතුමා.
[பி.ப. 3.05]

(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

இன்
இந்த நாட் ேல ஒ
திய ஆட்சி உ வாகி,
எதிர்க்கட்சி ம் ஆ ம் கட்சி ம் ேசர்ந் , ஜனாதிபதி
அவர்களின் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்கு ஆதர அளிப்ப
என்ற ஒ மித்த க த்ேதா
இன்
இந்தப் பாரா மன்றம்
கூ யி ப்ப எங்க க்கு சந்ேதாஷத்ைதத் த கின்ற . கடந்த
ஜனாதிபதித் ேதர்தைலப் ெபா த்தவைரயிேல ெபளத்த,
இந் ,
இஸ்லாமிய,
கிறிஸ்தவ
மக்கள்
அைனவ ம்
ஒன் பட்
ஒ
மாற்றத்ைதக் ெகாண் வந்தி க்கிறார்கள்.
அந்தவைகயிேல,
ேமதகு
ஜனாதிபதியாகத்
ெதாி
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கு
இந்த உயர் சைபயிேல என
கட்சி சார்பாக ம் கட்சி
ஆதரவாளர்கள்
சார்பாக ம்
என
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அேதேபால,
திய பிரதம அைமச்சராகத் ெதாி
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க
அவர்க க்கும் மற் ம் அைமச்சர்க க்கும் இந்த இடத்திேல
என
கட்சி சார்பாக வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன். அத் டன், 100 நாள் ேவைலத் திட்டத்ைத
ன்னி த்தி
இந்த
நாட்
மக்க க்கு
ெகா த்த
வாக்கு திைய நிைறேவற் வதற்காக நா ம் என கட்சிப்
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ம் என் ைடய கட்சியி ள்ள
ஏைனேயா ம் ரணமான ஒத் ைழப்ைப ம் பங்களிப்ைப ம்
வழங்கக் காத்தி க்கின்ேறாம்.
கடந்த ஓாி
வ டங்க க்கு
ன்னர் இந்த நாட் ேல
இனவாதம்,
மதவாதம்
என்பன
மிக
ேமாசமாகத்
தைல க்கின. எனேவ, இந்த ஆட்சியில் "இ எங்க ைடய
நா " என்ற எண்ணத் டன் எல்ேலா ம் ஒற் ைமயாக,
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சந்ேதாஷமாக, நிம்மதியாக வாழக்கூ ய ஒ நல்ல சூழ்நிைல
ஏற்ப ம் என்
நாங்கள் நம் கின்ேறாம். நான் ஏற்ெகனேவ
ெசான்ன ேபால, கடந்த இரண்
வ ட காலமாக இந்த
நாட் ேல இனவாத, மதவாதக் கலாசாரம் உ வாகி,
சி பான்ைமச் ச கங்கள் அச்சப்ப கின்ற - பயப்ப கின்ற,
தங்கள ெதாழில்கைளச் ெசய்ய
யாத, மத உாிைமகைளப்
ேபண
யாத ஒ
ேமாசகரமான சூழ்நிைல ஏற்பட்ட .
இவ்வாறானெதா
நிைலைம இந்த நா
சுதந்திரமைடந்த
பிறகு எந்தெவா காலத்தி ம் ஏற்பட்
க்கவில்ைல. எனேவ,
எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான எந்தவித இனவாத, மதவாத
வளர்ச்சிக்கு
இந்த
நாட் ல்
வா கின்ற
எவ ம்
இடம்ெகா க்கக்கூடா
என்
நான் இந்த இடத்திேல
ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ைடய
தைலைமயில், திய பிரதம அைமச்சர் மாண் மிகு ரணில்
விக்கிரமசிங்க அவர்களின் அரசாங்கம், இந்த நாட் ேல
வா கின்ற தமிழ் ேபசும் மக்கள், ெபளத்த மக்கள் என
எல்ேலாைர ம்
அரவைணத்
ஒ
நல்லாட்சிையக்
ெகாண் வ வதாக அறிவித்தி க்கின்றார்கள். எனேவ, இந்த
ஆட்சி எல்ேலா ம் சந்ேதாஷப்படக்கூ ய வைகயில், ஒ
நல்லாட்சியாக
அைமயேவண் ெமன
எல்லாம்
வல்ல
இைறவைனப் பிரார்த்தித் , இந்த மாற்றத் க்காக வாக்களித்த
மக்க க்கு நன்றிகூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[பி.ப. 3.10]

ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා (අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්ය)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

.எஸ். இராதாகி ஷ்ணன் - கல்வி இராஜாங்க

(The Hon. V.S. Radhakrishnan - State Minister of
Education)

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு பிரதம
அைமச்சர்
அவர்கேள,
இங்கி க்கின்ற
ஏைனய
அைமச்சர்கேள, தற்ெபா
இந்த நாட் ன் அரசிய ேல ஒ
தி ப்பம் ஏற்பட்
க்கின்ற . இத்தி ப்பமான
இலங்ைக
நாட் ன் வரலாற்றிேல ஒ
மிக
க்கிய தி ப்பமாக
இ க்கின்ற . ெகளரவ ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் இந்த
நாட்
ைடய
ேமதகு
ஜனாதிபதியாகத்
ெதாி
ெசய்யப்பட் ள்ளார். அேதேபால், ரணில் விக்கிரமசிங்க
அவர்கள் இந்த நாட் ன் மாண் மிகு பிரதம அைமச்சராகப்
பதவிேயற் ள்ளார். இவ்வி வ க்கும் எங்க ைடய மைலயக
மக்கள் சார்பிேல வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிப்பதற்காக நான்
இந்த ேநரத்ைதப் பயன்ப த்திக்ெகாள்கின்ேறன்.
இப்ெபா
நைடெபற்ற
ஜனாதிபதித்
ேதர்த ல்,
ெபா வாக மைலயகத்திேல தமிழர்கள் வா கின்ற பகுதிகளில்
அதிகமான வாக்குகள் மாண் மிகு ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்க க்ேக கிைடத்தி க்கின்ற
என்பைத நான் இந்த
ேநரத்திேல ஞாபகப்ப த்த ேவண் ம். அவ்வா
இந்தத்
ேதர்த ேல மிக க்கிய பங்கு வகித்த மைலயக மக்க ைடய
எதிர்பார்ப் க்களான
ட் ப் பிரச்சிைன, கல்விப் பிரச்சிைன
ேபான்ற
பல்ேவ
பிரச்சிைனகைள
நாங்கள்
ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்களிட ம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர்
அவர்களிட ம் எ த் ைரத்ேதாம். அதன் அ ப்பைடயில்,
ெகளரவ திகாம்பரம் அவர்க க்கும் எனக்கும் ெகளரவ
ேவலா தம் அவர்க க்கும் அைமச்சுக்கைளக் ெகா த்
மைலயக மக்கைளக் ெகளரவித்தி க்கின்றார். இதற்காக நான்
ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கு எங்க ைடய
நன்றிையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இத்ேதர்தல்
நைடெபற்ற பிறகு இந்த நாட் ல் பல்ேவ
பிரச்சிைனகள்
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வ ம் என் எல்ேலா ம் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால், எந்தவித
பிரச்சிைன மின்றி மக்கள் ேதர்தல்
ைவ ஏற் க்ெகாண்
சு கமாக வாழ்கின்றார்கள். அந்த வைகயிேல, இத்ேதர்தைல
அ மதித்
இந்த நாட் ன் எதிர்காலம் நல்ல விதத்தில்
அைமயேவண் ம் என்
எதிர்பார்த்த எல்ேலா ேம இன்
சு கமான நிைலக்கு வந் ள்ளார்கள் என்பைதப் பார்க்கும்
ெபா
மிக ம் சந்ேதாஷமாக இ க்கின்ற . அந்தள க்கு
இந்த நாட் ன் அரசியல் கலாசாரம் வளர்ந்தி க்கின்ற
என்ப பாராட்டக்கூ ய விடயமாக இ க்கின்ற .
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கள் ேபசும்ெபா
வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்களின் இனப் பிரச்சிைனக்கு
ற் ப் ள்ளி
ைவக்கும்வைகயில்
அதைனத்
தீர்த்
ைவப்பதற்கு
நடவ க்ைக எ ப்பதாகக் கூறினார். இந்த
நாட் ேல 30 வ டகால த்தம் நிலவியைமக்கு காரணமாக
இ ந்த இனப் பிரச்சிைனைய இப் திய அரசாங்கம் தீர்த்
ைவக்குமானால், அ ேவ அவர்கள் இலங்ைகக்குச் ெசய்கின்ற
ஒ
ெபாிய கடைமயாகும். ஏெனன்றால், இந்த
த்தத்ைத
ைவத் க்ெகாண் தான் இவ்வள
நா ம் மற்றவர்கள்
அரசியல் ெசய்தார்கள். ஆகேவ, இதற்கு ற் ப் ள்ளி ைவத் ,
இந்தப் பிரச்சிைனைய தீர்க்கேவண் ம் என நாங்கள்
எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.
இந்த
நாட் ேல
சுதந்திரம்,
சமாதானம்,
ஒ க்கம்
என்பவற்ைறக் கைடப்பி க்கும் வைகயில் ெவளிப்ப த்தப்
பட்ட இந்த அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகத் திட்டம் மிக ம்
நன்றாக
இ க்கின்ற .
ஆகேவ,
எதிர்காலத்திேல
இக்ெகாள்ைகயின் அ ப்பைடயில்
ன்ேனெசன் , இந்த
மக்க ைடய
நலைனப்
பா காக்கேவண் ம்
என்
ேகட் க்ெகாள்வேதா , சுவாமி விேவகானந்தா் அவர்கள்
ெசான்ன ஒ
விடயத்ைத ம் நான் இங்கு ஒ கணம்
ஞாபகப்ப த்த வி ம் கின்ேறன். இந்த நா உனக்கு என்ன
ெசய்தி க்கின்ற என்பைதவிட, நாட் க்கு உன்னால் என்ன
ெசய்ய
ம் என்
ஒவ்ெவா வ ம் சிந்திக்கேவண் ம்
என்பைதத்தான்
சுவாமி
விேவகானந்தா்
அவர்கள்
ெசால் யி க்கின்றார்கள். எனேவ, நா
எங்க க்கு என்ன
ெசய்கின்ற என்பைதப் பார்ப்பைதவிட, நாட் க்கு நாங்கள்
என்ன ெசய்ேதாம் என்பைதத்தான் கவனத்தில் ெகாள்ள
ேவண் ம்.
அந்த வைகயிேல, இந்த நாட் க்கு நன்ைமயளிக்கின்ற ஒ
நல்ல திட்டத்ைத ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்க ம் மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க
அவர்க ம் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற எதிர்பார்ப் டன் மைலயக
மக்கள் ன்னணியின் சார்பி ம் மைலயக மக்களின் சார்பி ம்
என
வாழ்த் க்கைள ம்
நன்றிைய ம்
மீண் ம்
ெதாிவித் க்ெகாண் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

[பி.ப. 3.14]

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, நீண்டகால ஆட்சியில்
எங்கள்
மக்க ைடய
பிரச்சிைனகைள
இலகுவாகத்
தீர்க்கலாெமன்ற
எங்க ைடய
ேகாாிக்ைககைள
ஏற்
வாக்களித்த மக்க க்கு நான்
த ல் நன்றி கூ கின்ற
அேதேநரத்தில், ஆட்சி மாற்றம் ேதைவெயன்ற எண்ணத்ேதா
வாக்களித்த
மக்க ைடய
உணர் க க்கும்
மதிப்பளிப்பேதா , அதன் பயனாக ஏற்ப த்தப்பட்ட திய

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා]

அரசின்
பிரதமர்
மாண் மிகு
ரணில்
விக்கிரமசிங்க
அவர்க க்கு என் ைடய வாழ்த் க்கைள ம் ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
திய
அரசின்
100
நாள்
ேவைலத்திட்டத் க்கு நாங்கள்
ஆதர
த வதாக
உ தியளிக்கின்ேறாம்.
ன்ைனய
அரசிடம்
நாங்கள்
ன்ைவத்த பல ேகாாிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட் வ கின்ற
அேதேநரத்தில், வி பட்
ப்பைவகைளத் ெதாட மா ம்
நாங்கள்
திய அரசின் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால
சிறிேசன
அவர்களிட ம்
ெகளரவ
பிரதமர்
ரணில்
விக்கிரமசிங்க அவர்களிட ம் ேவண் கின்ேறாம்.
தமிழ் மக்களின் அரசியல் பிரச்சிைனைய நைட ைறச்
சாத்தியமான வழியில் ெசன் தீர்ப்பதற்கு 13 ஆவ தி த்தச்
சட்டத்ைத
ைமயாக
நைட ைறப்ப த் வதி
ந்
ஆரம்பித் , நாடா மன்றத் ெதாி க்கு
க்கூடாக அைத
ேம ம் ெச ைமப்ப த்த ேவண் ம். அ த் , நீண்ட காலமாக
விசாரைணகள் இன்றி ம் குற்றங்கள் நி பிக்கப்படாம ம்
மற் ம்
னர்வாழ்
வழங்கப்பட் ம் சிைறகளில் வா ம்
அைனத்
தமிழ் அரசியல் ைகதிக ம் ெபா
மன்னிப்பின்
அ ப்பைடயில் வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். மக்களின்
நிலம் மக்க க்ேக ெசாந்தெமன்பேத எம நிைலப்பாடாகும்.
பா காப் க் காரணங்க க்காக பா காப்
வலயங்களாக
அறிவிக்கப்பட்ட தனியா க்குச் ெசாந்தமான அைனத்
நிலங்க ம் உாியவர்களிடம் மீள ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம்.
லம்ெபயர்ந்
வா ம் தமிழ் மக்கள் இலங்ைகத் தாய்
நாட் ன ம்
பிரைஜகளாக
இ ப்பதற்கு
இரட்ைடக்
கு
ாிைமைய இலகுப த்த ேவண் ம். ேம ம், வடக்கு
ேநாக்கிப் பயணம் ெசய் ம் மக்க க்கு அெசளகாியத்ைத
ஏற்ப த் ம் ஓமந்ைதச் ேசாதைனச் சாவ ைய ற்றாக அகற்ற
ேவண் ம். ெவளிநாட்டவர்க ம் ெவளிநா களில் வா ம்
இலங்ைக மக்க ம் வட மாகாணம் ேநாக்கிப் பயணிப்பைதத்
த க்கும் அல்ல
அவர்க க்கு ெந க்க ைய ஏற்ப த் ம்
கட ச்சீட்
பாிேசாதைன
ைறைமைய இரத் ச் ெசய்ய
ேவண் ம்.
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்
ேமதகு
ஜனாதிபதி
அவர்க க்கும் ெகளரவ பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க
அவர்க க்கும் நான் என் ைடய நன்றிையத் ெதாிவிக்க
கடைமப்பட்
க்கின்ேறன். ஏெனனில் அந்த நைட ைற
தற்ேபா இரத் ச் ெசய்யப்பட்
ப்பதாக அறிகின்ேறன்.
அத் டன்,
த்த
சூழலால்
பாதிக்கப்பட்
ெபா ளாதாரத்தில் ந ந் ேபான மக்கைளத்
க்கி நிமிர்த்த
உத ம் ச ர்த்திக் ெகா ப்பனைவ ேம ம் அதிகாித்
ச ர்த்திப் பயனாளிகளின் எண்ணிக்ைகைய ம் அதிகாிக்க
ேவண் ம். த்தத்திற்குப் பின்னர் ெசாந்த வாழ்விடம் தி ம்பிய
மக்களின ம் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்பட்ட மக்களின ம்
வாழ்வாதாரத்ைத
ேமம்ப த்த
உாிய
திட்டங்கைள
நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம். வடக்கு, கிழக்கில்
த்த
சூழலால் பாதிக்கப்பட்ட ேவைலயற்றி க்கும் எம இைளஞர்,
வதிக க்குத்
தகுதிக்ேகற்ப
ேவைலவாய்ப்ைபப்
ெபற் க்ெகா க்க
ேவண் ம்.
சாத்தியமான
அைனத்
யற்சிகைள ம
ேமற்ெகாண் ,
ேம ம்
ெதாழில்
வாய்ப் க்கைள அங்கு ஏற்ப த்தி ெசாந்த ெபா ளாதார
வளர்ச்சியி டாக எம
மக்கள் வாழ்வதற்கு வழிெசய்ய
ேவண் ம்.
எம
கடல் வளத்ைத அழித் ம் சுரண்
ம் எம
கடற்ெறாழிலாளர்கள
வாழ்வாதாரத்ைதச்
சீரழிக்கின்ற
எல்ைல தாண் ய மீன்பி யில் ஈ ப கின்ற இந்திய
மீனவர்களின் அத் மீறைலத் த ப்பேதா கடற்ெறாழிைலப்
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னரைமப் ச் ெசய்
ந னமயப்ப த்தி கடற்ெறாழிலாளர்
கள வாழ்ைவ ேமம்ப த்தல் ேவண் ம். விவசாய, உள் ர்
உற்பத்திகள்
மற் ம்
ைகத்ெதாழில்கள்
என்பவற்ைற
ஊக்குவித்
ஒவ்ெவா வ ம்
சுய
ெபா ளாதார
வளர்ச்சியைடய, நிதி வளம் மற் ம் உள்ளீ கைள வழங்குதல்
ேவண் ம்.
நிலத்த
நீர் ேமாசமாகப் பாதிப்பைடந் வ ம் யாழ்.
மாவட்டம் உட்பட கு நீ க்குப் பாாிய ெந க்க ையச்
சந்தித் வ ம் வட மாகாணத்
மக்கள் அைனவ ம்
ெபா த்தமான ெபாறி ைற ஊடாகச் சுத்தமான கு நீர்
ெப வதற்கான ஏற்பா
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.
ன்னாள்
கள் அைமப்பின் உ ப்பினர்கள் உட்பட ஏைனய
அைமப் க்களின் ன்னாள் உ ப்பினர்க க்கும் அவர்கள
வாழ்வாதாரத்ைத வளப்ப த் ம் வைகயில் திட்டங்கள்
வகுக்கப்பட ேவண் ம். ஆட்சி உாிைம (விேசட ஏற்பா கள்)
சட்டத் தி த்தத்ைத மீளாய் க்கு உட்ப த்த ேவண் ம்.
இல்லாவிட்டால் வட மாகாணத்தில் பல கு ம்பங்கள்
பாதிக்கப்ப கின்ற நிைலைம ஏற்ப ம்.
ேம ம்,
இந்தப்
திய
அரசு
பழிவாங்க க்கு
இடம்ெகா க்கா
என்
நம் கின்ேறன்.
இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில்
தமிழ்
ஊடகங்க க்கு
நான்
ஒ
ேவண் ேகாைள வி க்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ கடந்த
காலத்ைதப்ேபால் அல்லாமல் நிகழ்காலத்தி ம் எதிர்வ ம்
காலங்களி ம்
மாற் க்
க த் க்க க்கும்
இடம்
ெகா க்குமா
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மீண் ம் பிரதம
அைமச்சர் அவர்க க்கு என் ைடய வாழ்த் க்கைளக் கூறி,
இந்த
வாய்ப் க்
ெகா த்ததற்கு
நன்றி
ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன் நன்றி. வணக்கம்.

[අ.භා. 3.20]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු කථානායකතුමනි, සම සමාජ පක්ෂ ෙවනම පක්ෂයක්
හැටියට විරුද්ධ පක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා සිටින ෙමම අවස්ථාෙව්දී
වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමට මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
පළමුෙවන්ම ඔබතුමාට මාෙග් අවංක ආදර ස්තුතිය පළ කරන්න
ඕනෑ. අපි සම සමාජ පක්ෂය හැටියට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
සමඟ එක් ෙවලා අප රෙට් පගතිශීලී ගමන ඉදිරියට ෙගන යෑමට
කටයුතු කරලා තිෙබන බව කවුරුත් දන්නවා.
1956 වසෙර් පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පක්ෂෙය් යම්
ෙකොටසක් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාත් එක්ක
සම්බන්ධ ෙවලා පගතිශීලි බලෙව්ගවලට පථමවරට ආණ්ඩු බලය
ලබා ෙගන, එම බලය පදනම් කර ෙගන අප රෙට් දියුණු, ෙද්ශ
හිෛතෂී, ෙද්ශපාලන හා ආර්ථික සංවර්ධන ගමනක් ඇවිත්
තිෙබනවා. ඒ ගමන 1970 වසෙර්දී ශක්තිමත් වුණා. 1972 වසෙර්
දී Republican ව්යවස්ථාව සම්මත කරෙගන, අංග සම්පූර්ණ
නිදහස ලබාෙගන ඒ ගමන ඉදිරියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා.
අපි හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ක පිහිටවපු එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ෙවලා, ඒ ගමන
තවත් ඉදිරියට ෙගන යන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. පසු ගිය
අවුරුදු නවය දහය ඇතුළත ෙම් තුළින් අපි යම් වැදගත්
කර්තව්යයන් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවාය කියලා කාටත් පිළිගන්න
ෙවනවා. ඒ අතර, ෙබදිලා තිබුණු රට එක්ෙසේසත් කරලා,
තස්තවාදය, ෙබදුම්වාදය පරාජය කරමින් අෙප් රටට ඉදිරියට
ගමන් කරන්න පුළුවන් වාතාවරණයක් ෙගොඩනඟලා තිෙබනවා.
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2007 වසෙර් සිට ඇමරිකාව, යුෙරෝපීය රටවල් පධාන රටවල
පැවැති ආර්ථික අර්බුදයක් මැද -ෙලෝක ආර්ථික අර්බුදයක් මැදයුද්ධයක් තිෙබද්දීත් අෙප් රෙට් නියම සංවර්ධන ගමනක් යන්න ඒ
ඇති කරපු පාලනය හරහා පුළුවන් වුණා. හැම අතකින්ම, හැම
ආර්ථික ෙකෝදුවකින්ම මැනලා බැලුෙවොත් කාටත් පිළිගන්න
සිද්ධ ෙවනවා, ඒ ගමන සාර්ථක ගමනක් කියලා. ඒෙකන් යම්
පදනමක් ඇති කරලා තිෙබනවා අෙප් රෙට් අනාගත දියුණුවට.
යටිතල පහසුකම් පැත්ෙතන් පමණක් ෙනොෙවයි, මානව
සම්පත් දියුණු කිරීෙම් පැත්ෙතනුත් යම් පදනමක් ඇති කළා.
අධ්යාපන පතිසංස්කරණත් ඒකට සහාය දීලා තිෙබනවා, ද්විතීයික
පාසල් දහෙසේ වැඩ පිළිෙවළ හරහා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළත් එක්ක
විද්යාවයි, තාක්ෂණයයි දියුණු කරමින් අෙප් අමු දව්යවලට වැඩි
වටිනාකමක් එකතු කරන සංවර්ධන ගමනකුත් ආරම්භ කර
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා ඉදිරියට ෙගන යනෙකොට පශ්න මතු
ෙවලා තිබුණා. ඒ පශ්න ඇති වීම ගැනත් අපි මතක් කරන්නට
ඕනෑ.
1977 දී ඇති වුණු ෙවනස් වීමත් එක්ක 1978 ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ව්යවස්ථාව - අද තිෙබන ව්යවස්ථාව - කියාත්මක
කරන්නට යනෙකොටම අෙප් පක්ෂෙය් එදා හිටපු නායක ආචාර්ය
එන්.එම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා පැහැදිලිව විස්තර කළා, ඇති වන
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. එතුමා කිව්වා, ෙනොෙයකුත් පරස්පර
විෙරෝධී තත්ත්වයන් ඇති වනවා කියලා. එක පුද්ගලයකුට ෙමවැනි
විශාල බලයක් ලබා ෙදනෙකොට ඇති වන තත්ත්වය ෙමොකක්ද
කියලා එතුමා පැහැදිලි කළා. එතුමාෙග් වචනවලින්ම කිව්වා
"Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely"
කියලා. ඉතින් එවැනි තත්ත්වයක් මතු වුණා. ඒක මුලින්ම අපට
දකින්නට ලැබුණා, 1977 සිට 1994 දක්වා පැවැති එක්සත් ජාතික
පක්ෂ පාලන කාලෙය් දී. ඒ කාලෙය් දී සිදු වුණු ෙද්වල් අපි
දන්නවා. 1977 මැතිවරණ ජයගහණයත් එක්කම ෙපොලීසියට
සතියක් නිවාඩු දුන්නා. යටියන්ෙතොට ෙකොට්ඨාසෙය් අෙප්
හිතවතුන්ෙග් නිවාස 57ක් පුච්චලා විනාශ කළා. අන්න ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් එදා ඇති වුණා. 1980 දී ඇති වුණු තත්ත්වයත් අපි
දන්නවා. අවුරුදු තුනක් තිස්ෙසේ වැටුප් වැඩි වීමක් ෙනොලැබුණු නිසා
රුපියල් 10ක වැටුප් වැඩි වීමක් ඉල්ලා වර්ජනය කරපු
කම්කරුවන් දස දහස් ගණනක් රැකියාවලින් ෙදොට්ට දැමුවා. ඒ
ආකාරයට පමණක් ෙනොෙවයි, ජාතිවාදය අවුස්සලා එතැනින්
එහාට ඇති වුණු තත්ත්වයත් අපි දන්නවා. ඒ තුළින් තමයි
තස්තවාදය බිහි ෙවලා අවුරුදු 30ක යුද්ධයකුත් අන්තිෙම් දී ඇති
වුෙණ්. ඉතින් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයන් එක්ක භීෂණය දියුණු වුණා,
දූෂණය ඇති වුණා.
එදා කිව්වා, මහවැලිය ගමන් කරන්ෙන්, ඒ පධාන සංවර්ධන
ෙයෝජනා කමය ගමන් කරන්ෙන් ටින්ෙකෝවලට ෙනොෙවයි,
ෆින්ෙකෝවලට කියලා. ඒ ආකාරයට දූෂණ, වංචා, අකමිකතා සිද්ධ
වුණා. මහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්ද වාෙග් බුද්ධිමෙතක්
ෙව්දිකාෙව් කථා කරන ෙකොට මැරවරයින් ෙයොදවලා පහර දුන්නා.
සුපසිද්ධ මාධ්යෙව්දී රිචඩ් ද ෙසොයිසා ඝාතනය කළා. ෙම් හදපු
ව්යවස්ථාව තුළ ඇති කළ විධායක ජනාධිපති කමය නිසා ෙම්
වාෙග් තත්ත්වයන් ඇති වුණා. ෙම්වා ෙවනස් කරන්න ඕනෑය
කියලා එදා සිට සම සමාජ පක්ෂයත්, වමත් තදින්ම ඉල්ලීමක්
කළා. නමුත් ඒ තත්ත්වය ඇති වුෙණ් නැහැ. ඒ ෙවනස් වීම් සිද්ධ
වුෙණ් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුව තුළත් අපි දිගටම ඒ ඉල්ලීම කළා.
ඒවා දැන් කියාත්මක වීම ගැන අෙප් ඉමහත් සතුට පළ කරනවා.
ෙම් තත්ත්වය ඇති වීමට යම් විවිධ ෙහේතූන් බලපා තිෙබනවා.
ෙම්වා අපට අමතක කරන්නත් බැහැ. ෙමහිදී අපි ෙත්රුම් ගන්න
ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙවනස්වීම ඇතිෙවන ෙකොට,
ජාත්යන්තර වශෙයන් අධිරාජ්යවාදීන්ට තමන් මුහුණ ෙදන ආර්ථික
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අර්බුදෙයන් ෙගොඩ එන්න අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. නව
යටත්විජිතවාදී පතිපත්තියක්, නව ලිබරල්වාදී පතිපත්තියක් හරහා
සකස් කරන න්යාය පතය අප රටවල්වල කියාත්මක කරන්න
අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට සුදුසු පාලනයක් ඇති කරන්න
ඕනෑ. ඒකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය ''යළි පුබුදමු ශී ලංකා'' කියලා
වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කෙළේ. ඔවුන් 2002 බලයට ඇවිල්ලා,
ඒක කියාත්මක කරන්න ගිහිල්ලා අෙප් රෙට් ජනතාව 2004 දී ඒක
පතික්ෙෂේප කළා. ඒවා තමයි ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙම් කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. මැදෙපරදිග ඉරාකය ෙවන්න පුළුවන්, ලිබියාව ෙවන්න
පුළුවන්, ඊජිප්තුව ෙවන්න පුළුවන්, ෙම් ආකාරයට ආණ්ඩු ෙවනස්
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරනවා. අපිකාෙව් සුඩානය, මාලි,
ෙසෝමාලියා, මධ්යම අපිකානු සමූහාණ්ඩුව ඒවා කර ෙගන යනවා.
ආසියාෙව් තායිලන්තෙය් දැන් මිලිටරි පාලනයක් ඇති කරලා, ඒ
න්යාය පතය කියාත්මක කරනවා. ලංකාෙව්ත් ඒ න්යාය පතය
කියාත්මක කිරීෙම් වුවමනාව මතුෙවලා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව -එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව- ෙපරළීමට
ෙම් විශාල බලෙව්ගයක් ෙගොඩ නැඟුෙණ්. ෙම්කට අෙප්
පැත්ෙතනුත් වැරදි තිබුණා. ඒවා ආයුධ කර ගත්තා. අපි පිළිගන්න
ඕනෑ දූෂණ, වංචා, අකමිකතා, නාස්තිය, ඥාති සංගහය ඒ වාෙග්ම
නීතිය සහ සාමෙය් යම් කඩා වැටීම් සිද්ධ වුණා කියලා. නීතිෙය්
පරමාධිපත්ය පිළිබඳ පශ්න මතුෙවලා තිබුණා. ෙම්වා අපි හරි
ගස්සන්න ඕනෑ කියලා පිට පිටම ආණ්ඩුව තුළ ඉඳෙගන අපි සම
සමාජ පක්ෂය වම හැටියට ඉල්ලීම් කළා. ෙම්වා ෙවනස් කරන්න
බැලුවා. නමුත් ෙම් තිෙබන රාමුව තුළ ඒවා ෙවනස් කරන්න
පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.
අපි දන්නවා, හැම ධනපති සමාජයක් තුළ, ජාත්යන්තර
වශෙයන් බැලුෙවොතින් ඇෙමරිකාෙව් ෙව්වා, බිතාන්යෙය් ෙව්වා,
ඉන්දියාෙව් ෙව්වා, චීනෙය් පවා දැන් ධනපති සංවර්ධන ගමනක්
යද්දී ෙම් පශ්න මතුෙවලා තිෙබනවා. චීනෙය් ෙකොමියුනිස්ට්
පක්ෂෙය් ඉහළ ෙපෙළේ නායකයින් වුණත් හිෙර් දාන්න සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙගන්
තුෙනන් පංගුවකට විරුද්ධව උසාවිවල නඩු තිබුණා. ඒ තත්ත්වයන්
තමයි ජාත්යන්තර වශෙයන් තිෙබන්ෙන්. ඒ තත්ත්වයන් තමයි
ලංකාෙව්ත් තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා අපි ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. ෙම්
පශ්නය අෙප් බුද්ධිමත් ජනතාවට ෙත්රිලා, ෙම්ක ෙවනස් කරන්න
ඕනෑයි කියන මත ධාරාවක් අප රට තුළ මතු වුණා. ඒක එක
ෙහේතුවක් වුණා, ෙමවර ජනාධිපතිවරණෙය් දී ඇති වුණු ෙවනස්
වීමට. අපි දැන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මිශ තත්ත්වයකට පැමිණ
සිටිනවා. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා අර්ස්කින් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය ගැන සඳහන් කළා. දැන් අෙප් රෙට් රාජ්ය
නායකයා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්, ඒ අතරම විරුද්ධ පක්ෂෙය්
නායකයාත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්
දැන් තිෙබනවා. බිතාන්ය පාර්ලිෙම්න්තු කමෙය් ඉතිහාසය දිහා
බැලුවාම ෙටෝරීස් සහ විග්ස් කියලා ෙබදීමක් තිබුණා. ඒ කාලෙය්
ඉඳලාම පැහැදිලි ෙබදීමක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් තිබුණා. දැන්
ඒක නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීෙමන්
වුණත් මම හිතනවා, රටට ෙසතක් ඇති ෙවන තත්ත්වයක් දැන්
ෙගොඩ නැඟිලා තිෙබන බව. ෙමතැනදී පටු විධියට කල්පනා
කරන්ෙන් නැතිව රටට අවශ්ය, අෙප් ඉදිරි ගමනට අවශ්ය ෙවනස්
වීම ඇති කරන්න අපි බලන්න ඕනෑ. ඒ ෙවනස් වීම ඇති කිරීම
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකඟත්වයක් තිෙබනවා, එක වුවමනාවක්
තිෙබනවා කියලා අද කථාවලට සවන් ෙදන ෙකොට අපට පැහැදිලි
ෙවනවා. මම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අෙප් ජනතාවෙග්
වුවමනාවත් ෙමතැන මතු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්කට ඇහුම් කන්
දීලා ෙම් ව්යවස්ථා ෙවනස්කම් කරන්නට අපි සියලු ෙදනාම එක්ව
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අපි නම් තදින්ම ඉන්ෙන් විධායක
ජනාධිපති කමය සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත් කරන්න ඕනෑ කියන
මතෙය්යි. නමුත් විධායක ජනාධිපති කමය තියා ෙගන ඒෙක්
තිෙබන බලතල අඩු කරනවා නම් අඩු කිරීෙම් පමාණය වැඩි වන
තරමට ෙහොඳයි කියලා අපි කියනවා. සාමාන්යෙයන් බැලුවාම
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[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

විධායක බලතල ෙදන්න ඕනෑ එක්ෙකෝ ජනාධිපතිතුමාට, නැතිනම්
පාර්ලිෙම්න්තුව පදනම් කර ගත් කැබිනට් මණ්ඩලයක අගමැති
ෙකෙනකුට. ෙම් ෙදකම මිශ කරන්න ගියාම යම් පශ්න ඇති
ෙවන්න පුළුවන්. මම හිතන්ෙන් ඉදිරිෙය් අපි කමිටු පිහිටුවලා
සාකච්ඡා කරන අවස්ථාෙව් ෙම්වා ගැන අදහස් හුවමාරු කරලා
නිසි තැනකට එන්න අපට පුළුවන් ෙව්වි.
ෙම් එක්කම මැතිවරණ කමයත් ෙවනස් කළ යුතුයි. දැනටමත්
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් පැවැති
ෙත්රීම් කාරක සභාවට ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා
හැෙමෝම වාෙග් පිළිගත්තා. ඒවා සම්මත කරලා, හැකි ඉක්මනින්
කියාත්මක කරලා, ලබන මැතිවරණෙය්දීම කියාෙව් ෙයොදවන්න
කියලා මම ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඉල්ලීමක් කරනවා.
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිබුණු අඩු
පාඩුකම් නිවැරදි කිරීමට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර හිටපු ඇමතිතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරලා, ඒ සභාව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී රැස් ෙවලා ඒ සඳහා සංෙශෝධන ෙගනාවා.
ඒකත් වැඩි කාලයක් යන්නට පථම කියාත්මක කරන්නට පුළුවන්
ෙව්වි. ෙම් දින 100 තුළ කියාත්මක කරන ෙද්වල් වැදගත් ෙද්වල්
හැටියට ඉදිරියට ෙගන යන්නට අප බලන්නට ඕනෑ.
පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කථා කරද්දී,
උන්වහන්ෙසේ උතුෙර් පශ්නය ගැන කථා කළ ආකාරය ගැන මා
සන්ෙතෝෂ වුණා. මා හිතන්ෙන් අපි ෙහොඳ තැනකට ඇවිත්
තිෙබනවාය කියායි. ෙදමළ ජාතික සන්ධානයත් ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට සහාය දී තිෙබනවා. ඒක පදනම්
කරෙගන ෙදමළ ජනතාව අවදි ෙවලා පසු ගිය ජනාධිපතිවරණයට
සම්බන්ධ ෙවලා තමන්ෙග් ඡන්දය පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා.
ෙම්ක ෙහොඳ නිමිත්තක්. ෙම්ක පදනම් කර ෙගන අපි බලන්නට
ඕනෑ, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කරන ගමන් ෙම් ජාතික
පශ්නය විසඳන තැනටත් යන්න. ජාති ෙභ්ද, කුල ෙභ්ද, ආගම් ෙභ්ද
අවුස්සන්ෙන් නැතිව අපි සියලු ෙදනාම ෙම් ජාතික පශ්නය
විසඳීමට අවශ්ය ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ඇති කිරීමට හා අලුත්
ව්යවස්ථාවක් පවා සකස් කිරීමට කටයුතු කළ යුතුයි. මා සභාපති
හැටියට කටයුතු කළ සර්ව පාක්ෂික කමිටුෙව් අෙප් ෙයෝජනා
තිෙබනවා. ෙම්වාත් සිතට අරෙගන අපට පුළුවන් ෙව්වි ෙම්
පශ්නය නිසි ෙලස විසඳන තැනකට ෙගන එන්න. එය කෙළෝතින්
අෙප් රෙට් අනාගතයට අවශ්ය දියුණුව ඇති කිරීම සඳහා අප රට
එක ලාංකික ජාතියක් ජීවත් වන රටක් හැටියට අනන්යතාවයක්
ෙගොඩ නඟා, ඉදිරි කාලෙය්දී අෙප් රට නියම ෙලස ආසියාෙව්
ආශ්චර්ය බවට පත් කරන්නට පුළුවන් ෙව්වි. අෙප් රෙට් දක්ෂෙයෝ
ඉන්නවා. අපට විද්යාවයි, තාක්ෂණයයි උපෙයෝගි කර ෙගන, අෙප්
අමු
දව්යවලට
උපරිම
වටිනාකමක්
එකතු
කරන
කර්මාන්තකරණයක් ඇති කිරීමට යම් පදනමකුත් ඇති කර
තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය උපෙයෝගි කර ෙගන අෙප් රට දියුණු
කාර්මික රටක් කරන්නට පුළුවන් ෙව්වි. අපහසුතාවන් මැද වුවත්
අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් ජනාධිපතිවරණයට මැදිහත් ෙවලා සියයට
81ක් ඡන්දය පාවිච්චි කර, තමන්ෙග් මතය තුළින් ෙම් වාෙග්
ෙවනසක් කිරීමට සුදුසු වාතාවරණයක් ෙගොඩ නඟා තිෙබනවා. අප
ඒක අත් හරින්නට ෙහොඳ නැහැ. අප සියලු ෙදනාම ෙහොඳ හිතින්
එක් ෙවලා ෙම් දින 100 තුළ අෙප් රට අනවශ්ය පශ්නවලින් ෙබ්රා
ෙගන, එක ලාංකික අනන්යතාවක් පදනම් කර ෙගන ඉදිරිෙය් රට
දියුණු කිරීමට බලමු. අෙප් විවිධ ෙද්ශපාලන පතිපත්ති, ආර්ථික
පතිපත්ති තිෙබනවා. විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් තිෙබනවා. ඊළඟ
මැතිවරණෙය්දී අප ඒවා රටට ඉදිරිපත් කරමු. ජනතාවට ඒවා
අතරින් අවශ්ය ෙහොඳ ෙදය ෙතෝරන්නට පුළුවන්. ඒවා පදනම්
කරෙගන අෙප් රට නියම ෙලස සංවර්ධිත ෙපෙහොසත් රටක්
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කරන්නට අවස්ථාව ඇති ෙව්වායි පාර්ථනා කරමින්, මට ෙම්
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ගරු කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති. ඉන් පසුව ගරු
විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් කථාව.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න.
[අ.භා. 3.41]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අභිනව අගාමාත්යවරයා හැටියට පත් වුණු ගරු
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන්ට මෙග් සුබ පැතුම් එකතු කරන්නට
කැමැතියි. එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා මෙග් නමත් සඳහන් කළා.
මට පැහැදිලි නැහැ, එතුමා මෙග් නම සඳහන් කෙළේ ෙමොන
කාරණාවක් අදාළ ෙකොට ෙගනද කියා. ෙකොෙහොම වුණත් එතුමා
කිව්වා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පරාජයට වග කියන්නට ඕනෑ
මම ය කියා. එෙහම නම් මා හිතනවා, ඔබතුමා මාව මිතුරකු
හැටියට සලකාවි කියා. ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන මිතුරකු බවට
පත්වීෙම් නම් කිසිම අදහසක් මට නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාට සුබ පතන ගමන්
මම ෙම් කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. ගරු අගාමාත්යතුමනි,
ඔබතුමා තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් ජනාධිපතිවරයා දිවුරුම් දුන්
ගමන්ම අගාමාත්යවරයා හැටියට ඒ පත් වීම ලබා ගන්නට
වාසනාව තිබුණු පුද්ගලයා. ඒකත් විෙශේෂ කාරණාවක් හැටියට ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරන්නට කැමැතියි.
ඔබතුමන්ලා බලයට එන්නට පධාන වශෙයන්ම පාදක ෙකොට
ගත්ෙත් දින සියයක අසිරිමත් වැඩසටහනක් පිළිබඳ කියාකාරි
කාලසටහනයි. ඒ කාලසටහන මා බැලුවා. දැනටමත් ඒ
කාලසටහෙන් දීපු ෙවලාවලට නම් ෙමෙතක් ෙකෙරන්නට තිබුණු
ෙද්වල් කිහිපයක්ම ෙකරිලා නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, දින සියය
ඇතුළත ඒ කියපු සියල්ල තමුන්නාන්ෙසේලා ඉටු කරාවිය කියා
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඒ දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට ලැබුණු ජනවරමට
තමුන්නාන්ෙසේලා අවංකවම පතිචාර දක්වයි කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. රෙට් යහපත ෙවනුෙවන් කරන ඕනෑම
කාර්යයකට අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්න අපි පැකිෙළන්ෙන් නැහැ
කියන එකත් අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලාට සින්න වුණ විරුද්ධ පක්ෂයක් හැටියට නම්
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ෙනොෙවයි. විරුද්ධ පක්ෂය කිව්වාම මට ෙපෙනන විධියට පධාන
වශෙයන්
ෙමතැන
කණ්ඩායම්
ෙදකක්
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් hijack කරපු විරුද්ධ පක්ෂයක් තිෙබනවා.
එෙසේ ෙනොවන්නා වූ විරුද්ධ පක්ෂයක් තිෙබනවා. අපි ඒ hijack
කරපු විරුද්ධ පක්ෂයට අයිති නැහැ. එෙහම විරුද්ධ පක්ෂයකින්
ෙම් රටට වැඩකුත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා එක අතකින් නව ගුණ
වැල අෙත් තියා ෙගන අෙනක් අතින් ෙපොලු මුගුරු අෙත් තියා
ෙගන තමයි ෙම් සම්මුති කාමයක් ගැන කථා කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා අද "ජාතික ආණ්ඩුවක්" කියන සංකල්පයක්
ගැන කථා කරනවා. ලිච්ඡවි රජ දරුවන් වාෙග් ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
කර ෙගන යමු කියලා කියනවා. හැබැයි, එෙහම කියද්දී එක අතක
නව ගුණ වැල තිෙබනවා. අෙනක් අෙත් මුගුර තිෙබනවා. ෙම් රෙට්
හැම තැනකම අද ඒ මුගුෙරන් පහර ෙදනවා, බුලත් ෙකොළයට
ඡන්දය දීපු ලක්ෂ 58ක් පමණ මිනිසුන්ට; ඒ මිනිසුන්ට නායකත්වය
දීපු ගම්වල මිනිසුන්ට; වෘත්තීය සමිතිවල සාමාජිකයන්ට. රජෙය්
කර්මාන්තශාලාෙව් -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිෙය්
සභාපතිට, ෙල්කම්ට ඊෙය් පහර දුන්නා. ඒ වාෙග්ම සමහර
මාධ්යෙව්දීන්ට රස්සාවට යන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. මා හිතවත් අෙප්
තරුණ ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාට මම කියන්න
කැමැතියි, ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාෙව්, ශී ලංකා නිදහස් ෙසේවක
සංගමෙය් සභාපති සුනිල් දිසානායකෙග්, ඒ වාෙග්ම පධාන
සංවිධායක ගාල්ලෙග් මැතිතුමාෙග් කිසිදු ෙහේතුවක් නැතුව වැඩ
තහනම් කරලා තිෙබන බව. ෙද්ශපාලන පළිගැනීම නග්න ෙලස
ගෙම් සිදු ෙවනවා.
අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා ෙමතැනදී ෙමොන සම්මුති කාමයක්
ගැන කථා කළත්, ෙමතැනදී තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන සම්මුති
කාමයක් ගැන කථා කළත්, ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා වුණත්, විපක්ෂ නායකතුමා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ෙකෙනක් වුණත්, ෙමතැන තිෙබන අරුෙමෝසම්
සම්මුතිය ෙපොෙළොෙව් නැහැ, ගරු අගාමාත්යතුමනි. මතුගම
සිද්ධිෙයන් ෙපන්නුෙව් ඒ ෙපොෙළොෙව් තිෙබන සම්මුතිය. පාෙද්ශීය
සභා මන්තීවරුන් දණ ගස්වලා, වන්දලා, ලජ්ජාවට, අවමානයට
පත් කරලා, ඒ විධියට කටයුතු කරනවා නම්, එතැන තිෙබන
සම්මුතිය ෙමොකක්ද? ෙමතැන තිෙබන ව්යාජ සම්මුතිය ෙනොෙවයි
වැදගත් වන්ෙන්. අර ලක්ෂ 58ක් පමණ ජනතාවත් එක්ක තිෙබන
සම්මුතිය ෙමොකක්ද කියන එකයි වැදගත් වන්ෙන්. ෙම්ක ව්යාජ
සම්මුති කාමයක්. ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි ෙම් කරන්ෙන්. අර
ලක්ෂ 58ක ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුගුෙරන් අමු අමුෙව්
පහර කෑම දක්වා නිදහෙසේ ඉඩ කඩ විවෘත කර දීම පමණයි ෙම්
කරන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදය වැඩිදියුණු ෙවනවාට අපි පක්ෂපාතියි. මැතිවරණ
කමය වඩා සාධාරණ කමයක් ෙවනවාට අපි පක්ෂපාතියි.
ජනාධිපති ධුරෙය් තිෙබන යම් අත්තෙනෝමතික බලතල ඉවත්
ෙවනවා නම්, අපි ඒකට පක්ෂපාතියි. හැබැයි, එකක් කියන්න
ඕනෑ. පජාතන්තවාදෙය් ෙරදි කඩ මාල්ෙලන් ඇස් වහලා,
පජාතන්තවාදී පතිසංස්කරණ ෙරදි කඩ මාල්ෙලන් ඇස් වහලා, ෙම්
රෙට් විපක්ෂ බලෙව්ග ෙපොඩි පට්ටම් කරලා, තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙබදුම්වාදී න්යාය පතය කරළියට ෙගෙනන්න හදන බව අපි
දන්නවා. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සැඟවුණු අරමුණ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තවම දින 10යි ගත වුෙණ්.
ෙම් දින 10 ඇතුළත සිදු වුණු ෙද්වල් දිහා බලන්න. දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවෙළේ තිෙබන එකක්වත් ෙවනවා තවම අපි දැක්ෙක්
නැහැ. නමුත් දින 10 ඇතුළත ෙමොකක්ද වුෙණ්? උතුෙර් අධි
ආරක්ෂිත කලාප හා හමුදා කඳවුරු ඉවත් කිරීම ගැන දැන්
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය අධ්යයනයක් කරනවා. ඊළඟට ෙමොකක්ද
වුෙණ්? දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් ඉල්ලීම පරිදි උතුරු පළාෙත්
හිටපු ආණ්ඩුකාරතුමාව ඉවත් කළා. ඊළඟට ෙමොකක්ද වුෙණ්?
ඩග්ලස්
ෙද්වානන්ද
හිටපු
ඇමතිතුමාෙග්
ආරක්ෂාව
සම්පූර්ණෙයන්ම අයින් කළා. ෙම් රෙට් යුද්ධය පැවැති කාලෙය්
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තස්තවාදයට විරුද්ධව හිටපු නායකෙයක් එතුමා. ආණ්ඩු ෙවනස්
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ජාතික යුතුකමක් හා වගකීමක් තිෙබනවා,
ජාතිය ෙවනුෙවන් එබඳු තීරණාත්මක කාර්යයකට උරදුන් මිනිසුන්
පාවා ෙනොදී ඉන්න. ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද හිටපු ඇමතිතුමා
කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදී පවාහයට ඇවිල්ලා තස්තවාදය
මැඩ පවත්වන්න තමන්ෙග් පාෙයෝගික ජීවිතය කැප කරපු
නායකෙයක්. ආණ්ඩුව ෙපරළුණු පමණින් එවැනි ෙකෙනක්ව
අනාරක්ෂිත වාතාවරණයකට තල්ලු කිරීම හරිද? ඔහුෙග් ජීවිතය
අවදානමට ෙගොදුරු කිරීම හරිද? ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. අපට තිෙබන්න පුළුවන්, එක එක
ෙද්ශපාලනඥයන් පිළිබඳ ෙපෞද්ගලික මැන බැලීම්. ඒ වුණාට
අනිවාර්යෙයන් රටක් හැටියට ෙම් දිහා බලන්න අද බල ෙකරිලා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
ෙවනෙකොට "ටැමිල් ෙනට්" ෙවබ් අඩවිය බලන්න පුළුවන්
තත්ත්වයට හදලා දීලා තිෙබනවා. ඩග්ලස් ෙද්වානන්දෙග්
ආරක්ෂාව අයින් ෙවනවා. "ටැමිල් ෙනට්" ෙවබ් අඩවිය බලන්න
පුළුවන් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. උතුරට යන්න තිෙබන
සංචාරක බාධා ඉවත් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙකටි
කාලය ඇතුළත තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ න්යාය පතයට අදාළ
කියාකාරිත්වය නම් ෙබොෙහොම ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ෙගන යනවා.
හැබැයි, ඒක මාධ්යවලින් ෙපෙනන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒවා
වහනවා. වහන්ෙන් ෙමොනවායින්ද? ලැම්ෙබොගිනි ෙහොයන ඒවායින්
වහනවා. ලැම්ෙබොගිනි ෙහොය ෙහොයා ෙගවල් අස්ෙසේ රිංගනවා.
තිෙබන ලැම්ෙබොගිනියක් තිෙබන තැනකින් ෙසොයා ගන්න, නිකම්
මාධ්ය සංදර්ශන ෙනොකර. ලැම්ෙබොගිනි කියන්ෙන් ෙපොල්
කට්ෙටන් වහලා තියා ගන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා නැව් ගැන කියනවා. ෙදයියෙන්
නීත්යනුකූලව ෙම් රෙට් අවුරුදු ගණනාවක් කියාත්මක ෙවච්ච,
ආයුධ සහිතව තිබිච්ච නැවක් ඒක. ඒක කවුරුත් දන්නා ෙදයක්.
ඒ නැව අල්ලා ෙගන, ෙම් රෙට් මහා මිලිටරි පාලනයක් එන්න
තිබුණාය කියා ෙපන්වන්න හදනවා. ගරු අගාමාත්යතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේම කිව්වා, "මහින්ද රාජපක්ෂ කියන්ෙන් යුද්ධය
ජයගහණය කරපු නායකයා; ඔහුට හිමි නිසි ෙගෞරවය ඔහුට ලබා
දිය යුතුයි" කියා. ඒ පකාශය කරනෙකොට මම හිතුවා චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය වැනි අය ඒ පකාශය දිහා
ෙමොන විධියට බැලුවත්, ඔබතුමා එක්තරා පුළුල් මනසකින් ෙම්
පශ්නය දිහා බලන ෙකෙනක්ය කියා. කනගාටුයි කියන්න, මෙග්
ඒ සිතිවිල්ල ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයකින් තුරන් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමතැනදී තමුන්නාන්ෙසේලා එකක් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් තවත් එක
ජනාධිපතිවරෙයක් විතරක් ෙනොෙවයි. විපක්ෂ නායකතුමාට ඒක
කියන්න බැරි වුණාට අපට ඒක කියන්න පුළුවන්. මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙම් රෙට් තවත් එක
ජනාධිපතිවරෙයක් ෙනොෙවයි; තවත් එක ජනාධිපතිවරෙයක්
ෙනොෙවයි. ජීවිත අවදානමක් අරෙගන, අනාගතෙය් තමන්ට ෙමොන
යුද අපරාධ අධිකරණවලට යන්න ෙවයිද, ෙනොෙවයිද කියන පශ්න
ගැන ෙනොහිතා, ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා වැනි අය ජීවිත අවදානමක්
අරෙගන ෙම් රටට අභය දානය දුන්නා. කරුණාකරලා, එෙහම
රාජ්ය නායකෙයකුට අවමන් කරන්න එපා. අසාධාරණ, අසත්ය
ෙචෝදනාවලින් දමලා ගහන්න එපා. ෙක්න්තියක්, ෛවරයක්
තිෙබනවා නම් අපට ඕනෑ තරම් මඩ ගහන්න. ඕනෑ නම් හිෙර්ත්
දමන්න. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි කවුරුත් බුක්ති විඳින ෙම්
සාමය ඇති කරන්න, ෙම් රට ෙබ්රා ගන්න, නිදහස් කර ගන්න,
තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි කවුරුත් බුක්ති විඳින ෙම් නිදහස, ෙම් නව
ජීවිතය ෙම් ජාතියට දිනවලා ෙදන්න එතුමා පුෙරෝගාමී වුණා.
අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවො කිව්වා, ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂෙග්
තනි වැඩක් ෙනොෙවයි කියා. හැබැයි ෙකොෙහේ හරි ෙපොලිසියක්
හරි, හමුදාවක් හරි උද්ෙඝෝෂණයකට පහර දුන්නා නම් අන්න,
රාජපක්ෂ ඒක මර්දනය කළාය කියනවා. එතෙකොට ඒක
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රාජපක්ෂලාෙග් වැඩක්. ගම්පහ, රතුපස්වල ජනතාව වතුර ඉල්ලා
කරපු උද්ෙඝෝෂණයට පහර දුන්නාම ඒක රාජපක්ෂෙග් මැර
පහාරයක්. එතෙකොට රාජපක්ෂ.
යුද්ධය දිනුවාම ඒක රාජපක්ෂට විතරක් තනි අයිතියක් නැහැ;
ඒක අපි කාෙග්ත්, හැෙමෝෙගම එකක්. එෙහම ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්
පටු විධියට ෙම් දිහා බලන්න එපා. එතුමා ෙම් රෙට් හිටපු
ජනාධිපති. එතුමාෙග් ගරුත්වය හා ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් අපි
ෙපනී ඉන්ෙන් කිසිම වාසියක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙනොෙවයි.
එතුමා නැවත ෙද්ශපාලන කියාවලියට ඒවිද නැද්ද කියන එක අපට
කියන්න බැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් එතුමා නැවත ෙද්ශපාලනයට
ආවත්, නැතත් අපට සදාචාරාත්මක බැඳීමක් තිෙබනවා. ෙම් රටට,
ෙම් ජාතියට
සදාචාරාත්මක බැඳීමක් තිෙබනවා, යුතුකමක්
තිෙබනවා. එතුමාට අවමන් කරන්න එපා, අවමන් කරන්න එපා.
ෙකොටි තස්තවාදීන්ට ඕනෑ වුණා, ෙම් පුද්ගලයා අවමානයට ලක්
කරන්න.
ජාත්යන්තරව ෙකොටි තස්තවාදීන් තමයි හිට්ලර්ෙග් රැවුල
දමලා, ඒකාධිපතියා, ආඥාදායකයා කියන ෙම් මතය මුලින් ෙගොඩ
නැගුෙව්. පසුව අනික් කට්ටියත් ඒකට සම්මාදම් ෙවලා දැන්
තවදුරටත් ඒ චරිතය අපකීර්තියට පත් කරලා තිෙබනවා. ඔවුන්ට
ඕනෑ කරන
නිමාව
ඇති කිරීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා
සහෙයෝගය ෙදන්න එපා. හවුල් ෙවන්න එපා. කරුණාකරලා ඒ
අවම සදාචාරාත්මක යුතුකම ගැඹුරින් පිළිපදින්නය කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලනවා, ගරු අගාමාත්යතුමනි. අපි
කියන්ෙන්, එක අතකින් නව ගුණ වැලයි, අනික් අෙතන් ෙපොලු
මුගුරයි පාවිච්චි කිරීෙම් කමෙව්දය කරුණාකරලා නවත්වන්නය
කියන එකයි. පැවතිච්ච ආණ්ඩුෙව් හිටපු කවුරු ෙහෝ ෙහොරකම්
කරලා තිෙබනවා නම් ඒවාට නීත්යනුකූලව පියවර ගන්න. අප
ඒවාට බාධා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් භීෂණයක් ඇති
කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේලා තව දවස් සියයකට පසුව මැතිවරණයකට
යනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ දින සියයට අෙපන් සම්මුතිය
ඉල්ලනවා. සම්මුතිකාමීව යමුය කියනවා. එෙහම සම්මුතිකාමීව
කරට අත දමා ෙගන යන ගමන් අනික් පැත්තට ඇදෙගන
වැෙටන්න විරුද්ධ පක්ෂෙය් මිනිස්සුන්ට කකුෙලන් පහර ෙදනවා.
ගම්වල විරුද්ධ පක්ෂෙය් මිනිස්සු ගුටි කනවා; වෘත්තීය සමිතිවල
මිනිස්සු ගුටි කනවා. අපි ෙමතැන සම්මුතියක් කථා කළාට වැඩක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කවුරුත් ෙහොරු,
ෙහොරු කියා ෙපන්වනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම ෙහොරු කියා තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපන්වන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැර
අනික් සියල්ෙලෝම ෙහොරු. එතෙකොට ෙහොරුන් සහ ෙහොරු අතර
සටනක් බවට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක පත් කර ගන්න හදනවා.
ෙම්ක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්ද ව්යාපාරෙය් න්යාය පතය.
එෙහම කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි බලය
අරෙගන එතැන් සිට තමයි ඊළඟ ෙබදුම්වාදෙය් අසිරිමත් මංගල්ය
යුගය නිර්මාණය කරන්න හදන්ෙන්. ෙද්ශපාලන විසඳුමක් ගැන
කියමින් හිටපු විපක්ෂ නායකතුමනි, -ගරු අගාමාත්යතුමනි- ෙම්
එන්ෙන් ෙමොකටද කියා අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින්
ෙම් ටික කියනවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට සුබ පතනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා මහජනතාවට දුන්නු බලාෙපොෙරොත්තු සහ ඒ
අරමුණු අනුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනය ෙගන යන්න පුළුවන්
ෙව්වාය කියා අපි පාර්ථනා කරනවා.
හැබැයි, එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ජීවිත පුජා කර ෙල්
හලා ෙබ්රා ගත්තු රටක්, දසක 3ක් තිස්ෙසේ වද විඳපු රටක්, අවුරුදු
30ක් වද වින්ද රටක්, දුක් විඳපු රටක්, ගම්බද අසරණ අම්මලෙග
තාත්තලෙග දරුෙවෝ හමුදාවට බැඳිලා දිවි පුදා ෙබ්රා ගත්තු රටක්
ෙම්ක. ගරු අගාමාත්යතුමනි, ඒ රටට අත තියන්න නම් ලෑස්ති
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ෙවන්න එපා. යහ පාලනෙය් නාමෙයන්, යහ පාලනෙය්
නාමෙයන් එවැනි ෙදයකට නම් ලෑස්ති ෙවන්න එපා. ඒක ෙම්
රෙට් මිනිස්සු ඉවසන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අලුතින් හිර ෙගවල්
හදාවි. ඒ හිර ෙගවල්වලට මිනිස්සු පුරවාවි. ඒකට ඉඩ තියන්න
අපි ලෑස්ති නැහැ කියන එක ඉතා ඕනෑකමින් කියන්න කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔබතුමන්ලා මාධ්ය මඟින් ෙගන යන
ඒකපාක්ෂික කියාවලිය කරුණාකර නතර කරන්න කියා අප
ඉල්ලා සිටිනවා. විපක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් නම් ඔබතුමන්ලාට
"සිරස" තිබුණා; "ටීඑන්එල්" එක -ඔබතුමාෙග් සෙහෝදරයාෙග්
නාළිකාව- තිබුණා. දැන් "සිරස", "ටීඑන්එල්", "ජාතික
රූපවාහිනිය", "අයිටීඑන්" ෙමොකක්ද කියලා ෙසොයා ගන්න බැහැ.
"අයිටීඑන්" එකට වඩා ආණ්ඩුෙව් කියලා හිෙතනවා, "සිරස"
බලන ෙකොට. "සිරස"ට වඩා ආණ්ඩුෙව් කියලා හිෙතනවා
"ටීඑන්එල්" බලනෙකොට. "ටීඑන්එල්" එකට වඩා ආණ්ඩුෙව්
කියලා හිෙතනවා "ජාතික රූපවාහිනිය" බලනෙකොට. ඒ තුන
හතරම -ඔක්ෙකොම- අද සම්පූර්ණෙයන්ම ආණ්ඩුවට පක්ෂගාහීව
හිර වුණු මාධ්ය නාළිකා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. බන්දුල
පද්මකුමාර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ස්වර්ණවාහිනිෙය් "මුල් පිටුව"
වැඩසටහන ගැලවිලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද ඒ භීෂණය? ෙහේතුවක්
නැතිව ෙම්වා ෙවන්ෙන් නැහැ. "අපි එෙහම කිසිම බලපෑමක්
කරලා නැහැ" කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියයි. ඒ කියන්ෙන්
බලපෑමක් ෙනොකරත් ආයතන පධානීන්ට බයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඒ බය ඇති කරන්න එපා. පසු ගිය
ආණ්ඩුව කවදාවත් "මුල් පිටුව" වැඩසටහන නැවැත්වුවාද? බන්දුල
පද්මකුමාර ආණ්ඩුව විෙව්චනය කළ පවෘත්ති මුල් පිටුෙවන්
ෙගනාෙව් නැද්ද? ෙගනාවා. අපි ඒවාට විරසක වුණාද? නැහැ.
"සිරස" නාළිකාෙව් ආණ්ඩුව විෙව්චනය කරන වැඩසටහන් ෙමොන
තරම් ගියාද? පාළු ෙගයි ෙකොච්චර වළං බින්දාද? අපි ඒවා
ඉවසන්ෙන් නැතිව ඒවාට පහාර එල්ල කළාද? නැහැ. ඒ නිසා
කරුණාකරලා
මාධ්යයට
නිදහස
ෙදන්න;
මාධ්යයට
පජාතන්තවාදය ෙදන්න; කරුණාකරලා ෙම් මත දරන්න තිෙබන
අවස්ථාව ෙදන්න. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය්
ඔබතුමන්ලාත් ෙගොඩනඟපු ඒ පරමාදර්ශී මත කරුණාකරලා දැන්
කියාත්මක කරලා ෙපන්වන්න. ඔබතුමන්ලා ඒ පරමාදර්ශී මත
ෙගොඩක් ෙගනාවා. "යහපාලනය" කියන වචනය ඉතාම වැදගත්
සංකල්පයක්. ඒ "යහපාලනය" කියන එක "ගව පාලනයක්" බවට
පත් ෙවන්න ෙදන්න එපා. "යහපාලනය" කියන වචනෙය්
අර්ථෙයන්ම ඒක පවත්වා ෙගන යන්න.
අවසාන වශෙයන් අපි ෙම් ටික කියන්න කැමැතියි. අපි
ඉන්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය්යි. අපි කවර ෙලසකින්වත්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලනයට සින්න වුණු, එෙහම නැත්නම්
උකස් කළ විරුද්ධ පක්ෂයකට අයිති නැහැ. ෙම් රෙට් ලක්ෂ
58කට ආසන්න ජනතාව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා දිනවන්න
කටයුතු කළා. දහසකුත් අවලාද ෙබොරු ෙබ්ගල් ගහලා, පච
වපුරලා, අද කියන ඔය නැව්වල ආයුධ තිෙබනවාය කියනවා
වාෙග් කථා, ඒ වාෙග්ම ෙකොෙහේවත් තිෙබන කාර් ඇදලා ඒවා ඒ
පවුෙල් ලැම්ෙබෝගිනි කියනවා වාෙග් කථා, ආරක්ෂක ෙල්කම්
කියන නිල තනතුරට තිෙබන ගිණුම ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂෙග්
ෙපෞද්ගලික ගිණුමක්ය කියනවා වාෙග් කථා සිය දහස් ගණනක්
ෙගොතලා මිනිස්සුන්ෙග් ඇස් නිලංකාර කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා
බලය ගත්තාට කමක් නැහැ. නමුත් ඒ බලය ඒ ආකාරයට පවත්වා
ෙගන යන්න බැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න
කැමැතියි, ඒ බුලත් ෙකොළය ලකුණට ඡන්ද තව ලක්ෂ
ෙදකහමාරක් තිබුණා නම් ෙම් පතිඵලය මීට වඩා ෙවනස් වන බව.
ඔය ෙබොරු පචාරක ව්යාපාරය තුළින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ඡන්ද
ලක්ෂ ෙදකහමාර හරවා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒක පශ්නයක්
නැහැ. හැබැයි, එක ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් බහුතර
ජනතාවෙග් විශ්වාසය තිෙබන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
ජනාධිපතිතුමා ෙකෙරහියි කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක
කරන්න එපා. ඒක අමතක කරලා කියා මාර්ග ෙතෝරන්න යන්න

2015 ජනවාරි 20

53

එපා. ඒක ඉතා බරපතළ වරද්දා ගැනීමක්. ඒ නිසා අපි ඉතා
ඕනෑකමින් කියනවා ඒ ලක්ෂ 58ක ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී
සිටින බව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු
සඵල කරන්න අපි ඇප කැප ෙවනවාය කියන එකත් අවධාරණය
කරමින් සැබෑ විරුද්ධ පක්ෂයක් ෙගොඩ නඟන්න එක් ෙවන්න
කියලා ෙම් සියලුම මන්තීවරුන්ට ආරාධනා කරමින් මම මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ඔබ සියලු ෙදනාටම සුබ
පතනවා.
[අ.භා. 3.56]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් ගරු සභාවට පිවිසි
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට අෙප් සතුටත්,
අෙප් සුබ පැතුමත් මා පථමෙයන්ම පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම නව
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා තුන්වැනි වරටත් ෙම්
රෙට් අගාමාත්ය ධුරයට පත් වීම ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් සුබ
පැතුම් ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මීට ෙපර පැවැති මැතිවරණ
හා සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් 2015 ජනාධිපතිවරණය නිදහස්,
සාධාරණ, සාමකාමී මැතිවරණයක් කියා කියන්න පුළුවන්. ඒ
මැතිවරණය පැවැත්වුෙණ් අෙප් ආණ්ඩුව යටෙත්යි. ඒ මැතිවරණය
ෙමෙහයවූ විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා, ඒ වාෙග්ම
එතුමාත් එක්ක එයට ඍජුව සහාය දුන් ෙපොලිස්පතිතුමා ඇතුළු
අෙනකුත් සියලු නිලධාරින්ට අෙප් ව්යවස්ථාදායකෙය් ෙගෞරවය
හිමි විය යුතුයි. මම හිතන විධියට එය අපි අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ
ආකාරෙය් ඉතාමත්ම සාමකාමී මැතිවරණයක්. මාෙග් තක්ෙසේරුව
අනුව නම් මැතිවරණ ඉතිහාසෙය් පැවැති සාමකාමීම මැතිවරණය
ෙම් මැතිවරණයයි.
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මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2005 ඉඳලා 2015
දක්වා කාලය තුළ කර තිෙබන වැඩ පිළිබඳව මම කථා කරන්න
කැමැතියි. යුද්ධය ජයගහණය කිරීම ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික
කාරණයක් ෙනොෙවයි. යුද්ධය ජයගහණය කිරීමට ෙද්ශපාලන
නායකත්වය දුන්නු පුද්ගලයා විධියට, රාජ්ය නායකයා විධියට,
ජනාධිපතිතුමා විධියට කළ ෙමෙහවර ඓතිහාසිකයි. ඔහු
ෙද්ශපාලනෙයන් නික්ම ගිහින් තිෙබන අවස්ථාෙව්දී එය අපි
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කිරීම අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අවුරුදු
දහයක -2005 සිට 2015- කාලය තුළ අභිෙයෝගයන් තිබුණා.
ජාතික වශෙයන් තිබුණු අභිෙයෝගය තමයි යුද්ධය. අනික්
පැත්ෙතන් ගත්තාම 2007 වර්ෂෙය් ඉඳලා 2013 වර්ෂෙය්
ෙදසැම්බර් දක්වා කාලය තුළ ජාත්යන්තර වශෙයන් ආර්ථික
අවපාත, ආර්ථික අර්බුද කියන අභිෙයෝගයන් පැවතුණා. ඒ
අභිෙයෝගයන් ෙදකම තිෙබද්දී 2005 ඉඳලා 2015 දක්වා සියයට
හයත්, සියයට අටත් අතෙර් ආර්ථික සංවර්ධන ෙව්ගයක් ඇති
කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ෙභෞතික සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම තුළින්
අෙප් රට විශාල පිම්මක් ඉදිරියට ගියා. ඒක නැහැයි කියලා
කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමක් ඇත්ෙත් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන්
ෙද්ශපාලන
නායකත්වය
දුන්නු
හිටපු
ජනාධිපතිතුමා
ෙද්ශපාලනෙයන් නික්ම ගිහින් තිෙබන අවස්ථාෙව්දී එතුමා අගය
කරමින් කථා කිරීම ෙම් අවස්ථාෙව් උචිත යැයි කියලා මම
කල්පනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 1986 ජුනි මාසෙය් 19වැනි
දා ෙම් ආසනෙය් ඉඳ ෙගන නව ෙදනාෙග් විපක්ෂයට සම්බන්ධ
වුණු ෙකෙනකු හැටියට මා විෙශේෂෙයන් සන්ෙතෝෂ වනවා, අවුරුදු
ගණනාවකට පස්ෙසේ යළිත් වරක් ෙම් ආසනෙය් ඉඳ ෙගනම කථා
කරන්න ලැබීම ගැන. එයත් ඓතිහාසික වශෙයන් වැදගත් වනවා.
ෙමොකද, එදා -1986 දී- ෙලෝකෙය් තිබුණු පුංචිම විපක්ෂය මා
නිෙයෝජනය කළා. අවුරුදු 29කට පස්ෙසේ ෙලෝකෙය් තිෙබන
ෙලොකුම විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් අද ඒ ආසනෙය්
ඉඳෙගනම කථා කරන්න ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.

ෙම් මැතිවරණෙය්දී ඡන්දදායකයන්ෙගන් සියයට 81ක් ඡන්දය
පාවිච්චි කළා. ජනාධිපතිවරණ ඉතිහාසය ගැන බැලූ විට ෙමය
ඉහළම පතිශතයක්. අනිකුත් මැතිවරණ ගැන බැලුවත් ඉහළම
පතිශතයක්. ඊෙය් ජාතික දින උත්සවයකදී යුෙරෝපා තානාපතිවරු
ගණනාවක් මට හමු වුණා. ඔවුන් ඉතාම ඉහළින් අගය කළ
කාරණයක් තමයි, ෙසසු සියලු රටවල් අබිබවා ශී ලංකාෙව් ඡන්ද
දායකයින් ෙද්ශපාලන අවෙබෝධයකින් සහ හැඟීමකින් යුතුව
සියයට 81ක පතිශතයක් දක්වා ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම. එය ඉදිරි
ගමනට සුබ ලකුණක් කියලා ඔවුන් පකාශ කළා.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප හමුෙව් විෙශේෂ අභිෙයෝග
ගණනාවක් තිෙබනවා. දවස් සියෙය් වැඩසටහන පිළිබඳව අෙප්
සහෙයෝගය අප පකාශයට පත් කරලා තිෙබනවා. අපි බලාෙගන
ඉන්නවා, ෙම් කාලය තුළ ෙම් කාර්ය භාරය කරන්න පුළුවන්ද
කියලා. මම ෙම් කියන්න යන කාරණය වාර්තාගත වන්නත් ඕනෑ;
ඉතිහාසයට එක් වන්නත් ඕනෑ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට අපි නම් කිව්ෙව් මැතිවරණයකට යන්න එපාය
කියලායි. මැතිවරණය පිළිබඳව විගහ කරලා, ඒ මැතිවරණය
පරාජය ෙවන්නට තුඩු ෙදන ෙහේතු සියල්ලක්ම මම පැය ෙදකක්
තිස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට කියා සිටියා.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් හිටපු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙමෙතක් ෙලෝකෙය් කිසිම රටක
ෙනොවූ ආකාරෙයන්, පජාතන්තවාදී විධියට තමන්ෙග් පරාජය
පිළිෙගන නික්ම ගියා. ඒ නිසාම ජනතාවෙග් ෙගෞරවය වඩාත් වැඩි
වුණා. ඒ අවස්ථාෙව් කුමන්තණයක් සිද්ධ වුණාද කියලා විවිධ මත
මාධ්යය තුළින් මතු කරනවා. කුමන්තණ ගැන අපට ෙහොඳ
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා; අත් දැකීම් තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් තිබුණු
කුමන්තණ ගැනත් අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. හමුදා
කුමන්තණයක් සඳහා අගවිනිශ්චයකාරතුමා කැඳවා ගන්නවාද?
හමුදා කුමන්තණයක් සඳහා ඇෙටෝර්නි ෙජනරාල්තුමා කැඳවා
ගන්නවාද? ඇත්ත වශෙයන්ම සිදු වූණු ෙද් පිළිබඳව කවුරුත්
දන්නවා. නමුත් මම හිතන හැටියට ජන මාධ්යය තුළින් අනවශ්ය
ෙද්වල් පචාරය කරනවා. එතුමා නිහඬවම නික්ම ගියා. එහි අගය
අඩු කරලීමට ෙනොෙයක් මාධ්යයන් විසින් ෙගනයන වැඩ පිළිෙවළ
අපි පතික්ෙෂේප කරනවා. රෑ ෙදොළෙහේ ඉඳලා උෙද් තුන හතර වන
තුරුම විපක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුත්, අපි ඔක්ෙකොමත් දුරකථන
මාර්ගෙයන් කථා කරමින් හිටිෙය්. ඒ නිසා එවැනි කිසිම ෙදයක් සිදු
වුෙණ් නැති බව අප දන්නවා.

එතුමාට තව අවුරුදු ෙදකක් තිබුණා තනතුෙර් ඉන්න. ඒ කාලය
තුළ අය වැය ෙදකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම
ජනතාවෙග් ෙනොවිසඳුණු පශ්න තිෙබනවා. ජනවාර්ගික පශ්න,
මැතිවරණ කමෙය් සංෙශෝධන පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා, ව්යවස්ථා
සංෙශෝධන පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා, අපි කවුරුත් එකතු කරෙගන
ෙම් පශ්න විසඳාෙගන යන්න කියලා අපි කිව්වා. අපි ඒක කිව්වාට
ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා ෙවනම කල්පනා කළා. එතුමාට
අයිතියක් තිෙබනවා කැමැති ෙද්ශපාලන තීරණයක් ගන්න. මම
ෙම් කරුණු සඳහන් කරන්න ෙහේතුව ඉදිරි කාලෙය්දී ෙද්ශපාලන
බලෙව්ග, සමාජ බලෙව්ග හැසිෙරන ආකාරය පිළිබඳව
තක්ෙසේරුවක් කිරීමට අෙප් රෙට් ජාතික නායකයන්ට පුළුවන්
ෙවන්න ඕනෑ නිසායි. රට අනතුරු තත්ත්වයකට පත් කරන්ෙන්
නැතිව, ෙද්ශපාලන බලෙව්ග හරියට තක්ෙසේරු කරලා
මැතිවරණයකට යන ෙව්ලාව ෙම්කද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීම
පිළිබඳව අවෙබෝධයක් රෙට් ජාතික නායකයන්ට තිෙබන්න ඕනෑ.
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මම තුන් හතර වතාවක්
ගිහින් කිව්වා. සියල්ලක්ම එකින් එක, එකින් එක, එකින් එක
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විස්තර කරලා ඔබතුමාට ෙම් මැතිවරණය ජයගහණය කරන්න
බැරිය කියන කාරණාව කිව්වා. ඒක ෙද්ශපාලන විශ්ෙල්ෂණයක්
වශෙයන් කෙළේ, සියලු සාධක පදනම් කරෙගන ඔප්පු කළ හැකි
ආකාරයට. ඒත් එයින් වැඩක් වුෙණ් නැහැ. මම ඒ ගැන කනගාටු
ෙවනවා. නමුත් අෙප් යුතුකම අපි ඉෂ්ට කළා. අපි ආණ්ඩුව තුළ
ඉන්න වෙම් ෙකොටස් විධියට ඒ ගැන කිව්වා. නමුත් අෙනක්
කවුරුත් ගිහින් කිව්වා දිනනවා, දිනනවා කියලා. හැබැයි අපි නම්
ගිහින් එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. අපි, හිටපු ඇමතිවරුන් තුන්ෙදෙනක්
ඒකට සාක්ෂිකරුවන් වශෙයන් ෙමතැන ඉන්නවා. අපි ගිහිල්ලා
කිව්වා, දැන් මැතිවරණයකට ගිෙයොත් ඔබතුමාට දිනන්න බැහැ
කියලා. අද මම ඒ කරුණු පකාශ කෙළේ ෙම් සිදුවීම ඉතිහාසයට එක්
ෙවන්නත් ඕනෑ, වාර්තා ෙවන්නත් ඕනෑ, ඉදිරිෙය්දී ෙද්ශපාලනය
කරන අයට ෙම්ක නිසි පාඩමක් ෙවන්නත් ඕනෑ නිසා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් දින
සියෙය් වැඩසටහෙන්දී ඇත්ත වශෙයන්ම අපට දිය හැකි උපරිම
සහෙයෝගය ෙදනවා. අපි ඒ පිළිබඳව සන්ෙතෝෂ වනවා. කවුරු
බලෙය් සිටියත් ෙම් පශ්න විසඳන්ෙන් නැතිව ඉදිරියට යන්න
බැහැ. ෙම්වා 1950 ගණන්වල සිට කැකෑරි කැකෑරී ෙනොවිසඳී ඔඩු
දුවලා යුද්ධ බවට පරිවර්තනය ෙවච්ච පශ්න. ෙම්වා අෙප්ම රෙට්
ජනතාවෙග් පශ්න. ගැඹුරට බැහැලා ෙම් පශ්න විසඳීමට අද
අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් පශ්න විසඳන්න බැරි වුණු
එකම ෙහේතුව රෙට් පධාන පක්ෂ ෙදක ෙපොදු එකඟත්වයකට
ෙගෙනන්න බැරි වුණු එකයි. ශුද්ධ වූ සත්යය ඒකයි. අන් කිසිවක්
ෙනොෙවයි. ෙම් පුංචි පක්ෂවල ඉන්න අපි හන්දා ෙනොෙවයි ෙම්
පශ්න වැඩි වුෙණ්.
ෙම් දවස් සියෙය් අන්තර්ගත කාරණාවලට ආණ්ඩු පක්ෂයට
හැටඑක් ලක්ෂයක ඡන්ද ලැබිලා තිෙබනවා. විපක්ෂයට පනස්හත්
ලක්ෂයක ඡන්ද ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවට ජනවරමක් ලැබිලා තිෙබනවා සමහර ජාතික
මූලික පශ්නවලට ෙපොදු එකඟත්වයකට එන්න. ඒ ජනවරම සලකා
බලලා අපි ෙම් කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ එකතු ෙවලා ෙම් පශ්න
විසඳමු. ඒක අපහසුවක් ෙනොෙවයි. අපි ෙහට අනිද්දා මැරිලා යන්න
පුළුවන්. නමුත් ඊළඟ පරම්පරාවට අපි රටක් ඉතිරි කරලා යන්න
ඕනෑ. අපි ඒක කළ යුතුයි. ඒ පැත්ෙතන් බලනෙකොට ගරු
අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් ගන්නා උත්සාහයට අපි
සහෙයෝගය ෙදන්න සූදානම් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ
කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ
නීති ගැන කතා කරනවා නම්, 1959 දී බණ්ඩාරනායක මහත්මයා
ඝාතනය කරන්න මාස කිහිපයකට ෙපර එතුමා කියා සිටියා, ෙම්
රෙට් දූෂණෙයන් ෙතොර මැතිවරණයක් පවත්වන්න බැහැ,
සාධාරණ
මැතිවරණයක්
පවත්වන්න
බැහැ,
සාමකාමී
මැතිවරණයක් පවත්වන්න බැහැ, ඒ නිසා අපි හැඳුනුම්පතක්
හඳුන්වා ෙදන්න ඕනෑ, ඡන්දය සඳහා භාවිත කිරීම සඳහා ඒ
හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය කරන්න ඕනෑ කියලා. එම පනත ඉදිරිපත්
කරන ෙව්ලාෙව්දී 1959 දී එතුමා කළ කතාව මම උපුටා දක්වලා ඒ
කරුණ කියා සිටියා. අපට ඒක කියාත්මක කරන්න අවුරුදු 50ක්
ගියා. 1959 දී ගරු බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අදහස
2009 වර්ෂෙය් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
යටෙත් කියාත්මක කරන්න අපට අවුරුදු 50ක් ගියා. මා එවකට
ව්යවස්ථාදායක කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්යවරයා. ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ Select Committee එෙක් සභාපති
හැටියට කටයුතු කළා. ගරු අගමැතිතුමාට මතක ඇති ෙම්
ෙයෝජනාව ඉක්මන් කර කියාත්මක කිරීම ගැන සාකච්ඡා කිරීමට
ඔබතුමාෙග් නිවසට අපි ෙදෙදනා තුන් වතාවක් පැමිණි බව.
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අර්බුදයට ලක් වුණු
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ෙව්ලාෙව් අපි ෙදෙදනා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් පුද්ගලිකව ආයාචනා
කළා. නමුත් පධාන පක්ෂ ෙදක එකඟත්වයකට ෙගෙනන්න අපට
බැරි වුණා. ඒ අෙප් වරද නිසා ෙනොෙවයි. ඒ පශ්නය ඇති වුෙණ්
identity card පශ්නය නිසායි. ඒ සම්බන්ධෙයන් දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා සාක්ෂි දරනවා ඇති. ඒ ෙවලාෙව්ත්
ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම පධාන පක්ෂ ඇවිල්ලා අෙපන් ඇහුවා, "අෙන්!
ෙම්ක කල් දමන්න බැරිද?" කියලා. ෙම් මන්තීවරු ඇවිල්ලා ෙහොර
ඡන්ද දමන්න අයිතිය ඉල්ලූ බව අපි දන්නවා. නමුත් දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත්, මාත් දැඩි ෙලස සිටියා.
අවසානෙය්දී ආණ්ඩු පක්ෂෙය්යි, විපක්ෂෙය්යි එකඟත්වය ලබා
ෙගන තමයි අපි එය කියාත්මක කෙළේ. ඔබතුමන්ලාත් ෙම් ගැටලු
විසඳන්න එකඟත්වයක් ඇති කර ගන්න ෙකොට මතු වන පශ්න
ගැන අපි දන්නවා. හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය ෙනොකළා නම් පසු ගිය
ජනාධිපවරණය ෙකොෙහොමද පැවැත්ෙවන්ෙන්? ෙපොඩ්ඩක්
කල්පනා කර බලන්න. Identity card එක අනිවාර්යය කරලා
තිබුෙණ් නැත්නම් ඒ ජනාධිපතිවරණය යුද්ධයක් බවට පත්
ෙවනවා. එෙහම නම් සමහර විට හමුදා කුමන්තණයකුත් ඇති
වන්න ඉඩ තිබුණා. වෙම් අපි එදා එය දැකපු නිසා තමයි, දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන හිටපු අමාත්යතුමාත්, මාත් ෙලොකු සටනක් ෙගන
ගිහින් ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි ෙදකම එකතු කරලා ඡන්දය
භාවිත කිරීෙම්දී හැඳුනුම්පත අනිවාර්යය කරන්න අනුමැතිය ලබා
ගත්ෙත්. අපි 2009 දී හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය කළ නිසා තමයි
මහින්ද ෙද්ශපිය මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට ෙම් මැතිවරණය
සාධාරණව පවත්වන්න ඉඩකඩ ලැබුෙණ්. එෙහම නැත්නම්
එතුමාට ෙම් තත්ත්වය පාලනය කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. වෙම්
අපි තුන්ෙදනා මහින්ද ෙද්ශපිය මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා හම්බ
ෙවන්න ගියා. එහිදී අපි එතුමාට දැඩි ෙලස කියා සිටියා,
"තමුන්නාන්ෙසේ අපක්ෂපාති විධියට, සාධාරණ විධියට, සාමකාමි
ෙලස නිදහස් මැතිවරණයක් පවත්වන්න ඕනෑ. ෙමය අනාගතය
තීරණය කරන මැතිවරණයක් ෙවනවා"යි කියලා. අපි අෙප්
පැත්ෙතන් අවශ්ය සියලු උපෙදස් දුන්නා. අපි අෙප්ක්ෂා ෙනොකළ
ආකාරෙයන්, කිසිම ෙකනකුට අත තබන්න බැරි වන විධියට
එතුමා ඒ කටයුතු සියල්ලම කියාත්මක කිරීම ගැන මා එතුමාට
ගරු කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මා අවංකවම සඳහන් කරන්න ඕනෑ,
එතුමාටම හරි යන්න ෙපොලිස්පති ඉලංගෙකොන් මැතිතුමාත් සිටි
බව. ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමා ෙවනුවට ෙවන ෙපොලිස්පති ෙකෙනක්
සිටියා නම් මා හිතන හැටියට අද ෙවනත් තත්ත්වයක් ඇති
ෙවන්න තිබුණා. එෙහම නම් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට සහාය
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි රජෙය්
නිලධාරින් ෛධර්යවත් කරන්න ඕනෑ. ඒ ෙදෙදනා රජෙය්
නිලධාරින්. අද රජෙය් ෙසේවෙය් ෙමවැනි නිලධාරින් ඇත්ෙත්
නැහැ. එෙහම අදීන නිලධාරින් ඇත්ෙත් නැහැ. එෙහම අවංක
නිලධාරින් ඇත්ෙත් නැහැ. එෙහම අව්යාජ නිලධාරින් ඇත්ෙත්
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ්ය ෙසේවාව යළි ෙගොඩ නැඟීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන නිසා මහින්ද ෙද්ශපිය, ඉලංගෙකෝන් වැනි
ආදර්ශවත්
රාජ්ය
ෙසේවකයන්
අනුගමනය
කරමින්,
ෙද්ශපාලනෙයන් ෙතොරව, ෙගෞරවයක් ඇති වන ආකාරෙයන්
රාජ්ය ෙසේවාව පවත්වා ෙගන යන්න. එය විපක්ෂයටත් ෙහොඳයි.
මන්තීවරු සමහර පශ්න සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂෙය් සිටින විට කෑ
ගහනවා. නමුත් ආණ්ඩු පක්ෂයට ගියාම එතුමන්ලාට ඒවා අමතක
වනවා. එෙසේ නැතිව ෙම් වාෙග් ෙපොදු පශ්න, අවශ්යම ජාතික
පශ්න විසඳන්න උත්සාහ කරමු කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, යහ පාලනය පැත්ෙතන්
පියවර ගණනාවක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ හැම එකකටම
අෙප් සහෙයෝගය ෙදනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් දිගින් දිගටම කථා
කරන්න අවශ්ය නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමා අපට පතිඥාවක්
දුන්නා, ඉදිරි කාලෙය්දී විවාද සඳහා දින පතා අවස්ථාව ලබා
ෙදනවාය කියලා. මා එක කාරණාවක් ගරු අගාමාත්යතුමාට
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ඉදිරිපත් කර සිටිනවා. ෙම් දවස්වල TV බලන ෙකොට එක
අවස්ථාවක මා දැක්ක සිද්ධියක් කියන්නම්. ඒ ගැන මට ලජ්ජයි.
ඔබතුමාෙග් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා මිරිහාෙන් යම් තැනකට ගිහින්
බඩු ෙසොයනවා. රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා යනවාද ෙපොලීසියත් එක්ක?
එතුමාට තිෙබන්ෙන් ආරංචියක් ලැබුණාම ෙපොලීසිෙය්
පැමිණිල්ලක් කරන එකයි. රෙට් මුදල් ඇමතිතුමා ෙපොලීසියත්
එක්ක යනවා, ගිහින් order කරනවා. අෙප් රෙට් මුදල් ඇමති
තනතුරු දැරූ අය ෙගෞරවනීයයි. එතුමා මෙග් මිතයා. මා එතුමාට
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපෞද්ගලිකව කියන්න බලා ෙගනයි සිටිෙය්.
නමුත් දැන් ෙම් පශ්නය මතු වුණු නිසායි මා කියන්ෙන්. මෙග්
ෙහොඳ මිතෙයක්, සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා. එතුමා
කාර් එකක් ෙසොයන්න ගිහින් තිෙබනවා. එතුමා නිෙයොජ්ය
ඇමතිවරෙයක් ෙන් ෙදවියෙන්! ඒ ගැන ෙපොලීසියට කියන්න.
එෙහම නැත්නම් අගමැතිතුමාට කියන්න. අගමැතිතුමා ඒ
සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝගයක් ෙදයි. අමාත්ය ධුරය බාල්දු කරන්න
එපා. ඒ වාෙග් තැන්වලට යන්න එපා. එතැනට ගිහින් කාර් එක
ෙසොයා ෙදනවා. කාර් එක කාෙගද කියා පශ්න කරන්න ෙපොලීසිය
බලා ෙගන ඉන්නවා. නමුත් එතුමායි පශ්න කරන්ෙන්. අමාත්යවරු
ඒ තත්ත්වයට පත් වනවාද? එය යහ පාලනෙය් ආරම්භයද? ෙම්වා
පසු ගිය දවස් 10 ඇතුළත අපි දුටු ෙද්වල්. අගාමාත්යතුමනි, ඔබතුමා
සද්භාවෙයන් යමක් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අපි කිසි
ෙලසකින් ඒ ගැන පශ්න කරන්ෙන් නැහැ.
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාටත් බැරි වුණා, ෙමය පාලනය
කරන්න. එතුමාට ඉක්මනට යන්න සිදු වුෙණ්, එතුමාෙග් වෙට්ම
හිටපු කට්ටිය නිසාය කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා.
එම නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුහුණු දුන් පරාජය තුළින්
නිසි පාඩම් වර්තමාන නායකයන්ටත් ඉෙගන ගන්න පුළුවන්. අපි
සියලු ෙදනාම ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒක සියලු ෙදනාටම
වැදගත්. පසු ගිය කාලෙය් උපෙදස් දීලා තිෙබන්ෙන් එතුමා යහ
මගට ගන්න ෙනොෙවයි, එතුමාෙග් මිනීවළ පැත්තට හරවන්නයි.
මම එතුමාට ඒවා ගැන කිව්වා. මම කථානායකතුමාටත් කියා
තිෙබනවා. කියන්න පුළුවන් හැම තැනකටම කිව්වා. ඒවා
වළක්වන්න හැම ෙදයක්ම කළා. නමුත් ගජ මිතුරන් කටයුතු
කරලා තිෙබන්ෙන් ඒවා වළක්වන පැත්තට ෙනොෙවයි, එතුමා
අමාරුෙව් දමන පැත්තටයි.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் )

-

சுற் லா

மற் ம்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Tourism and
Sports)

ගරු මන්තීතුමනි, වන්දි බට්ටෙයෝ තමයි ඒක කෙළේ.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඔව්, ඒක තමයි. මම විශාම ගියාට පස්ෙසේ ඒවා ඉතිහාසයට එක්
කරන්න ෙපොතක ලියන්නයි ඉන්ෙන්. මම මීට වඩා කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. අෙප් අගාමාත්යතුමා ගන්නා වූ උත්සාහයටත්,
ඒ වාෙග්ම අෙප් ජනාධිපතිතුමා ගන්නා උත්සාහයටත් යළිත් වරක්
සුබ පතනවා. ඒ වාෙග්ම දින සියෙය් වැඩසටහනට
හැටෙදලක්ෂයක පමණ ජනතාවක් සහ පනස්හත්ලක්ෂයක පමණ
ජනතාවක් වන ෙදෙකොට්ඨාසයම ඡන්දය දීලා තිෙබන නිසා ෙම්කට
අප අතර වාදයක් කර ගන්න අවශ්ය නැහැ. කවුරුත් එකතු ෙවලා
හැකිතාක් දුරට ෙපොදු එකඟත්වයක් මඟින් ෙම් පශ්නයට විසඳුමක්
ෙසොයමුය කියමින්, ඒ සඳහා ශී ලංකා ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය
වශෙයන් අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවත් පකාශ කරනවා.
1986 ජුනි මාසෙය් 19වැනිදා මෙග් කුලුඳුල් කථාව කරන ෙකොට
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මම ජාතික පශ්නය විසඳිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධෙයන් පැය
එකහමාරක කථාවක් කළා. නමුත් ඒක කවුරුවත් ගණන් ගත්ෙත්
නැහැ. එදා මා කිව්ව සියල්ලක්ම අද සිදු ෙවලා තිෙබනවා. මම එදා
කිව්වා, විධායක ජනාධිපති කමය තමයි ෙම් රෙට් සියලු අර්බුද,
පශ්න ඇති කෙළේ කියලා. එම කමය අෙහෝසි කරනතුරු ෙම් රෙට්
අනාගත පරම්පරාවට කිසිම නිදහසක් නැහැ කියන එක පකාශ
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක කරන්න බැහැ. ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, මට ඒක
කරන්න බැහැ. මෙග් නම කැෙඳව්වා. මම කථා කළ යුතුයි.
ඔබතුමාට පමුඛත්වයක් ෙදන්න මට බැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පැන නැඟුණු
කරුණක් සම්බන්ධෙයන් -

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

එෙහම උත්තර ෙදන්න බැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
සංවිධායක තමයි. මම ඒක පිළිගන්නවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

එෙහම ෙනොෙවයි. කාරණයක් නිවැරදි කිරීම සඳහායි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙහොඳයි, ඔබතුමා නිවැරදි කිරීම කරන්න. I am prepared to

give you time, but do it very quickly.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මිත ඩිව් ගුණෙසේකර
මැතිතුමාෙග් කථාෙව්දී පැන නැඟුණු එක කාරණයක් තිෙබනවා,
නිවැරදි කළ යුතු. ඒ තමයි, හැඳුනුම්පෙත් වැදගත්කම ගැන. අපි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් එකඟ ෙවනවා. නමුත් ෙම්
හැඳුනුම්පත නීත්යනුකූල කෙළේ, 2005 දීයි. 2005 දී හැඳුනුම්පත
නීත්යනුකූල කරන ෙවලාෙව් මමයි අධිකරණ ඇමතිවරයා. එම
පනත ඉදිරිපත් කෙළේ මමයි. මට මතකයි, අගමැතිතුමාත්
කථානායකතුමාෙග් සාකච්ඡා කාමරයට ඇවිල්ලා අපි ෙම් ගැන
සාකච්ඡා ගණනාවක් පැවැත්වූවා. සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඇවිල්ලා
මා සමඟ ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ සාකච්ඡාවල පතිඵලයක්
වශෙයන් යම් යම් සංෙශෝධනවලට යටත්ව අපට පුළුවන්කම
ලැබුණා, 2005 දී හැඳුනුම්පත අනිවාර්යය කරන්න. ඒක කෙළේ,
2005 දීයි. 2009 දී පැවැති සාකච්ඡාවට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
මහතා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා සමඟ මමත් සහභාගි වුණා.
ෙමතුමාෙග් කාර්යාලයට ගියා. ඒ ගිෙය් පධාන වශෙයන්ම
සමානුපාතික මැතිවරණ කමය අවලංගු කිරීෙම්දී ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද ෙම් මිශ කමය හදන්ෙන් කියන එක ගැන කථා
කරන්නයි. අපි ගිහින් ෙදවතාවක් සාකච්ඡා කළා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

I agree with you. පටලැවිල්ලක් වුණා කියන එක මම
පිළිගන්නවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා.
[අ.භා. 4.17]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම චාරිතානුකූලව
නව අගමැතිතුමාට අෙප් සුබ පැතුම් පිළිගැන්විය යුතුයි. එය ඉටු
කිරීම මෙග් සතුටයි. ෙදවනුව, ෙමහි පැමිණ නික්ම ගිය මෙග්
ඉතාම හිතාදර මිතුරා වන නව ජනාධිපතිතුමාට එම තනතුරට
පත්වීම ගැන මෙග් ආශිංසනය මා පළ කළ යුතුයි.
ෙමය ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් අපූරු අවස්ථාවක්.
ෙමය ඉදිරි කාලෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසය හදාරන ශිෂ්යයන්
ෙකොයි විධියට අර්ථ කථනය කර ෙගන විගහ කර ගනීද කියලා
දන්ෙන් නැහැ.
පළමුවන වතාවට බහුතරයක් තමන්ෙග් බලය අත් හරිනවා.
බහුතරයක් හැටියට පත් ෙවලා, බහුතරය තමන්ෙග් බලය අත්
හරිනවා. බහුතරයක් නැති නායකයා අගමැති හැටියට පත් ෙවනවා.
ෙම් බහුතරයට අයත්ව සිටි නායකෙයක් අවසාන අවස්ථාෙව්
විපක්ෂෙය් සන්ධානයකට එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා
වනවා. ෙම් අපූරු සිද්ධීන් තුළ විපක්ෂෙය් ෙවනම ඉන්නට පජාතන්තවාදී වාමාංශික ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඉන්න එකම මන්තීවරයා මම- අපට ලබා දුන් ඉඩකඩ ගැන ගරු
කථානායකතුමාට අප ස්තුතිවන්ත වනවා.
කුමක් නිසා ෙමෙසේ සිදු වී දැයි කවුරු ෙහෝ විගහ කරන්න
ගිෙයොත් ෙමයට ෙහේතුව, ඇති වුණ ගිවිසුමක් කියලා තීරණයක්
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. එවැනි ගිවිසුමක් ඇති වුෙණ් ඇයි?
බහුතරය එකඟ වුෙණ්, බහුතරයක් නැති ෙකනා අගමැති කරන්න.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකත්වය, සභාපතිත්වය ෙනොදී
අත්හිටවූවත් එතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාම ඒ අත්හිටවූ
ධුරය එතුමාට නැවතත් ලබා ෙදන්නට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
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තීන්දු කළා. ෙම්වා සාමාන්ය සිද්ධීන් ෙනොෙවයි, අසාමාන්ය
සිද්ධීන්. දැන් ෙම් කරුණු මම මතක් කෙළේ අෙප් 58 ලක්ෂයකට
කිට්ටු ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති
කරන්න ෙනොෙවයි. අපි අද ජනමත විචාරණයක් තියලා ඒ 58
ලක්ෂෙයන් ඇහුෙවොත්, ඔබ එකඟද- [බාධා කිරීමක්] ඒ 58 ලක්ෂය
ගැන මම කථා කෙළේ. ඒ 58 ලක්ෂය ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "අපට
ඕනෑ අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා." එතුමා පරාදයි. දිනුෙව් ෙම්
අය කියන හැටියටම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු
ෙල්කම්වරයා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් තහනමට ලක් ෙවලා. නමුත් ක්ෂණිකවම ඒ
කාරණාව විසඳා ගැනීමත්, ෙම් විධියට සම්මුතියකට පැමිණීමත්,
බහුතරය තමන්ෙග් අයිතිය අතහැරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අනිකුත්
විපක්ෂයට තමන්ෙග් බලය පාවා දීමත් ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය්
එක්තරා කදිම අවස්ථාවක්.
මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ කුමන්තණය ගැන.
කුමන්තණයක් තිබුණාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. එවැනි
උත්සාහයක් ගත්තාද කියා දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒකට පුද්ගලයන්
කැෙඳව්වාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒවා කිසිවක් අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒවා
ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑ ඔබතුමන්ලා. කඩිනමින් ඒවා ගැන
ෙසොයා බලන්න. ෙසොයා බලා ඒවාෙය් නිසි කටයුතු කිරීමට
අපමාදව ඔබතුමන්ලා ෙයොමු ෙවන්න. ඒ ගැන කිසිම වරදක් නැහැ.
නමුත් අපි දන්නා වූ ෙදයින් අපි කථා කරනවා නම්, ගරු රාජීව
විෙජ්සිංහ මහතා එදා රෑ 2ට මට telephone එෙකන් කථා කළා.
කථා කරලා කිව්වා, "ෙමොකද ෙම් ෙවන්ෙන්? පතිඵල ඒම
නැවතිලා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් කාර්යාලෙය් ෙමොකක්
ෙහෝ ෙවමින් තිෙබනවාද?" කියලා. මම වහාම ෙකොමසාරිස්තුමාට
කථා කළා. කථා කළාම අතිෙර්ක ෙකොමසාරිස්තුමා පිළිතුරු
දුන්නා. මම ඇහුවා, "ඔතැන ඡන්ද ගණන් කිරීෙම් කියාදාමයට යම්
බාධාවක්, අවහිරයක් ෙවලා තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම්
ෙමොකක් ෙහෝ සිද්ධියක් තිෙබනවාද?" කියලා. එතුමා කිව්වා,
"එෙහම මුකුත් නැහැ. පතිඵල නිකුත් කරන අතෙර් අපි ෙපොඩි
විෙව්කයක් ගත්තා. ඒකයි පතිඵල නිකුත් කිරීම නැවැත් වුෙණ්."
කියලා. ඒක තමයි කථාෙව් මුල; කථාව පටන් ගන්නා තැන. අෙප්
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා වාෙග් ෙකෙනකුත් මට telephone කරලා
ඇහුවා, "කඩා වැදිලා ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ සිද්ධියක් ෙවලා
තිෙබනවාද, ෙකොමසාරිස්තුමාෙග් කාර්යාලෙය් ඡන්ද ගණන් කිරීම
නැවැත්වීෙම් පයත්නයක් ෙහෝ සිදු වීමක් තිෙබනවාද" කියලා. දැන්
ඔතැනින් තමයි ඒ කථාව ෙගොඩ නැෙඟන්ෙන්. හැබැයි, මට
හිෙතන්ෙන් ඊට වඩා ෙලොකු කථාවක් ගරු මංගල සමරවීර මහතා
දන්න නිසා ෙවන්න ඇති පැමිණිල්ලක් කරන්න ඇත්ෙත්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කරනවා නම් ෙමෙතක් හිටපු ඉතාම පජාතන්තවාදී
ජනාධිපතිවරයා හැටියට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට කාරණා
තුනක් නිසා ඉතිහාස ගත ෙවන්න පුළුවන්. එකක් තමයි,
ඉතාමත්ම ෙහොඳින් ඡන්ද පැවැත්වීම. එතුමා 2005 දී හා 2010 දී
දිනුවාට පස්ෙසේ ෙම් රෙට් විරුද්ධවාදින්ට කිසිම කරදරයක් වුෙණ්
නැහැ; ෙවන්න ඇරිෙය්ත් නැහැ.
ඊළඟ කාරණය තමයි, අෙනක් හැම පළාතකම පැවැත්වූවා
වාෙග් උතුෙර් පළාත් පාලන ඡන්දය හා නැෙඟනහිර පළාත් පාලන
ඡන්දය පැවැත්වීම. ෙම්වා නිසි ආකාරව පැවැත්වූවා. ෙම්වා කිසිම
ආකාරයක දූෂිත මැතිවරණයන් කියලා කවුරුවත් බරපතළ
විධියකට ෙචෝදනා කරලා නැහැ. ඊට පස්ෙසේ පැවැත්වූවා, උතුෙර්
පළාත් සභා මැතිවරණය. අෙප්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සමහරු
ඒකට විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ ෙවලා කිව්වා, "ඕක තියන්න එපා.
ඕක තියනවා නම් පළාත් සභාවල බලය කපලා දාලා තමයි
තියන්න ඕනෑ" කියලා. අපි කිව්වා, "ඒක එෙහම කරන එක
වැරැදියි. දැනට තිෙබන පළාත් සභාවලට බලය දීලා තිෙබන
ආකාරයට උතුරටත් පළාත් සභා බලය ලැෙබනවා. ඒ නිසා පළාත්
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සභා ඡන්දය තියන්න" කියලා. ජනාධිපතිතුමා ඒකට කන් දුන්නා.
ජනාධිපතිතුමා ඒකට කන් දීලා උතුරු පළාත් සභා ඡන්දය
පැවැත්වූවා. ඒක ඉතාමත්ම සාධාරණ මැතිවරණයක්. කට්ටිය
කිව්වා, "හමුදාව මැදිහත් ෙවලා ඒ ඡන්දය අවුල් කරයි. හමුදාව
මැදිහත් ෙවලා ඒ ඡන්දය ගසා කාවි" කියලා. නමුත් එෙහම
ෙමොකුත් වුෙණ් නැහැ. ගරු සම්පන්දන් මන්තීතුමන්ලාෙග් පක්ෂය
සියයට 60කට වැඩි බලයක් ඒ ඡන්දෙයන් ගත්තා. මට මතකයි,
ෙම් ඡන්දයට යන ෙවලාෙව් අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා කැබිනට්
මණ්ඩලයට කියනවා, "මම උතුරු පළාෙත් ඡන්දය තියන්න
යනවා. අපි පරදින්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැකි තරම් ෙහොඳින්
පරදිමු. ෙම් ඡන්දයට කිසියම්ම වූ තුවාලයක් ෙවන්න තියන්න එපා.
ෙම් ඡන්දය, කිසියම් ආකාරයක අපවාදයකට, ෙචෝදනාවකට ලක්
ෙවන්න තියන්න එපා. එෙහම වුෙණොත් ඡන්දය පරාජය වුණාට
වඩා නරකයි" කියලා. එතුමා එෙහම කිව්වා. "ඡන්දය උතුෙර්
තියලා පරාජය ෙවන එක ෙහොඳයි, ඒ ඡන්දය දූෂිත ආකාරයකට
තියන්න උත්සාහ කරලා ඒ පිළිබඳව ෙචෝදනාවට ලක් ෙවනවාට
වඩා" කියලා එතුමා කිව්වා.
අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ෙමවර ජනාධිපතිවරණෙය්
පතිඵල පිට වී ෙනොෙබෝ ෙව්ලාවකින් අද ඉන්න ගරු අගමැතිතුමා
සමඟ කථා කරලා බලය භාර දීමට එකඟ ෙවලා පිට වී ගිය
ආකාරය ෙම් රට එක්තරා විධියකට පරමාදර්ශී රටක් බවට පත් කර
තිෙබනවා. අභ්යන්තර කථා ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. අභ්යන්තර
කථා තිෙබනවා නම් ඒවා ඉදිරියට අරෙගන ඒවා ගැන කියා
කළාම, ඒවා ගැන දැන ගත්තාම ඒ පිළිබඳව මෙග් තීන්දුව, මතය ඒ
අනුව ෙගොනු කර ගන්නම්. අදට, අපි දන්නා ෙතොරතුරු අනුව
ඉතාමත්ම සාධාරණ, නිදහස් මැතිවරණ පවත්වපු ජනාධිපතිවරයා
එතුමායි. උතුෙර් තමන් පරදින මැතිවරණ පවා ඉතාම සාධාරණව
පවත්වපු ජනාධිපතිතුමා එතුමායි. ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීෙම්දී
කිසිදු දූෂණයකට ඉඩ ෙනොදී, එම මැතිවරණෙය් තීරණය තමන්ට
විරුද්ධව ආපුවාම, වහාම තමන්ෙග් ධුරය භාර දීලා පිට වී ගිය
ජනාධිපතිතුමා එතුමායි. ෙම්වා වාර්තාගත ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ
නිසායි මම ඒක කිව්ෙව්.
මම කැමැතියි, වැඩි ෙවලාවක් ෙනොෙගන ෙම් කාරණය ගැනත්
කියන්න. සමහරුන් කථා කරද්දී ෙචෝදනා කළා, දින සියය වැඩ
පිළිෙවළ තුළ උතුෙර් ආණ්ඩුකාරවරයා අයින් කරලා තිෙබනවා
කියා. හමුදාව අල්ලා ෙගන තිෙබන ඒ ඉඩම් ජනයාට ෙදන්න
නැවතත් කල්පනා කරමින් ඒ ගැන අධ්යයනය කරනවා. ෙම්
පියවරයන් ඇත්තටම ෙම් රෙට් විය යුතුව තිබුණු පියවරයන්. ඉතා
සාධනීය පියවරයන්. ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් පියවරයන් නිසා
ඔබතුමාෙග් ආණ්ඩුවට ෙම් පශ්නය විසඳීමට ෙදොරවල් ඇර ගන්න
පුළුවන්. ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය් විශ්වාසය දිනා ගනිමින් තමයි
අපට ජාතික පශ්නය විසඳන්නත්, ලාංකීය ජාතිය ෙගොඩ නඟන්නත්
පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා, ඒ ගනු ලැබූ
පියවරයන් ඉදිරියට ෙගන යන්න කියලා.
නැෙඟනහිර පළාෙත් ඉන්න රජෙය් පධාන නිලධාරියාට මම
නියම කළා, සිංහෙලන් කථා කරන හැම කථාවක්ම ෙදමළට
පරිවර්තනය කරන්න කියලා. ඒ පධාන නිලධාරියා එතැන ඉඳලා
ඉවත්ව ගියා, "ෙම් ෙමොන කරච්චලයක්ද?" කියලා. Simultaneous
interpretation ෙනොෙවයි. වචනෙයන් වචනයට නැත්නම්
කථාෙවන් කථාවට කරන පරිවර්තනයක්. එවැනි නිලධාරින් තමයි
ෙම් තැන්වල ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි අපට ෙත්රුම්
ගන්න තිෙබන්ෙන්, ඒ පළාත්වල ජනතාවෙග් පතිචාරය ෙමොකක්ද
කියන එක. ඒ නිසා ෙම් ගත්තා වූ පියවර තවත් ඉදිරියට ෙගන
යන්නට ඔබතුමාට ශක්තිය ලැෙබ්වායි කියා අපි පාර්ථනා කරනවා.
ඒ සඳහා සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන්නට පජාතන්තවාදී වාමාංශික
ෙපරමුණත්, අෙප් වෙම් පක්ෂත් සූදානමින් සිටින බව ඔබතුමාට
කිව යුතුයි. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන
එන ෙවලාෙව් වෙම් පක්ෂ එදා ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතාට
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සහෙයෝගය ෙදන්න එකඟ වුණා. ඒ වාෙග්ම මම විශ්වාස කරනවා
අද වන විට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ෙම් පිළිබඳව යම්
ෙත්රුමකට ඇවිත් තිෙබන බව. ඒ අනුව අලුත් ජනාධිපතිතුමා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා හැටියට පත් වුණා. නව
රජය ඇති කර ගත්ත දින සියය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කිරීමට
ඔබතුමන්ලාට විශාල ශක්තියක් තිෙබනවා. ෙම් පශ්නය
නිරාකරණය කිරීමට ෙමෙතක් ඉතිහාසෙය් තිබූ බාධකවලින් ෙතොර
විශාල අවකාශයකට ඔබතුමන්ලා පැමිණ තිෙබනවා, ගරු
අගාමාත්යතුමනි. ඔබතුමාටත්, ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ සඳහා ශක්තිය
ලැෙබ්වායි අපි පාර්ථනා කරනවා.
දැන් අපි විධායක ජනාධිපති බලය නැති කිරීම ගැන කථා
කරමු. එදා සිට අපි කළ ඉල්ලීම එයයි. අද ආපසු හැරිලා බලන විට
ෙපෙනන කාරණයක් තමයි, තමන්ට විධායක ජනාධිපතිකම
නැත්නම් ඒ ධුරෙය් බලය අඩු කරන්නට කැමැතියි, ඒ ධුරය නැති
කරන්නත් කැමැතියි කියන එක. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම ෙන්ද
වුෙණ්? තමන්ට විධායක ජනාධිපති බලය නැති වුණාම, විධායක
ජනාධිපති බලය නැති කරන්නට කැමැතියි. තමන් විධායක
ජනාධිපති බලයට පත් වුණාම එය අත් හරින්නට කැමැති නැහැ.
ඔන්න ඔය පෙහේලිකාෙව් තමයි අපි මුල සිටම කරකැවී කරකැවී
හිටිෙය්. අද පළමුෙවනි වතාවට ජනාධිපතිතුමාෙග් බලය අයින්
කරලා එෙහම නැත්නම් අඩු කරලා අගමැතිතුමා බලය ගන්න
යනවා. අගමැතිතුමා ඒ ගැන සතුටුයි. අෙප් ජනාධිපතිතුමාත් ඒ
පිළිබඳව දී තිෙබන ෙපොෙරොන්දුව අනුව එතුමාටත් ඒ ගැන සතුටට
පත් වන්නට ෙවනවා. ෙම්ක අපූරු සන්දර්භයක්. ෙම් වාෙග් අපූරු
සන්දර්භයක්, ෙම් විධිෙය් ගහෙයෝගයක් ෙල්සිෙයන් එන්ෙන්
නැහැ. ෙම් වාෙග් ගහෙයෝග හරහා ජනාධිපති බලය නැති ෙකනාට
බලය ගන්න -එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික වූ ආණ්ඩුවකට බලය
ගන්න- කිහිප වාරයක් ජාතික ආණ්ඩු හරහා උත්සාහ කළා. නමුත්
බැරි වුණා. එක් අවස්ථාවකදී ෛමතීපාල ෙසේනානායක මැතිතුමා
සහ අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා පක්ෂය තුළ කැරැල්ලක්
ගහලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්නට
උත්සාහ කළා. ඊට විරුද්ධව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ විශාල
නැඟිටීමක් ඇති වුණා. ඒ නැඟිටීම හරහා එදා ඒ ෙවලාෙව්දී
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් බලය තහවුරු කළා.
ඒ වාෙග්ම අපට මතකයි එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක
මහත්මයාව ඝාතනය කළ ෙවලාෙව්ත් සී.පී. ද සිල්වා ඇතුළු පිරිසක්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගැට ගහන්නට
උත්සාහ කළා. ඒ ෙවලාෙව්ත් මැතිනිය එළියට බැස්සා. ඒ
ෙවලාෙව් ඒක රාශි වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් බලය ඒ
උත්සාහයත් වැළැක්වූවා. ෙමොකක්ද ෙම් ජාතික ආණ්ඩුවක්
කියන්ෙන්? ජාතික ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
නිෙයෝජනය කරන බලෙව්ග අත් අඩංගුවට ගන්නා උපකමය.
ෙමොකක්ද ෙම් වර්තමාන ජාතික ආණ්ඩුව කියන්ෙන්? එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් නායකත්වෙයන් පවත්වාෙගන යන්නා වූ ආණ්ඩු
බලයට අවශ්ය කරන අවනත භාවය විපක්ෂෙයන් ලබා ගන්නා
උපකමය. ඒකයි ජාතික ආණ්ඩුව කියන්ෙන්. ජනතාවෙග් ඉල්ලීම්,
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කර ෙදන දින සියය ජාතික
ආණ්ඩුවට නම් අපිත් ඉන්නවා. එෙහම නම් දින සිෙයන් සියයට
යමු. ඒ ඒ දින සියයට, ඒ ඒ වැඩ නියම කරන්න. හැබැයි,
තමෙසක්වලට නම් එන්න එපා. තමෙසක්වලට එන්න එපා. ඒකත්
තිෙබන්ෙන් දින සියයට. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙම් රෙට්
රාජ්ය අංශය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ෙගොඩ නැඟුවා. ඒ රාජ්ය අංශය
ෙගොඩ නඟලා ඒ රාජ්ය අංශය ආර්ථිකය තුළ බලවත් සාධකයක්
බවට පත් කළා.
ඊළඟට උසස් අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට ණයට සල්ලි දීලා, ඒ
අයෙගන් ගාස්තු අය කරන වැඩ පිළිෙවළට එන්න එපා. ෙම්වා
ෙම් රෙට් ඇති වුණු පතිසංස්කරණ ආපිට හැරවීමක්. ඒවාත්
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]

තිෙබනවා ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවෙළේ. අධ්යාපනය
ෙපෞද්ගලීකරණයකට ෙගන යාම ඔබතුමන්ලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ
තුළ තිෙබනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඇස් ඇරලා බැලිය යුතුයි.
එතුමා ජනාධිපතිවරයා ෙලස බලයට පත් වීම සඳහා යම්
එකඟතාවන්ට ආවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අද එතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා හැටියට ඇස් ඇරලා බැලිය යුතුයි.
ෙම් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය 1956 ඉඳලා වමත් එක්ක එකතු
ෙවලා ෙගනාපු ඒ සමාජ පතිසංස්කරණ ආපිට හකුළන්න ෙම් අලුත්
යූඑන්පී ආණ්ඩුවට ඉඩ ෙදනවා ද, ඒකට අවනත ෙවනවා ද කියලා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැවත කල්පනා කර බැලිය යුතුයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිරාජ්යවාදින් මෑත
කාලෙය් ඔවුන්ෙග් උපකමය හැටියට ෙයොදා ගන්ෙන්
පජාතන්තවාදයයි. හමුදා බලය පමණක් ෙනොෙවයි. ගඩාෆි, සදාම්
හුෙසේන් වැනි අරාබි ෙලෝකෙය් අධිරාජ්යවාදයට යටත් ෙනොවූ
නායකයන් හිටපු රටවල නැඟිටීම් ඇති ෙකෙරව්වා. ඒ අය ෙහොඳ
අය ෙනොවන බව ඇත්ත. ඒ අය ෙපරළා දැමිය යුතු අය ද? ඔව්. මා
ඒකට එකඟ ෙවන්නම්. නමුත් ඒ අය ෙපරළා දමා ඊට පස්ෙසේ ඇති
කරපු ආණ්ඩු ෙමොනවා ද? අධිරාජ්යවාදින්ෙග් අතෙකොළු, රූකඩ
ආණ්ඩු. ඊජීප්තුෙව් මුරුසිෙග් ආණ්ඩුව අමු අමුෙව්ම හමුදා
කුමන්තණයකින් ෙපරළුවා. පජාතන්තවාදය තමයි Trojan Horse
හැටියට ඉස්සරහින් ෙගන යන්ෙන්. පජාතන්තවාදය පිටුපසින්
ඉන්ෙන්
අධිරාජ්යවාදයයි.
අවාසනාවකට
අධිරාජ්යවාදින්
පජාතන්තවාදය උපකමයක් හැටියට භාවිත කරනවා. අපෙග්
වුවමනාව පජාතන්තවාදය අනුව ජනාධිපති කමය නැති කිරීමයි.
අධිරාජ්යවාදින්ෙග් වුවමනාව ඒ අයට විරුද්ධව ෙම් රෙට් තහවුරු
වුණු ෙද්ශපාලන ආර්ථිකය තව දුරටත් රැක ගැනීමයි. ෙම්වා
එකිෙනකට පැටළුණා. පජාතන්තවාදය අනුව අපට විධායක
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න ඕනෑ. ඒක ඇත්ත. අෙනක්
පැත්ෙතන් අධිරාජ්යවාදින්ට ෙම් රෙට් තිෙබන ෙද්ෙපොළ මං
ෙකොල්ලකන්නට, නැවතත් ෙම් රෙට් රාජ්ය වස්තුව ඔවුන්ට පාවා
ෙදන්නට, ෙම් රෙට් ධනපති පන්තියට පාවා ෙදන්නට එන්නා වූ
වැඩ
පිළිෙවළක්
එකට
ඇමිණිලා
තිෙබන්ෙන්
ෙම්
පජාතන්තවාදයත් එක්කයි. ෙමන්න ෙම් උගුල තුළ තමයි ෙම් රෙට්
අද ෙම් පතිඵලය ආෙව්. දැන් ෙම්ක ෙහොඳ අත්හදා බැලීමක්.
ලංකාව අධිරාජ්යවාදින්ෙග් රසායනාගාරයක්. ඒ වාෙග්ම එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට බලයට එන්න බැරිවයි හිටිෙය්. කී පාරක් උත්සාහ
කළා ද? කී පාරක් උත්සාහ කළා ද ජනාධිපති ෙවන්න. බැරිවයි
හිටිෙය්.
ෙමන්න,
තුරුම්පුව
ගැහුවා
අධිරාජ්යවාදින්.
පජාතන්තවාදෙය් තුරුම්පුව. ඒ තුරුම්පුවත් එක්ක අද එක්සත්
ජාතික පක්ෂය බලයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා, අෙන්! අෙප් පිහිෙටන්.
මෙග් නම් ෙනොෙවයි. එතුමා අගමැතිවරයා හැටියට භාර ගන්න
තීන්දු කරපු අය පණස්අටලක්ෂයක් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ වගකීම
භාර ගන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් ජනතා විෙරෝධී, ජනතාවෙග් හතුෙරක්
හැටියට ජනතාව හිතන, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය දුන්නා. අෙප් අෙත් තිබුණු බලය දුන්නා.
ෙමන්න ෙම් පිළිබඳව අපට වග උත්තර කියන්න ෙවනවා කියලා
මතක තියා ගැනීම වැදගත්.
මා මීට වඩා ෙව්ලාව ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.
ගරු තිස්ස විතාරණ මන්තීතුමා තායිලන්තය ගැන කිව්වා. ඒ නිසා
මා ඒ ගැන ෙමොනවත් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, තව එක
කාරණයක් කියලා මෙග් කථාව ඉවර කරන්නම්. ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමනි, ඔබතුමා අගමැතිතුමා හැටියට කියා තිබුණා
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉන්දියාවයි, චීනයයි ෙකොටවමින්
ෙදපැත්ෙතන්ම පෙයෝජන ගත්තා කියලා. You have said,
"Mahinda Rajapaksa was playing India against China and
China against India". ෙම්ක ෙහොඳ කථාවක් ෙනොෙවයි, ෙම්
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රෙට් විෙද්ශ පතිපත්තියටත්, ෙම් රෙට් යහපතටත්. චීනයත්,
ඉන්දියාවත් කියන රටවල් ෙදකම ෙම් කලාපෙය් පධාන බලවතුන්
බව අපි දන්නවා. ඉතින්, ෙම් බලවතුන් ෙදෙදනා අතෙර්
සමතුලිතතාවකින් යුතුව කටයුතු කිරීම වරදක් ද? ෙම් බලවතුන්
ෙදෙදනා අතෙර් තිෙබන්නා වූ පතිවිෙරෝධය කුමක් වුණත් ඒක
මැද්ෙද් අපි චප්ප ෙනොවී ඒ ෙදෙගොල්ලන් එක්කම ෙහොඳ හිත
පවත්වා ගන්නට උතුෙර් දුම්රිය පාර හදන්න ඉන්දියාවටත්,
දකුෙණ් දුම්රිය පාර හදන්න චීනයටත් දීම වරදක් ද? ෙම්කට
ෙකොටවනවා කියා කියන්න තරමට ඔබතුමා පහතට වැටුණා ද?
ෙම් ගැන මට කනගාටුයි. ඔබතුමාට ඒක අෙප් රෙට් අනාගත
විෙද්ශ පතිපත්තිය ෙවනුෙවන්වත් නිවැරදි කරන්න සිදු ෙව්වි.
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න සිදු ෙව්වි. හැබැයි, ඒ මඟින්
අගමැති ධුරය තවත් ශක්තිමත් කර ගැනීෙම් අරමුණ හිෙත්
තියාෙගන තමුන්නාන්ෙසේ ඒක කියනවාද නැද්ද කියලා අපි
දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා ඔබතුමා දැන්
ජනාධිපතිතුමාෙග් බලය තමන්ෙග් අතට අරෙගන අගමැති
හැටියට ඊළඟට ෙම් රෙට් ජනාධිපති බලය ෙමෙහයවන්නට
කල්පනා කරනවා නම් ඒ ගැන මට භයක් තිෙබනවා; ඒ ගැන අපි
කල්පනාෙවන් ඉඳිමුයි කියලා මම මෙග් හිතවතුන්ට දැනුම්
ෙදනවා.
අපි නීතිෙය් ආධිපත්යයට ගරු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලය හැටියට
සලකනවා. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලවත් තත්ත්වයක්
අවශ්යයි. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා
ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ඒ බලවත් තත්ත්වය ගැන අපි
ෙබොෙහොම සතුටුයි. ජනතා පරමාධිපත්ය පකාශ ෙවන්ෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් කියලා අපි තදින්ම විශ්වාස කරන අය. නීතිෙය්
ආධිපත්යයටත් වඩා ජනතා පරමාධිපත්ය මූලිකයි කියලා අපි
පිළිගන්නා අය. නීති හදන්ෙන්ත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්. ඒ නිසා
නීතිෙය් ආධිපත්යයත්, ජනතාවෙග් පරමාධිපත්යයත් එකට බැඳලා
ෙගනයන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා මෑත කාලෙය් යහ පාලනය
ගැන කථා කළා, නීතිෙය් අධිපත්යය ගැන කථා කළා. ජනතාවෙග්
පරමාධිපත්ය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තහවුරු කරන ආකාරය
ගැන මට නම් තවමත් පැහැදිලි නැහැ. ඒක දැන ගැනීෙම්
වුවමනාවක් අපට තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය් සිදුවීම් දිගහැෙරන
ආකාරය අනුව අපට ඒ ගැන බලන්න පුළුවන්.
අපි ඔබතුමන්ලා සමඟ ජාතික ආණ්ඩුව පිළිබඳව තිෙබන
පතිවිෙරෝධය න්යායික කාරණයක් පමණක්ම ෙනොෙවයි. අපි
දන්නවා ජාතික ආණ්ඩු කියන ඒවා හැෙදන්ෙන් විපක්ෂය අවනත
කර ගැනීම සඳහා අධිරාජ්යවාදයට ගැති ධනපති පන්තිය විසින්
බව. අපට ඡන්දය දුන්ෙන් කවුද? ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දුන්ෙන්
කවුද? ඉහළ පන්තිෙයන් සියයට 90ක් ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය
දුන්නා. අපට ලැබුණු ඡන්දවලින් සියයට 90ක් ලැබුෙණ් අඩු
ආදායම් ලබන පන්තිෙයන්. ඒකයි ඇත්ත. ෙම් පන්ති සටන
තිෙබනවාය කියන එකයි මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්ෙන්. ෙම්
පන්ති සටන ෙකළවර ෙවලා නැහැ. අපි අෙප් අයිතිය උෙදසා
ෙපනී සිටින අතර, ඒ පන්තිය ෙවනුෙවන් අෙප් අයිතිය පැහැර
ගන්න ඔබතුමා ෙපනී සිටින බව අපි දන්නවා. අන්න ඒ සටන ඉදිරි
කාලෙය් මතු වන ආකාරය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය්ත් ෙම් කියාදාමය ෙපරට යනු ඇතැයි
කියා මා විශ්වාස කරනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
මන්තීවරුන්ෙග් ගණපූරණය නැහැ.

ආණ්ඩු
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගණපූරණය. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව ඉවර කරන්න
ඕනෑ. මෙග් අන්තිම වාක්ය ෙම්කයි. [බාධා කිරීමක්] න්යායික
වශෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි අපි ෙම්ක කියන්ෙන්. ෙම්ක පන්ති
පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. "තමෙසක්" ආෙවොත් ෙවන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලීකරණෙය්දී
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් පන්ති සටන
නැවත ඇවිෙළනවා. හැබැයි රට ෙබදීෙම් කථාවලින් රට අවුල්
කරන්න හදන එකට අපි නම් එකඟ නැහැ. රට ෙබදීෙම් කථාවලින්
ෙම් රෙට් ජනතාව අවුස්සලා නැවතත් ෙම් රෙට් ගිනි මැල ඇති
කරන්න ඉඩ ෙදන්න අපි නම් කැමැති නැහැ.
ගරු අගමැතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් චාරිතානුකූලව
ඔබතුමාට මෙග් සුබ පැතුම් පිළිගන්වමින් "පජාතන්තවාදය
ජීවමානයි" කියන එක කියන්න ඕනෑ. "ෙජ්සුස්වහන්ෙසේ
ජීවමානයි" කියනවා වාෙග් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්
"පජාතන්තවාදය ජීවමානයි" කියායි. ෙම් කියාදාමය සිදු වුණු
ආකාරෙයන්ම එය ජීවමාන තත්ත්වයකින් කියාත්මක වී
තිෙබනවා. නමුත් පජාතන්තවාදයට භක්තිමත් ෙනොවී කියා කරපු
යම් පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ උදවියට ඒ පිළිබඳ වගඋත්තර
කියන්න ෙවයි කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.
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Sir, though the Liberal Party is a small one, we can
take credit for having first identified the problems of this
Constitution and this electoral system, which our
Government is pledged to change. Though I know the
parties of the Left objected to the 1978 Constitution, they
did so on the basis of a return to the Westminster model.
This was foolish - I am afraid the Left parties are
consistently foolish on small issues sometimes - because
they had been victims of excessive power in the hands of
a Prime Minister under the Westminster system during
the previous couple of years.
We, or rather the Founder Leader of the Liberal Party,
Dr. Chanaka Amaratunga, was the first to clearly identify
the dangers of excessive power and to explain the way in
which checks and balances could be introduced. In this
regard, I am sorry to say that I received very little support
from other parties for the changes I proposed to the
Standing Orders over a year ago. This Government is
pledged to introduce changes and, I hope very much, that
the changes I proposed will be discussed; they can, of
course, be amended, but at least, it is a start. The Leader
of the NLSSP - I am grateful to him - did raise a question
on my behalf ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

It is not NLSSP. It is "පජාතන්තවාදී වාමාංශික
ෙපරමුණ".
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

I am sorry, I confused you with Dr. Wickramabahu
Karunaratne. My apologies.
[4.45 p.m.]
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා (උසස් අධ්යාපන
රාජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க
இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

உயர் கல்வி

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha - State Minister of
Higher Education)

Mr. Deputy Speaker, as the former Chief Government
Whip also said earlier in the day, it is an unusual pleasure
to speak as the Leader of the Liberal Party in Parliament.
In that capacity, I extend my congratulations to His
Excellency the President on his strength of character in
taking up what seemed an impossible challenge and the
eminently civilized way in which he has worked after his
victory. We also congratulate the Hon. Prime Minister for
understanding political realities and thwarting the game
plan of the former President by supporting a common
candidate. It is salutary that, in addition to being the
Prime Minister, he has taken charge of economic
development, since I believe we need the careful planning
and financial discipline that he will bring to this portfolio,
which was singularly lacking in the last few years.

The Leader of the DLF and the then Chief
Government Whip tried valiantly to get some progress on
that, no one else in authority seemed to care. In this
regard, Sir, I hope that in introducing changes, we work
in terms of principles rather than engaging in ad hoc
measures. We should make sure that Parliamentary
Committees are constituted as happens in the rest of the
world, with no authority to Ministers, but rather ordinary
Members of Parliament being the Chairs. This should be
mandatory for Finance Oversight Committees and, while
I am sorry that the TNA and the JVP are not in the
Cabinet, I believe their commitment to financial integrity
should find full play in the chairing of such Committees.
Hasty legislation was the reason for former President
Chandrika Bandaranaike Kumaratunga not acting in terms
of the Seventeenth Amendment and refusing to appoint
the Election Commission suggested by the Constitutional
Council. I am glad, therefore, that in getting rid of the
Eighteenth Amendment, as to which I trust this House
will be unanimous, we replace it with something based on
constitutional practice in the rest of the world without
blindly returning to the Seventeenth Amendment.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

Similarly, Sir, with regard to electoral systems, the
Liberal Party was the first, in the '80s, to suggest change
and to advocate a mixed system. We were then accused of
trying to introduce foreign customs. However, soon
enough, all parties agreed on the need for the German
System, though twice there were efforts to distort this. I
remember discussing this in the '90s with the then
Minister of Constitutional Affairs in this very Parliament
and him admitting that there were slight changes; changes
that, in fact, distorted the principles of the German
System. Later in 2002, I urged the Hon. Karu Jayasuriya
to act quickly because he had plans for electoral reforms
as the Hon. Dinesh Gunawardena also had, but they all
delayed, and that Government was dismissed. I am glad,
therefore, that the Hon. Prime Minister made clear our
commitment to swift reforms in this regard.
Sir, in celebrating the need for reform, the Liberal
Party can be proud that, alone in Government, it formally
advocated reforms while sitting in Government for the
last two years. I should mention here though, the debt
owed also to the Hon. Vasantha Senanayake, who along
with me drafted a formal letter to the former President at
the beginning of last year about the need for reforms, and
I am grateful to the Senior Ministers who signed that
letter, which was quite brave of them at the time. Had the
former President listened to him and accepted, even with
amendments, the constitutional change he tabled, perhaps
things might have been different. But, instead of taking
advice from moderates in the Sri Lanka Freedom Party,
which I hope will return to its traditional moderation
under its new Leader, he was led astray by extremists and
those who thought the State was theirs to plunder.
Sir, the Liberal Party told the former President in
writing in October that he should not have a hasty
election, but instead, work on the reforms promised in the
Manifesto on which the UPFA had won the election. We
told him we could not support him in an election without
reforms. I know that the Left parties had also advised him
not to have a hasty election, and I am sorry that they,
whose integrity I used to admire and which I still admire,
did not also stand by their beliefs the way a few of us did.
In this context, I should note that the Hon. Vasudeva
Nanayakkara was slightly misleading in the story he told
me on the night of 8th January; he told me then that one
of the reasons for the delay in releasing the results was, he
had been told, that the present President had wanted it
delayed.

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

I know that - [Interruption.]
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Right now, how can you, the Leader of the Liberal
Party, tell an untruth outright? I cannot think of it!
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

I never told an untruth. Hon. Vasudeva Nanayakkara,
you told me that the Hon. Maithripala Sirisena had asked
for the delay because he wanted to take office in the
morning. You said that. If you have forgotten it [Interruption.]
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I said that the Hon. Maithripala Sirisena, the President
-elect, had wanted ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Yes, that is what I said.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Then, with that, I agree.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Exactly.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

But, I thought you said former President Mahinda
Rajapaksa.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

I did not. I said the "current President".

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

Oh, my God!

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

Okay.

2015 ජනවාරි 20

69
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Hon. Vasudeva Nanayakkara, I would kindly suggest
that you never again accuse me of telling an untruth
because you know perfectly well that I do not tell
untruths.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Yes, I know.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

I do not even distort the truth. - [Interruption.] Thank
you.
So, what I am saying is, the story you told the House
was not quite correct.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Wrongly perceived.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Yes. But, you claimed that the Hon. Maithripala
Sirisena had wanted the results delayed, which was not
true.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Falsehood; that is what I was told.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Yes. But, you should have mentioned that in the
House.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Yes, I had to.
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Okay.
The other point I want to make is this. As you know, I
have asked my friends in the Left why they did not stand
by their principles and join the campaign of the Hon.
Maithripala Sirisena. I do think that in 2015, this whole
idea about imperialism, about the rich, is nonsense. I am
personally very proud that I was not together with those
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people who had manipulated the stock exchange
mercilessly in the last few years. I am sorry that people
like you, whom I admire and who, I know, are not corrupt
in the slightest, stood together with corruption and I told
you that it was not correct to stand together with racists.
You and I know, perhaps, the former President was not a
racist, but the use made of such people was absolutely
shocking! I was deeply sorry that my old Friends in the
Left were prepared to go along with that because I think
you have a lot to contribute to the future of this country in
terms of ideas. I hope that you will not stick to the old
practice.
Finally, Sir, I was told that I was courageous, but as
the former President once said, I was "someone without a
political future". As a member of the Liberal Party, I had
nothing to lose. The real heroes of today are His
Excellency the President, the other members of the SLFP,
and in particular, the Hon. Vasantha Senanayake, who
spoke out so early, the Leader of the UPF and the other
minority Members who left Government in that
tumultuous week after the Presidential Election was
called. In wishing the Government well, in hoping for the
Opposition's cooperation now for reform, I salute them
for courage, which I hope will never be necessary again
in our political system after we get rid of the excessive
authority of the Executive.
Thank you.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The Hon. Prime Minister, please.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කාරණා ෙදකක් ගැන
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කිව්වා දැන්
උතුෙර් කඳවුරු ඉවත් කරනවා කියලා. එවැනි කිසිවක් සිදු ෙවලා
නැහැ. මා එය ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

ගරු ආර්. සම්පන්දන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். சம்பந்தன்)

(The Hon. R. Sampanthan)

What is wrong about it?
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

I am just saying that he mentioned it and that those
have not been removed. That is the position as of today. [Interruption.] Hon. Sampanthan, you all have also taken
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

up the question of resettlement of people and the
Manifesto states that we will go into the cases of people
in the whole country, whose lands had been taken away,
and wherever possible in the vast majority of the cases,
they will be asked to resettle in the lands. But, we have
not removed any camps.
ෙදවැනි කාරණය ෙම්කයි. අපට කිව්වා, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකයායි ජනාධිපතියි එක පක්ෂෙය් හිටපු අවස්ථාවක් මීට
ඉස්සර ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ කියලා. මා "අර්ස්කින් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය" ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි. මට මතක
විධියට 1916 ඉඳලා 1918 විතර වන කල්, එංගලන්තෙය් අගමැති
වූ ෙලොයිඩ් ෙජෝර්ජ්, ලිබරල් පක්ෂෙය්යි. ඒ වාෙග්ම, විරුද්ධ
පක්ෂෙය් නායක හර්බට් ඇස්ක්විත් ද ලිබරල් පක්ෂෙය්යි.
"අර්ස්කින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය" කිෙයව්ෙවොත් ඒ බව
දැනගන්න පුළුවන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු අතාවුල්ලා මහතා.

Order, please! Before that, the Hon. Deputy Chairman
of Committees will take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

[பி.ப. 4.57]

ගරු ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எல்.எம். அதாஉல்லா)

(The Hon. A.L.M. Athaullah)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
இப்பாரா மன்றத்திேல
திதாக நியமிக்கப்பட்
க்கின்ற
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சர் அவர்கேள, சைப
தல்வர்
அவர்கேள, இன் இந்த நாட் ேல என் மில்லாதவா ஒ
வைகயான பாரா மன்ற அைமப்
ேதாற் விக்கப்
பட்
க்கின்ற . அதாவ , இங்கு எல்ேலா ம் குறிப்பிட்
டைதப்ேபான்
ெப ம்பான்ைமயானவர்கள்
எதிர்க்கட்சி
யி ம் சி பான்ைமயானவர்கள் ஆ ம் கட்சியி ம் இ க்
கின்ற விேநாதமான ஓர் அைமப்
ேதாற் விக்கப்பட்
க்
கின்ற . எல்லாம் நல க்ேக என்ற எண்ணத்ேதா நாங்கள்
இந்தப் பாரா மன்றத்ைதப் பார்க்கின்ேறாம். இந்த நாட் ல்
மக்க ைடய வரத்ைதப் ெபற்
ஜனாதிபதியாகத் ெதாி
ெசய்யப்பட்ட ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கு
த ேல
எங்க ைடய
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறாம். அேதேபான்
அரசாங்கத்தின் பிரதம
அைமச்சராக இ க்கின்ற மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க
அவர்க க்கும் எங்க ைடய வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறாம்.
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ஜனாதிபதி
ைறயிேல மாற்றங்கைளக் ெகாண் வந் ,
அப்பதவிக்கான அதிகாரங்கைளக் குைறத் , பாரா மன்றத்
க்குக் கூ தல் அதிகாரங்கைள வழங்குவதாகக் கூறி, இந்த
அரசாங்கமான
மக்களிடத்திேல மிக
க்கியமாக 'வரம்'
ேகட்
ந்த . ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன ைடய காலத்தில் ஐக்கிய
ேதசியக் கட்சியினரால் ெகாண் வரப்பட்ட பல திட்டங்கள்
கட்டாயம் மாற்றப்பட ேவண் ம் என் , அவற்றில் பல
மாற்றப்பட்டன. இ தியாக ஜனாதிபதியின் அதிகாரம்
குைறக்கப்பட ேவண் ம் என்கின்ற மாற்றத் க்கு ஐக்கிய
ேதசியக்
கட்சியினர்
உடன்பட்
ப்ப
வியப்ைப ம்
ஆச்சாியத்ைத ம் அேதேநரம் மகிழ்ச்சிைய ம் த கின்ற .
அன்
ேஜ.ஆர். ஜயவர்தன அவர்கள் அரசாங்கத்திேல
இ ந்தேபா எ த்த நடவ க்ைககள் பிைழ என் இன்றி க்
கின்ற பிரதம அைமச்சர் அவர்க ம் ஒத் க்ெகாண்
க்
கின்றார்.
இ ந்தேபாதி ம்,
சி பான்ைம
மக்கைளப்
ெபா த்தவைரயில்
நிைறேவற்
அதிகாரம்
ெகாண்ட
ஜனாதிபதி
ைறைய ஒழிப்ப
ெதாடர்பாக சி பான்ைமக்
கட்சிகள் இன் ம் ேயாசிக்க ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற .
இன்
ஒ
ஜனாதிபதிைய மாற் வதற்குக் காரணமாக
இ ந்தவர்க ம் சி பான்ைமயினேர என்
மார்தட் கின்ற
அேதேநரம், அவ்வாறான ஓர் அதிகாரம் சி பான்ைம மக்களி
டத்திேல இ க்கின்றெபா தான் இைவகைளச் சாத்தியமாக்க
ம் என்பதைன மறந்
சி பான்ைமயினத்ைதச் ேசர்ந்த
சிலர் நிைறேவற்றதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதி
ைறயில்
மாற்றம் ேவண் ம் என்
குறிப்பி கின்றனர். என்ைனப்
ெபா த்தவைரயில் அதைன இரட்ைட ேவடமாகக் க த
ேவண் யி க்கின்ற . அப்ப த்தான் மாற்றியைமத்தா ம்
கூட நாங்கள் சி பான்ைமயின க்குப் பா காப் த் தரக்கூ ய
ஓர் அரசியல் அைமப்ைப ஏற்ப த்த ேவண் ம் என்ப
என் ைடய நிைலப்பாடாகும்.
ெபா வாக இந்த அரசாங்கத்ைதப் ெபா த்தவைரயில்,
பாரா மன்றில் சி பான்ைமயினராக இ ந்
அரசாங்கம்
அைமத்தி க்கின்ற ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினர், கிைடத்த
வாக்குகள் எல்லாம் ஐக்கிய ேதசியக்கட்சிக்குத்தான் கிைடத்
தி க்கின்றெதன்
நிைனத் க்ெகாள்ளக்கூடா ;
அ
தவறான ஒ ேபாக்காக மாறிவி ம். சில ேவைளகளில் சில
காரணங்க க்காகச் சி பான்ைம மக்கள் மாற் ஆட்சிையப்
பற்றி, மாற் த் தைலைமத் வத்ைதப்பற்றி ேயாசிக்கின்ற
அேதேநரம், சிலர் அந்த வாக்குகள் தங்க க்குத்தாேன
கிைடத்தெதன்
ேயாசிக்கிறார்கள். சில ேவைளகளில்,
'கரத்ைத'க்குக் கீேழ ேபாகின்ற நாய், தான்தான் அந்தக்
'கரத்ைத'ைய இ த்ததாக நிைனப்ப ேபான் , நாங்கள்தான்
இந்தக்
'கரத்ைத'ைய
இ த்ேதாம்
என் கூடச்
சில
சி பான்ைமக்கட்சிகள் ேயாசிக்கின்றன. இைவெயல்லாம்
காலத் க்குக் காலம் நடப்பைவ என்ப இங்கு எல்ேலா க்கும்
ெதாிந்த விடயம். அதாவ , அைமச்சுப் பதவிகைளப்
ெப வதற்கான அல்ல ஆட்சி அதிகாரங்கைளப் ெப வதற்
கான மாற்றங்க க்காகேவ இவ்வா
நடந் ெகாண்
க்
கின்றன என்பதைன நாங்கள் மறந் விடக்கூடா .
என ேதசியக் காங்கிரஸ் கட்சிையப் ெபா த்தவைரயில்,
இந்த நாட் ன் ெபா வான, மிக
க்கியமான ேதைவ
க க்காக
ன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திாிகா குமார ங்க
அவர்கேளா ம் அதைனத்ெதாடர்ந்
மஹிந்த ராஜபக்ச
அவர்கேளா ம்
ஒன்றிைணந்
ெசயற்பட்
க்கின்ற .
அதைனத் ெதாடர்ந்
இன்
யா ம் எதிர்பாராத விதமாக
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின்
தைலைமயின் கீேழ எல்ேலா ம் ஒன்றிைணய ேவண் ய ஒ
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்
க்கின்ற . நாங்கள் மாறவில்ைல.
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நாங்கள் ஒேர இடத்தி
க்கிேறாம். 'ெபா சன எக்சத்
ெபர ன' என்
ஒ கட்சி இ ந்த . அேதேபான்
UPFA
என்கின்ற கட்சியி ந்த . அந்தக் கட்சிகளின் ஆட்சி டாக
நாங்கள் ெதாடர்ந்
வந் ெகாண்
க்கின்ேறாம். ஆனால்,
தைலவர்கள் மாறியி க்கிறார்கள். இ ந்தா ம் நாங்கள்
மகிழ்ச்சியைடகிேறாம். இந்த நாட் ன் இன்ைறய ேமதகு
ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த UPFA இல் அங்கம் வகிக்கின்ற
கட்சிகைள அைழத் , "நீங்கள் இந்த 100 நாள் ேவைலத்
திட்டத்திற்கு த ேல ஆதர வழங்கேவண் ம்; இந்த அரசு
இந்த நாட் ல் பல மாற்றங்கைளப் பாரா மன்றத்திேல ெசய்ய
இ க்கின்ற . நீங்கள் அவற் க்கு ஆதர
தரேவண் ம்"
என்
ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க எங்க ைடய கட்சி ம்
அதற்கு ஆதர ெகா ப்பதற்குத் தீர்மானித்தி க்கிற .
இந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டம் என்ப அைமச்சுக்களில்
இ ந் ெகாண்
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ேவைலகைளக்
குறிப்பதல்ல. அதைன ம் இந்த அரசாங்க ம் பிரதம
அைமச்சர் அவர்க ம் ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். அந்த 100
நாள் ேவைலத்திட்டம் என்ப அரசியல் அைமப்பில் மாற்றம்
அல்ல
பாரா மன்றத் க்கு
அதிகாரம்
ெகா க்கின்ற
விடயங்கள்
அல்ல
commission
கள்
அைமக்கின்ற
விடயங்கள் ெதாடர்பான விடயங்கேளயன்றி, 3 மாதத் க்குள்
அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கள் அல்ல. ஆனால், 3
மாதத் க்குள் அபிவி த்தி ெசய்கின்ற ேவைலத்திட்டங்கள்
என்ற அ ப்பைடயிேல சில அைமச்சுக்கள் அவற்றின்
ேவைலகைள
ன்ென ப்பைத நாங்கள் காணக்கூ யதாக
இ க்கின்ற . எனேவ, அதில் கவனமாக இ க்கேவண் ம்
என்ற நிைலப்பாட்ைட ம் நான் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.
ேம ம், ஆட்சி மாறிய பின்னர் சில பழிவாங்கல்
நடவ க்ைககள் நிகழ்ந் ெகாண்
க்கின்றன. இந்த நாட் ேல
எந்த ஜனாதிபதிைய ம் யா ேம பழிவாங்கவில்ைல என்ப
உங்க க்குத் ெதாி ம். ன்னர் ஜனாதிபதியாக இ ந்தவர்கள்
சந்திாிகா குமார ங்கவாக இ ந்தா ம் சாி, அேதேபான்
மற்ைறய ஜனாதிபதிகளாக இ ந்தா ம் சாி, ேஜ.ஆர்.
ஜயவர்தனவாக இ ந்தா ம் சாி, யா ேம பழிவாங்கப்
படவில்ைல. எப்ெபா
ேம நாட் க்காக ஒ வர் ேசைவ
ெசய்தி க்கிறார்
என்றால்
அவைர
நாங்கள்
வாழ்த்த
ேவண் ேம தவிர, அரசிய க்காகச் சாயம் சுகின்ற அல்ல
அவர்க க்குச் ேச
சுகின்ற நடவ க்ைககளில் ஈ படக்
கூடா . அவ்வா
ேச
ச எண் பவர்கள், நாைள என்ன
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நடக்கும் என்பைத நிைனத் க்ெகாண் தான் தங்க ைடய
ேச
சுகின்ற நடவ க்ைககைளச் ெசய்யேவண் ம். எப்
ெபா
ம் நாங்கள் ன்மாதிாியாக இ ந் காட்ட ேவண் ம்.
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி அரசாங்கம் பல ஆண் கள் இ ந்
தி க்கின்ற . ெகளரவ ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின்
தைலைமயில் அரசாங்கம் இ ந்தி க்கின்ற . அப்ெபா
ெதல்லாம் மாறிவந்த அரசாங்கம் உங்கைளேயா அல்ல
யாைர ேமா
பழிவாங்கவில்ைல.
ஆனால்,
நீங்கள்
பழிவாங்குகின்ற நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாண்
க்கிறீர்கள்.
அ
உங்க க்கு நல்லதல்ல. அதாவ , "சாியான நிர்வாகம்
ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம்.
යහ
පාලනය
ெகாண் வரப்
ேபாகிேறாம்" என்
ெசால் கின்ற
நீங்கேள, அதற்கு
ன்மாதிாியாக இ ப்பதற்குக் கற் க்ெகாள்ள ேவண்
ெமன்
ெசால் க்ெகாள்வேதா , மீண் ம் உங்க க்கு
என் ைடய வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவித் , விைடெப
கின்ேறன். நன்றி.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 5.05ට, අද දින සභා
සම්මතිය අනුව, 2015 ජනවාරි මස 29 වන බහස්පතින්දා අ.භා. 1.00
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 5.05 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சனவாி 29ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம
.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 5.05 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
29th January, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this
day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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 ෙනත වාද
(හැනසා)

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
පතිඥාව :
ගරු ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය :
අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ෙපොලීසියට කළ පැමිණිල්ල
සිය දින ෙමෙහයුම :
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය
සිය දින විප්ලවය :
ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනය

பிரதான உள்ளடக்கம்
உ திப்பிரமாணம் :
மாண் மிகு ஜயசிங்க பண்டார
தனி அறிவித்தல்

ல வினா :

பிரதம நீதியரசர் ெமாஹான் பீாிஸ் அவர்கள் ெபா

ல் ெசய்த

நாள் ேவைலத்திட்டம் :
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின

கூற்

நாள் ரட்சி :
மாண் மிகு நிதி அைமச்சாின
பாரா

கூற்

மன்ற நிைலயியற் கட்டைளகளில் தி த்தம்

PRINCIPAL CONTENTS
AFFIRMATION:
Hon. Jayasinghe Bandara
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Complaint to Police by Chief Justice Mohan Peiris
HUNDRED-DAY WORK PROGRAMME:
Statement by Hon. Prime Minister
HUNDRED-DAY REVOLUTION:
Statement by Hon. Minister of Finance
AMENDMENT OF THE STANDING ORDERS OF PARLIAMENT

ைறப்பா
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පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

move that this Report be referred to the relevant
Consultative Committee.

மன்றம்

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

PARLIAMENT
—————–—-

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2015 ජනවාරි 29 වන බහස්පතින්දා
2015 சனவாி 29, வியாழக்கிழைம

ෙපත්සම්

Thursday, 29 th January, 2015

ம

—————————————-

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

පතිඥාව : ගරු ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා

உ திப்பிரமாணம் : மாண் மிகு ஜயசிங்க
பண்டார

க்கள்

PETITIONS
ගරු පී. හැරිසන් මහතා (සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - ச க ேசைவகள், நலன் ாி மற் ம்
கால்நைட வளர்ப் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Services, Welfare
and Livestock Development)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කහටගස්දිගිලිය, රන්පත්විල උතුර යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.එස්.ඒ. ෙපේමසිරි මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

AFFIRMATION: HON. JAYASINGHE BANDARA
ගරු ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා නීති පකාර පතිඥාව දී ෙම්සය මත
තිබූ ෙපොෙතහි අත්සන් කෙළේය.
மாண் மிகு
ஜயசிங்க
பண்டார
அவர்கள்
சட்டத்தினால்
ேவண்டப்பட்டவா
உ திப்பிரமாணம் ெசய்
சபாபீடத்தி
ந்த
த்தகத்தில் ைகெயாப்பமிட்டார்.

The Hon. Jayasinghe Bandara made and subscribed the Affirmation
required by Law; and signed the Book at the Table.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(மாண் மிகு காமினி
பா காப் அைமச்சர்)

ஜயவிக்ரம

මහතා

ெபேரரா

-

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙකොට්ටුකච්චිය, වැව අසල පදිංචි
පී. පියදාස මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

PAPERS PRESENTED
ෙපෙර්රා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - மின்வ
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
ගරු ගාමිණී ජයවිකම
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)

(ආහාර
உண ப்

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food
Security)

ගරු කථානායකතුමනි, 2010 වර්ෂය සඳහා සමුපකාර ෙතොග
ෙවෙළඳ සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සහ ගිණුම් මම ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன் - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. Risad Badhiutheen - Minister of Industry and
Commerce)

Hon. Speaker, I present the Annual Report of the Sri
Lanka Export Development Board for the year 2012, and

- ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Speaker, I present the following petitions:
1. A petition from Mr. A.G. Dharmathilake of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Kandy
Branch;
2. A petition from Mr. B.G.L. Silva of No. 91/155,
Gemunu Mawatha, Peellawaththa, Andiambalama;
3. A petition from Mr. C.M. Ihalagama of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Beruwala Branch;
4. A petition from Mr. W.A.S.L.S.A. Jansa of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Marawila
Branch;
5. A petition from Mr. W.A.W.N. Weerasinghe
of No.143, Aliwalapalla, Walgammulla,
Veyangoda;
6. A petition from Mr. W.M.M.K. Wanninayake
of Sri Lanka Insurance Corporation Limited,
Nikaweratiya Branch;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]

7. A petition from Mrs. C.M. Liyanage of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Elpitiya Branch;
8. A petition from Mrs. D.M. Amara Dissanayake of
No. 161/28, Daham Mawatha, Maharagama;
9. A petition from Mrs. G.N.S. Subasingha of No. 30,
Rupasingha Road, Nedimala, Dehiwala;
10. A petition from Mrs. K.V.M.M. Kumarasinghe of
Arachchigewaththa, Warakamulla, Maha Induruwa;
11. A petition from Ms. G.H. Indrani Silva of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Kandy Branch;
12. A petition from Ms. H.M.D. Priyani of Demodara,
Mahagama;
13. A petition from Ms. J.M.T.C. Obesekara of
“Mangala”, Holeepitiya, Dodampe;
14. A petition from Ms. K.A.K. Sriyalatha of No. 2C7,
National Housing Scheme, Maththegoda; and
15. A petition from Ms. W.H.G. Renuka of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Melsiripua Branch.

(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர - மகாவ
மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்)

அபிவி த்தி

(The Hon.Wasantha Aluwihare - Deputy Minister of
Mahaweli Development and Environment)

ගරු කථානායකතුමනි, මාතෙල්, පල්ෙල්ෙපොල, අලවත්ත,
මානින්ගමුව, මිනුල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.එල්.එම්. ජයවර්ධන
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙකොළඹ 09, කැටවලමුල්ල පටුමග,
අංක 149/45 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජයෙසේන ඒකනායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ජා-ඇල, නිවන්දම, යක්කඩුව, අංක
807 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි බී.එස්. හරිස්චන්ද මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු රුවන්
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

විජයවර්ධන

මහතා

(ආරක්ෂක

வன் விஜயவர்தன - பா காப்

රාජ්ය

இராஜாங்க

(The Hon. Ruwan Wijayawardhana - State Minister of
Defence)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදොම්ෙප්, ෙව්ල්ගම යන ලිපිනෙයහි
පදිංචි පී.එම්. ෙපොඩිඅප්පුහාමි මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Hon. Speaker, I present a petition received from Ms.
Rameela Mervin Clarence of No. 82, Temple Road,
Jaffna.
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා (ෙසෞඛ්ය රාජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ
அைமச்சர்)

- சுகாதார இராஜாங்க

(The Hon. M.T. Hasen Ali - State Minister of Health)

The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හය
පිළිගන්වමි.
(1)

රත්නපුර, හිදැල්ලන, ඇල්ෙල්ෙගදර, "සඳැල්ල" යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි එම්.ඒ. සරත් ජයවර්ධන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

ෙබන්ෙතොට, වරාෙහේන විෙව්කාංගන අවන්හල යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි පටබැඳි ආරච්චිෙග් රත්නසිරි මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම;

2. A petition from Mr. A.P. Thusdick of No. 259, Hipra
Street, Marathamunai - 03 and

(3)

කළුතර, නාෙගොඩ, සුහද මාවත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පදීප්
ශිමන්ත ලියනෙග් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

3. A petition from Mr. A.M.M. Hussain of Kuduvil
Kattuveli Kandam Farmers’ Association, No. 265,
Cassim Road, Kalmunai - 11.

(4)

තිකුණාමලය, තුල්සිපුර, අංක 10/17 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ටී.එච්. කරුණාෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

පදවි ශී පුර, කාවන්තිස්සපුර, අංක 882 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි බී.එම්. පියංගිකා සුභාෂිණී මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(6)

තිකුණාමලය, සිංහපුර, නුවර පාර, අංක 36 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෙපේමා මනවීර මහත්මියෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

Hon. Speaker, I present the following petitions:
1. A petition from Mr. A.M.M. Razeed, Chairman,
Karanga West Farmers’ Organization, No. 70,
Vilinayadi - 03, Ampara Road, Sammanthurai;

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා - පැමිණ නැත.

2015 ජනවාරි 29

79

80

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබ්රුවල, පාදාෙගොඩ, "රුවනාර" යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ඉසුරු ෙසෙනවිරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.

(2)

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු විදුර විකමනායක මහතා

(மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க)

(The Hon. Vidura Wickramanayaka)

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(1)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙව්යන්ෙගොඩ, නාරංවත්ත, 10 ෙවනි පටුමග, අංක 183
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එන්.අයි.ටී. ජයෙසේකර මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
මීෙතොටමුල්ල, සිල්වා පටුමග, අංක 32 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි ඩී.ෙක්.ආර්. හීනටිමුල්ල මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙගෝනෙපොල හන්දිය, පලන්ෙනොරුව,
ඔලෙබොඩුව පාර, අංක 126සී දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ෙජ්.ඒ.ලාලනී මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.

ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා

(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக)

(The Hon.V.K. Indika)

1.

ෙප්රාෙදණිය, ෙදහිෙදණිය, අංක 53 දරන ස්ථානෙයහි
පදිංචි එච්.එම්.ටී.බී. ෙහේරත් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;
සහ
ෙදනිපිටිය, වැලිහිඳ, බැද්ෙද්වත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එස්.ජී.එඩ්මන්ඩ් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1)

අම්බලන්ෙතොට, ලුනම යන ස්ථානෙයහි පදිංචි ච.ම.ස
අෙබ්ෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

2.

(2)

කටුවන, තල්වත්ත, ජයමිණි යන ලිපිනෙයහි පදිංචි
එච්.ඩබ්ලිව්. සමන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

ஷ நாணாயக்கார)

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, ගිංෙතොට, අබ්දුල් අසීස් මාවත,
අංක 117/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.එම්. පවුසියා මහත්මියෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு ம

(மாண் மிகு ந

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු කථානායකතුමනි, දංෙකොටුව, හාල්දඬුවන, ෙකොබ්බෑකඩුව
මාවත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙක්.ඒ.ක්වින්ටන් ඩයස් අප්පුහාමි
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, අලව්ව, නවතල්වත්ත, යක්තල්ෙගොඩ
යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එල්.පී.එල්.ටී.පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.
1.

වැලිමඩ, දඹවින්න, 2 කණුව, හපුතෙල් පාර යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි අෙබ්රත්න පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

2.

ඌව පරණගම, ෙපොලිස් ස්ථානෙයහි ෙසේවය කරන
ටී.එම්.බී.ෙතන්නෙකෝන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු කථානායකතුමනි, මීගහතැන්න, ජම්බලගහවත්ත යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.ෙක්.ඩී. ගුණදාස විෙජ්ගුණවර්ධන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ෙපොලීසියට
කළ පැමිණිල්ල
பிரதம நீதியரசர் ெமாஹான் பீாிஸ் அவர்கள்
ெபா சில் ெசய்த ைறப்பா

COMPLAINT TO POLICE BY CHIEF JUSTICE MOHAN PEIRIS

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா- எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 යටෙත් ෙමම
පශ්නය ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් ඇසීමට අවසර ලබා දීම
පිළිබඳව මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ශී
ලංකා
පජාතාන්තවාදී
ජනරජෙය්
වර්තමාන
අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් නිවසට පැමිණි
පුද්ගලෙයකු එතුමාට අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ඉල්ලා අස්වන
ෙලස තර්ජනය කළ බව පවසමින් එතුමා විසින් ඊෙය් දින
කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසියට
පැමිණිල්ලක් කරන ලද බව දැන
ගන්නට ලැබී තිෙබ්.
අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතා
විසින් එවැනි
පැමිණිල්ලක් කර ඇත්ද යන්නත්, එම පැමිණිල්ෙල් එතුමාට
තර්ජනය කළ පුද්ගලයා ෙලස නම් කර ඇත්ෙත් කවුරුන් ද
යන්නත් ෙමම ගරු සභාවට දන්වන ෙලසත්, අගවිනිශ්චයකාර
ධුරය වැනි ධුරයකින් පුද්ගලයකු ඉවත් කිරීම සඳහා නිශ්චිත
කියාමාර්ගයක් ශී ලංකා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පැහැදිලිව දක්වා
ඇති ෙහයින් එම කියා මාර්ගෙයන් බැහැර වූ ෙවනත් කියා
මාර්ගයක් තුළින් අගවිනිශ්චයකාරවරයා ෙහෝ ෙවනත්
විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කිරීමට කටයුතු කිරීම යහ පාලනයට
ෙමන්ම නීතියට ද පටහැනි වන බැවින් එවැනි කියා වැළැක්වීමට
රජය කටයුතු කරන්ෙන්දැයි ගරු අගාමාත්යතුමා ෙමම ගරු
සභාවට දන්වන්ෙන් ද?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා
නැඟූ පශ්න පිළිබඳව මා විමසා බලා ඉදිරිෙය්දී පිළිතුරු සපයනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 78 හා
78ඒ යටෙත්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාරව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
අගවිනිශ්චයකාරවරයා හා ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරුන්
සම්බන්ධව හා ඔවුන් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව ඉතා පැහැදිලිව
සඳහන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ෙම් පිළිබඳව
වූ 107වන ව්යවස්ථාව පකාරව ෙම් පිළිබඳව අනුගමනය කළයුතු
පිළිෙවත සඳහන් කරනවා. ෙම් අනුව අප පාර්ලිෙම්න්තුව විසින්
ෙයෝජනා භාර ෙගන පරීක්ෂණ පවත්වා 2013 ජනවාරි 11 වන
සිකුරාදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතිෙයන් එවකට හිටපු
අගවිනිශ්චයකාර ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් ෙකොට,
ගරු කථානායකතුමා විසින් ඒ බව එවකට ජනාධිපති අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට දැනුම් දීෙමන් පසු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර බලය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාර පාවිච්චි කරමින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත
කියා මාර්ගය අනුව එතුමිය එම
තනතුරින් ඉවත් කර, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත පැවරී ඇති
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව්
බලතල
පාවිච්චි
කරමින්
අගවිනිශ්චයකාරවරයා ෙලස ෙමොහාන් පීරිස් මහතා පත් කරන ලදී.
ඒ නිසා අගවිනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කිරීමට හැකි එකම
ආයතනය පාර්ලිෙම්න්තුවයි. එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර
බලයයි. ඒ බලය කිසිෙවකුට ගත ෙනොහැකි බව ගරු
කථානායකතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව්ත් අර්ථ නිරූපණය
ෙකොට පකාශ කර තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2013
ජනවාරි 11 වැනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් ෙයෝජනාවක් සම්මත
කළා. මා ෙමය ෙකටිෙයන් කියා අවසන් කරන්නම්. මම දීර්ඝව
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කථා කරන්ෙන් නැහැ. 2013 ජනවාරි 11 වැනිදා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුන් 155 ෙදෙනක් පක්ෂව
ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා. ඒ අය අතර සිටින අයෙග් නම් ගම් ෙම්
අවස්ථාෙව් දී මා සඳහන් ෙනොකළත්, එදින හැන්සාඩ් වාර්තාව
එයට සාක්ෂි දරනවා. ඒ අනුව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පකාරව
ෙයෝජනාව සභා සම්මත වූ බව ගරු කථානායකතුමා විසින් ගරු
සභාවට ෙමෙසේ දැනුම් දී තිෙබනවා.
"ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෂයය අංක1, එනම්
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක
වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා ෙවත
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, පක්ෂව ඡන්ද 155ක්
හා විරුද්ධව ඡන්ද 49ක් ලැබීෙමන් අද දින සභා සම්මත වූ බව දැනුම් ෙදනු
කැමැත්ෙතමි.
ඒ බව ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(7) අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත දන්වා
යැවීමට කටයුතු කරන බව ද ෙමයින් දැනුම් ෙදමි."

ගරු කථානායකතුමනි, තත්ත්වය ෙමෙසේ තිබියදී හදිසිෙය්ම
බලහත්කාරෙයන් අගවිනිශ්චයකාරතුමා ෙවනුවට ෙවන ෙකෙනකු
එම ආසනෙය් - අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙය් - වාඩි වීම ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවටත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර
බවටත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත අභිමතයට අභිෙයෝග කිරීමක් බවටත්
පත් වී තිෙබන අවස්ථාවක් ෙලස අපි සලකනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙම් බරපතළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
උල්ලංඝනය කිරීම හා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව යටපත්
කිරීමට හිතුවක්කාරව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ නායකයන් රැස් කරවා ෙම් පිළිබඳව ඉදිරි
කියා මාර්ග ගැනීම සඳහා විෙශේෂ අවස්ථාවක් ලබා ෙදන ෙලස
අපි ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් පිළිබඳ ඔබතුමාෙග් අර්ථ
නිරූපණයටද අවස්ථාව සලසා ෙදන බව ෙම් අවස්ථාෙව් මා ඉතාම
ෙගෞරවෙයන් සඳහන් කරනවා. ලංකා පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය්
ඉතාම ෙශෝචනීය අවස්ථාව ෙමය බව මා ඉතාම ෙගෞරවෙයන්
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! [බාධා කිරීම්] කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.
පිළිතුරු දීමට ගරු අගමැතිතුමා සිටිනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රැඳී පවතින්ෙන්, අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය අපි ආරක්ෂා කෙළොත් පමණයි. අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා ෙනොකෙළොත් පජාතන්තවාදය මැෙරනවා.
ඒ බවත් සඳහන් කරමින් - [බාධා කිරීම්] මා ඔබතුමා ෙවත ෙම්
කාරණය සුවිෙශේෂව ඉදිරිපත් කරනවා. අපට ෙම් පිළිබඳව කටයුතු
කරන්න අවස්ථාව සලසා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අගමැතිතුමා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க )

(The Hon. Ranil Wickremasinghe )

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ පකාශයක් මම
ෙහට කරනවා. මම ඒ ගැන අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාටත් දැනුම්
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දුන්නා. ෙම් කාරණය ගැනත්, ෙපොලිස් සිද්ධිය ගැනත් - ඒ ෙදක
ගැනම - අපි ෙහට පකාශ ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඊට පස්ෙසේ ඕනෑ නම්
ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පක්ෂ නායකයින්ට මුණ ගැෙහන්න
පුළුවන්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

If you are going to make the Statement tomorrow,
immediately, we would like to go into the Debate because
this is a very serious issue from our side. - [Interruption.]
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා වාඩි ෙවන්න. දැන් නිකම් කෑ
ගහන්න එන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකර ගරු අගමැතිතුමාට ඇහුම්කන් ෙදන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, විවාදයකට යාම ගැන අෙප් පශ්නයක්
නැහැ. පක්ෂ නායකයින් මුණ ගැහිලා විවාදය කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා තීරණය කරන්න. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
කඩලා නැහැ. කවුරුවත් ඉවත් කරලාත් නැහැ. පත් ෙනොකරපු අය
ඉවත් කරන්නත් බැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය

සිය දින ෙමෙහයුම : ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්
පකාශය
நாள் ேவைலத்திட்டம் : மாண் மிகு
பிரதம அைமச்சாின கூற்
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාෙග් රජෙය් සිය දින ෙමෙහයුම යටෙත් ඉදිරි ෙදසතිය තුළ
සිදු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන පියවර පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව
දැනුවත් කිරීම සඳහායි මා ෙම් පකාශය කරන්ෙන්. ෙම්
පකාශෙයන් පසුව ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අප ලබා ෙදන ජනතා
සහන පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් කරුණු ෙහළිදරවු කරන
බවත් මම සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.
සිය දින ෙමෙහයුම අප ඉදිරිෙය් ඇති දැවැන්ත අභිෙයෝගයක්.
ඒ ෙමෙහයුම නිසි ෙලසින් ඉටු කරලීමට අප කැප වී සිටිනවා. ඒ
අභිෙයෝගය ජය ගැනීමට අප දිවා රෑ ෙනොබලා ෙවෙහෙසනවා. ඒ
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අතර, සමහරු සිය දින ෙමෙහයුම විෙව්චනය කරනවා. සාධනීය
විෙව්චන අපි ගරු කරනවා. සිය දින ෙමෙහයුම ෙපෝෂණය කරන
ඔෙබ් අදහස් අපි පිළිගන්නවා. ඒත් තවත් සමහරු අර වැෙඩ්
කරන්න දවසක් පමාද වුණා, ෙම් වැෙඩ් කරන්න දවස් ෙදකක්
පමාද වුණා කියමින් ෙචෝදනා කරන අවස්ථාවනුත් තිෙබනවා. අප
ඒ අයෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්, දවසක ෙදකක පමාව ගැන ෙනොව
දවසක් ෙදකක් පමා වී ෙහෝ ඒ කාර්යය අප නිසි අයුරින් ඉටු කළාද
යන්න ගැන අවධානය ෙයොමු කරන ෙලසයි.
අප ෙම් යන්ෙන් අලුත්ම ගමනක්. එවැනි ගමනක අත් දැකීම්
අප මීට කලින් ලබා නැහැ. අප සියලු ෙදනාම ෙම් ගමන යා
යුත්ෙත් ඉවසීෙමන්, සංයමෙයන්. අෙප් ෙපෞද්ගලික අභිලාෂ හා
අෙප්ක්ෂාවලට වඩා ෙද්ශෙය් යහපත ගැන සිතන්නට අප
අධිෂ්ඨාන කර ගත යුතුයි. පසු ගිය දා ජනාධිපතිතුමා
ෙපොෙළොන්නරුෙව්දී පකාශ කළා වාෙග් අපට ෙමහිදී කැප කිරීම්
කරන්නට ෙවනවා. අඩුලුහුඬුකම්වලට මුහුණ ෙදන්නට ෙවනවා.
ඒ සියල්ල රට ෙවනුෙවන් ඉවසන්නටත්, ඒ සියල්ලට සංයමෙයන්
මුහුණු ෙදන්නත් අවශ්යයි.
අප ෙම් වන විටත් පවුල්වාදය සහ ඒකාධිපතිවාදය මුලිනුපුටා
දමා ජනතාවෙගන් උදුරා ගත් පරමාධිපත්යය යළි ජනතාවට ලබා
දීෙම් කියාවලිය ආරම්භ කර තිෙබනවා. එක් පුද්ගලෙයක් අත
සකලවිධ බලතල ෙක්න්දගත ෙකරුණු විධායක ජනාධිපති
කමය ෙවනුවට කැබිනට් මණ්ඩලයට හා පාර්ලිෙම්න්තුවට
බලතල ලැෙබන, සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් ෙකෙරන
ආණ්ඩුකමෙව්දයක් සැකසීම සඳහා අවශ්ය කරන කටයුතු
අප ආරම්භ කළා. ව්යවස්ථා විෙශේෂඥයින් හා පරිණත
ෙද්ශපාලනඥයින් ගණනාවක් ඒ සඳහා එක් වී සිටිනවා.
එදා ලිච්ඡවි රජදරුවන් උෙදසා බුදුරජාණන් වහන්ෙන් අනුදැන
වදාළ පරිදි සමගිෙයන් රැස් වී, සමගිෙයන් සාකච්ඡා කර,
සමගිෙයන් තීරණ ෙගන, සමගිෙයන් විසිර යාම රාජ්ය සම්පදාය
බවට පත් කර ගැනීම අපෙග් අරමුණයි.
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ මා
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකවරයා වශෙයන් ෙම් රෙට්
අස්සක් මුල්ලක් නෑර ගම් නියම්ගම්වල ඇවිදිමින් ජනතාව මුණ
ගැසුණා. ඔවුන්ෙග් හඬට ඇහුම් කන් දුන්නා. ගැමියන්,
නාගරිකයන්, උගතුන්, මධ්යම පාන්තිකයන්, ෙගොවීන්,
ලිපිකරුවන්, කම්කරුවන්, ව්යාපාරිකයින්, ගෘහිණියන්, තරුණ
තරුණියන් ආදී ෙම් හැම ෙකෙනක්ම අපට පැවසුෙව් තමන්ට
ජීවන බර දරා ගැනීමට ෙනොහැකි බවයි; ඉතා දුකෙසේ ජීවත් වන
බවයි. ජීවිතයට සහනයක් ලබා ෙදන ෙලස හැඬූ කඳුලින් ඔවුන්
ඉල්ලා සිටි වාර අපමණයි.
ෙම් ජනතා හඬට ඇහුම්කන් ෙදන ෙලස අපි ෙකොෙතක්
ආණ්ඩුවට කිව්වත්, ඉල්ලා සිටියත්, බල කළත් ඔවුන් ඒ කිසිවක්
ගණන් ගත්ෙත් නැහැ. එහි පතිඵලය වුෙණ් රට දවසින් දවස
පරිහානියට පත් වීමයි. අපි සියලු බලෙව්ග ඒක රාශී කරෙගන ෙම්
මහා ව්යසනෙයන් රට මුදා ගැනීමට පජාතන්තවාදී ජනතා
ව්යාපාරයක් ආරම්භ කළා. අෙප් සටන ෙමෙහයවීමට ෙපොදු
අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එක්
වුණා. අප එහිදී දිගින් දිගටම කියා සිටිෙය් පජාතන්තවාදය
තහවුරු කර ජන ජීවිතයට සහනය ලබා දීමට පමුඛත්වය ෙදන
බවයි.
මහජනයා පරාජය වී සිටී නම් අප ලබන කවර
ජයගහණයකින්වත් පෙයෝජනයක් වන්ෙන් නැහැ. මහජනයා තම
දරුවන් සමඟ කා, බී සතුටින් සැනසිල්ෙලන් දුකින් ෙතොරව ජීවත්
ෙව් නම් අන් කවර ජයගහණයකටත් වඩා එය වටිනවා. ෙම්
ෙහේතුෙකොටෙගන හදිසි සහන ලබා දී වහාම සමාජ ආර්ථික වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මකෙකොට ජන ජීවිතය යථා තත්ත්වයට පත්
කිරීම අපෙග් පමුඛ කාර්යයක් ෙසේ මා දකිනවා.
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

දින සියෙය් වැඩසටහෙන් අප සඳහන් කළ පරිදි ජනතාවෙග්
ආදායම වැඩි කර, බඩු මිල අඩු කර සහන සැලසීෙම් වැඩ
පිළිෙවළට අපි මුල පිරුවා. අෙප් විදුලිබල හා බල ශක්ති ඇමතිතුමා
ඩීසල්, ෙපට්රල්, භූමිෙතල් මිල අඩු කළා. ඒ අනුව යමින්
අභ්යන්තර පවාහන ඇමතිතුමා බස් ගාස්තු අඩු කළා. තහනම්
කරන ලද යුෙරෝපා මාළු අපනයනය යළි ලබා ගැනීම සඳහා
අවශ්ය මූලික සාකච්ඡා විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා සිදු කළා. ඒ
වාෙග්ම අෙහෝසි කරන ලද GSP Plus සහනය යළි ලබා ගැනීම
සඳහා රාජ තන්ත කියා මාර්ග ආරම්භ කළා. ෙම් වාසි ඉතා
ඉක්මනින් ධීවර ක්ෙෂේතෙය් නියුතු ජනතාවට ද, ඇඟලුම්
ක්ෙෂේතෙය් නියුතු ජනතාවට ද ලැෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, සියදින ෙමෙහයුෙම් සඳහන් වන පරිදි
පසු ගිය දින කිහිපය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු
කරුණු ගණනාවක් තිබුණා, 12 වැනි දා, 20 වැනි දා සහ 21 වැනි
දා සහ 28 වැනි දා වශෙයන්. එකී දිනවල පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්
ෙනොවුණත් අපි ඒ සියලු කරුණු පිළිබඳව කියාත්මක වී ඇති බව
මම ඔබ සැමටම දන්වන්න කැමැතියි. ෙම් පිළිබඳ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කරන්නට
අප කටයුතු කරනවා.
ස්ථාවර නිෙයෝග සංෙශෝධනයෙකොට පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය
පුස්තකෙය් තිෙබන පා.67/10 ෙයෝජනාෙව් සඳහන් පරිදි
පාර්ලිෙම්න්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා පත් කිරීම සඳහා අපි වහාම
පියවර ගන්නවා. ෙම් සභාවන් සඳහා පත් කරන්ෙන් කැබිනට්
මණ්ඩලය නිෙයෝජනය ෙනොකරන මන්තීවරුනුයි. එෙසේම ඒවාට
සභාපතිවරුන් පත් කරන්ෙන් පක්ෂ නායකයන්ෙග් එකඟත්වය
ඇතිවය. ෙම් පිළිබඳව අප පක්ෂ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා
කරනවා.
අෙප් ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවකුත්
න්යාය පතෙය් තිෙබන බව මම දැක්කා. ඒකත් අපට සාකච්ඡා
කරන්න පුළුවන්.
එක් පුද්ගලෙයක් අත සියලු බලතල ඒක රාශී වූ විධායක
ජනාධිපති කමය ෙවනුවට කැබිනට් මණ්ඩලයට හා
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල හිමි වන නව ආණ්ඩු කමයක් ස්ථාපිත
කරලීම සඳහා දැනට අප ව්යවස්ථා විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත
කමිටුවක් ෙම් වන විටත් පත්ෙකොට තිෙබනවා. ඔවුන් සකස්
කරන සංවාද ලියවිල්ල ඉතා ඉක්මනින් පක්ෂ නායකයින් ෙවත
ලබා දීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපට එය ෙහට දිනෙය්
ඉටු කරන්න පුළුවන්. එය කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුවයි. The Cabinet
has to take the final decision. අෙප් ඒ කමිටුෙවන් කරපු
ෙයෝජනා ටික තමයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒවා සකච්ඡා කරලා
කැබිනට් මණ්ඩලයට යවනවා. එෙහම කරන්නය කියා
ජනාධිපතිතුමා උපෙදස් දී තිෙබනවා.
නව මැතිවරණ කමය සම්බන්ධ පදනම් වූ ලියවිල්ලක් අපි
පක්ෂ නායකයින් ෙවත ඉදිරිපත් කරනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරලීම සඳහා අප පියවර
ගණනාවක් ගන්නවා. ෙම් සියලු කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙහට
දිනෙය් පක්ෂ නායකයින් සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ලිපි ෙගොනු සියල්ලම ලෑස්තියි.
අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා, සභාව ආරම්භ වුණායින් පසුව
පක්ෂ නායකයින් මුණගැහිලා සාකච්ඡා කරන බව. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් නායකතුමාට මම ඒ ලිපි ෙගොනු සියල්ල බාර ෙදනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් ඒ ලිපි ෙගොනු එවන්න
පුළුවන්.
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සියදින ෙමෙහයුම යටෙත් සිදු කරන අනිකුත් කාර්යයන්
පිළිබඳවත් වාරානුකූලව ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්නට අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
මා කලිනුත් සඳහන් කළ පරිදි ජනතාවට ලබා ෙදන සහන
පිළිබඳ සවිස්තර ෙතොරතුරු අද අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු
සභාව හමුෙව් දක්වනවා.
ෙගවී ගිය දසකයක කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප් රට පත් කර
ආර්ථික අගාධය පිළිබඳ සැබෑ තත්ත්වයද එතුමා ෙම් සභාවට ෙහළි
කරනවා ඇති. එතුමාෙග් පකාශයට පෙව්ශයක් ෙලස එක්
කරුණක් පිළිබඳව මම ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරන්න
කැමැතියි. අෙප් රෙට් අනිකුත් හැම ක්ෙෂේතයකම පාෙහේ සිදු වී ඇති
ෙලසට අෙප් මූල්ය විනය අන්තිමටම පිරිහිලා. ෙම් රෙට් කියාත්මක
වුෙණ් කැසිෙනෝ, එතෙනෝල් සහ මත් කුඩු ආර්ථිකයක්; පවුල්වාදී
ආර්ථිකයක්; ගජ මිතුරන්ෙග් සහ ෙහංචයියන්ෙග් සාක්කු පුරවන
ආර්ථිකයක්. ෙම් කළු ආර්ථිකය වසා දැමීම සඳහා ව්යාජ
ෙද්ශෙපේමී සංදර්ශන මවා පෑවා. වංචනිකයන්ට සිහසුන හිමි වුණා.
ජනතාව කුණු කූඩයට ඇද වැටුණා.
අපි ෙම් තත්ත්වය වහාම ෙවනස් කරනවා. ඒ අනුව ඊෙය්
කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් අප සුවිෙශේෂී
තීරණ ගත් බවත් මම ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්නට කැමැතියි.
කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත යටෙත් නිකුත් කර ඇති
ගැසට් නිෙව්දනය සංෙශෝධනය කරන්නට කැබිනට් මණ්ඩලය
තීරණය කළා. එම ගැසට් නිෙව්දනය මඟින් ෙල්ක් ෙලෂර්
පුද්ගලික සමාගම, ෙවෝටර් ෆන්ට් ෙපොපටීස් පුද්ගලික සමාගම, ද
ක්වීන්ස්බරි ෙලෂර් සමාගම යන ආයතනයන්ට කැසිෙනෝ සහ සූදු
පවත්වා ෙගන යාමටත් ඒ සඳහා ෙවනත් ආයතනයන්ට කුලියට
ඉඩ කඩ සැපයීමටත් අවසර ලබා දී තිෙබනවා. අප ඒ සියල්ල
තහනම් කිරීමට තීරණය කළා. ඒ අයට අෙනක් ව්යාපාර සියල්ලම
කරන්න පුළුවන්; they can carry on all their other activities
and get the tax concession. That has not been reduced.
මූල්ය විනයකින් යුතුව ජනතාවාදී ආර්ථිකයක් නිර්මාණය
කිරීම අප සැමෙග් වගකීමයි. ඒ සඳහා ජනාධිපතිතුමාෙග් සිට සියලු
ඇමතිවරුන් කැපවීම් කරනවා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සියලුම
මන්තීතුමන්ලාත් ඒ ෙලසම කැපවීම් කරනවා. විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ෙගනුත් අපි ඒ කැපවීම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
සමහර මන්තීවරු දැනටමත් ඒ බව පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ අයට
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
එෙසේ නම් අෙප් ආණ්ඩුෙව් ජනතාවාදී මූල්ය පතිපත්තිය ෙම්
ගරු සභාව හමුෙව් ෙගනහැර දක්වන ෙමන් මම ගරු මුදල්
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. එතුමා අද ෙගනහැර දක්වන
කරුණුවලට අදාළ පනත් ෙකටුම්පත ලබන 5වන දා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඉන් පසුව ඒ පිළිබඳව
විවාද කිරීෙම් අවස්ථාව ඔබ සැමට හිමි වන බවත් මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්නට කැමැතියි. දැනටමත් පක්ෂ
නායකයින් ඒ ගැන එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම එකක් මතක් කරන්න කැමැතියි.
ෙම් ඇමති මණ්ඩලය දිවුරුම් දුන්ෙන් ජනවාරි මාසෙය් 12වැනි
දායි. 13වැනි දා, 14වැනි දා, 15වැනි දා ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
ශුද්ෙධෝත්තම පාප් වහන්ෙසේෙග් ගමන ෙවනුෙවන් කාලය ගත
කළා. ඊට පසුව අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ 16වැනි දායි.
එෙහම නම් දවස් 14කින් ෙම් වැඩ කටයුතු කිරීම ෙලෝක
වාර්තාවක් කියලා ඕනෑම ආණ්ඩුවකට මට කියන්න පුළුවන්. අපි
ඔක්ෙකොම
කථා
කරන
ෆෑන්ක්ලින්
ඩී.
රූස්ෙවල්ට්
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව එදා බැංකු ෙබ්රා ගන්න පියවර ගත්තා.
අපි ඊට වඩා විශාල පියවර කිහිපයක් දවස් 14කින් අර ෙගන
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තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවාත් ෙම් කාල සීමාව තුළ කරනවා. මම
කැමැතියි, මුළු සභාෙව්ම සහෙයෝගය අර ෙගන ෙම් ගරු සභාවම
ආණ්ඩුව බවට පත් කරලා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න අයයි, ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් අයයි අපි ඔක්ෙකොම එකට වැඩ කරලා ෙම් දවස් 100
වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න.
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වය
යටෙත් අප ෙම් ෙගොඩ නඟන්ෙන් ශීලාචාර ආණ්ඩුවක්;
විනයගරුක ආර්ථිකයක්. අප නිර්මාණය කරන්ෙන් තෘප්තිමත්
සමාජයක්. ඒ සත්කාරය සඳහා ඔබ සැමෙග්ම සහාය අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානානයක මහතා.

සිය දින විප්ලවය : ගරු මුදල් අමාත්යතුමාෙග්
පකාශය
நாள் ரட்சி : மாண் மிகு நிதி
அைமச்சாின கூற்
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Finance)

හැඳින්වීම
ගරු කථානායකතුමනි, අදට හරියටම දින 21කට ෙපර 2015
ජනවාරි 8ෙවනි දින ෙම් රෙට් මහජනතාව විශාල ෙවනසක්
අෙප්ක්ෂාෙවන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්නා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට පැහැදිලි
වරමක් ලබා ෙදමින්, ෙවනසක් සඳහා ඔවුන්ෙග් තිබූ දැඩි
අෙප්ක්ෂාව පකාශ කළා. ෙමය ෙද්ශපාලන සහ ෙපෞද්ගලික
අභිපායන්වලට එහා ගිය, ෙම් රෙට් නව ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික
සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා මිනිසා මිනිසාට ආදරය
කරන, මිනිසා මිනිසාට ෙගෞරව කරන සාධාරණ ෙවනසක්.
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් 19වන මුදල්
ඇමතිවරයා වශෙයන්, ෙමයට ෙපර ෙම් රෙට් සිටි ඉතා සුපසිද්ධ
මුදල් ඇමතිවරුන්ෙග් අඩි පාෙර් යමින් ෙමම වාර්තාව අද ෙම්
උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මා ලද මහඟු
වරපසාදයක් බව පකාශ කරන්ෙන් සතුටිනි. ෙමම මහජන හිතකාමී
පකාශය මඟින් දී ඇති සහන ශී ලාංකික ජනතාව ෙවත උපරිම
පතිලාභ සහ සහන ලබා දුන් අවස්ථාවක් වශෙයන් ඉතිහාසයට
එක්වනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා.
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් මානව
හිතවාදී නායකත්වය හා ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පරිණත බුද්ධිය
තුළින් "ෛමතී පාලනයක්" සඳහා වන පදනම දමා ඇත. ෙමමගින්
අකමිකතා නැති අලුත් ශී ලංකාවක් බිහි වනු ඇත. අද ඉදිරිපත්
කරන පකාශය, ජන හිතකාමී රජයක් මහජනයාට ෙසේවය කිරීම
සඳහා ඉඩ පස්ථා නිර්මාණය කරන ආකාරය පිළිබඳ ඉතා පැහැදිලි
ආදර්ශයක් ලබා ෙදනු ඇත. ෙම් අවස්ථාෙව් දී, මම සියලු
ශී ලාංකිකයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, "දින සියෙය් විප්ලවය"
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තුළින් යහපත් ෙහටක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙවනස ඇති
කිරීමට අෙප් රජය සමග අත්වැල් බැඳ ගන්නා ෙලස.
බලය තාවකාලිකයි. නිලතල ද එෙලසමයි. අපට ඡන්දය ලබා
දුන් මහ ජනතාවෙග් භාරකරුවන් වශෙයන් අපෙග් යුතුකම
වන්ෙන් ජාතියට ෙගෞරවාන්විත ෙලස ෙසේවය කිරීමයි. අප
ජනතාවෙග් ෙසේවකයන් බව අමතක ෙනොකළ යුතුයි. ඔවුන්ට
ෙසේවය කිරීමට අප බැඳී සිටිනවා.
ශී ලාංකිකයාට යළිත් සතුටු විය හැකි කාලයක් උදා වී ඇත.
ෙමම පීතිමත්භාවෙයන් නිදහසත්, නිවහල් බවත්, ෛධර්යයත්
ජනිත වනු ඇත. පවුල් පාලනෙය් සහ ඥාති සංගහෙය් බැඳීම්වලින්
නිදහස්ව අප අලුත් වී සිටිමු.

[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.]
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena
entered the Chamber.]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අප නිෙව්දනය කිරීමට අෙප්ක්ෂා
කරන පතිලාභ රැස අපෙග් ජනතාවට අත්යවශ්යෙයන්ම ලැබිය
යුතුයි. එෙමන්ම, අනාගත තිරසාර පැවැත්ම, සතුට සහ යහපත් දිවි
ෙපෙවතක් ඔවුන්ට ලැබිය යුතුයි. ඇති වුණු ෙවනෙසහි පීතිය සැම
ෙදනා භුක්ති විඳිමින් සිටියි. ෙමම ෙවනස සිදු වූෙය් යහපත්
අනාගතයක් ෙවනුෙවනි. එම ෙවනස අගය කළ යුතු ෙවනසක්.
''ෛමතී පාලනයක්'' ෙවනුෙවන් ෙමම ෙවනස සිදු වී ඇත.
ශී ලංකාෙව් පසුගිය වසර ගණනාවක් පුරා ෙද්ශපාලන
පුරසාරම් අප බහුල වශෙයන් අසා ඇති නමුත් ආර්ථිකමය
පුරසාරම් බහුල වශෙයන් දකින්නට ලැබුෙණ් නැහැ. ෙකෙසේ
ෙවතත්, පසු ගිය අවුරුදු කිහිපෙය් පැවති පාලනය තුළ දී- මම
කැමැතියි එය නිවැරැදි කරන්න, අවපාලන කාලය තුළ දී කියලා ෙමවැනි ආර්ථික පුරසාරම් අපට ඕනෑවටත් වඩා අසන්නට
ලැබුණා. ෙමම ආර්ථික පුරසාරම් තුළින් ඇතැම් අය උද්දාමයට
පත් වුණත්, ෙමහි තිෙබන තිත්ත ඇත්ත ධාරණය කිරීම පහසු
නැහැ. අඩ පණව තිබූ ආර්ථිකය යළි නගා සිටුවීමත්, පුනර්ජීවනය
කිරීමත් ෙම් රජෙය් මූලික අරමුණක් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පකාශය ෙමම ජාතික ආණ්ඩුව
මඟින් ඉදිරිෙය් දී ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂිත සියලු අය වැය
ඉදිරිපත් කිරීම්වලට අවශ්ය ෙපර ගමනක් වශෙයන් මා සලකනවා.
ඒවා කරුණු සහ දත්ත මත මිස ෙබොරු පුරසාරම් මත ඉදිරිපත්
ෙනොකිරීමට අපි වග බලා ගන්නවා.
ෙගොෙබල්ස් න්යාය මඟින් ජනිත පුරසාරම් බස් මඟින්
ශී ලංකාව ආසියාෙව් ආශ්චර්යය බවට පත් වන බව ජනතාවට
දන්වා ඇතත්, අප ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු කල්පනා කරන්ෙන් ෙමවැනි
පුරසාරම් වචනවලට පදනම් වූ යථාර්ථවාදී කරුණු ෙමොනවාද
කියලායි.
බිතාන්යයන්ෙගන් අපි නිදහස ලබා ගත් අෙප් ජාතික දිනය
වන ෙපබරවාරි 04 වන දිනට තවත් දින හයක පමණ කාලයක්
පමණයි තිෙබන්ෙන්. 2015 ජනවාරි 08 වන දින ජාතිය ''යළි
දිනාගත් නිදහස් දිනය'' ෙලස සැමරිය යුතුයි. පවුල් පාලනෙයන්
නිදහස, දූෂිත පාලනෙයන් නිදහස, දූෂිත ගජමිතුරු කල්ලිෙයන්
ලැබූ නිදහස, අවපාලනෙයන් නිදහස, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
නැවත ලබා ගැනීම, එකිෙනකාෙග් ෙපෞද්ගලික අවශ්යතා පරිදි
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නීතිය ෙයොදා ගැනීම මඟින් නීතිෙය් ආධිපත්ය අපෙයෝජනය වීම
නිසා ඇති වී ඇති වැරැදි පාලන කමය මගින් ෙපොලීසිය සහ රාජ්ය
ෙසේවය නිදහස් කර ගැනීම අප ලබා ගත් නිදහසට ඇතුළත් වී
තිෙබනවා. අප යළි දිනා ගත් නිදහස ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ
වර්ධනය කර ගැනීම අපෙග් පරම යුතුකමයි.
දින සියෙය් විප්ලවකාරි වැඩසටහන අලුත් යුගයක් ඇති කිරීම
සඳහා අවශ්ය පදනම පමණක් ෙනොව "නිදහස සහ නිවහල් බව"
සඳහා නව අරුතක් ද සපයනු ඇත. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා,
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට තිෙබන අයිතිය සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධන වැනි කටයුතු දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත්
පැහැදිලිවම කිරීමට සැලසුම් ෙකොට ඇති කියාමාර්ග ජාතිය යළි
ලබා ගත් නිදහෙසේ ඵල භුක්ති විඳීමට පැහැදිලි පදනමක් වනු ඇත.
පවුල් පාලනය ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය විනාශය කළා පමණක්
ෙනොව, දැහැමි ජාතියක් වශෙයන් ශී ලංකාෙව් පුරවැසියන් එකට
බැඳී තිබූ සමාජ බැමි ද කඩා දැම්මා. කුඩු සිටුවරු,
කැසිෙනෝකාරෙයෝ, එතෙනෝල් රජවරු අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය
අඳුරු කර දැම්මා. ජනතාවෙග් හඬ නිහඬ කර දැම්මා. නිර්භීතව ෙම්
පිළිබඳ අදහස් පකාශ කිරීමට ඉදිරිපත් වූ ඇතැම් අය "ආර්ථික
ඝාතකයා" වැනි නව ෙයදුම් ශබ්ද ෙකෝෂයට එකතු කළා. තිෙබන
ෙතොරතුරු සහ සාක්ෂි අනුව අපට පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන්
එවැනි ෙබොෙහෝ ආර්ථික ඝාතකයන් ෙම් ෙශේෂ්ඨ ජාතිය සතු සම්පත්
ෙතෝරාගත් සුළු පිරිසකට පමණක් සූරා කෑමට දීෙමන් බහුතරයකට
දුක් විදීමට ඉඩ සලස්වා තිෙබන බව.
ජනාධිපතිවරණයට පසුව ෛමතීපාල - රනිල් සමගි රජයක්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂවලින් බහුතරයට අයත්
ගරු මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ස්ථාපිත කළා. ෙමය ෙම්
රෙට් නිදහසින් පසු ඉතිහාසෙය් සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක් නිර්මාණය
කළා.
අද මම කියන්න ආඩම්බරයි ෙමම මූලාරම්භය තුළින් ජාතියට
විකල්ප මාවතක් ෙපන්වීමට අපට හැකි ෙවලා තිෙබන බව. ෙමම
මාවත දිෙග් අප ෙසෙමන් ශක්තිමත්ව ගමන් කරනවා. ෙමය
කරුණා සහගත ෛමතී පාලනයට මාවතක්, ස්ථාවර රටකට
මාවතක්, ෙසෞභාග්යට මාවතක්. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය නිදහසට,
මනුෂ්යත්වයට සහ අභිමානයට මාවතක්.
විවිධ තර්ජන-ගර්ජන මධ්යෙය් නිර්භීතව එක හඬින් තමුන්ෙග්
ඡන්දය ෙම් ෙශේෂ්ඨ උත්සාහය ෙවනුෙවන් ලබා දුන් පූජ්ය පක්ෂයට,
රජෙය් ෙසේවකයන්ට, විශාමිකයන්ට, ෙගොවි ජනතාවට,
ගුරුවරුන්ට, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවකයන්ට, ධීවර ජනතාවට,
ශිෂ්යයන් ඇතුළු තරුණ ඡන්ද දායකයන්ට, කම්කරු ජනතාවට,
ව්යාපාරික පජාවට, වතු ෙසේවකයන්ට, තීවිල් රියදුරන්ට, පවාහන
ක්ෙෂේතෙය් ෙසේවකයන්ට, ස්වයං රැකියාවල නියැලී සිටින
ජනතාවට, තිවිධ හමුදාෙව් සාමාජිකයන්ට, ෙපොලීසිෙය් සහ සිවිල්
ආරක්ෂක ෙසේවාවල සාමාජිකයන්ට, ශී ලංකාෙව් සෑම ජාතියකටම
සහ ආගම්වලට අයත් සාමාන්ය ජනතාවට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා,
ගරු අගාමාත්යතුමා සහ රජය ෙවනුෙවන් මුදල් අමාත්යවරයා
වශෙයන් මෙග් ස්තුතිය සහ ආචාරය පිරිනමනවා.
පසු ගිය රජය විසින් විශාල වශෙයන් රාජ්ය සම්පත් භාවිත
කරමින් සහ විවිධ දව්ය ෙනොමිෙල් ලබා දීම වැනි ඡන්ද දායකයන්
ෙපොළඹවන ආකාරෙය් සාමාන්යෙයන් අදහා ගත ෙනොහැකි
තරමටම සිදු කළ බලපෑම්වල පමාණය සැලකීෙම්දී ඇත්ත
වශෙයන්ම ඔබෙග් දායකත්වය අපෙග් ආචාරයට ලක් විය යුතුයි.
ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද ව්යාපාරෙය්දී අපි ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල
කැපවීමක් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. අප බලයට පත්වීෙමන් පසු දින
සියෙය් විප්ලවකාරී වැඩසටහන මඟින් ෙම් රෙට් සහ
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මහජනතාවෙග් දැෙවන පශ්න සඳහා කඩිනම් විසඳුම් ලබා ෙදන
බවට ෙපොෙරොන්දු වුණා.
අපි විශ්වාස කරන ආකාරයට ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නයක් වන
ෙව්ගෙයන් ඉහළ යන ජීවන වියදම අඩු කරමින් ජනතාවට සහන
ලබාදීමට විෙශේෂ කියා මාර්ග ගන්නා බවට අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා.
වැඩි වන ජීවන බර ෙහේතුෙවන් ෙම් රෙට් බහුතර ජනතාවෙග්
මූලික අවශ්යතාවක් වන ආහාර නියමිත පමිතියට අනුව ලබා
ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිෙබනවා. ෙමම ගැටලුවට විසඳුමක් අවශ්ය
ෙවනවා. සියයට 6.7ක් පමණ වූ දරිදතාව සහ සියයට 21.6ක්
පමණ වූ මන්දෙපෝෂණෙයන් ෙපෙළන දරුවන් පිළිබඳ
සංඛ්යාෙල්ඛන පගතිශීලි සංඛ්යාෙල්ඛන ෙනොෙවයි. පජාතාන්තික
ඡන්දය මඟින් අෙප්ක්ෂිත ෙවනස තුළින් ෙම් දක්වා අපි අසා නැති
මට්ටමක සහන ලබාෙදමින් එම සහන ඉදිරිෙය්දී තව තවත් වැඩි
කරමින් දැෙවන පශ්න සඳහා විසඳුම් ලබාදීමට අපි කටයුතු
කරනවා.
පසු ගිය කාලෙය්දී විශාල වශෙයන් ඇති වූ දූෂණ ෙචෝදනා
පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා විෙශේෂ ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීම,
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒ සඳහා අවශ්ය
පත්වීම් කිරීම, ජාතික විගණන පනත සහ ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම්
අයිතිය පිළිබඳ පනත හඳුන්වා දීම, ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය
හඳුන්වා දීම, විධායක ජනාධිපති කමය ෙවනුවට පාර්ලිෙම්න්තු
කමය ඇති කිරීම යන කරුණු අපි ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු අතර
වන පධාන කරුණු ෙව්.
පසු ගිය අවපාලන කාලය තුළ දූෂිත කියාකාරකම්වල පමාණය
ඉහළටම ෙගොස් ඇත. පිළිගත් කමෙව්ද අනුගමනය කරමින් ෙමම
නාස්තිකාර දූෂිතයන් අධිකරණයට ෙගන ෙගොස් ඔවුන්ෙග් දූෂිත
කියා සඳහා නිසි දඬුවම් ෙදන ෙතක් අප සමඟ ඉවසීෙමන් සිටින
ෙමන් රෙට් ජනතාවෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙම් වන විට අප ෙමම ෙයෝජනා කියාත්මක කරමින් සිටිනවා.
පසු ගිය දින 21ක කාලය තුළ අප ඉටු කර ඇති කාර්යයන් ෙදස
බැලීෙමන් ඔබට අෙප් කාර්ය සාධනය සහ කැපවීම පිළිබඳ
තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. දින සියෙය් විප්ලවකාරී වැඩසටහෙනහි
අරමුණු ළඟා කර ගැනීෙම් පැහැදිලි දර්ශනයක් ඔස්ෙසේ අපි කටයුතු
කර ෙගන යන බව අවධාරණය කරනවා. අද ඉදිරිපත් කරන දින
සියෙය් විප්ලවය පිළිබඳ පකාශය ෙමම උත්සාහෙය් තවත් වැදගත්
ඉදිරි පියවරක්.
අෙප් රජය මහ ජනයා අරමුණු කර ගත් රජයක්. පමුඛතා
පදනම මත මහ ජනයාට සහන ලබා දීමට අෙප් රජය කටයුතු
කරනවා. ෙමම දින සියෙය් විප්ලවය පිළිබඳ පකාශය ඉදිරිපත්
කිරීමට ෙපර ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම ජනතාවට ලබා දුන් සහනය
ෙම් සඳහා ෙහොඳ උදාහරණයක්. පසු ගිය ඕනෑම කාලයකදී
ෙමෙතක් ලබා දී ඇති ඉහළම ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම ජාතියට ලබා
දීමට අපට හැකි වුණා. මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ, ඇයි පසු ගිය
රජයට ෙමවැනි ඉන්ධන මිල සංෙශෝධන කිරීම් තුළින් මහ
ජනතාවට පතිලාභ ලබා දීමට ෙනොහැකි වුෙණ් කියලා.
මහ ජනතාවට සහන ලබා දීමට ෙයෝජිත පියවරයන් සහ
ආදායම් සහ වියදම් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර ෙම් රෙට්
පුපුරා යාමට ආසන්න මට්ටෙම් තිෙබන ආර්ථික බුබුළ පිළිබඳවත්,
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් වර්ෂ 2015 සඳහා අනුමත කළ අය වැය
පිළිබඳවත්, ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් පගතිය පිළිබඳවත්, අනිකුත්
අදාළ ක්ෙෂේත පිළිබඳවත් කරුණු කිහිපයක් පැහැදිලි කිරීමට මම
කැමැතියි.

I think it is my duty to reflect the present situation of
the economy and I will just take a few minutes to put you
in the proper perspective of what is going on.
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The bubble had to burst

Sri Lanka had gone through a period of economic
disorder. The statistics until a few days back provided a
different picture. A facade of political rhetoric coupled
with unrelenting economic bravado created a rosy
picture. The weapons of the so-called economic maestros
consisted of manipulated charts and graphs.
Much was spoken of a “Wonder of Asia” and “Hubs”
of varying descriptions. The average people did not fully
fall into the trap of lies and deception. They did observe
some "Hubs" which were focused on destroying the
nation.
The “Kudu Hubs”, “Ethanol Hubs” and the
“Casino Hubs” continued to grow.
The younger
generation, the future of our beloved country and so
many innocent children had fallen prey to the wiles of the
drug barons, ethanol kings and the casino operators. I am
sure the media will give you further corroborative
evidence on this.
The Stock Exchange became the laughing stock of the
experts who knew stock trading. “Pumping and
Dumping” was the order of the day, whilst the smalltimers had to face the music. When interest rates were
reduced, the hierarchy invited the elderly people to invest
in shares. Knowing very well the consequences, the
hearts of the people who matter, did not melt. Even the
poor pensioners suffered. The super rich “Stock Market
Barons” continued to fatten at the expense of the poor.
The circus continued. The clowns played their roles to
perfection. The trapeze artists swung to and fro. The
economy continued to crumble. The facade artists'
“modus operandi” was to dress up the bitter truth. The
bitter truth was camouflaged with sweetened falsehoods.
“Lies, damn lies and statistics” - the phrase ideally fitted
the picture. The GDP and public debt moved benignly in
the rich vocabulary.
The system of “Crony Economics” created a segment
of society, which was ultra rich and enjoying a life of
supreme luxury. They were flaunting not only their illgotten wealth but their muscles too. A mere 2 per cent of
the entire population continued to prosper at the expense
of the others, what of the balance 98 per cent? They were
requested to tighten their belts way back in 2005 and they
had to continue. Their families fell apart due to economic
hardships, jewelleries pawned, family heirlooms sold to
ensure that the home fires continued to burn. Some were
facing abject poverty. Naval guards had to be stationed at
the Matara Mahanama Samaraweera Bridge and at the
Kalutara Bridge to save our mothers and fathers, brothers
and sisters from jumping into the river to end their lives,
strickened with unbearable poverty.
The economic jargon, high-flown language, political
and economic rhetoric continued to reverberate louder
than ever. Astrologers too played their part conjuring the
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path of celestial objects at their whims and fancies. The
objective was positively singular, merely to foster and
nurture the mere 2 per cent of the nation. The 8th of
January, 2015 was the day of reckoning. A whiff of
freedom, a sweet fragrance of change wafted across the
nation.
The officials and the economic experts have looked
into the figures and now the economics of deceit and
falsehood had surfaced. The bad news is that the
economy is in a sad state and the good news is, it is not
beyond resurrection and is in the safe and sound hands of
the President, the Prime Minister, the Cabinet of
Ministers and the Members of Parliament. We had
managed to decipher the correct status of the economy
which is being explained in detail. We will also
investigate and recover ill-gotten gains irrespective of the
category of politicians, stock market whiz kids or mere
drug dealers. The period of immunity is over for the
cronies and the clans; justice supreme will overcome the
wicked and the wrongdoers.
Finally, the bubble had to burst. Our Government
will now take stock of the situation, prime up the
economy and move with finesse. We promise the nation
that the correct picture will be portrayed at all times.
ගරු
කථානායකතුමනි,
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුනි,
ෛමතී පාලනෙය් යහපත් බව තුළින් යුක්තිය සහ සාධාරණත්වය
පිළිබඳව අලුත් පතිමානයක් ජාතියට එකතු කරනු ඇත. ෙම්
පිළිබඳව උදාහරණ ෙදකක් දීමට කැමැත්ෙතමි. 2009 පැවැති
මැතිවරණෙය් පතිඵල නිකුත් කිරීෙමන් අනතුරුව ජයගාහකයා
ජය පැන් බිවූ අතර පරාජිතයා සිරගත කරන ලදි. ෙමවර, සිරගත
වීෙම් දුක්ඛිත වාතාවරණෙයන් මිදීෙම් සහනය ජයගාහකයාට හිමි
වූ අතර, ජනතාවෙග් මුදලින්, ස්වකීය ගම් පළාත වන මැදමුලනට
යාමට ෙනොමිෙල් ෙහලිෙකොප්ටර් යානා ෙදකක් ලබා දුන්ෙන්
පරාජිතයාටය.
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට 2015 ජනවාරි මාසෙය්
09 වැනි දින නිදහස් චතුරසෙය්දී ජනාධිපති දිව්රුම් පතිඥා ලබා
දීමට වැය වූෙය් රුපියල් 6,500ක් වැනි සුළු මුදලකි. එෙසේ වුවද,
2009 දිවුරුම් දීෙම් උත්සවය සඳහා පැවැති රජය රුපියල් මිලියන
ගණනාවක් වැය කර ඇත. එම මුදල රුපියල් මිලියන 500කට
අධිකය.
ෙමම පකාශෙය් අරමුණ
අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් පකාශය, අෙප් රෙට් රාජ්ය මූල්ය
ක්ෙෂේතෙය් අලුත් ලක්ෂණයක් විය හැකිය. පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණයක් පකාශයට පත් කළ යුතු අවස්ථාවක නව රජයට
සම්පූර්ණ වර්ෂයක් සඳහා තමාෙග් නව පතිපත්ති ඇතුළත් ෙකොට
අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලබා දීම සඳහා අතුරු
සම්මත ගිණුම් මීට ෙපර ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති බව අප අසා ඇත.
ෙකෙසේ ෙවතත්, අපි රජෙය් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ ව හයට විශාල
ෙවනස්කම් කර ඇති බැවින් අද ඉදිරිපත් කරන පකාශය
අත්යවශ්යයි. ඔබ දන්නා පරිදි අප අමාත්යවරු ගණන 71 සිට 31
දක්වා අඩු කළා. ෙමය පසු ගිය රජෙය් පැවැති කමෙව්දෙය් විශාල
ෙවනස්වීමක්.
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අමාත්ය මණ්ඩලය ස්ථාපිත කිරීෙම්දී අඩුම පිරිවැයකින් වැඩිම
පතිලාභ ලබා ගත හැකි වන පරිදි අෙප් ෙර්ඛීය අමාත්යාංශ ව හගත
කර තිෙබනවා. අලුතින් ඇති කළ අමාත්යාංශ සඳහා අවශ්ය
පතිපාදන ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි සම්පත් නැවත ෙවන් කළ
යුතුයි. ෙමම නව ව හය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අනුමැතිය ඉදිරිෙය්දී ඉල්ලා සිටිනවා.
මීට අමතරව, විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවට සහන ලබා දීම සඳහා
අලුත් ආදායම් සහ වියදම් ෙයෝජනා කිහිපයක් ද මෙග් පකාශෙය්
ඉතිරි ෙකොටෙසේ දී ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 24 වැනි දින ඉදිරිපත් ෙකොට, 2014
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් අනුමත කරන ලද
2015 අය වැය තුළ ෙමම ෙවනස්කම් සඳහා ෙයෝජනා ඇතුළත් කළ
යුතු අතර, අවශ්ය නීති සංෙශෝධන සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ඉදිරිෙය්දී කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
අය වැය 2015
මීට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 අය වැය මගින් රජෙය්
සමස්ත ආදායම වශෙයන් රුපියල් බිලියන 1,594ක් අෙප්ක්ෂා කර
ඇත. The expectation of the then Government was to obtain a
revenue of Rs. 1,594 billion. That is Rs. 1 trillion and 594
billion. ෙමයින් රුපියල් බිලියන 1,400ක් බදු ආදායම් වශෙයන් ද,
රුපියල් බිලියන 194ක් බදු ෙනොවන ආදායම වශෙයන් ලැබිය යුතු
යැයි ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත. මුළු වියදම් සඳහා ශුද්ධ ණය දීම්
රුපියල් බිලියන 2,990ක් වන අතර, එයින් රුපියල් බිලියන
1,465ක් පුනරාවර්තන වියදම් ෙව්. රුපියල් බිලියන 685ක්
පාග්ධන වියදම් සහ දළ ණය දීම් වශෙයන් ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත.
ඇස්තෙම්න්තු ෙකොට ඇති පරිදි 2015 අය වැය හිඟය රුපියල්
බිලියන 521ක් වන අතර, එය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක්
වශෙයන් සියයට 4.6ක් පමණ ෙව්. මම ඒ මතක් කෙළේ, එවකට
ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ගැනයි.
ෙම් අවස්ථාෙව් මම පකාශ කළ යුතුයි, ෙමම හිඟය අදාළ
වන්ෙන් රජෙය් ආදායම් සහ වියදම්වලට පමණක් බව. ෙකෙසේ
ෙවතත්, අපි නැවත නැවතත් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙපන්වා දී
ඇති පරිදි සහ පසු ගිය වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදී පවා සාකච්ඡා ෙකොට ඇති පරිදි ෙමම
හිඟය අද රාජ්ය මූල්ය සඳහා ඇති සත්ය වගකීම නිරූපණය
ෙනොකරයි. ෙමම හිඟය තුළ රජෙය් ෙබොෙහෝ අය වැය
කියාකාරකම් ඇතුළත් ෙකොට නැත.
ෙමම සත්ය වසන් කරන මුළාව ඉවත් කළ යුතු අතර සත්ය
තත්ත්වය ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ට සහ සාමාන්ය මහ
ජනතාවට දැන්විය යුතුය. ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙහෝ මහ
ජනයා ෙනොමඟ යවන්න අපි අදහස් කරන්ෙන් නැහැ. අෙප්
උත්සාහය යහ පාලනය ඇති කිරීමයි. අමාරු තත්ත්වයක් තිබුණත්
එය එෙසේම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කිරීම තමයි ජනාධිපතිත්,
අගමැතිත් මට නිර්ෙද්ශ කර තිෙබන්ෙන්.
රාජ්ය ණය පිළිබඳ ෙතොරතුරු පමාණවත් ෙලස ඉදිරිපත් කර
නැති අවස්ථා පිළිබඳ වැදගත් කරුණු කිහිපයක් පහතින් දක්වා
තිෙබනවා.
ෙමම අය වැය හිඟය කිසිම ආකාරයකින් පසු ගිය අවුරුදු
කිහිපය තුළ රෙට් අසම්භාව්ය වගකීම් නිරූපණය කරන්ෙන් නැහැ.
2014 වර්ෂය අවසාන වන විට රජයට අයත් ව්යාපාර මඟින් යටිතල
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පහසුකම් සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා වාණිජ බැංකු
මඟින් ණය ලබා ගැනීමට රුපියල් බිලියන 524ක පමණ
භාණ්ඩාගාර ඇපකර රජය විසින් ලබා දී ඇත. ආණ්ඩුෙව්
guarantees දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා ඇමුණුම් 1
යටෙත් අපි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙහළිදරවු කරලා තිෙබනවා. අදාළ
රජය සතු ව්යාපාරවලට ෙමම ණය ෙගවීමට ෙනොහැකි වූවෙහොත්
රජයට එම ණය මුදල් ෙගවීමට සිදු ෙව්.
ෙමම සංඛ්යාවලට 2014 අවසානය වන විට රාජ්ය
ව්යාපාරවලින් බැංකු පද්ධතියට ෙගවිය යුතු රුපියල් බිලියන
593ක් -ෙකෝටි 59,300ක්- පමණ වූ හිඟ ණය මුදල් ද ඇතුළත් විය
යුතුය. එෙමන්ම, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ෙහජින්
ගනුෙදනුව ෙවනුෙවන් දැනටමත් ෙගවා ඇති ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 60ක්, එනම් රුපියල් බිලියන 7.8ක් පමණ වූ මුදල ද
ෙමයට ඇතුළත් වී තිෙබනවා. ෙහජින් ගනුෙදනුව නිසා රජයට
සිදුව ඇති මුළු පාඩුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 120ක් -රුපියල්
බිලියන 15.7ක්- පමණ වන බව ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා.
ෙමම ගනුෙදනුව ශී ලාංකික වාණිජ ෙමෙහයුම් ඉතිහාසෙය් මහ
ජනයාට ඉතාමත්ම අයහපත් ෙලස බලපා ඇති අඥානතම
ගනුෙදනුවක් වශෙයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්.
ඒ වාෙග්ම, යටිතල පහසුකම් ව්යාපෘති සඳහා රාජ්ය ව්යාපාර
විසින් ලබා ෙගන ඇති විෙද්ශ ණය ද රජෙය් අය වැය හිඟය තුළ
නිරූපණය ෙනොෙව්. The real loans that have been taken are
not reflected under the Government’s debt. 2004 වර්ෂය
අවසන් වන විට ෙගවීමට ඉතිරිව ඇති ණය ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 2,356ක්, එනම් රුපියල් බිලියන 308ක් පමණ වනවා.
ෙමම ණය මුදල් පුත්තලම ගල් අඟුරු බලාගාර ව්යාපෘතිය,
හම්බන්ෙතොට වරාය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය සහ මත්තල ජාත්යන්තර
ගුවන් ෙතොටුපළ ව්යාපෘතිය සඳහා ලබා ෙගන ඇත. ඔබ සියලු
ෙදනාටම දැන ගන්න ඒෙක් සම්පූර්ණ පසු බිම ඇමුණුම් II යටෙත්
තිෙබනවා.
අපි භාණ්ඩාගාර ඇපකර වටිනාකම, රාජ්ය ව්යාපාර මඟින්
බැංකු පද්ධතිෙයන් ලබා ෙගන ඇති ණය සහ රාජ්ය ව්යාපාර මඟින්
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා ලබා ෙගන ඇති විෙද්ශ ණය
එකතු ෙකොට ගණන් බැලුවෙහොත් අය වැය හිඟය දැනට පසිද්ධ
කර ඇති සංඛ්යාවට වඩා විශාල අගයක් ගන්නවා. It has been
cosmetically kept back. The off-balance-sheet borrowings
have led to an added burden on the country. ෙම්ක තමයි සැබෑ
තත්ත්වය. රජයක් ණය ගන්න පුළුවන්. රජෙය් ආයතන ණය
අරෙගන ඒෙක් Sovereign guarantee එක දුන්නත් එම එකමයි.
ෙම් ෙහළිදරවු කරන්ෙන්, අද ජනතාව සම්පූර්ණෙයන්ම ණයබරින්
ෙපෙළන ආකාරයයි.
දැන් ඔබට පසු ගිය පාලන කාලෙයන් අපට දායාද වශෙයන්
ලැබී ඇති හිඟෙය් පමාණය ෙපෙනනවා ඇති. පසු ගිය රජෙයන්
අපට ලැබී ඇති අයහපත් දායාදය ෙමයයි. අපට අෙප් ගමන
ෙමවැනි තත්ත්වයක සිට ආරම්භ කිරීමට සිදු වී තිෙබනවා.
අමාරුයි, නමුත් ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්.
ෙම් කමයට තවත් අවුරුදු කිහිපයක් කටයුතු කර ෙගන ගිෙය්
නම් අෙප් රට ආර්ථිකමය වශෙයන් අසාර්ථක ජාතියක් වශෙයන්
නම් කිරීමට හැකිව තිබුණා. නැවත වරක් මම ෙම් "ෙවනස" සිදු
කළ හැම ෙදනාටම මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න කැමැතියි. එෙසේ
ෙනොවුණා නම් අෙප් ෙශේෂ්ඨ ජාතියටත්, සමස්ත ආර්ථිකයම දූෂිත
පාලකයන්ෙග් සූරා කෑමට ලක් වී, ෙකොටස්වලට කැඩී ගිය Banana
Republicවලට අත් වූ ඉරණම ඇති වීමට ඉඩ තිබුණා.
දැනට ලැබී ඇති දත්ත අනුව 2014 වර්ෂය අවසාන වන විට
රජෙය් ණය රුපියල් බිලියන 7,373ක් පමණ ෙවනවා. ෙම් අනුව
ඒක පුද්ගල ණය පමාණය රුපියල් 357,233ක් පමණ ෙවනවා.

2015 ජනවාරි 29

95

96

ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, මම ඉහත සඳහන් කළ අයිතම තුනද
ඇතුළත් කළෙහොත්, සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් බිලියන
8,817ක් පමණ ෙවනවා. ඒ අනුව ඒක පුද්ගල ණය පමාණය ද
රුපියල් 427,220ක් දක්වා ඉහළ යනවා. නැවතත් ඔබට
ෙපෙනනවා ඇති පසු ගිය රජය ෙම් රෙට් මහජනතාව මත පටවා
ඇති ණය බෙරහි පමාණය. බැලූ බැල්මට සියයට 25ක් රජෙය්
ආයතන තුළින් අරෙගන ඇති ණය පමාණය තමයි ෙමතැන
ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

රජෙය් සමස්ත ණය 2014 අවසානය වන විට දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 74.4ක් පමණ ෙවනවා. ජාත්යන්තර
පමිතීන්වලට අනුව ෙමම ණය ඉහළම මට්ටමක පවතිනවා. මා
මුලින් සඳහන් කළ අයිතම තුන ද ඇතුළත් කළ ෙහොත් සමස්ත
ණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 88.9ක් දක්වා වැඩි
ෙවනවා. ෙමයින් අපට ෙදන පණිවිඩය තමයි රෙට් අය වැය හිඟය
සහ ෙගවීමට ඇති ණය අඩු කිරීම සඳහා ඉදිරිෙය්දී අපට පබල හා
නිර්මාණශීලී කමෙව්ද ෙයොදා ගැනීමට අවශ්ය වන බව.

මම අවධාරණය කළ යුතුයි, ෙම් සම්පූර්ණ ණය මුදල් ෙම් රෙට්
අහිංසක මහජනතාව, දැනට සිටින වර්තමාන පරම්පරාව පමණක්
ෙනොව අනාගතෙය් ඉපෙදන්නට සිටින දරුවන් විසින් ද ෙගවිය
යුතු බව. අපිට අවුරුදු 2500කට වැඩි කාලයක අෙප් ඉතිහාසෙයන්
ලැබුණු දායාද පිළිබඳව ආඩම්බර විය හැකි වුවත්, පසු ගිය රජය
විසින් අපට ලබා දී ඇති ණය දායාදය පිළිබඳ අපි ෙකෙසේ ආඩම්බර
ෙවන්න ද? ෙමහිදී ඇති වන පශ්නය නම්, ෙමය අවශ්ය ද
නුවණක්කාර ද යන්නයි. පසු ගිය රජය කාලෙය් මූල්ය කටයුතු
කළමනාකරණය කර ඇති ආකාරය පිළිබඳව එම පාලකයන්
ලජ්ජා විය යුතුයි. ෙතෝරා ගත් සුළු පිරිසකෙග් සුඛ විහරණය සඳහා
ලබාගත් ණය පරම්පරා ගණනාවකට ෙගවීමට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. 2012, 2013, 2014 වර්ෂ සඳහා වූ සමස්ත ණය සහ
ඒක පුද්ගල ණය ඇතුළත් සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් මා ෙමහි ඇතුළත්
කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් කියන සියලු ෙද්ම ෙමහි සාක්ෂි
සහිතව සාක්ෂාත් කරලා තිෙබනවා.

පසු ගිය රජය යටෙත් ක්ෙෂේත සුළු පමාණයකට රජෙය් අය
වැෙයන් විශාලතම ෙකොටස ෙවන් කර තිබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්,
2015 වර්ෂය සඳහා වූ විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පෙතහි සංෙශෝධන
සිදු කර එම විෂමතාව නිවැරැදි කිරීමට අවශ්ය පියවර ගනු ඇත.

සමස්ත ණය සහ ඒක පුද්ගල ණය
අයිතමය

2012

2013

2014

රාජ්ය ණය

6,000

6,793

7,373

සමස්ත ණය, භාණ්ඩාගාර
ඇපකර, රාජ්ය ව්යාපාර විසින්
බැංකු සහ විෙද්ශ මූලාශවලින්
ලබා ගත් ණය ඇතුළත්ව

6,853

8,099

8,817

සමස්ත ණය දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් පතිශතයක් ෙලස
රාජ්ය ණය

79.2

78.3

74.4

සමස්ත ණය භාණ්ඩාගාර ඇපකර,
රාජ්ය ව්යාපාර විසින් බැංකු සහ
විෙද්ශ මූලාශවලින් ලබා ගත් ණය
ඇතුළත්ව

90.4

93.4

88.9

සමස්ත ණය (රු.බිලියන)

නිදසුනක් වශෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට
කැමැතියි, ජනාධිපති කාර්යාලෙය් 2009 වර්ෂෙය් සම්පූර්ණ වියදම
වූෙය් රුපියල් බිලියන 6.3යි. නැතෙහොත් රුපියල් ෙකෝටි 634යි.
2010 වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි 765යි. 2011 වර්ෂෙය් රුපියල්
ෙකෝටි 5063යි. 2012 වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි 5936යි. 2013
වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි 8,244 යි. 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් ෙකෝටි
10,497යි. 2015 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුණු පමාණය
රුපියල් ෙකෝටි 9,593යි. ජනාධිපති නිර්ෙද්ශය තුළින් ෙමය දැන්
අඩු කරලා තිෙබනවා, රුපියල් ෙකෝටි 256කට. ෙමයින්
බහුතරයක්ම යන්ෙන් ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයට ඒ වියදම් සඳහායි.
ෙකොෙහොමද අපි අනිසි වියදම් අඩු කරලා සම්පූර්ණ වාසිය
ජනතාවට ලබා ෙදන්ෙන් කියන එක ෙමයින් ෙපෙනනවා. පසු ගිය
රජය යටෙත් ක්ෙෂේත සුළු පමාණයකට අය වැෙයන් මුදල් ලැබුණු
ආකාරය ෙවනස් කරලා නව සංෙශෝධිත මුදල් පමාණය අපි
ඇමුණුම් IV යටෙත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ෙමවැනි සිදු වීම් යළි යළිත් අනාගතෙය් සිදු වීම වළක්වා
ගැනීම පිණිස අය වැය හිඟය සහ රෙට් දැනට පවතින ණය
පමාණය අඩු කර ගැනීම සඳහා ශක්තිමත් ෙමන්ම නෙවෝත්පාදක
පියවරයන්ෙග් අවශ්යතාව ෙමවැනි සිදුවීම්වලින් පිළිබිඹු කරයි.
අෙප් අලුත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර මම කැමැතියි,
පධාන සාධක ෙදකක් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට. එනම් ආර්ථික
වර්ධනය / නාමික වැටුප් සහ ණය ෙගවීෙම් බර.
ආර්ථික වර්ධනය සහ නාමික වැටුප්
ශී ලංකාව පහළ උද්ධමනයක් සහ පහළ රැකියා වියුක්ති
අනුපාතයක් සහිත නැඟී එන ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක් සහිත රටවල්
අතර සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් තිෙබන රටක්
වශෙයන් හඳුනා ෙගන තිෙබන බව අපි දන්නවා.

ඒක පුද්ගල ණය (රු)
රාජ්ය ණය

295,165

331,653

352,869

සමස්ත ණය, භාණ්ඩාගාර
ඇපකර, රාජ්ය ව්යාපාර විසින්
බැංකු සහ විෙද්ශ මූලාශවලින්
ලබා ගත් ණය ඇතුළත්ව

337,140

395,379

427,220

මම එක් නිදසුනක් වශෙයන් රජෙය් ණය පිළිබඳ සංඛ්යා
ඉදිරිපත් කරන්නම්.
රජෙය් ණය 2012 වර්ෂෙය් රුපියල් බිලියන 6,000යි. 2013
වර්ෂෙය් 6,793යි. 2014 වර්ෂෙය් 7,373යි. අද ෙවනෙකොට රුපියල්
බිලියන 8,817. ඒ කියන්ෙන් ටිලියන 8.817යි.
ෙකොතරම් ණය බරක් තිෙබනවාද යන්න ෙපෙනන්ෙන් නැති
වන විධියට කටයුතු කර තිෙබනවා කියන එක ෙම් දවස් 20 තුළින්
අපට ෙහළිදරවු වුණා, රෙට් ජනතාවට ෙපන්වන්නට හැකියාවක්
ඇති වුණා.

ෙලෝකෙය් පධාන ආර්ථික නියමුවන් වශෙයන් කටයුතු කළ
බටහිර ෙලෝකය අබිබවා ආසියානු කලාපයට වර්ධනය වීම සඳහා
ෙම් ශත වර්ෂය විශාල අවස්ථාවක් ලබා දී තිෙබනවා. චීනය සහ
ඉන්දියාව ලබා ඇති ෙයෝධ ආර්ථික පියවර ආසියානු රටවල
හැකියාව ෙලෝකයාට පදර්ශනය කර තිෙබනවා. ශී ලංකාව සියයට
90කට වඩා වැඩි ආසියාෙව් ඉහළම සාක්ෂරතාවක් ඇති ජාතියක්
වශෙයන් අපි ළඟා කර ෙගන ඇති තත්ත්වය අෙප් හැකියාවට
සාෙප්ක්ෂව පමාණවත්ද යන්න විෙව්චනාත්මකව විගහ කළ යුතුව
තිෙබනවා.
තිරසාර ආර්ථික වර්ධනය සහ ස්ථාවරත්වය අධිෙව්ගී මාර්ග,
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, වරායන් සහ ෙගොඩනැඟිලි මඟින් පමණක්
පවත්වා ගත ෙනොහැකි ෙවනවා. කෘෂිකර්මය, කර්මාන්ත, ෙසේවා
සහ කර්මාන්ත ආශිත අපනයනවල තත්ත්වය කුමක්ද?
පිළිගත් කමෙව්දය නම් සමස්ත සංවර්ධන සැලසුම් තුළ මාර්ග
පද්ධති සහ ෙවනත් යටිතල පහසුකම් අවශ්යතා සඳහා අවශ්ය
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පතිපාදන ලබා දීමයි. නමුත් එවැනි සංවර්ධන සැලැස්මක් තිබී
නැහැ. ඒ ෙවනුවට ෙතෝරා ගත් සුළු පිරිසකෙග් ඵල පෙයෝජනය
සඳහා අවිධිමත් ෙලස ව්යාපෘති සැලසුම්ෙකොට සමස්ත ආර්ථිකයම
අවදානමකට ලක් කර තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන පවුලක් ඉහළට
ඔසවා තැබීම හා අභිමානවත් කිරීම අරමුණු කර ගත් ෙතෝරා ගත්
නගර සංවර්ධනය මඟින් ආර්ථිකය නැවත ෙගොඩනැඟිය ෙනොහැකි
මට්ටමකට පත්ෙකොට තිෙබනවා.
ශී ලංකාෙව් වාර්ෂික මූර්ත ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය පසු ගිය
අවුරුදු තුනක කාලය තුළ සියයට 7ක් පමණ වූ අතර එම කාලය
තුළ දී නාමික ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 15ක් පමණ වී ඇත.
ෙමහි පතිඵලයක් වශෙයන් ඒක පුද්ගල ආදායෙම් සැලකිය
යුතු වර්ධනයක් ඇති වී ඇති අතර, එය 2014 දී ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් 3,646ක් එනම්, රුපියල් 477,600ක් වශෙයන්
ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත. ජාත්යන්තර වර්ගීකරණය අනුව ෙමය මැදි
ආදායම් රටක ආර්ථික මට්ටමට සමාන ෙව්.
ෙකෙසේ ෙවතත්, ජාතික ආදායෙම් නාමික වර්ධනෙයන් රෙට්
පුරවැසියන්ෙග් ජීවන මට්ටෙම් වැඩි දියුණුවීම නිරූපණය ෙනොෙව්.
ෙම් සඳහා අපි රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියන් ෙදස බලා ඔවුන් තුළ
ඒක පුද්ගල ආදායම් සංඛ්යාවලින් ෙපන්වන ෙසෞභාග්යතා
මට්ටමක් තිෙබ්ද යන්න නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. එෙසේ ෙනොෙව්
නම් ෙම් කරුණු ෙදක අතර සම්බන්ධයක් නැත. අෙප් ගරු
අගමාත්යතුමා නිතරම සඳහන් කර ඇති පරිදි සංවර්ධනෙය්
පතිලාභ එක් වරපසාද ලත් පිරිසකට පමණක් සීමා ෙනොකර රෙට්
සියලුම පුරවැසියන්ට ලබා දීමට ෙමම රජය කටයුතු කරනවා. අපි
ෙතෝරා ගත් පවුල් කිහිපයක පමණක් ෙසෞභාග්ය ළඟා කර ගැනීම
විශ්වාස ෙනොකරන අතර ශී ලංකා මාතාවෙග් සියලුම
පුරවැසියන්ෙග් දියුණුව උෙදසා කටයුතු කරනවා.
සමහරක් නාමික වැටුප් කාණ්ඩ වැඩි වී ඇත්ෙත් අඩු
අනුපාතයකිනි. උදාහරණයක් වශෙයන් රජෙය් ෙසේවෙය් නාමික
වැටුප සියයට 10කට වඩා අඩු පතිශතයකින් පසු ගිය අවුරුදු
ෙදකක කාලය තුළ වැඩි වී ඇත. එම පමාණය උද්ධමනය සමඟ
සසඳා බලන විට වාර්ෂික මූර්ත වැටුප් වර්ධනය සියයට 5ක් පමණ
වන අතර එමඟින් පවුලක මිල දී ගැනීෙම් හැකියාෙව් පමාණවත්
වර්ධනයක් ෙපන්නුම් ෙනොකරයි. ඊට අමතරව, ශම බලකාෙය්
ඇතැම් ෙකොටස්වල මුර්ත වැටුප අඩු වී ඇත. The purchasing
power has reduced owing to the policy that had been adhered
to before.
ෙම් නිසා වැටුප් මට්ටම් සහ මිල මට්ටම්වලට යම් යම්
ෙවනස්කම් ඇති කළ යුතුය. දින 100 විප්ලවකාරී වැඩසටහන
මඟින් මාසික වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩිෙකොට එයින්
රුපියල් 5,000ක් 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් දී ලබා ෙදන්න
නිර්ෙද්ශ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඉතිරිය ජූනි මාසෙය් දී ලබා
ෙදනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ෙම්
අනුව රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් නාමික වැටුප 2015 දී, 2014 වැටුපට
සාෙප්ක්ෂව සියයට 47කින් වැඩි වනු ඇත. මූර්ත වැටුෙප්
වර්ධනයද 2015 දී පසු ගිය වසරට වඩා සියයට 40කින් වැඩි වනු
ඇත. ෙමය පහළ උද්ධමනකාරී තත්ත්වයක් තුළ සිදුවීම
විෙශේෂත්වයකි.
ෙතෝරාගත් භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල මිල අඩු කිරීම් මඟින් සියලුම
පවුල්වල මූර්ත ආදායම ඉහළ යනු ඇත. ෙම් අනුව, ඉදිරිෙය් දී
සියලුම ශී ලාංකිකයන්ෙග් අනාගතය සමාන අවස්ථා සහ
යහපාලන රාමුවක් තුළ වැඩි දියුණු වනු ඇත.
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ණය නැවත ෙගවීෙම් වගකීම (ණය බර)
අප දන්නා පරිදි ණය ෙසේවාකරණය රජෙය් අය වැය ෙමෙහයුම්
සඳහා විශාල පීඩනයක් ෙගන ෙදනවා. 2015 වසර සඳහා පමණක්
ෙපොලී ෙගවීම් සඳහා රුපියල් බිලියන 425ක් සහ ණය ආපසු
ෙගවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 840ක් වශෙයන් සමස්ත ණය
ෙසේවාකරණය සඳහා රුපියල් බිලියන 1,265ක් අවශ්ය ෙවනවා.
ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා, පසු ගිය ආණ්ඩුව ඇස්තෙම්න්තු කළ
සමස්ත ආදායම රුපියල් මිලියන 1,521යි. ඒෙකන් සියයට 85ක්
යන්ෙන් ෙමවැනි debt servicingවලටයි. ෙකොතරම් අවදානම්
තත්ත්වයක්ද තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය මා නැවත මතක්
කිරීමට අවශ්යතාවක් නැත.
ෙමය 2015 සංෙශෝධිත අය වැෙය් ආදායෙමන් සියයට 77ක්
පමණ ෙවනවා. ෙමය අය වැය මඟින් ජනතාවට ෙබොෙහෝ
අත්යවශ්ය ෙසේවා ලබා දීමට ඇති ඉඩ සැලකිය යුතු මට්ටමකින්
සීමාවීමට ෙහේතු ෙවනවා. ණය ආපසු ෙගවීම් සම්බන්ධව පහත
සඳහන් ෙකොන්ෙද්සි ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කිරීමට මා
කැමැතියි.
2015 දී ද්වීපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික ආයතනවලට bilateral and multilateral agencies - ෙගවීමට ඇති ණය, වාණිජ
ණය ගැනීම් සහ අපනයන ණය සඳහා වූ ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 1,394ක් පමණ වනවා. ඉදිරි වර්ෂ 05
සඳහා ෙමම මූලාශවලට අදාළ සමස්ත ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 8,461ක් පමණ ෙවනවා. 2014 වසර
අවසානෙය් දී ෙගවීමට ඇති ජාත්යන්තර ස්ෛවරිත්ව බැඳුම්කර
සහ ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 5,000ක් ද ෙමයට ඇතුළත් වන
අතර, ෙමයින් විශාල පමාණයක් 2015 -2020 කාල පරිච්ෙජ්දය
තුළ දී කල් පිෙරනු ඇත.
ජාත්යන්තර පාග්ධන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඉහළ යන ඵලදා
අනුපාත තත්ත්වයක් හමුෙව් රාජ්ය සුරැකුම්පත්වල ආෙයෝජනය
කර ඇති විෙද්ශ ආෙයෝජන කල් පිරීමට ෙපර අෙළවි කිරීම සහ
භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල සහ බැඳුම්කරවල සිදු කර ඇති විෙද්ශ
ආෙයෝජන කමානුකූලව කල් පිරීමද සිදු විය හැක.
විශාල පරිමාණෙය් ව්යාපෘති සඳහා මෑතකදී ලබා ෙගන ඇති
ෙබොෙහෝ ණයවල ආරම්භක අවුරුදු 3 - 4ක් පමණ වූ සහන කාල
සීමාව අවසන් ෙවමින් ෙම් අවුරුද්ෙද් සිට ණය ෙගවීම ආරම්භ
කිරීමට සිදු වනු ඇත.
All loans taken by the last Government with a costලාභයට ෙහෝ පාඩුවට ගත් ණය, දැන්
benefit analysis or not,
ෙගවන්නට සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුවටයි.
ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා ලබා ෙගන ඇති ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 15ක් පමණ වන ණය ද අපට ෙගවීමට තිෙබනවා. මීට
අමතරව ෙහජින් ගනුෙදනුව සම්බන්ධව ඇත්ත වශෙයන් අප
ෙගවිය යුතු පමාණය පිළිබඳව අපට අවෙබෝධයක් නැහැ. දැනට අපි
ෙකෝටි 6,400ක් ණය ෙවලා තිෙබනවා. ඉතිරි ඒවා තවමත්
contingent liability එකක් වශෙයන් තමයි තිෙබන්ෙන්.
ෙමම ණය ෙසේවාකරණ ෙගවීම් එකතු කළ විට සැලකිය යුතු
පමාණයක් වන අතර, ඒ තුළින් ඉදිරි වසරවල දී රටින් පිටතට ගලා
යන විෙද්ශ මුදල් පමාණය ඉහළ යනු ඇත. ඒ අනුව ෙකටි කාලීන
ණය බර පමාණය රෙට් විෙද්ශ සංචිත පමාණයට සමාන විය හැකි
ෙව්. පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ ලබා දුන් විෙද්ශ ණයවලට අදාළ
ෙපොලී අනුපමාණ ඇමුණුම් iiiහි දැක්ෙව්.
ඇමුණුම් iiiහි දක්වා තිෙබනවා, ෙකොතරම් ණය පමාණයක්,
ෙකොතරම් ෙපොලියකට අරන් තිෙබනවාද කියන එක. ඒ නිසා මම
ඒවා ෙපන්වා දීමට ෙවලාව ගත කරන්ෙන් නැහැ.
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ෙම් තුළින් පැහැදිලිව ෙපන්වනවා අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය
ෙකොතරම් අවදානම් තත්ත්වයකට පත් වී තිෙබ්ද යන්න. ෙම්ක
නිකම් grenade එෙක් pin එක ගැෙලව්වාම ෙකොයි ෙවලාෙව්
පුපුරයිද දන්ෙන් නැහැ වාෙග් ෙදයක්. ෙම් නිසා අපනයන ආදායම්
වැඩි කිරීම සහ ෙකටි කාලීන ණය වගකීම් දීර්ඝ කාලීන ණය බවට
පත්ෙකොට විෙද්ශ අංශෙය් ස්ථාවරත්වය හා අය වැය ෙමෙහයුම්
කටයුතුවලට ඇති පීඩනය අඩු කිරීෙම් දැඩි අවශ්යතාව තිෙබනවා.
වියදම් ෙයෝජනා.
අද ඉදිරිපත් ෙකෙරන ෙමම පකාශය "දින සියෙය් වැඩ
සටහන" තුළ වූ ඉතා වැදගත් පියවරක් ෙලස සැලකිය හැකිය.
එබැවින් එය දින 100 විප්ලවය ෙලස හැඳින්ෙවනවා. මෙග් ඇසින්
බලන කල එය, "දින සියෙය් අභිෙයෝගයක්". ෙමහිදී ඉදිරිපත්
කරන මහජනතාව ෙවත පිරිනමනු ලබන සහන අප දින සියෙය්
වැඩ සටහනින් ෙපොෙරොන්දු වූ ඒවාටත් වඩා ඉදිරියට ගිය වැඩ
පිළිෙවළක්.
ෙමයට අදාළ වියදම් සඳහා අප ආදායම් ද ෙසොයා ගත යුතුයි. ඒ
ඔස්ෙසේ ණය බර වැඩි ෙනොකිරීමට අප අදිටන් කරෙගන සිටිනවා.
පුද්ගල පතිරූපය නංවාලීම පිණිස කළ වියදම් හා අහිතකර
නාස්තිකාර වියදම් සඳහා පසු ගිය කාලෙය් දී අය වැය යටෙත්
පතිපාදන ලබාෙගන කුඩා කණ්ඩායම් වඩා පහසු ජීවිතයක් ගත
කර ඇති බව කිව යුතුයි.
ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු මන්තීවරුනි,
අහිතකර ජීවන බර ෙහේතුෙවන් කිව ෙනොහැකි තරම් දුෂ්කරතා
රැසකට පසු ගිය දශකය පුරා මුහුණ දුන් ශී ලංකා වාසී ජනතාව
ෙමමඟින් සලසන සහන නිසා නිතැතින්ම සතුටට පත් වනු
නියතයි. අපෙග් ජනතාවෙග් දිළිඳුතම කණ්ඩායම්වල ජීවන බර
අඩු කිරීමට අප විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.
ඔවුන් අපෙග් ජාතිෙය් විෙශේෂ ෙකොටස්කරුවන්. ධනවතුන් හා සුපිරි
ධනවතුන් රෙට් උන්නතිය සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා
දීමට කාලය පැමිණ ඇති බැව් මෙග් විශ්වාසයයි. සමහර
පුද්ගලයන්ට සහ සංවිධානවලට විශාල වශෙයන් ලාභ උපයා
ගැනීමට පසු ගිය රජය පුළුල් පහසුකම් සපයා ඇති බව අප ෙහොඳින්
දැන සිටිනවා.
මා මුලින් සඳහන් කළ ආකාරයට, පසු ගිය කාලෙය් සිටි
71ෙදෙනක් වූ අමාත්යවරුන් සංඛ්යාව 31දක්වා අඩු කර තිෙබනවා.
එම පියවෙරන් පමණක් වාර්ෂිකව රුපියල් බිලියන 2.5ක්
නැතෙහොත් රුපියල් මිලියන 2,500ක් ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වන
අතර, එම මුදල් ඵලදායී කටයුතුවලට ෙයොදා ගැනීමට හැකි
ෙවනවා.
පසු ගිය රජය හුදු ෙද්ශපාලන අරමුණු සඳහා ෙකොතරම් මුදල්
කන්දරාවක් නාස්ති කළාද යන්න ඉන් පැහැදිලි ෙවනවා. අපෙග්
රජය ජනතාවෙග් යහ පැවැත්ම ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට
අරමුණු කර ෙගන තිෙබනවා. අපෙග් රජය සහ පසු ගිය රජය
අතර ෙවනස එයයි.
රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් සංෙශෝධනය
රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් වැඩි කිරීම -අපෙග් දින සියෙය්
වැඩසටහෙනහි පවත්නා පධානතම ෙයෝජනාව- විධිමත් ෙලස
දැන් මා පකාශ කරනවා. රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් මාසික වැටුප
රුපියල් 10,000කින් වැඩි කිරීමට අප ෙපොෙරොන්දු වී තිෙබනවා.
එහි ආරම්භක පියවරක් ෙලස රුපියල් 5,000ක් 2015 ෙපබරවාරි
මාසෙය් සිට ලබා ෙදනු ඇත.
මිලියන 1.3ක් නැතෙහොත් ලක්ෂ 13කට වැඩි ස්ථිර රජෙය්
ෙසේවකයන් ජනවාරි මාසෙය් වැටුපට රුපියල් 3,000ක් අතිෙර්ක
දීමනාවක් ෙලස ලබා ගත්තා. එම රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
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ෙපබරවාරි මස වැටුපට තවත් රුපියල් 5,000ක් එකතු වන බව
සතුටින් දන්වා සිටිනවා. එෙමන්ම ඉතිරිය ජූනි මාසෙය්දී ලබා දීමට
කටයුතු කරන්ෙනමු. රුපියල් 10,000ක් වන ෙමම මුඵ වැටුප් වැඩි
වීම රාජ්ය ෙසේවකයකුෙග් මසක වැටුපට එකතු වන දීමනාවක්
ෙලස සැලෙකනු ඇත.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ලබා
දුන් විශාලතම වැටුප් වැඩි වීම ෙලස ෙමය වාර්තා ගත වනු ඇත.
අප රෙට් පරිපාලනය ෙමෙහයවන රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්
ෙමවැනි වැටුප් වැඩි කිරීමක් ලබා දීමට හැකි වීම පිළිබඳව උදක්ම
සතුටු ෙවමි.
වෘත්තීය සමිති, රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙමන්ම රාජ්ය අංශෙය්
සියලුම පාර්ශවකරුවන්ෙගන්, ආසියානු කලාපෙය් පවත්නා
පමිතීන්ට අනුකූල වන පරිද්ෙදන් ඵලදායිත්වය නංවාලීමට කටයුතු
කරන ෙලස මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් හා ෙව්තන
ජාතික සංහිඳියාව නැංවීෙමහි ලා සහාය වන ෙලස ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ෙසේව්ය පක්ෂෙයන් මා බලවත් වුවමනාෙවන් ඉල්ලා
සිටිනවා. ෙමම පියවර ඇති නැති පරතරය අඩු කිරීමට විශාල
වශෙයන් උදවු වන බැව් සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි. ඔබෙග්
සමාගෙමහි වැදගත්ම වත්කම සහ වැදගත්ම ෙමවලම වනුෙය්
මානව පාග්ධනයයි. එබැවින් ඵලදායකත්වය නංවාලමින් පීතිමත්
ආයතනික පරිසරයක් ඇති කරමින් ෙසේවක පාර්ශ්වයට තෘප්තිමත්
විය හැකි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වනු දැකීම අෙප්ක්ෂාවයි.
ෙපෞද්ගලික අංශය මුහුණ ෙදන පධාන ගැටලු පිළිබඳ
අවෙබෝධයක් අපට ඇත. ෙකෙසේ වුවත්, බල ශක්තිය ඇතුළු
ෙයදවුම් පිරිවැය අඩු වීම සැලකිල්ලට ගනිමින් ෙසේවකෙයකුෙග්
මාසික වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කිරීමට සලකා බලන ෙලස
ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ඉතාමත් ඕනෑකමින් ෙම් ෙමොෙහොෙත්
ඉල්ලා සිටීමට මා කැමැතියි. ෙමම වැටුප් වැඩි වීම ඵලදායකත්වය
සමඟ සම්බන්ධ විය යුතුයි. තවදුරටත් ෙයෝජිත වැටුප් වැඩි කිරීෙම්
ෙකොටසක් වශෙයන් ආයතන විසින් ලබා ෙදන ආහාර සඳහා යන
වියදම් වැනි මූල්ය ෙනොවන පතිලාභ ෙම් සඳහා ෙයොදා ගැනීමට
ෙසේව්ය පාර්ශ්වයට පුළුවන. දීමනා වැනි ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම්
ඇතුළු ෙයදවුම් මිල අඩු කිරීම් හරහා ආර්ථිකය පුරා පිරිවැය අඩු
වන බැව් දනිමු. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් රෙට් අභිවෘද්ධිය
ෙවනුෙවන් ලබා ෙදන දායකත්වය අගය කළ යුතුය. ෙසේව්ය
පක්ෂය විසින් ෙමම ඉල්ලීම ධනාත්මකව සලකා කියා කරනු
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා. රටක වර්ධන යාන්තණය වන
ෙපෞද්ගලික අංශයට, තම ආයතනවල ජීවනාලිය වූ මානව සම්පත
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ෙමය ෙයෝග්යතම කාලය බව අදහස්
කරමි.
ඒ ෙවනුෙවන් අෙප් ආණ්ඩුව කැපවී සිටිනවා. සියයට 10,
සියයට 20, සියයට 30 වැනි අනවශ්ය වියදම් මින් පසුව
ෙගවන්නට ඕනෑ නැහැ කියන එක මම ඉතාමත් වගකීෙමන්
කියන්නට කැමැතියි. ඒ පිරිසිදු පාලනය අතිගරු ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සහ ගරු අගමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා ඉහළම මට්ටෙමන් ඇති කර තිෙබන බැවින්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආයතනවල තිෙබන වියදම් ශීඝෙයන් අඩු වන
නිසා ඒ අඩු වන මුදල එම අහිංසක ෙසේවක පිරිසට ලබා ෙදන්න
කියන එක, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සිටි පුද්ගලෙයක් වශෙයන් මා
කාරුණිකව ඉල්ලනවා.
නව රජය විසින් GSP Plus පහසුකම් යළි ලබා ගැනීමට
කටයුතු කරනු ලබයි. ගරු අගාමාත්යතුමා හා ගරු විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැඩි උනන්දුවකින් කියා කිරීම
ගැන මම සතුටු ෙවමි. ෙමම සහනය අප රට විසින් අවුරුදු
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කිහිපයක් තිස්ෙසේ බුක්ති විඳින ලද අතර, එමඟින් අපෙග් කාර්මික
අපනයනවලට විශාල දායකත්වයක් සිදු වූ බව කිව යුතුය.
අවාසනාවකට පසු ගිය රජය ෙම් පිළිබඳව ධනාත්මකව සැලකිල්ල
ෙයොමු ෙනොකළ අතර එමඟින් රටට දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දීමට
සිදු විය.
ෙමම පහසුකම ෙනොලැබීම නිසා පසු ගිය වසර 07 තුළ දී රටට
සිදු වූ අලාභය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 5,000ක් පමණ ෙව්.
ඊට අමතරව විශාල පිරිසකෙග් රැකියා අහිමි වූ අතර ඔවුන්ෙග්
ආදායම් මාර්ග අහිමි වීම නිසා එම පවුල් දරිදතාවට පත් වූ බව
සඳහන් කළ යුතුය. ෙමම පහසුකම ෙනොලැබීම ෙහේතුෙවන්
අපනයන ක්ෙෂේත තුළද විශාල පසු බැසීමක් සිදු වූ අතර, ෙවෙළඳ
ෙශේෂය, ෙගවුම් ෙශේෂය හා බාහිර සංචිත විෂෙයහි අහිතකර
බලපෑම් එල්ල විය.
GSP Plus අලුත් කිරීමත් සමඟ පසු ගිය වර්ෂවල වසා දමන
ලද කර්මාන්තශාලා යළි විවෘත කිරීමට හා අලුත් කර්මාන්තශාලා
ආරම්භ කිරීමට රජය විසින් සැලසුම් කර ඇත. ෙම් තුළින්
ෙපෞද්ගලික අංශය තුළ විශාල පිබිදීමක් ඇති වනු ඇත.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට යුෙරෝපා සංගමය විසින් ශී
ලංකාෙවන් මසුන් සහ මත්ස්ය නිෂ්පාදන ආනයනය කිරීම තහනම්
කර ඇත. ෙමය 2015 ජනවාරි 15 දින සිට බලපවත්වන පරිදි
කියාත්මකව පවතී.
ජාත්යන්තර සමුද නීතිය පිළිබඳ පවත්නා බැඳීම අනුව කටයුතු
කිරීෙමන්, කාර්යක්ෂම යාතා සුපරීක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා දීෙමන්
සහ ගැඹුරු මුහුෙද් යාතා ෙවනුෙවන් සම්බාධක කියාදාම හඳුන්වා
දීෙමන් ෙමම ගැටලුව සඳහා පිළිතුරු ෙසවීමට යුෙරෝපා සංගමය ශී
ලංකාවට අවස්ථාව ලබා දී තිබුණි. තහනම පැනවීමට පථම මාස
3ක කාලයක් ඉහත පියවර ගැනීම සඳහා ඉඩ පස්ථා සලසා දී
තිබුණද ෙම් සඳහා පසු ගිය රජෙය් නිසි අවධානය ෙයොමු වූෙය්
නැත. එබැවින් ඵලදායික පියවර ගනු ලැෙබ්ද නැත.
මා දන්නවා, එවකට ධීවර අමාත්යවරයාව සිටි ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඉමහත් ෙසේවයක් ඉෂ්ට කරමින් ෙම්
කටයුතු කරන්න උත්සාහ කළ බව. නමුත් ඊට පසුව ජනාධිපතිතුමා
අගමැතිතුමාත් එක්ක කථා කරමින් ෙම් කටයුත්ත ඉක්මන්
කරන්න වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා තිෙබන බව මා සතුටින් පකාශ
කරන්න කැමැතියි.
ෙකෙසේ වුවද ෙමය ඉතා බැරූරුම් කරුණකි. විෙශේෂෙයන් ෙමම
ගැටලුව සමඟ අපෙග් ධීවර පජාවන්, ධීවර අපනයනකරුවන් එකට
බැඳී ඇත. වගකිව යුතු රජයක් වශෙයන් අප ෙමම තහනම ඉවත්
කර ගැනීම පිණිස කළ හැකි සෑම ෙදයක්ම කරනු ඇත. එෙමන්ම
යුෙරෝපීය රජය ෙවත මාළු අපනයනය කිරීම යළි පටන් ගැනීමට
අවශ්ය සියලු පයත්න දරනු ඇත. එෙලස යළි ඇරඹූ පසු පසුගාමී
පෙද්ශවල ස්වකීය කටයුතු යළිත් පුළුල් කිරීමට ෙපෞද්ගලික
අංශයට නව ඉඩපස්ථා ෙබොෙහොමයක් නිර්මාණය වනු ඇත.
ශම බල ශක්තිෙයන් සියයට 78ක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නිසා
කරුණාකර, ෙමය ආෙයෝජනයක් ෙලස සලකා කටයුතු කරන්න
ඕනෑය කියන එක අප ආණ්ඩුවක් වශෙයන් මතක් කරනවා.
විශාම වැටුප් සංෙශෝධනය
විශාමික රාජ්ය ෙසේවකයන් ලක් මාතාව ෙපෝෂණය කිරීම
පිණිස ඉමහත් දායකත්වයක් ලබා දුන් පිරිසක්. එබැවින් ඔවුන්ෙග්
විශාම දිවිය යහපත්ව ගත කිරීමට උදව් කිරීම අවශ්ය කරුණක්.

102

එබැවින් ඔවුන්ෙග් යහපැවැත්ම පිළිබඳව අප විෙශේෂ
අවධානයක් ෙයොමු කරමින් ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුප් වැඩි කිරීමට
ෙයෝජනා කරනවා. ඒ අනුව ඔවුන්ෙග් විශාම වැටුපට 2015 අෙපේල්
මාසෙය් සිට රුපියල් 1,000ක් එකතු කිරීමට මා ෙයෝජනා කරන
අතර, එමඟින් මාසිකව ලැෙබන අතිෙර්ක විශාම වැටුප මසකට
රුපියල් 3,500 දක්වා වැඩි වනු ඇත. 550,000ක් පමණ වන
විශාමිකයින්ට ෙමම පතිලාභය අත් වනවා. ෙමම ෙයෝජනාව
කියාත්මක කිරීමට රුපියල් මිලියන 4,900ක් අතිෙර්ක වශෙයන්
වැය වනවා.
සමෘද්ධි සහන ෙයෝජනා කමය - සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කිරීම
සමෘද්ධි පතිලාභීන් හඳුනා ගැනීෙම් නිසි කමෙව්දයක් මුල
සිටම පැවතිෙය් නැහැ. සමාජෙය් දිළිඳු ෙකොටස් හඳුනා ගැනීම
පිණිස පූර්ණ සමීක්ෂණයක් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. ඒ අනුව
අනාගතෙය්දී සමෘද්ධි දීමනා ලබා දීමට වඩා කාර්යක්ෂම
කමෙව්දයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරනවා. එමඟින් සමෘද්ධි
දීමනා ලබා දීම ෙවනුෙවන් පරිපාලන කටයුතුවලට දැනට වැය
කරන රුපියල් බිලියන 10ක මුදල අවම කර ගත හැකි අතර
එමගින් වන ඉතිරි සමෘද්ධි වැඩසටහන සඳහා ෙයොදා ගැනීමට හැකි
ෙව්.
සමෘද්ධි දීමනා ලබා දීම ෙවනුෙවන් පරිපාලන කටයුතුවලට
දැනට රුපියල් බිලියන 10ක මුදලක් වැය කර තිෙබනවා.
පරිපාලන වියදම රුපියල් බිලියන 10යි. ඒ කියන්ෙන් ෙකෝටි
1,000ක් වියදම් කරනවා පරිපාලනයට. ඒ නිසා ෙම් කටයුතු මීට
වඩා විධිමත් කරන්න ඕනෑය කියන එක මා කාරුණිකව මතක්
කරනවා.
දින සියෙය් විප්ලවෙයන් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි සමෘද්ධි දීමනාව
2015 අෙපේල් මස සිට සියයට 200කින් වැඩි කරනු ඇත. ෙමම
සමෘද්ධි දීමනාව 2014 ෙදසැම්බර් මසදී දීමනා ලැබූ සමෘද්ධීලාභීන්
හා වර්ගීකරණය අනුව සිදු කරලනු ඇත. ෙම් අනුව 2014 දී
රුපියල් බිලියන 13.5 ක්වූ සමෘද්ධි දීමනා සඳහා මුදල් ෙවන් කිරීම
රුපියල් බිලියන 40.5 දක්වා 2015 දී වැඩි වනු ඇත.
ගාමීය පෙද්ශවල මූල්ය පහසුකම් ලබා ගැනීම නැංවීම පිණිස
පාෙද්ශීය බැංකු සමඟ සමෘද්ධි දිවි නැගුම බැංකු ඒකාබද්ධ කිරීමට
අෙප්ක්ෂා කරමි.
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ස්ථාවර තැන්පතුවලට ෙගවන සහන
ෙපොලිය
අප රෙට් දැනට කියාත්මක අඩු ෙපොලී අනුපාත නිසා ෙජ්යෂ්ඨ
පුරවැසියන්ට විශාල බලපෑමක් ඇති කර තිෙබනවා. එවැනි
පුරවැසියන්ෙගන් සැලකිය යුතු ෙකොටසක් ස්ථාවර තැන්පතුවලට
ලැෙබන ෙපොලී ආදායමින් ජීවත් වන බැව් අප දන්නවා. අප ඔවුන්
ෙකෙර් විෙශේෂ සැලකිල්ලක් අවධානයක් දක්වනවා. එනිසා
ඔවුන්ෙග් තැන්පතුවලට ඉහළ ෙපොලියක් ලබා දීමට අප කටයුතු
කරන බැව් දින සියෙය් වැඩසටහෙන් සඳහන් කර තිෙබනවා.
රුපියල් මිලියනයක් ෙහෝ අඩු මුදලක් වන වාණිජ බැංකුවල
ෙහෝ විෙශේෂිත බැංකුවල ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සතු තැන්පතු
ෙවනුෙවන් සියයට 15 ඉහළ ෙපොලියක් ෙගවීමට කටයුතු කරනු
බව සතුටින් දන්වා සිටිමි.
නිෙරෝගී මාතෘ වැඩසටහන: ෙසෞඛ්ය පමිතීන් පවත්වා ගැනීමට
දායකත්වය
නිෙරෝගී ෙමන්ම ෙසෞඛ්ය සම්පන්න සමාජයක් යනු රටකට
සම්පතකි. ෙකෙසේ ෙවතත් ධනවත් හා මැද පන්තිෙය් ආදායම්
ලබන කණ්ඩායම්වල මව්වරුන්ට වඩා අඩු ආදායම්ලාභී
කණ්ඩායම්වල මව්වරුන්ෙග් ෙපෝෂණ මට්ටම අඩු මට්ටමක
පවතිනවා.
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ඇ.

ෙත් දළු මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සහතික මිල කිෙලෝවකට
රුපියල් 80 දක්වා වැඩි කරනු ඇත.

ඈ.

රබර් මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සහතික මිල කිෙලෝවකට
රුපියල් 350 දක්වා වැඩි කරනු ඇත.

ඉෙලක්ෙටොනික් බැංකු කාඩ්පත් කමය මඟින් කියාත්මක
කරන වැඩ පිළිෙවළක් හරහා ෙමම මව්වරුන්ට සහන ලබා දීමට
කටයුතු කරනවා. ෙමම දීමනාව වසර ෙදකක් තුළ ෙගවීමට
කටයුතු කරනවා. ෙගවීම සිදු කිරීමට වැඩිපුර කාලයක් අවශ්ය වී
ඇත්ෙත් වැඩ පිළිෙවළ ස්ථාවර කිරීමට ෙමන්ම අරමුණුවලට
මනාව ෙයදවීෙම් අෙප්ක්ෂාෙවන්. අලුත උපන් ළදරුවන් ෙමන්ම
මව්වරුන් අරමුණු කරෙගන ෙමම පතිලාභ ලැෙබන බවට සහතික
වීම සඳහා ගරු ළමා කටයුතු රාජ්ය ඇමතිතුමියෙග් සහාය අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙමම මව්වරුන්ට උපදින දරුවන් ෙසෞඛ්ය සම්පන්න බැව්
තහවුරු කර ගැනීම අරමුණු කරෙගන රුපියල් 20,000ක
දීමනාවක් ගර්භිණී මාතාවන්ට අප ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදිම ලබා දීමට
කටයුතු කරනවා. ෙමය වහාම කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරන
බවද ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
ෙමෙලස ලබා ෙදන රුපියල් 20,000ක මුදල වැරදි
භාවිතාවන්ට ෙයදවීම වළක්වාලීමට අවශ්ය වන උපෙදස්
චකෙල්ඛයක් මඟින් ලබාෙදනු ඇත.
ඒ කියන්ෙන් එකවරම රුපියල් 20,000 පාවිච්චි කර නාස්ති
කර ෙනොගන්නා ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ළමා හා කාන්තා
කාර්යාංශය තුළින් ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙගොවි ණය සහන
අපෙග් ආර්ථිකෙය් උන්නතිය පිණිස ෙගොවි ජනතාවෙග් වටිනා
දායකත්වය කෘෂිකර්මය මත පදනම් වූ ෙද්ශයක් ෙලස අපට කිසි
විෙටක අමතක කළ ෙනොහැකිය. විවිධ මූලාශවලින් ඔවුන් ණය
ලබා ගන්නවා. ස්වකීය වටිනා භාණ්ඩ උකස් කර බැංකු
මූලාශවලින් ණය ලබා ගන්නවා. මෑත කාලීනව විවිධ ස්වාභාවික
විපත් නිසා ෙභෝග විනාශය සිදු වූ බැව්ද, ඒ කරණෙකොටෙගන විවිධ
දුෂ්කරතාවලට ඔවුන් මුහුණ දුන් බැව් අප දන්නවා. එබැවින්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඔවුන්ෙග් ණය ආපසු බැංකුවලට ෙගවීමට
ෙනොහැකි වූ බැව් අප දන්නවා.
ස්වකීය ණය බැංකුවලට ෙගවීමට අපහසු ෙගොවි ජනතාව
ෙකෙරහි අප සංෙව්දීව බැලිය යුතුයි. එබැවින් ඔවුන්ට "දින සියෙය්
විප්ලවය" යටෙත් සහනයක් දීමට අප ෙයෝජනා කරන්ෙනමු. ඒ
අනුව ෙගොවි ජනතාව විසින් වාණිජ බැංකුවලට ෙගවීමට ඇති
උපරිම වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂයක ණය පාග්ධනය සඳහා සියයට
50ක කපා හැරීමක් ෙයෝජනා කිරීමට මම කැමැත්ෙතමි. ෙමම
ෙයෝජනාව කියාත්මක කිරීම සඳහා රජයට රුපියල් මිලියන
2,500ක් වැය ෙව්.
කෘෂි ආර්ථිකය ඉහළ නැංවීම පිණිස සහතික මිල ෙයෝජනා
කම
ෙගොවි ජනතාව උනන්දු කරවීෙම් තවත් වැදගත් පියවරක් ෙලස
ෙතෝරා ගනු ලැබූ ෙභෝග වර්ග කිහිපයකට සහතික මිලක් ලබා දීම
දැක්විය හැකියි. ෙමය වගා කටයුතුවල නිරත වන ෙගොවි
ජනතාවෙග් ආදායම් අවිනිශ්චිතතා අඩු කරලීමට ෙහේතු වනු ඇත.
ෙම් අනුව පහත දැක්ෙවන සහතික මිල ෙයෝජනා කම කියාත්මක
කරනු ඇත.
අ.

ආ.

2015 මහ කන්නෙය් සිට වී මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සහතික
මිල කිෙලෝවකට රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කරනු ඇත. වීවල
පෙභ්ද, ෙතතමනය සහ ගුණාත්මක තත්ත්වය අනුව වී
වර්ගීකරණය ෙකෙර්. අවභාවිත සහ දූෂණ වැළැක්වීම
පිණිස දැඩි කියා පටිපාටි අනුගමනය කරනු ලැෙබ්. දූෂණ
වැළැක්වීමද රජෙය් පධාන අරමුණකි.
අර්තාපල් මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සහතික මිල කිෙලෝවකට
රුපියල් 80 දක්වා වැඩි කරනු ඇත. මීළඟ අස්වනු කාලෙය්
සිට ෙමය කියාත්මක ෙව්.

ෙකටි කාලයක් තුළදී සිදු කරනු ලබන කර්මාන්තයට අදාළ
පූර්ණ ඇගැයීමකින් අනතුරුව ෙත් දළු හා රබර් සඳහා ෙයෝජිත
සහතික මිල ගණන් කියාවට නංවනු ඇත.
ඉහත දක්වා ඇති ෙයෝජිත සහතික මිල ගණන් හඳුන්වා දීම
පිණිස වූ ෙයෝග්ය කමෙව්දයක ආරම්භය ෙමම කියාවලිය හරහා
පහසු කරවනු ඇත.
සහනදායී මිලකට අත් ටැක්ටර් ලබා දීම
කෘෂි කාර්මික අංශය නඟා සිටුවීම සඳහා ෙගොවි ජනතාවට අඩු
මිලකට අත් ටැක්ටර් ලබා දීමට අපෙග් රජය සියලු උත්සාහ දරනු
ලබයි. සාධාරණ මිලක් නියම කර ගැනීම සඳහා වර්තමානෙය්
පවතින බදු හා අෙනකුත් වියදම් සාධනයක් පිළිබඳ පූර්ණ
ඇගයීමක් කිරීමට අදහස් කරනු ලැෙබ්. අඩු මුදලකට අත් ටැක්ටර්
ලබා දී ඔවුන්ෙග් කාර්යයන් කාර්යක්ෂම කරනවා පමණක් ෙනොව
කෘෂිකර්මය යාන්තීකරණය කිරීෙම් සංකල්පයද පවර්ධනය කරනු
ලබයි.
ෙපොෙහොර සහනාධාරය දිගටම පවත්වා ෙගන යන බව සතුටින්
දැනුම් දීමට කැමැතියි. ෙකෙසේ වුවත්, ජාත්යන්තර පමිතීන්ට
අනුකූල වන පරිදි ෙපොෙහොරවල ගුණාත්මක තත්ත්වය වැඩිදියුණු
කිරීමට කටයුතු කරමි. පැවැති රජය ෙමන් ෙනොව අපෙග් රජය
සමාජමය වශෙයන් දැඩි කැපවීමකින් යුතුව කටයුතු කරනවා. පසු
ගිය රජෙය් කියා කලාපය වකුගඩු අර්බුදය ඇති කිරීමට දායක වී
ඇත.
ෙගොවි ජනතාවට අවශ්ය වන පශස්ත තාක්ෂණය ෙමන්ම
මූල්යමය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම සඳහා ෙගොවි පජාව ෙමන්ම
අදාළ සමුපකාර සමිති සමඟ සාකච්ඡා කරනු ඇත.
අපෙග් ජනාධිපතිතුමා ෙගොවිජන පසු බිමකින් පැමිණ ඇති
අතර ෙමකී අලුත් පියවර සම්බන්ධෙයන් අතිශයින් සතුටට පත්
වනු ඇත. ශී ලංකාෙව් ෙගොවි ජනතාවට ෙම් අනුව සැනසුම් සුසුමක්
ෙහළිය හැකි අතර ජාතික ආර්ථිකය නංවාලීම පිණිස පුළුල්
දායකත්වයක් ලබා දීමට අවශ්ය පසුබිම ඉන් තහවුරු වනු ඇත.
සත්ව නිෂ්පාදන කර්මාන්තය දියුණු කිරීමට කිරි සඳහා
සහතික මිල කමයක්
නැවුම් කිරි ලීටරයකට දැනට ෙගවනු ලබන්ෙන් රුපියල් 60කි.
එය රුපියල් 10කින් වැඩි කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි. ෙමමඟින්
ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය ඉහළ නැංවීමට පිටිවහලක් සැපෙයන
අතර එය කිරි ෙගොවීන්ෙග් ආදායම් තත්ත්වය වැඩි කිරීමට ඉවහල්
වනු ඇත. ෙමම ෙයෝජනාව 2015 ජුනි 01 දින සිට කියාත්මක
කරනු ඇත.
ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව බල ගැන්වීම
තරුණ වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙයොවුන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට මූල්ය බලතල පදානය කරනු ඇත. ෙම්
වැඩසටහන සාර්ථකව කියාත්මක කිරීෙම් අරමුණින් 2015 වර්ෂය
සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක පතිපාදන ෙවන් කරනු ඇත. ෙමම
අරමුණු සඳහා අරමුදල් ෙයොදවන කාල වකවානුව පිළිබඳ
සම්බන්ධීකරණ කටයුතු තරුණ කටයුතු අමාත්යාංශය මඟින් සිදු
කරනු ඇත.
ස්වකීය කැමැත්ත ෙනොසලකා යළි පදිංචි කරන ලද ෙකොළඹ
නගර වැසියන් සඳහා සහන
පසු ගිය රජය විසින් අත්තෙනෝමතික ෙලස කියාත්මක කරන
ලද යළි පදිංචි කිරීෙම් වැඩසටහන නිසා ෙකොළඹ නගරය තුළ
ජීවත් වූ ෙබොෙහෝ පවුල්වලට සිදුවූ අගතිය අප විසින් පැහැදිලිව
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හඳුනාෙගන ඇත. යළි පදිංචි කරන ලද පවුලක් විසින් දරන ලද
රුපියල් 100,000ක මූලික අත්තිකාරම අපෙග් රජය විසින් දරනු
ලබන අතර මාස 240ක කාලයක් සඳහා මසකට රුපියල් 250ක්
දක්වා වූ කුලී මුදෙලන් ෙකොටසක් රජය විසින් දරනු ඇත.
ෙමම වැඩසටහන මඟින් පසු ගිය රජය විසින් කැමැත්ත
ෙනොවිමසා අලුතින් ඉදිකරන ලද මහල් නිවාසවල බෙලන් පදිංචි
කරවන ලද පවුල්වලට විශාල සහනයක් සැලෙසන බව මම
ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරමි. යළි පදිංචි කිරීෙම් කියාවලිය නිසා
අගතියට පත් නිර්ව්යාජ කුටුම්භ හිමියන්ට ෙමමඟින් සැලකිය යුතු
සහනයක් හිමි වන බව සඳහන් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.
විමධ්යගත අරමුදල්
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ජනතාව
නිෙයෝජනය කරනු ලබන නිෙයෝජිතයන් ෙහවත් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන්ට ෙමම ෙයෝජනාව සෘජුවම අදාළ ෙව්.
ෙද්ශපාලනීකරණය වීම නිසා විමධ්යගත අරමුදල් දිගු කාලයක්
ෙනොෙවනස්ව පැවතුණි. එබැවින් ෙමම අරමුදල් වැඩි කිරීමට
ෙයෝජනා කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවමි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව විෙශේෂිත
වර්ගෙය් එකක් වනු ඇත. ඒ මන්ද යත්, වාර්ගික හා ආගමික
එකමුතුකමක් එහි පවත්නා අතර, ෙපර ෙනොවූ විරූ පරිදි
ෙද්ශපාලන එකමුතුතාවක්ද පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිබීමයි. අපෙග්
දින සියෙය් වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සියලුම
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් විසින් දක්වන ලද සහෙයෝගය ෙමහිදී
ඉතා අගය ෙකොට සලකමි.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් සඳහා සපයන විමධ්යගත අය වැය
තුළින් ජනතාවට -විෙශේෂෙයන් දුෂ්කර පෙද්ශවල ෙවෙසන
ජනතාවට- විශාල සහනයක් සැලසී ඇත. ෙමම වසෙර් සිට එක්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකුට ලැෙබන විමධ්යගත අය වැය මුදල
රුපියල් මිලියන 5 සිට රුපියල් මිලියන 10 (සියයට 100ක
වැඩිවීමක්) දක්වා වැඩි කරන්න අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්,
අගමැතිතුමාත් මට නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා රුපියල්
මිලියන 1,125ක අමතර පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වුවද එමඟින් තම
පෙද්ශෙය් ජනතාවට වඩා ෙහොඳ ෙසේවාවක් සැපයීෙම් හැකියාව
මහජන නිෙයෝජිතයින්ට ලැෙබනු ඇත.
මතක තබා ගන්න. ෙමය ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්
තියලා දණ ගහලා ගන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම්ක ෙදපැත්තටම එක හා
සමානව වැඩ කරන්න ඕනෑය කියා ජනාධිපතිතුමාත්,
අගමැතිතුමාත් කියා තිෙබනවා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ කාලය ජනවාරි මාසෙය් 08වන දා
ඉඳලා අවසන්.
දැයට කිරුළ - ඍණාත්මක බලපෑම ධනාත්මක බලපෑමක්
කරා
පසු ගිය රජෙය් වැඩි අවධානයකට ලක් වූ ව්යාපෘතියක් වන
දැයට කිරුළ තුළ ෙබොෙහෝ දූෂණ හා වංචා සිදු වී ඇත. දැයට කිරුළ
පදර්ශනය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් දී මුදල් අමාත්යාංශය විසින් වියදම්
කිරීමට ඇස්තෙම්න්තු කර තිබූ මුදල රුපියල් මිලියන 14,000කි.
එෙමන්ම අනිකුත් අමාත්යාංශද විශාල වියදමක් දරන ලදී. 2015 දී
සියලුම අමාත්යාංශ මඟින් රුපියල් බිලියන 34ක් -රුපියල් ෙකෝටි
3400ක්- පමණ ෙම් සඳහා වැය කිරීමට අෙප්ක්ෂා කර තිබුණි.
දැයට කිරුළ සුළු පිරිසකට පමණක් පතිලාභ අත් වූ සුදු
අලිෙයකු ෙලස හැඳින්විය හැකිය. ඒ සඳහා ජාතික ආර්ථිකයට සිදු
වූ හානිය අතිවිශාලය. ෙපොදු ජනතාවෙග් ගැටලු සැලකිල්ලට
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ෙනොෙගන සිදු කරන ලද විශාල පමාණෙය් වියදම් වළක්වා ගත
හැකි වූෙය් නම් පාරිෙභෝගික ජනතාවට කිරි හා අත්යවශ්ය ආහාර
දව්ය අඩු මිලකට සැපයීම තුළින් ඔවුන්ට පතිලාභ අත්කර දිය
හැකිව තිබුණි.
ෙමම මුදල් නාස්තිකාරි වැඩසටහන ෙමම වසෙර්දී නතර කර
දැමීමට මම ෙයෝජනා කරන අතර ඉදිරියටද එය එෙසේම වනු ඇත.
ෙකෙසේ වුවද, අදාළ පෙද්ශෙය් සිදු කරනු ලබන සංවර්ධන
ව්යාපෘතින් අඛණ්ඩව සිදු කර ෙගන යෑම සඳහා රුපියල් බිලියන
01ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබන බව සතුටින් පකාශ කරන්න
කැමැතියි.
ෙද්ශපාලනික පවුල් පවර්ධනය සඳහා වැය කරන ලද රජෙය්
මුදල් ජනතාවාදි හා මානවවාදි ව්යාපෘති සඳහා ෙයදවීෙම් හැකියාව
දැන් පවතී. අය වැය සම්පාදන කාර්යෙය් ෙයෙදන රාජ්ය
නිලධාරින්ට ෙමම ඉතිරි කිරීම් ධනාත්මක සාධකයක් වනු ඇත.
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් වියදම දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට
3 දක්වා වැඩි කිරීම
සියලුම පුරවැසියන්ට ෙනොමිෙල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවන් සැපයීම
මඟින් නිදහසින් පසු බිහි වූ සියලුම රජයන් විසින් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව
ඉහළ නැංවීෙමහි ලා සුවිෙශේෂ කාර්ය භාරයක් ඉටු කර ඇත. ෙමහි
පතිඵලයක් ෙලස කලාපෙය් අෙනකුත් රටවලට සාෙප්ක්ෂව වඩා
ඉහළ ෙසෞඛ්ය දර්ශක කරා ළඟා වීමට ශී ලංකාවට හැකි වී තිෙබ්.
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙසෞඛ්ය අංශය තුළ පැවති ෙමම වාසි සහගත
තත්ත්වය ජනගහන සංකාන්තිය සහ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවල
ව්යාප්තිය නිසා අභිෙයෝගයට ලක් වී ඇත. ෙමම ෙරෝග තත්ත්ව
ඉහළ මරණ අනුපාතයන්ට ෙහේතු වී ඇති අතර එබැවින් එකී
තත්ත්වය පාලනය කර ගැනීම සඳහා දැඩි අවධානය ෙයොමු විය
යුතු ෙව්.
පධාන ෙසෞඛ්ය ෙසේවා සැපයුම්කරු ෙලස රජයට ෙමහි ලා
විෙශේෂ කාර්යයක් සිදු කිරීමට තිෙබ්. ෙම් අනුව 2013 දී දළ ජාතික
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.4ක්ව පැවති ෙසෞඛ්ය වියදම සියයට 3
දක්වා කමානුකූලව ඉහළ නැංවීමට අවශ්ය පියවර රජය විසින් ගනු
ඇත.
සියලුම ෙරෝහල්වල බාහිර ෙරෝගි අංශය පැය 24 පුරා විවෘත
කිරීම, වකුගඩු ෙරෝගින් සඳහා ආධාර සැපයීම සහ ශල්යකර්ම
අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් සිටින ෙරෝගින් සංඛ්යාව
පහත ෙහළීම වැනි අරමුණු ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්
උපෙද්ශකත්වය ඇතිව අරමුදල් ෙවන් කරනු ඇත. වකුගඩු
ෙරෝගිනට ලබා ෙදන විෙශේෂ දීමනාව සඳහා 2015 වර්ෂය සඳහා
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කර තිෙබන බව සතුටින් පකාශ
කරන්න කැමැතියි.
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවලට අදාළව මහ ජනතාවට අවශ්ය කරනු
ලබන ෙතොරතුරු ලබා දීම සඳහා වන කියා මාර්ග ගනු ලබන අතර
වැඩි කරනු ලබන සම්පත් මඟින් ශී ලංකාව නීෙරෝගී ජාතියකින්
යුත් රටක් බවට පරිවර්තනය වීම නිසැකෙයන්ම සිදු වනු ඇත. එය
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට සම්පූර්ණෙයන් භාර දී තිෙබනවා. එම නිසා
වැඩි කල් යන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි මීට වඩා මුදල් ෙවන් කරනවාය
කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.
අධ්යාපන වියදම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6 දක්වා
ඉහළ නැංවීම
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබ දන්නා පරිදි අධ්යාපනය සඳහා
කරනු ලබන වියදම ආර්ථික වර්ධනය හා සමාජ සංගතතාව
ෙකෙරහි තීරණාත්මක ෙව්. අධ්යාපනය සඳහා වූ ඉහළ වියදම්
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තුළින් රෙටහි සියලු දරුවන්ට අධ්යාපනය සඳහා සම අවස්ථා
සැපෙයන අතර එමඟින් මානව පාග්ධන සංවර්ධනෙයහි මට්ටම
ඉහළ යනු ඇත. එමඟින් අප රට ජාත්යන්තර තරගකාරිත්වයට
සූදානම් කරනු ලැෙබ්.
වර්තමාන ෙගෝලීය සන්දර්භය තුළ අධ්යාපන අවශ්යතාවන්
නිරතුරුව පරිණාමනය ෙව්. ෙමම තත්ත්වය තුළ කලාපෙය්
අෙනකුත් රටවල් විසින් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් සාෙප්ක්ෂව ඉහළ
පතිශතයක් ෙවන් කරනු ලැෙබ්. දියුණු රටවල් විසින් අධ්යාපනය
සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.3ක් පමණ ෙවන් කරනු
ලැබූවද ආසියානු රටවල ෙමම අනුපාතය සියයට 2.9ක සාමාන්ය
අගයක් ගනී.
ෙකෙසේ වුවද, අධ්යාපනය සඳහා ශී ලංකාව වියදම් කරනුෙය්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 2ක් පමණය. ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් අධ්යාපන වියදම් කිසියම් පමාණයකට වැඩි වුවද, පවත්නා
ෙලෝක පවණතා හමුෙව් රජය විසින් අධ්යාපනය සඳහා දරනු ලබන
වියදම් ද ඉහළ නැංවීම අවශ්ය ෙව්.
ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපනය සඳහා දිළිඳු පවුල්වල
පෙව්ශය පුළුල් කිරීම හා වර්ධනෙය් සම අවස්ථාවන් සහතික
කරලීම සඳහා අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් කරනු ලබන වියදම් ඉහළ
නැංවීමට අවශ්ය ෙව්. සෑම ෙදනාටම යටිතල පහසුකම් සැපයීම
තහවුරු කිරීම මඟින් දිළිඳු ජනතාවට වැඩි වාසි සැලෙසන අතර,
එමඟින් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන හා ෙසෞඛ්ය මට්ටම වැඩි දියණු වනු
ඇත. ඒ අනුව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
විසින් ස්වකීය පතිපත්ති පකාශනෙය් ෙපන්වා දුන් පරිදි අධ්යාපනය
සඳහා කරනු ලබන වියදම දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6
දක්වා කමානුකූලව වැඩි කිරීමට හැකි වන පරිදි අදාළ කියා මාර්ග
හඳුන්වා ෙදනු ඇත. අෙප් තරුණ අධ්යාපන ඇමති ෙම් අධ්යාපනය
මීට වඩා ඉහළ ක්ෙෂේතයකට ෙගන යාවි කියා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්
සම්පූර්ණෙයන් විශ්වාස කරනවා.
ජීවන වියදම අඩු කිරීම සඳහා ෙයෝජනා
ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන් අපෙග් දින සියෙය් විප්ලවෙය්
තවත් වැදගත් අංගයක් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරමි. එනම් පසු
ගිය රජය කාලෙය් පැවැති දැරිය ෙනොහැකි ජීවන වියදම් බරින්
අෙප් ජනතාව මුදා ගනු පිණිස සහන සැපයීමයි.
ජීවන වියදම් පශ්නය ෙනොසලකා හැරීම නිසා ෙබොෙහෝ
පීඩාකාරි තත්ත්වයක් ඇති වූ අතර, ෙමම රජය බලයට පත්වී දින
20ක් තුළ සහන සැපයීම තුළින් ෛමතී පාලනෙය් පවත්නා යහපත්
බව පදර්ශනය ෙව්. ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, ඉදිරි
කාලෙය්දී අප රජය විසින් තවදුරටත් මහ ජනතාවට සහන ලබා දීම
සඳහා කියා කරනු ඇත.
ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම
රජය විසින් ෙම් වන විටත් දින සියෙය් විප්ලවයට අයත් පධාන
ෙයෝජනාවක් වන ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම සැලකිය යුතු
පමාණයකින් සිදු කර තිෙබ්.
ෙම් වන විට ඩීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 95 දක්වා සියයට
14.4කින් අඩු කර ඇත. ෙපටල් ලීටරයක මිල රුපියල් 117ක් වන
පරිදි සියයට 22කින් අඩු කර ඇත. එෙමන්ම, භූමි ෙතල් ලීටරයක
මිල රුපියල් 65 දක්වා සියයට 20කින් පහත ෙහළා ඇත. වැවිලි
අංශෙය් පජාව, ධීවර අංශෙය් පජාව, එළවලු ෙගොවීන්, සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ කර්මාන්ත ආදි අංශයන්ට තවදුරටත් සහාය දීමක්
වශෙයන් වහාම කියාත්මක වන පරිදි භූමි ෙතල් ලීටරයක මිල
තවත් රුපියල් 6කින් අද සිට අඩු කරනවාය කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි. එමඟින් භූමි ෙතල්
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ලීටරයක මිල රුපියල් 59 දක්වා අඩු වනු ඇත. ෙම්වා පශංසනීය
පියවර ෙලස ඔබට ෙනොසිෙතන්ෙන්ද? රුපියල් 100ට තිබුණු එක
තමයි ඉතාම සුළු කාලයක් තුළ ෙම් අඩු කර තිෙබන්ෙන්.
පසු ගිය රජය විසින් 2014 වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර් හා ෙදසැම්බර්
යන මාසවල ෙපටල්, ඩීසල් හා භූමි ෙතල්වල ෙද්ශීය මිල ගණන්
අඩු කරනු ලැබූවත් එමඟින් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සිදු වූ මිල
පහත බැසීම් මනාව පිළිබිඹු වූෙය් නැත.
අප රජය ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සිදු වන ඛනිජ ෙතල් මිල
පහත බැසීෙම් වාසිය අප ජනතාවට අත් වන පරිදි අදාළ මිල
සංෙශෝධන සිදු කිරීමට බැඳී සිටියි. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඛනිජ
ෙතල් මිල ගණන් අඩු වීෙම් සම්පූර්ණ වාසිය ෙමරට ජනතාවට
ලබා දීමටත්, ඒ මත අය කරන ලද බදු අඩු කිරීමටත් රජය විසින්
පියවර ගනු ලැබුෙව් එබැවිනි. ෙමම පියවර නිසා රජයට බදු ෙලස
අය කළ හැකිව තිබූ රුපියල් බිලියන 85ක මුදලක් ෙහවත් රුපියල්
ෙකෝටි 8,500ක මුදලක් අහිමි වී තිෙබ්.
ඛනිජ ෙතල් මිල පහළ යෑම නිසා සිදු වූ වාසිය පසු ගිය රජය
විසින් මහ ජනතාවට ලබා ෙනොදුන් අතර දුක් විඳින ජනතාවෙග්
මුදල් ෙකොල්ල කෑෙම් පිළිෙවතක් අනුගමනය කර තිෙබ්.
ඉදිරිෙය්දී රජය විසින් ඛනිජ ෙතල් ෙමන්ම විදුලිය ගාස්තු
සඳහා ද ජාත්යන්තර මිල පදනම් කරෙගන මිල සූතයක් අනුගමනය
කිරීමට සැලසුම් කර තිෙබ්. ජාත්යන්තර වශෙයන් මිල ගණන්වල
සිදු වන උච්චාවචනය නිසා ඇති වන අතිෙර්ක මූල්ය බෙරහි
පතිවිපාකවලට හසු ෙනොවී මහා භාණ්ඩාගාරය, ලංකා ඛනිජ ෙතල්
සංස්ථාව හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වැනි ආයතනවලට
නම්යශීලි අයුරින් ෙද්ශීය මිල ගණන් තීරණය කිරීමට ෙමමඟින්
හැකි වනු ඇත.
තවද, විකල්පමය බලශක්ති මූලාශ පවර්ධනය කිරීම හා රජෙය්
වියදම් අඩු කරලීම පිණිස වූ කියා මාර්ගයක් ෙලස රජෙය්
ආයතනවල
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සහභාගිත්වය ඇතිව අඩු
පිරිවැයකින් විදුලි බලය ජනනය කිරීමට හැකි සූර්යබලශක්ති
ඒකක පිහිටුවීමට මම ෙයෝජනා කරමි. ෙමහිදී අවුරුදු හතක
කාලයකින් පාග්ධන මුදල අයකර ගත හැකි මට්ටෙම් විශාල ෙලස
විදුලි භාවිතයක් ඇති ආයතන සඳහා ෙම් කමය හඳුන්වා ෙදනු
ලැෙබ්. ඒ සඳහා අෙප් විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක මැතිතුමා ඉතා ෙවෙහස මහන්සිෙයන් කටයුතු
කරලා නව අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන එක අපට සතුටක්. ඒ
වාසිය ජනතාවට පුළුවන් තරම් ලැෙබ්වා කියලා අපි පාර්ථනා
කරනවා.
බස් ගාස්තු සහ පාසල් වෑන් රථවල කුලී ගාස්තු අඩු කිරීම
දැනට සාකච්ඡා කර ඇති පරිදි අවම වශෙයන් සියයට 10කින්
බස් ගාස්තු අඩු වනු ඇත. එෙමන්ම පාසල් වෑන් රථවල ගාස්තු
සියයට 5කින්වත් අඩු විය යුතුයි. ෙමමඟින් ජනතාවට අතිෙර්ක
සහනයක් ලැෙබනු ඇත.
අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල බදු අඩු කිරීම
ගරු කථානායකතුමනි, දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත්
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 10ක මිල අඩු කරලීමට හැකි වන පරිදි ඒවා මත
පනවා ඇති අධික බදු අඩු කරන බවට ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී අප
ෙපොෙරොන්දු වූ බව ඔබට සිහිපත් කරනු කැමැත්ෙතමි.
එෙසේ වුවද, භාණ්ඩ වර්ග 13ක් සඳහා මිල අඩු කරනු ලබන බව
සතුටින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි. අද මධ්යම රාතිෙය් සිට පහත
දැක්ෙවන අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල ගණන් අඩු කරන බව අපි
සතුටින් දැනුම් ෙදමු.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

1. සීනි
අපෙග් ෛදනික ජීවිතෙය්දී සීනි යනු ඉතා වැදගත් පාරිෙභෝගික
දව්යයකි. දැනට සීනි කිෙලෝවක් මත පනවා ඇති රුපියල් 28ක
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 10කින් අඩු කරන අතර,
එමඟින් රජයට අහිමි වන ආදායම රුපියල් මිලියන 5,243ක් පමණ
ෙව්. ෙම් අනුව කිෙලෝ ගෑමයක සිල්ලර මිල රුපියල් 85ක් දක්වා
අඩු විය යුතුය. ඒ අනුව සීනි කිෙලෝ ගෑමයක මිල රුපියල් 10කින්
වහාම අඩු කරන බව අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
පසු ගිය රජය යටෙත් සීනි පිළිබඳ අමාත්යවරෙයකු සිටියද එම
අමාත්යාංශය මඟින් දිළිඳු ජනතාවට සහන සැලසීම සඳහා පියවර
ගනු ලැබුෙව් නැත.
2. කිරි පිටි
කිරි පිටි ගෑම් 400ක පැකට්ටුවක උපරිම සිල්ලර මිල රුපියල්
325 දක්වා අඩු කිරීමට තීන්දු කර ඇත. ඒ අනුව ගෑම් 400 කිරි
පැකට්ටුවක මිල රුපියල් 61කින් අඩු කිරීමක් වහාම සිදු කර
තිෙබනවාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න
කැමැතියි.
ෙමම අවස්ථාෙව් කිරි පිටි මිල අඩු කිරීම සඳහා එකඟත්වය පළ
කරන ලද කිරි පිටි ආනයනකරුවන්ට මාෙග් ස්තුතිය පළ කිරීමට
කැමැත්ෙතමි. ෛමතී පාලනය යටෙත් කිරි පිටි ආනයනෙයන්
ෙද්ශීය කිරි ෙවත තම ෙයදවුම් විතැන් කිරීමටත්, අප විසින්
ආනයනකරුවන්ෙගන් අෙප්ක්ෂා කරමු. එවැනි ධනාත්මක
විතැන්වීම් සඳහා රජය විසින් අනුගහ දක්වනු ඇත. This is an
import substitution process.
ඒ අය සමඟ කථා කළ අවස්ථාෙව්දී අෙප් ජනාධිපතිතුමාත්,
අගමැතිතුමාත් ෙකෙරහි විශ්වාසය ඇති වුණා. ඒ නිසා ඔවුන්
කිව්වා, මින් පසුව කිරි පිටි ආනයනය කරනවාට වඩා මාස තුන,
හතරකින් import substitution වශෙයන් එෙහේ තිෙබන කර්මාන්ත
ෙමහාට ෙග්න්න තීන්දු කරලා තිෙබනවාය කියන එක. ඒ තුළින්
ෙම් රෙට් රැකී රක්ෂා ඇති කරනවා වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ජනතාවට
විෙශේෂ ආරක්ෂක තත්ත්වයක්, protective measure එකක් ඇති
වනවා කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.
3. සස්ටජන්
සස්ටජන් කිරි පිටි අසාධ්ය ෙරෝගීන් සඳහා නිර්ෙද්ශිත
ශක්තිජනක පානයකි. ෙමම කිරි පිටිවල මිල ගණන් දිළිඳු
ෙරෝගීනට දැරිය ෙනොහැකි මට්ටමක පවතී. එබැවින් ෙමම කිරි පිටි
සඳහා පනවා ඇති තීරු බද්ද වන සියයට 15 කපා හරිනු ඇත. ඒ
අනුව ෙමම කිරි පිටි ගෑම් 400ක පමාණෙය් මිල රුපියල් 100කින්
පමණ අඩු වන අතර, එය ජනතාවට මහත් සහනයක් වනු ඇත.
ෙද්ශීය කිරි කර්මාන්තය උනන්දු කරවීම පිණිස ෙමම
අවස්ථාෙව්දී අප කිරි පිටි ආනයනය මත පනවන බදු ෙවනස්
කිරීමකට ලක් ෙනොකරන අතර, පවත්නා බදු ෙද්ශීය කිරි
නිෂ්පාදකයන් සඳහා වූ දිරිගැන්වීමක් ෙසේ සලකමු. දියර කිරි
ලීටරයකට ෙගවනු ලබන මිල රුපියල් 70 දක්වා වන පරිදි රුපියල්
10කින් වැඩි කිරීම තුළින් ෙද්ශීය කිරි නිෂ්පාදනය පවර්ධනය
වනවාය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
සමුපකාර මට්ටමින් කථා කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය විධිවිධාන
පසුව ඇති කරනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි මතක්
කරන්න කැමැතියි.
4. තිරිඟු පිටි
තිරිඟු පිටි මිල අඩු වීමට ඉවහල් වන පරිදි තිරිඟු මත පනවා
ඇති ආනයන බද්ද කිෙලෝ ගෑමයකට රුපියල් 10ක් වන පරිදි අඩු
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කරනු ඇත. ෙම් අනුව තිරිඟු පිටි කිෙලෝ ගෑමයක මිල රුපියල්
12.50කින් පමණ අඩු වනු ඇත.
ෙමය වහාම කියාත්මක වන පරිදි සිදු කරන බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම මතක් කරනවා.
5. පාන්
තිරිඟු පිටි මිල අඩුවීමත් සමඟ පාන් ෙගඩියක මිල ද ඊට
සමගාමී අයුරින් අඩු වනු ඇත. ෙමෙලස තිරිඟු පිටි හා පාන් මිල
අඩු වීම පිළිබඳව වතු ශමිකයන් සතුටු වන බව මම විශ්වාස කරමි.
ඒ මන්ද යත්, ෙමම ආහාර දව්ය ඔවුන්ෙග් ජීවන රටාව සමඟ
සමීප අයුරින් සම්බන්ධව තිබීමයි.
පාන් ෙගඩියක මිල රුපියල් හයකින් අඩු ෙවනවාය කියන
එක තමයි අෙප් ෙබ්කරිහිමියන්ෙග් Association එක විසින් අප
දැනුවත් කර තිෙබන්ෙන්.
6. මුං ඇට
දැනට මුං ඇට කිෙලෝ එකක් මත පනවා ඇති විෙශේෂ ෙවෙළඳ
භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 40ක් වන අතර එය රුපියල් 10ක් වන පරිදි
රුපියල් 30කින් අඩු කරනු ඇත. ෙමම බදු සහනය සහ ෙතල් මිල
ගණන් අඩු කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන මුං ඇට කිෙලෝවක මිල
රුපියල් 40කින් පමණ අඩු ෙව් යැයි මම විශ්වාස කරමි.
7. හාල්මැස්සන්
දැනට හාල්මැස්සන් මත පනවා ඇති විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ
බද්ද කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 26ක් වන අතර, එය රුපියල් 11 ක්
වන පරිදි රුපියල් 15කින් අඩු වනු ඇත. ෙම් තුළින් රජයට අහිමි
වන ආදායම රුපියල් මිලියන 657 ක් පමණ ෙව්. සාමාන්යෙයන්
පාරිෙභෝගික ජනතාව විවිධ ෙහේතු මත ෙලොකු මාළු ෙකෙරහි ෙයොමු
වන තත්ත්වයක් තුළ හාල්මැස්සන්ෙග් මිල අඩුවීම සමාජෙය් අඩු
ආදායම්ලාභි ස්ථරය තුළ ෙපෝෂණ තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට ෙහේතු
වනු ඇත.
8. ටින් මාළු
ටින් මාළු, බදු අඩු කළ යුතු තවත් අත්යවශ්ය ආහාර දව්යයක්
ෙලස හැඳින්විය හැකිය. ඒ අනුව පාරිෙභෝගික ජනතාවට ෙසත
සැලෙසන පරිදි ටින් මාළු කිෙලෝවක් මත අය කරන ලද විෙශේෂ
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 102 සිට රුපියල් 50 දක්වා වන
පරිදි රුපියල් 52කින් අඩු ෙකෙර්. ෙම් නිසා සිදුවන ආදායම් අහිමි
වීම රුපියල් මිලියන 1,057ක් පමණ ෙව්. ෙමම බදු සහනය හා
ෙතල් මිල සහන වැඩිවීම ෙහේතුෙවන් ටින් මාළු මිල අඩු තරමින්
රුපියල් 60කින් වත් අඩු විය යුතුයැයි අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
ෙමම සන්දර්භය තුළ නිර්ව්යාජ එකතු කළ වටිනාකමක් සහිත
ටින් මාළු ෙද්ශීය වශෙයන් නිපදවීමට ව්යවසායකයන් ඉදිරිපත්
වන්ෙන් නම් ඒ සඳහා අනුගහය දැක්වීමට රජය කැමැත්ෙතන්
සිටී. ෙමය අපෙග් මත්ස්ය සම්පත ආර්ථික වශෙයන් ඵලදායි ෙලස
උපෙයෝජනය කිරීම සඳහා ඉවහල්වීම එයට ෙහේතුව ෙව්. ටින් මාළු
කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින ෙබොෙහෝ ව්යාපාරිකයන් බදු සහන
ඉල්ලා ඇත. ඔවුන් විධිමත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළෙහොත් අවශ්ය
අමතර සහන ලබා දීම සඳහා රජය සූදානම්. පිට පළාත්වල
ෙවෙසන අඩු ආදායම්ලාභි පවුල් විසින් ටින් මාළු බහුල වශෙයන්
පරිෙභෝජනය කරනු ලබයි. එබැවින් ෙමම මිල අඩුවීම මාළු වැඩි
වශෙයන් අනුභව කිරීම තුළින් ඔවුන්ෙග් ෙපෝෂණ තත්ත්වය
ඉහළ නැංවීමට උපකාරී වනු ඇත.
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9. ෙකොත්තමල්ලි
ෙකොත්තමල්ලි මත අය ෙකෙරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ
බද්ද කිෙලෝවකට රුපියල් 46ක් වන අතර, එය රුපියල් 26 වන
පරිදි රුපියල් 20කින් අඩු කරනු ලැෙබ්. කුඩු කරන ලද හා පිටි
කරන ලද ෙකොත්තමල්ලි මත අය ෙකෙරන බද්ද
කිෙලෝ
ගෑමයකට රුපියල් 202 සිට රුපියල් 52 දක්වා රුපියල් 150කින්
අඩු කර ඇත. ෙම් නිසා සිදු වන ආදායම් අහිමි වීම රුපියල් මිලියන
635කි.
ෙකොත්තමල්ලි යනු ළමා කාලෙය්දී ෙබොෙහෝ ෙරෝගී තත්ත්ව
සඳහා ෙද්ශීය වශෙයන් ලබා ෙදන ඖෂධයකි. පසු ගිය රජය විසින්
ෙම් සඳහා පවා සහනයක් ලබා ෙනොදීම අභාග්ය සම්පන්න
තත්ත්වයකි.
10. උඳු
උඳු අප ජනතාව තුළ, විෙශේෂෙයන් දවිඩ ජනයා අතර ඉතා
වැදගත් ෙසේ සැලෙකන පාරිෙභෝගික දව්යයකි. දවිඩ ජනතාව තම
ආහාර පිළිෙයල කිරීෙම්දි උඳු බහුලව භාවිතයට ගනු ලබයි. දැනට
උඳු කිෙලෝවක් මත අය ෙකෙරන විෙශේෂ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල්
110 ක් වන අතර එය රුපියල් 60ක් වන පරිදි රුපියල් 50කින් අඩු
කරනු ලැෙබ්.
තවද, පිටි කරන ලද උඳු කිෙලෝවකට අය කරන ලද විෙශේෂ
ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 300 සිට රුපියල් 200 දක්වා
රුපියල් 100කින් අඩු ෙකෙර්. මා ෙවෙළඳුන්ෙගන් ඉල්ලා
සිටිනුෙය් ෙමම අඩු කිරීම්වල පූර්විද පතිලාභය පාරිෙභෝගිකයින්
ෙවත ලබා ෙදන ෙලසයි.
11. උම්බලකඩ
දැනට උම්බලකඩ මත අය ෙකෙරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ
බද්ද කිෙලෝවකට රුපියල් 302කි. ෙමය රුපියල් 102 දක්වා
රුපියල් 200කින් අඩු කරනු ඇත.
බදු අඩුකරලීම සම්බන්ධෙයන් බැලීෙම්දී අසංෙව්දී මිල
ගණන් පවතින දව්යයක් බවට ෙමය නිරීක්ෂණය කර ඇත.
ෙකෙසේ වුවද, උම්බලකඩ ෙවෙළඳාම් කටයුතුවල නියැලී සිටින
අයෙගන් මා තරෙය් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමම බදු අඩු කිරීෙම්
පතිලාභ මුළුමනින්ම මහජනතාවට ලබා ෙදන ෙලසයි.
දිගු කලක් තිස්ෙසේම ශී ලංකාෙව් ආහාර පිසීෙම් කියාවලිය
තුළ ගෘහිණියන් විසින් මූලික දව්යයක් ෙලස උම්බලකඩ භාවිත
කරනවා. ෙමම තත්ත්වය තුළ උම්බලකඩ මිල අඩු කිරීම පිළිබඳව
ශී ලාංකික බහුතරය ඉතා සතුටුවන බව මාෙග් විශ්වාසයයි.
12. කහ
දැනට කුඩු ෙනොකරන ලද කහ කිෙලෝවකට අය කරනු ලබන
විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 202කි. ෙමය රුපියල් 102
වන පරිදි රුපියල් 100කින් අඩු ෙකෙර්. ෙම් නිසා මුදල්
අමාත්යාංශයට සිදු වන ආදායම් අහිමි වීම රුපියල් මිලියන
426කි.
කුඩු කරන ලද කහවලින් කිෙලෝවකට අය ෙකෙරන බද්ද
රුපියල් 360 ක් වන පරිදි රුපියල් 150කින් අඩු ෙකෙර්. ෙම්වා
දැනට ආනයනය ෙනොකරන බැවින් ෙමයින් ආදායමට බලපෑමක්
සිදු ෙනොෙව්.
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රුපියල් 125 ක් වන පරිදි රුපියල් 25කින් අඩු ෙකෙර්. ෙකෙසේ
වුවද ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සඳහා අනුබල දීමක් වශෙයන් කුඩු
ෙනොකරන ලද මිරිස් මත අය කරනු ලබන රුපියල් 25ක බද්ද
ෙවනස් ෙනොවනු ඇත. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු වන ආදායම්
අහිමිවීම වර්ෂයකට සුළු පමාණයක් ෙව්.
ෙමම මිල අඩු විම නිසා මිරිස් ෙගොවියාට අහිතකර බලපෑමක්
සිදු ෙනොවන බව සහතික ෙකොට ඇත.
ඉහත දක්වන ලද ෙයෝජනා නිසා 2015 වර්ෂෙය්දී රජෙය්
ආදායම සැලකිය යුතු පමාණයකින් අඩු වනු ඇත. ෙමම බදු අඩු
කිරීම්වලින් ලැෙබන සහන පූර්ණ වශෙයන් මහ ජනතාවට ලැබීම
තහවුරු කිරීමට පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය කටයුතු
කළ යුතු බව මතක් කරමි. මෑතකදී ස්ථාපනය කරන ලද ජීවන
වියදම් කමිටුව මඟින් ෙමම සහනයන් පාරිෙභෝගිකයන්ට ලැබීම
තහවුරු කිරීම පිණිස සති පතා අධීක්ෂණය කරනු ඇත.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුනි, අප
ෙපොෙරොන්දු වූවාටත් වඩා වැඩිෙයන් සහන ලබා දී ඇත. අප
ෙපොෙරොන්දු වූෙය් අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය වර්ග 10ක මිල අඩු
කිරීමට වුවද, දව්ය 13ක මිල අඩු කිරීම් සිදු කර ඇත.
අෙප් මව් බිෙම් ජනතාව විසින් පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී
ඉවසීෙමන් දරා ෙගන සිටි දුක් කරදර සඳහා ෙමම සහනවලින්
විශාල පමාණෙය් වන්දියක් ලැෙබන බව මම විශ්වාස කරමි.
ස්වර්ණාභරණ උකස් කරන ලද ජනතාවට විෙශේෂ වූ සහන
ශී ලාංකිකයන්ට පීඩා දරා සිටීෙම් හැකියාව පවතින අතර,
ෙමම පීඩා දැරීෙම් පධාන කුලුන ෙලස පවුලක මව සැලකිය
හැකිය. ඇය කිසිදු පැමිණිල්ලක් ෙනොමැතිව සියලු බර දරා
සිටින්නීය. ආර්ථික පශ්න තිෙබන අවස්ථාවල බැංකුවලට ගිහිල්ලා
උකස් කරනු ලබන්ෙන් තමන් ළඟ තිෙබන රත්රන් ටිකයි. ඉහළ
යන ජීවන වියදම හමුෙව් ජනතාවට මුහුණ දීමට සිදු වී ඇති
ආර්ථික අපහසුකම් පිළිබඳව අප රජය විසින් මැෙනවින් වටහා
ෙගන ඇත.
පසු ගිය දශකය තුළදී ජීවන වියදම ඉහළ යෑම නිසා දැඩි ෙසේ
පීඩාවට පත් කාන්තාවන්ට සැලෙසන විෙශේෂ සහනයක් ෙලස
රජෙය් බැංකුවලට උකස් කරන ලද රුපියල් ලක්ෂ ෙදක
ෙනොඉක්මවන වටිනාකමින් යුත් උකස් කළ ස්වර්ණාභරණ මත
අය කරන ෙපොලිය කපා හරිනු ඇත.
ජන වාර්ගික අර්බුදය පැවැති කාලෙය් අත් පත් කර ගන්නා ලද
ස්වර්ණාභරණ ජනාධිපතිවරණ කාලය තුළදී ආපසු ලබා ගන්නා
අහිංසක පවුල් දුටුෙවමු. ජනරාල් ෙෆොන්ෙසේකා සහ අපෙග් නිර්භීත
යුද හමුදාව විසින් රජයට ලබා දුන් කන්ෙට්නර් හතරක රත්රන්
ෙතොග පිළිබඳව අපි අසා ඇත්ෙතමු. ඒවාෙය් ඉතිරි රත්රන්
ෙතොගයට කුමක් වූෙය්ද යන්න අප පශ්න කරන්ෙනමු.
වර්තමානෙය් කන්ෙට්නර් භාගයක තරම් ඉතිරි වී තිෙබන රත්රන්
පිළිබඳව සාක්ෂි පවතී.
අෙනක් ඒවා ෙකොෙහේද කියන එක වැඩි කල් යන්න ඉස්සර
ෙවලා අපි ෙහළිදරවු කරන්ෙනමු.
එල්. පී. ගෑස් මිල අඩු කිරීම

13. මිරිස්
වර්තමානෙය්දී කුඩු කරන ලද මිරිස් කිෙලෝවක සඳහා අය
ෙකෙරන විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද රුපියල් 150කි. ෙමය

අද මධ්යම රාතිෙය් සිට කිෙලෝගෑම් 12.5ක ගෑස් සිලින්ඩරයක
මිල රුපියල් 1,596ක් වන පරිදි රුපියල් 300කින් අඩු කිරීමට මම
ෙයෝජනා කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

ජාත්යන්තර ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ගෑස් මිල ශීඝෙයන් අඩු වීෙම්
වාසිය ශී ලංකාෙව් ජනතාවට ලබා ෙනොදීම පිළිබඳව අපි මවිතයට
පත් ෙවමු. නුදුරු අනාගතෙය්දී ෙහළිදරව් විය හැකි මහා
පරිමාණෙය් දූෂණ පිළිබඳව වූ එක් කතන්දරයක් බවට ෙමය ද පත්
විය හැකිය.

ආදායම් ෙයෝජනා
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබ දන්නා පරිදි ෙමම අය වැෙය්
වියදම් හා ආදායම්වලට අදාළ ෙවනස්කම් මඟින් ජනතාවෙග්
ජීවන බර අඩු කරලීම සඳහා විෙශේෂිත කියා මාර්ගයක් අප විසින්
ෙයෝජනා කර ඇත. ෙකෙසේ වුවද රජෙය් අය වැයට සිදු වන
බලපෑම අවම වන පරිදි ෙමම ෙයෝජනා කියාත්මක කිරීම අවශ්ය
ෙව්.
ෙම් සඳහා ඇති වඩා සුදුසු කමය වනුෙය් රජෙය් ආදායම වැඩි
කිරීම තුළින් අතිෙර්ක අරමුදල් ෙසොයා ගැනීමයි. එෙසේ කිරීෙම්දී
අපෙග් පතිපත්තියට අනුගත වන පරිදි ෙවනස් මාවතක් ෙතෝරා
ෙගන ඇත.
පසු ගිය රජෙයන් ලද අනුගහයන් යටෙත් මෑත අතීතය තුළ
විශාල පමාණෙයන් ධනය රැස් කරන ලද ඉහළ ආදායම් උපයන
පුද්ගලයින් හා සමාගම් මත බදු පැනවීම සිදු කරනු ඇත. එෙමන්ම
විවිධ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටින අහිංසක පුද්ගලයින් මත
අත්යවශ්ය බදු බර පැනවීමද සිදු ෙනොකරනු ඇත.
ෙයෝජිත කියාමාර්ග යහ පාලනය තුළ ජනතාවට මිතශීලී වන
අතර ජනතාවට අනවශ්ය බදු බරක් ෙනොවනු ඇත. අය වැය
පරතරය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් අඩු කිරීම ඔස්ෙසේ ණය ගැනීම
අඩු කර ගැනීමට හැකි වී ඇත. ෙමම විශාල ණය ගැනීම් ෙපර
පැවැති රජෙයන් උරුම වූවකි. අපෙග් අරමුණ, අනාගත පරම්පරාව
අනවශ්ය ණය බරකට හිර කර ෙනොතැබීමයි.
ෛමතී පාලනය තුළ ෛවරය හා ඊර්ෂ්යාව ෙනොමැති අතර, යහ
පාලනෙය් යහපත් පතිඵල සැම විටකම සමාජෙය් සියලු අංශ හරහා
ගමන් කරනු ඇත. එෙමන්ම එහි ආශීර්වාදය විෙශේෂයකින් ෙතොරව
සැමට ලැෙබනු ඇත.
දින සියෙය් විප්ලවය තුළ පහත සඳහන් ෙයෝජනා අප විසින්
ඉදිරිපත් කරනු ඇත.
බදු ආදායම් ෙයෝජනා මන්දිර බදු (Mansion Tax)
වසර ගණනාවක් මුළුල්ෙල් නිවාස හා ෙද්පළ විකිණීමට
අදාළව පාග්ධන වාසි සඳහා බදු අය කිරීම සිදු කර ෙනොමැත. දැනට
පවත්නා තත්ත්වය තුළ ශී ලංකාෙව් අති සුෙඛෝපෙභෝගී නිවාස
හිමියන්ෙගන් රජයට ආදායම් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක් යළි
හඳුන්වා දීම අත්යවශ්ය ෙව්.
රුපියල් මිලියන 100 ෙහෝ ඊට වැඩිෙයන් තක්ෙසේරුවකට ලක්
කර ඇති සියලුම නිවාස සහ අධිසුෙඛෝපෙභෝගී තට්ටු නිවාසවලින්
ෙහෝ වර්ග අඩි 5,000ට වැඩි එවැනි නිවාසවලින් (ෙමම නිර්ණායක
ෙදකින් ඉහළ අගය සලකා බලනු ඇත.) වර්ෂයකට රුපියල්
මිලියනයක නව බද්දක් “මන්දිර බද්ද“ නමින් අය කරනු ඇත.
ෙමම බද්ද 2015 වර්ෂෙය් සිට වාර්ෂික පදනමකින් පළාත් පාලන
ආයතන හරහා එකතු කරනු ඇත. ෙමය පළාත් පාලන
ආයතනවලින් අය කරනු ලබන වරිපනම් හා බදුවලට අමතරව අය
කරනු ලැෙබ්. ෙමමගින් රුපියල් මිලියන 1,000ක පමණ
ආදායමක් ලබා ගත හැකි බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරනවා.
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විගමන බදු (Migration Tax)
විෙද්ශ රටවලට සංකමණය වන ශී ලාංකිකයන් විසින් ෙමරට
දී ඔවුන් උපයන ලද ධනය වටිනා විෙද්ශ විනිමය බවට
පරිවර්තනය කරනු ලබයි. ශී ලංකාෙවන් බැහැර වීම ෙවනුවට තම
උපරිම හැකියාෙවන් රටට ෙසේවය කරන ෙලස අප රජය ඔවුන්ට
ඇරයුම් කරනවා. ෙමවැනි රටින් පිටතට ෙගන යන විෙද්ශ
විනිමෙයන් සියයට 20ක බද්දක් අය කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි.
ෙමය අය කරන්ෙන් ලංකාෙවන් migrate කරන අයෙගන්
විතරයි. සංකමණය වන අවස්ථාෙව් ෙමය අය කරනු ලැෙබ්.
ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය අතහැරලා ෙවන රටකට යනවා නම්, ඒ
යන මුදල්වලට යම් විධියකින් සියයට 20ක බද්දක් පනවනවා
ඇත. ඒ නිසා ෙමහි අෙප් අදහස වන්ෙන් යම් විධියකින් පිටරට
යවන පිරිස අඩු කිරීමයි. නමුත් ෙම් මඟින් රුපියල් මිලියන
200ක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවතැයි අපි ඇස්තෙම්න්තු කරලා
තිෙබනවා.
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
ලාංකික සම්භවයක් ඇති සියලු ෙදනාට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
ලබා ගත හැකිය. කමවත් ඇගයීමකින් පසුව ෙමම පහසුකම් ලබා
දීමට කටයුතු කරන අතර, එක් අෙයකු විසින් රු.5,00,000ක
ෙගවීමක් සිදු කළ යුතුය.
ශී ලංකා ෙන්වාසික තත්ත්වය අෙප්ක්ෂා කරන ඇ.ෙඩොලර්
මිලියන 10ක් ආෙයෝජනය සිදු කළ හැකි විෙද්ශිකයන් සඳහා ඉඩ
පස්ථා ලබා ෙදනු ඇත. එවැනි ෙන්වාසික තත්ත්වයන් ලබා
ෙදන්ෙන් ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අනුමැතියට යටත්ව වන අතර,
සෑම වසර 5කට වරක් ෙන්වාසික බව අලුත් කරනු ලැෙබ්. ඒ
සඳහා වීසා ගාස්තු වශෙයන් රු. මිලියන 2.5ක් අය කරනු ලැෙබ්.
සුපිරි වාසි බද්ද (Super Gain Tax)
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය රජෙය් විෙශේෂ අනුගහය
යටෙත් ශී ලංකාව තුළ කියාත්මක වන සමාගම්/ව්යාපාර
සංඛ්යාවක් විසින් අතීත වසර කිහිපයක් තුළ අති පමාණික ලාභ
උපයා ඇති බව අප විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇත. ෙමහිදි ෙවනත්
සමාගම්/ව්යාපාරවලට ඒ ෙවනුෙවන් පිරිවැයක් දැරීමට සිදු වී ඇත.
ෙමය කිසිම අයුරකින් ෙනොතකා හැරිය යුතු තත්ත්වයක්
ෙනොෙව්. වගකිව යුතු රජයක් ෙලස අප විසින් සුදුසු යන්තණයක්
හඳුන්වා දීම හරහා සමාජයට සාධාරණය ඉටු කර දිය යුතුයි.
ෙමම සන්දර්භය තුළ සුපිරි වාසි බද්දක් ෙයෝජනා කිරීමට මම
කැමැත්ෙතමි. එය එක්වරක් සිදු කරනු ලබන ෙගවීමකි ‐ one-off
payment. ෙම් අනුව 2013/14 බදු වර්ෂය තුළ රුපියල් මිලියන
2,000කට අධික ලාභයක් උපයන ලද ඕනෑම සමාගමකට ෙහෝ
පුද්ගලෙයකුට තම ලාභෙයන් සියයට 25ක් නව බද්දක් ෙලස
ෙමය ෙමම අවස්ථාෙව්දී පනවනවා ඇත. ෙමම සමාගම් විසින්
අයුතු ෙලස උපයන ලද වාසි මහජනතාවට ආපසු ලබා ගැනීමට
ෙමය උපකාරී වනු ඇත. 2015 වර්ෂෙය් දී ෙමමඟින් උපයා
ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත ආදායම රුපියල් මිලියන 50,000කි. ෙමය
companies 35ක්, 40ක් අතර තමයි වැඩිෙයන්ම තිෙබන්ෙන්.
රුපියල් මිලියන 2,000කට වැඩි වූ ලාභයක් උපයා ගන්නා ලද
සමාගම්වලට තමයි ෙමම බද්ද පනවනු ලබන්ෙන්. නමුත් ෙමම
බද්ද සුළු හා මධ්ය පරිමාණ සමාගම්වලට අදාළ වන්ෙන් නැහැ.
උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් (PAYE) නිදහස් කරන ලද
පමාණය ඉහළ නැංවීම
වර්තමාන බදු කමය යටෙත් රැකියා ආදායෙම් පළමු රුපියල්
6,00,000 උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් නිදහස් ෙකෙර්. උපයන
විට ෙගවීෙම් බදු හිමියන් සඳහා තවදුරටත් සහන සැලසීෙම්
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අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙමම නිදහස් ෙකෙරන සීමාව රුපියල් 7,50,000
දක්වා ඉහළ නංවනු ලැෙබ්. ෙමය 2015 අෙපේල් 01 දා සිට බල
පැවැත්ෙව්.
දුෂ්කර පෙද්ශ සඳහා ආදායම් බදු සහන
රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම හා පාෙද්ශීය දරිදතාව අඩු
කිරීම සඳහා ඌන සංවර්ධිත පෙද්ශවලට ෙයොමු ෙකෙරන
ආෙයෝජන ඉහළ නැංවිය යුතුය. එබැවින් එවැනි පෙද්ශවල
ආෙයෝජන සිදු කිරීමට කැමැති ආෙයෝජකයන්ට අනුබල සැපයීම
සිදු කළ යුතුය. ෙමවැනි අය ෙද්ශීය ආදායම් ෙකොමසාරිස් ජනරාල්
විසින් නම් කළ යුතු ෙව්.
ෙම් අනුව, ෙමවැනි ව්යාපෘතිවලින් උපයනු ලබන ලාභ සඳහා
සාමාන්ය ආදායම් බදු අනුපාතෙයන් සියයට 50ක පමාණයක් අය
ෙකෙර්.
වාහන බදු සංෙශෝධනය
අඩු ආදායම් පවුල්වල අයට ස්වකීය ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවා
ගැනීම පිණිස ෙමෝටර් රථයක් මිලට ගැනීම අරමුණු කරෙගන
1,000 cc ධාරිතාවයකට අඩු එන්ජින් සහිත ෙමෝටර් රථවලට අදාළ
බදුවලින් සියයට 15ක් පමණ අඩු කිරීමට මම ෙයෝජනා කරමි.
Hybrid සහ සාමාන්ය ෙමෝටර් රථවලට අදාළව වර්තමානෙය්
කියාත්මක වන තීරුබදු ව හය තුළ විශාල විෂමතාවක් ඇත. ෙමම
විෂමතාව නිවැරදි කිරීම පිණිස ෙදමුහුන් වාහනවලට අදාළ
නිෂ්පාදන බදු සංෙශෝධන කිරීමට ෙයෝජනා කරමි. ෙමම
ෙවනස්කම් අද දින මධ්යම රාතිෙය් සිට කියාත්මක ෙව්.
ආනයනය කරන අවස්ථාෙව් දී ෙමෝටර් රථවල ක්ෂයවීම්
පිළිබඳ පවත්නා කියාපටිපාටිය තුළින් වාහනවල වටිනාකම
අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කිරීම සහ ලියා පදිංචි කිරීෙම් දිනය ෙවනස්
කිරීම ආදී ෙබොෙහෝ අවභාවිතයන් නිර්මාණය වී ඇත. ෙම් නිසා
රජයට විශාල ආදායමක් අහිමි වී ඇත. ෙමයට පිළියමක් වශෙයන්
ක්ෂයවීම් වගුව අද දින මධ්යම රාතිෙය් සිට ඉවත් කිරීමට මම
ෙයෝජනා කරමි.
ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය
සිෙමන්ති, වාෙන් සහ වැලි වැනි දව්යවල ඉහළ පිරිවැය
කරණෙකොටෙගන වර්තමානෙය් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් පගතිය
අඩාල වී ඇත. ෙමම ගැටලුව විසඳීම පිණිස සිෙමන්ති හා වාෙන්
බිලට්වලට අදාළ තීරු බදු ඉවත් කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා
කරමි. ෙමයට අමතරව පරිසරයට හානි ෙනොවන අයුරින් ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තෙය් පධාන අමු දව්යයක් වන වැලි ෙගොඩ දැමීම පිණිස
අදාළ සෑම පියවරක්ම ගැනීමට කටයුතු කරනු ඇත.
ෙද්ශීය ෙමෝටර් රථ නිෂ්පාදකයන්ෙගන් ලැබිය යුතු බදු අය කර
ගැනීම
විවිධ ෙහේතු ඉදිරිපත් කරමින් රජයට ෙගවිය යුතු මුළු බදු
පමාණය
ෙමෝටර් වාහන එකලස් කරන සමහර සමාගම්
ෙනොෙගවා ඇති බව නිරීක්ෂණය විය.
ෙමරට නිෂ්පාදන කියාවලිය තුළ ෙමම සමාගම් විසින් එකතු
කළ වටිනාකම් පිළිබඳ විමර්ශනයක් කිරීෙම් අවශ්යතාව මතු වී
ඇත. එෙමන්ම ෙමම කාලය තුළ එම ආයතන විසින් ෙගවන ලද
නිෂ්පාදන බදු පමාණය පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීෙම් අවශ්යතාවක්
පවතී.
ෙමම ආයතන විසින් පකාශිත එකතු කළ වටිනාකම් අත් කර
ෙගන ෙනොමැති බව තහවුරු වුවෙහොත් ෙමම සමාගම්වලින් අදාළ

116

නියමිත බදු අය කර ගැනීමට කියා කරනු ලැෙබ්. ෙමයින් රුපියල්
ෙකෝටි 12,000ක ලබා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි අප
ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා.
පසු ගිය වසර කිහිපය තුළ ෙමෝටර් රථ එකලස් කිරීෙම්
සමාගම් විසින් අනුමැතිය ෙදන අධිකාරින් ෙවත ලබා ෙදන ලද
විස්තරාත්මක ෙතොරතුරුවල නිරාකුලතාවය තහවුරු කර ගැනීම
පිණිස පූර්ණ වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නංවනු ඇත. ෙම් සඳහා
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ජනරාල්, වාණිජ අධ්යක්ෂ
ජනරාල්, විගණකාධිපති, නීතිපති සහ විගණන අංශවල
සාමාජිකයින් ඇතුළත් ඉහළ මට්ටෙම් කමිටුවක් පත් කරනු ඇත.
යතුරු පැදි සහ තීෙරෝද රථ ෙද්ශීය වශෙයන් නිපදවීම දිරි
ගැන්වීම
ෙද්ශීය නිෂ්පාදන සහ ෙද්ශීය වශෙයන් වටිනාකම් එකතු
කිරීම දිරිගැන්වීම පිණිස යතුරු පැදි හා තීෙරෝද රථ නිෂ්පාදනෙය්
හා එකලස් කිරීෙම් නියැෙළන පාර්ශ්වයන් සඳහා අමතර
ෙකොටස්වලට අදාළ බදු මුළුමනින්ම ඉවත් ෙකෙර්.
මගී පවාහනයට ෙයොදා ගන්නා බස්රථවල ආනයන උපරිම
කාල සීමාව ෙවනස් කිරීම
මගී පවාහනයට ෙයොදා ගනු ලබන බස් රථවලට අදාළව
ආනයන කළ හැකි උපරිම වයස් සීමාව වසර 5 සිට වසර 10 දක්වා
දීර්ඝ ෙකෙර්. ෙමම දිගුව ලබා ෙදනු ලබන්ෙන් සංචාරක
කර්මාන්තෙය් උන්නතිය පිණිස පමාණවත් බස් සංඛ්යාවක් ලබා
දීම අරමුණු කරෙගනයි.
සිෙමන්තිවල බද්ද සියයට හත හමාරකින් අඩු වීෙමන් දළ
වශෙයන් සිෙමන්ති මිල රුපියල් 90කින් අඩු වීෙම් හැකියාව
තිෙබන බවත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
ශී ලංකා ෙර්ගුව
ශී ලංකාෙව් ජනතාවට ලබා ෙදන අදාළ ෙසේවා වැඩිදියුණු කිරීම
පිණිස ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් ස්වකීය කටයුතු පැය 24 පුරා
කියාත්මක වනු ඇත. කැපවීෙමන් ෙසේවය සපයන රෙට් අභිවෘද්ධිය
ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන ලද ෙර්ගු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු
ගිය රජෙය් ෙද්ශපාලන පීඩනයට ෙමන්ම ෙද්ශපාලන
බලපෑම්වලට එෙරහි ෙවමින් සෘජුභාවෙයන් කටයුතු කළ ෙර්ගු
නිලධාරින්ට ඒ සඳහා මෙග් විෙශේෂ ස්තුතිය පිරිනැමීමට කැමැතියි.
එතෙනෝල්, මත්දව්ය සහ අනිකුත් ඉහළ වටිනාකම් සහිත
භාණ්ඩ මෑත කාලෙය්දී බහුලව රට තුළට කාන්දු වූ අතර ඒවා
පරීක්ෂා කිරීමට සෑම ෙර්ගු ස්ථානයකම ස්කෑනින් යන්ත
ස්ථාපනය කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා. බහලුම් ස්කෑන් කිරීම
අනිවාර්ය කරන අතර එය 2015 සැප්තැම්බර් 01 දින සිට
කියාත්මක වනු ඇත. ෙමම කියාමාර්ග මඟින් අතිෙර්ක
වශෙයන් රුපියල් බිලියන 50ක් උපයා ගැනීමට නියමිතය.
වටිනාකම නිශ්චය කිරීෙම් කමිටුව
ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වටිනාකම් නිශ්චය කිරීම තුළින් මතු
වී ඇති ගැටලු නිරවුල් කිරීම පහසු කිරීම පිණිස වටිනාකම
නිශ්චය කිරීෙම් කමිටුවක් පත් කරනු ඇත. එය ෙර්ගු
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ද, විගණකාධිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙදෙදෙනක් ද, ගණකාධිකරණ
වෘත්තිකෙයක්, නීති වෘත්තිකෙයක් සහ වාණිජ මණ්ඩලෙය්
නිෙයෝජිතෙයක් යන අයෙගන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කර ඒ
තුළින් එහි සැබෑ වටිනාකම ලබා ගැනීමට කටයුතු කර ෙගන
යනවා.
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ව්යාපාරික පජාව ෙවත පහසුකම් වැඩි කිරීම - ආෙයෝජන
මණ්ඩලය
ව්යාපාරික පජාවට සපයන ෙසේවාවන් නැංවීම පිණිස පහත
සඳහන් රජෙය් ආයතන ඇතුළත්වන ආකාරයට ව්යාපාර සඳහා
පහසුකම් සපයන ජාලගත ඒකකයක් නිර්මාණය ෙකෙරනු ඇත.
ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආෙයෝජන මණ්ඩලය, වාණිජ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ආනයන සහ අපනයන ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
ෙමෝටර් රථ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, සමාගම්
ලියාපදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, මුදල් අමාත්යාංශය යන
ආයතනවලින් ෙමම ජාලය සැකෙසනු ඇත. ෙමම ජාලගත වීෙම්
කියාවලිය තුළින් ව්යවසායකයන්ට ෙයෝජනා එවන ලද දිනෙය් සිට
දින 100 තුළ ඒ සඳහා අනුමැතිය එකම ස්ථානයකින් ලබා ගැනීමට
හැකි බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
රාජ්ය ආෙයෝජන පවර්ධනය
පශ්චාත් යුද කාලය තුළ ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ෙපෞද්ගලික
ආෙයෝජකයන් තුළ ඇති වූ විශ්වාසය තුළින් නිසි ඵල ලබා ගැනීමට
ශී ලංකාවට හැකි වී නැත. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් ෙපෞද්ගලික
ආෙයෝජන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් වශෙයන් සියයට
20ක මට්ටමට සීමා වී ඇත. ෙමයට පධාන ෙහේතුව රජය ෙද්ශීය
බැංකු පද්ධතිෙයන් සහ ෙද්ශීය සහ ජාත්යන්තර පාග්ධන
ෙවෙළඳෙපොෙළන් විශාල වශෙයන් ණය ලබා ෙගන තිබීමයි. රජය
අධික ෙලස ණය ගැනීෙම් පතිඵලයක් වශෙයන් ෙපෞද්ගලික
අංශෙය් ණය ගැනීම සීමා වී තිෙබනවා.
ෙමම තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් ආපසු හැරවිය හැක. අතිගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නව රජෙය් ආර්ථික සංවර්ධන
ෙත්මාවට අනුව රාජ්ය ආෙයෝජන මත කියාත්මක කරන යටිතල
පහසුකම් ව්යාපෘති පිළිබඳ අධික ෙලස පදනම් වීම ෙවනුවට ෙද්ශීය
පාරිෙභෝජනය වැඩි කිරීම සහ රාජ්ය, ෙපෞද්ගලික ආෙයෝජන වැඩි
කිරීම පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙකොට ඇත - to create Sri
Lankan-owned enterprises and businesses.
ශී ලංකා ආෙයෝජන මණ්ඩලය යටෙත් මහා පරිමාණ අපනයන
සංවර්ධන කලාපයක් කඩිනමින් ඉදි කිරීමට සැලසුම් ෙකෙර්. පසු
ගිය අවුරුදු 10 තුළ ෙමබඳු එකම ආෙයෝජන කලාපයක් ෙහෝ ඉදි
ෙකොට නැත. ෙකෙසේ ෙවතත් ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය්
අත්දැකීම්වලට අනුව ඕනෑම ෙවලාවක කලාපයක් ඉදි කළ පසු
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන් ඒ සඳහා ඇදී එනු ඇත.
එෙමන්ම දැනට තිෙබන ඌන උපෙයෝජිත අපනයන කලාපවලින්
උපරිම පෙයෝජන ගැනීමට ද අවශ්ය සියලු උත්සාහයන් ගනු ඇත.
කැසිෙනෝ කර්මාන්තයට විෙශේෂ අය බදු
කැසිෙනෝ ව්යාපාරිකයන්ෙගන් රුපියල් මිලියන 1,000ක
විෙශේෂ අය බද්දක් වහාම කියාත්මක වන පරිදි අය ෙකෙර්. එය
එක් වරක් පමණක් අය කරන ෙගවීමක් වන අතර 2015 අෙපේල් 15
වන දිනට ෙපර ෙගවිය යුතුය.
කැසිෙනෝ licence එකක් තිෙබන ඕනෑම ෙකනකුට රුපියල්
මිලියන 1,000ක එක් වරක බද්දක් අය කරනවාය කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා. එයින් රුපියල් මිලියන 5,000ක
ආදායමක් ඇස්තෙම්න්තු කරනවා.

ඔට්ටු සහ විෙනෝද බදු
ඔට්ටු සහ විෙනෝද බදු පනත යටෙත් වාර්ෂිකව ෙගවිය යුතු අය
බද්ද ෙදගුණ ෙකෙර්.

මත්පැන් සහ බීර නිෂ්පාදකයන්ෙගන් අය කරන වාර්ෂික
අය බද්ද
රටට විශාල වශෙයන් ආදායම් අහිමි වන ආකාරයට මත්පැන්
බලපත බහුලවම අව භාවිතයට ෙයොදා ෙගන තිෙබ්.
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එබැවින් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය ඔස්ෙසේ බලපත ලබා දීමට කටයුතු
කරනු ඇත. ෙමම කමය යටෙත් එක පුද්ගලයකුට පවත්වා ෙගන
යා හැකි අෙළවිහල් ගණන තුනකට සීමා ෙකෙර්. ෙම් සඳහා
ෙටන්ඩර් කියාවලියක් ඔස්ෙසේ වඩාත් නිවැරදි කමෙව්දයක්
කියාවට නැංෙවනු ඇත.
ෙමම කමය කියාත්මක වන ෙතක් මත්පැන් බලපත ගාස්තුව
ෙදගුණ ෙකෙර්.
මාසික අය බද්දක් ෙලස මසකට රු. මිලියන 200ක් සියලුම
මත්පැන් නිෂ්පාදක සහ බීර නිෂ්පාදක සමාගම්වලින් අය කිරීමට
ෙයෝජනා කරමි. සුළු පරිමාණ ව්යාපාරිකයන් ෙමම ක්ෙෂේතයට
පිවිසීම අෙධර්යවත් කිරීමට ෙමම පියවර ගනු ඇත.
නිෂ්පාදන ආයතන 28ක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒ අය අතරින්
හත් අට ෙදෙනක් විතරයි බදු ෙගවන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ෙම්වාට
උනන්දු කරවීම ෙනොෙවයි, අනවශ්ය ඒවා නවත්වන්න තමයි
කටයුතු කරන්ෙන්. එක ෙකොම්පැනියකින් අඩු ගණෙන් මාසයකට
රුපියල් මිලියන 200ක් බදු වශෙයන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒක ලබා
දුන්ෙන් නැති වුෙණොත් ඒ licence එක නැති වන අතර, ෙවනත්
ෙකනකුට licence එක මාරු කරන්න බැහැයි කියන එකත් ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.
2016 සිට කියාත්මක වන පරිදි මත්පැන් බලපත නිකුත්
කිරීෙම්දී විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටි යටෙත් පාරදෘෂ්ය පිළිෙවතක්
අනුගමනය කරනු ඇත. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු
අගමැතිතුමාෙග්ත් අදහස් තුළින් තමයි සම්පූර්ණෙයන්ම ෙමය
කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙමොකද, පුළුවන් තරම් ෙම්වා අඩු කරන්න
මිසක් වැඩි කරන්න කිසිෙසේත්ම ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්ෙන්
නැහැයි කියන එක වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි.

මත්පැන් අෙළවිහල් සහ තැබෑරුම් මත විෙශේෂ අය බද්දක්
අද තැබෑරුම් 4321ක් තිෙබනවා. ෙමයින් ලැෙබන ආදායමක්
ෙසොච්චමක් බව තමයි අපට දැන ගන්නට තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
තැබෑරුම් සහ මත්පැන් අෙළවිහල්වලින් රු. 250,000ක එක් වරක්
පමණක් ෙගවන විෙශේෂ අය බද්දක් ෙම් අවුරුද්ද තුළ අය කිරීමට
ෙයෝජනා ෙකෙර්.

බීඩි කර්මාන්තය විධිමත් කිරීම.
සිගරැට් සඳහා අය කරන ඉහළ බදු නිසා මිල අඩු දුම් වැටි
සඳහා ෙයොමු වීෙම් පවණතාවක් ඇත.
මිල අඩු දුම් වැටි අවිධිමත් ෙලස නිෂ්පාදනය කරන බැව් ද
පකටය. එෙමන්ම ඒවා ෙසෞඛ්යයට අහිතකරය. එබැවින් බීඩි
කර්මාන්තය විධිමත් කරනු ඇත. එහි දී ෙමම කර්මාන්තෙය් ෙයදී
සිටින ෙසේවක පිරිස පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු ෙකෙර්. එෙමන්ම බීඩි
නිෂ්පාදකයන්ට දිගටම කර්මාන්තය කරෙගන යාෙම් හැකියාව
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරනු ඇත.

විවාහ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තු අඩු කිරීම
අත්තෙනෝමතික ෙලස රුපියල් 5,000 දක්වා ඉහළ නැංවූ
විවාහ ලියාපදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 1,000 දක්වා අඩු
ෙකෙර්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

රුපියල් 4,000කින් අඩුයි.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අවශ්ය නම් ඒක අද ඉඳලා උපෙයෝගී කර ගන්න පුළුවන්.
[බාධා කිරීම්] ඒ කාරණය විතරයි පශ්නයකට තුඩු දුන්ෙන්.

බදු කමය යථාවත් කිරීම
ශී ලංකාෙව් බදු ෙගවන්නන්ට බදු ෙගවීෙම් කියාවලිෙය් දී බදු
වර්ග රැසකට මුහුණ දීමට සිදු ෙව්. එබැවින් ඉදිරි වර්ෂෙය් දී බදු
කමය සරල කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරමි. එමගින් රෙට් බදු ෙගවන
පජාවට පහසුකම් සැලසීමටත්, බදු පරිපාලනය ඵලදායක කිරීමටත්
හැකි වනු ඇත. වර්තමානෙය් කියාත්මක වන 38 වර්ගයක බදු සහ
අය බදු 20කට අඩු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කර ඇත. ජනතාවෙගන්
අනිසි ෙලස බදු අය කිරීම අඩු කිරීම අෙප් අභිලාෂයයි. අපෙග්
අෙප්ක්ෂාව ෙමය ඉතා ඉක්මනින් කියාවට නැංවීමයි.

බදු ෙනොවන ආදායම් ෙයෝජනා
ජංගම දුරකථන ලියාපදිංචිකරුවන් සඳහා වන අය බදු
ශී ලංකාෙව් බලපතලාභී සියලු ජංගම දුරකථන කියාකරුවන්
ෙවත එක් වරක් පමණක් ෙගවන රුපියල් මිලියන 250ක අය
බද්දක් පනවනු ලැෙබ්.
චන්දිකා - satellite - හරහා නිවාසවලට සෘජුව සැපෙයන direct-to-home - ෙසේවා සඳහා අය බදු
ශී ලංකාෙව් ෙසේවාලාභීන් 50,000කටත් වඩා සිටින චන්දිකා
මගින් සෘජුව නිවාසවලට ෙසේවා සපයන වාණිජ කියාකරුවන්
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ රජයට ෙගවීමකින් ෙතොරව කටයුතු
කරනු ලබයි. එමගින් රජයට විශාල ආදායමක් අහිමි වී ඇත. එවැනි
සමාගම් ෙවනුෙවන් එක වරක් ෙගවන රුපියල් මිලියන 1,000ක
අය බද්දක් පැනවීමට ෙයෝජනා කරන අතර අහිමි වී ගිය ආදායම
එමගින් ලබා ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරමු. එයින් ලැෙබන්නට තිෙබන
ආදායම රුපියල් මිලියන 2,000ක් පමණ ෙව් යැයි ඇස්තෙම්න්තු
කර තිෙබනවා.

චන්දිකා මධ්යස්ථාන භාවිතය සඳහා වන අය බදු
ශී ලංකාවට ෙවන් කර තබා ඇති චන්දිකා පවත්වා ගත හැකි
මධ්යස්ථාන භාවිතා කරන චන්දිකා අයිතිකරුවන් එක වරක්
පමණක් ෙගවන රුපියල් බිලියනයක විෙශේෂ අය බද්දක් පැනවීමට
ෙයෝජනා කරමි.
Satellite චීනයට ගියා. ගියාට පස්ෙසේ ෙපෙනන්න නැහැ. අෙප්
තිෙබන spectra පාවිච්චි කළා. නමුත් තඹ සතයක් ෙම් රටට
ඇවිල්ලා නැහැ. ෙම්වා ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පත්. අපි ඉන්දියාව
ෙදස බලද්දී spectrum එක්ක තිබුණු පශ්නය අනුව අපටත් ෙම්ක
ෙහොඳ උදාහරණයක් වුණා. ඒ නිසා ලංකාෙව් ෙම් satellite පාවිච්චි
කරන අයෙගන් එක් වතාවකදී පමණක් අය කරන රුපියල් මිලියන
දාහක බද්දක් පැනවීමට ෙයෝජනා කරනවා.

කීඩා සඳහා ෙවන් වූ නාලිකා
කීඩා පමණක් සඳහා ෙවන් වූ නාලිකා මඟින්ද විශාල
ආදායමක් රජයට අහිමි කර ඇත. ඒ අනුව, සන්නිෙව්දන ස්ථාන
පහකට වඩා ඇති දීප ව්යාප්තව කියාත්මක වන කීඩා සඳහා
පමණක් ෙවන් වූ නාලිකාවලට රුපියල් මිලියන 1,000ක අය
බද්දක් පැනවීමට ෙයෝජනා කරමි.
අවුරුදු පහක කාලයක් තඹ සතයක් ෙගවන්ෙන් නැතිව ෙම්වා
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. රූපවාහිනිෙය් තිෙබන ෙද්වලුත්
පැහැර ෙගන ෙම් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අෙප් අගමැතිතුමාෙග්
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ඉල්ලීමක් පරිදි ෙබොෙහොම විවෘතව සියලු ෙදනාට තරග කරන්න
පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් අපි ඇති කරනවා. එවැනි ආයතන
තිෙබනවා නම් ඒවාට රුපියල් මිලියන 1,000ක බද්දක් පැනවීමට
ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙයෝජනා කරනවා.

ජංගම දුරකථන රීෙලෝඩ් ගාස්තු
දිගින් දිගටම පුළුල් වන ජංගම දුරකථන ෙසේවාවන් රැසක්
පිළිබඳව ෙබොෙහෝ සාකච්ඡා ශී ලංකාව තුළ පවතී. ෙවනස් වන
ෙලෝකෙය් ෛදනික කටයුතු සඳහා ජංගම දුරකථනය අවශ්ය
උපකරණයක් බව අප දනිමු. ශී ලාංකිකයින්ට ෙපොදුෙව්ත්
විෙශේෂෙයන් තරුණ පරම්පරාවට ලබා ෙදන සහනයක් වශෙයන්
දැනට රීෙලෝඩ් සඳහා පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අය කර රජයට ෙගවනු
ලබන සියයට 25ක බද්ද ජංගම දුරකථන පහසුකම් සපයන්නන්
විසින් පාරිෙභෝගිකයාෙගන් අය ෙනොකිරීමට තීරණය කරනු ඇත.
එය එම companies විසින් දරා ගැනීම අවශ්යයි. ෙමම අවස්ථාෙව්
දී පාරිෙභෝගිකයන්ෙග් ෛදනික වියදම් අඩු කිරීම පිණිස ජංගම
දුරකථන පහසුකම් සපයන්නන්ෙගන් ලැෙබන සහාය අපෙග් රජය
අගය කරන බව සඳහන් කරනු කැමැත්ෙතමි.

රජයට අයත් ආයතනවලින් ලැෙබන ලාභාංශ, ලාභ සහ අය
බදු
රාජ්ය ආයතන තම ආදායෙමන් ෙකොටසක් ලාභ, ලාභාංශ සහ
අය බදු ෙගවීම් මගින් රජෙය් ඒකාබද්ධ අරමුදලට දායක විය යුතුයි.
ෙකෙසේ ෙවතත්, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාව,
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය, ලිෙටෝ ගෑස් සමාගම, ශී ලංකා ෙත්
මණ්ඩලය, ආරක්ෂක අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති රක්නා ලංකා
ආරක්ෂක සමාගම වැනි රාජ්ය ආයතන ගණනාවක් විශාල මුදල්
පමාණයක් භාණ්ඩාගාරයට නියමානුකූලව ලබා ෙනොදී තමා සතුව
තබාෙගන සිටින බව අපට ෙපනී ෙගොස් ඇත. ෙම් සියලුම මුදල්
වහාම Consolidated Fund එකට ලබා ගන්න කියා කරනවා.
එම නිසා ෙමම රාජ්ය ආයතනවලින් අය කරන බදු ෙනොවන
ආදායම් වශෙයන් රුපියල් මිලියන 25,000ක් 2015 වර්ෂෙය් රාජ්ය
ආදායමට එකතු කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා.

රාජ්ය ආයතන සතු අබලන් වූ වාහන විකිණීම
රාජ්ය ආයතනවලට අයත් භාවිත කිරීමට ෙනොහැකි වාහන
විශාල පමාණයක් නිකරුෙණ් තිෙබන බව අපි පුළුල් වශෙයන්
පිළිගන්නා කරුණක්. ෙමම වාහන කිසි පෙයෝජනයක් නැතිව
දිෙනන් දින විනාශ ෙවමින් පවතිනවා. එම නිසා ෙමම අතහැර දමා
ඇති වාහන එකතුෙකොට පසිද්ධ ෙවන්ෙද්සිෙය් විකිණීමට මම
ෙයෝජනා කරනවා. ෙමමගින් 2015 වසෙර් රුපියල් මිලියන
1,000ක ආදායමක් අෙප්ක්ෂා කරනවා.
රජෙය් ආයතනවලට අයත් ඇට සැකිලි වාෙග් ෙහෝ ෙකොට උඩ
තිෙබන සියලුම වාහන ෙවන්ෙද්සි කර රජයට සල්ලි ලබා ගන්න
කටයුතු කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීවරුනි, විවිධ රාජ්ය
ආයතනවල කිසිම පෙයෝජනයට ෙනොෙගන අව්වට වැස්සට
ෙතෙමමින් විශාල වාහන පමාණයක් නවත්වා තිෙබන හැටි
ඔබතුමන්ලා දැක නැද්ද? ෙම් වාහන සියල්ල මහජන මුදල්වලින්
මිල දී ගත් ඒවා. ෙමෙසේ ජාතික සම්පත් මින් ඉදිරියට නිකරුෙණ්
නාස්ති වීමට ඉඩ ෙනොදීමට අපි සහතික ෙවනවා.
එවැනිම කියා මාර්ගයක් මඟින් ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලයට සහ ෙතෝරා ගත් රාජ්ය ආයතන සඳහා ෙවන් කර තිබූ
විශාල පමාණයක අධි සුෙඛෝපෙභෝගී වාහන ද අෙළවි කිරීෙමන්
මහජනයාෙග් පතිලාභ සඳහා මුදල් එකතු කිරීමට අපි අෙප්ක්ෂා
කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

121
[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

අෙප් යහපාලන රාමුව තුළ සිදු කරන විචක්ෂණශීලී
මූල්ය කළමනාකාර කමෙව්දය යටෙත් වසර 2015 තුළ
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ෙහෝ රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් භාවිතයට
අලුෙතන් කිසිම වාහනයක් ආනයනය ෙනොකිරීමට අපි සහතික
ෙවනවා.
වාහන ආනයනකරුවන් සඳහා ආනයන බලපත
වාහන ආනයන හා අෙළවි කිරීෙම් කර්මාන්තයට අදාළව
දැනට තිෙබන ෙරගුලාසිවල විශාල වශෙයන් අඩුපාඩු තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කෙළොත්, ඇතැම් වාහන ආනයනකරුවන්
විවිධ ආයතන විසින් පනවා ඇති ෙරගුලාසි අනුගමනය ෙනොකර
පිළිගත් කමෙව්දය මඟහැර හැකි සෑම අවස්ථාවකම වැරදි
කමවලට බලපත ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවා. ෙම් තුළින්
රජයට විශාල වශෙයන් ආදායම් අහිමි වී තිෙබනවා.
ෙමම ගැටලුවට පිළියම් වශෙයන් සහ නිර්ව්යාජ වාහන
ව්යාපාරෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයන් දිරිමත් කිරීමට සුදුසු කියා
මාර්ගයක් වශෙයන් වාහන ආනයනකරු ආනයනය කරන්ෙන්
අලුත්ම වාහන ද, පාවිච්චි කරන ලද වාහන ද යන්න ෙනොසලකා
සියලුම වාහන ආනයනකරුවන්ට වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන
1.5ක බලපත ගාස්තුවක් අය කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමම අදහස ඉදිරිපත් වුෙණ් වාහන ආනයනය
කරන සමාගම්වලිනුයි. එවැනි වැදගත් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අපි ඔවුන්ට ස්තුතිවන්ත වනවා.
ෙයෝජිත බලපත නිකුත් කිරීෙම් කියාවලිය කියාත්මක කිරීම
සඳහා වාහන ආනයනකරුවන්ෙග් සංගමය මඟින් ලියාපදිංචි
වාහන ආනයනකරුවන්ෙග් ෙල්ඛනයක් ලබා ගන්නා බැවින් මින්
ඉදිරියට ඕනෑම ෙකෙනකුට වාහන ආනයනකරුෙවක් වශෙයන්
ඉදිරිපත් විය හැකි වර්තමාන කමෙව්දය නතර වනු ඇත.
වරාෙයන් පිටෙවන බහලුම් සඳහා ෙවනස් ෙනොකිරීෙම් සහතික
(Non-Manipulation Certificate)
ෙම්ක අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් රට තුළින් පිටවන බහලුම් සඳහා
පමණයි. This is only for entrepot trading.
ශී ලංකා ෙර්ගුව විසින් වරාෙයන් පිටෙවන බහලුම් සඳහා
ෙවනස් ෙනොකිරීෙම් සහතික නිකුත් කිරීෙම් කමෙව්දයක්
කියාත්මක කරනු ඇත. ෙම් මඟින් වරාය ෙමෙහයුම් කටයුතු වැඩි
දියුණු ෙව්. ෙමම සහතිකයක් නිකුත් කිරීම සඳහා බහලුම් එකකට
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 10ක් අය කරනු ලබනවා. ෙම් අය කිරීම සිදු
කරනු ලබන්ෙන් ලංකාෙව් සිදු කරන අපනයන සහ ආනයනවලට
ෙනොෙවයි. පිටරට ඉඳන් ලංකාෙව් වරාය පාවිච්චි කරලා entrepot
ෙර්ගු
trade කිරීම සඳහා තමයි ෙම් අය කිරීම සිදු වන්ෙන්.
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙමවැනි අදහසක් මුදල් අමාත්යාංශයට ලබාදීම
මා අගය කරනවා.

ෙවනත් ෙයෝජනා
ජාතික වකුගඩු අරමුදල
මැතිවරණ පචාරණය සඳහා යන වියදම් ජාතික වකුගඩු
අරමුදලකට බැර කළ යුතු යැයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ස්වකීය
මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී සඳහන් කර තිබුණි. එබැවින් වකුගඩු
ෙරෝගීන්ෙග් ෙව්දනා ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන පරිත්යාගශීලී ශී
ලාංකිකයන් ෙවත ෙමම අරමුදලට දායක වන ෙලස මම ඉල්ලා
සිටිමි. ෙමවැනි පරිත්යාග බදුවලින් නිදහස් වනු ඇති බව ෙම්
අවස්ථාෙව් සහතික කරනවා.
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ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා විෙශේෂ පහසුකම්
ආබාධිත රණවිරුවන් ජාතියට කරන ලද මිල කළ ෙනොහැකි
ෙසේවය ඇගයීමක් වශෙයන් ඔවුන්ට "විරුදිරිය" නමින් රුපියල්
500,000ක උපරිමයකට යටත්ව විෙශේෂ ණය කමයක් හඳුන්වා
ෙදනවා. රාජ්ය බැංකු විසින් ෙමම ණය ෙයෝජනා කමය කියාත්මක
කරනු ලැෙබ්.
විෙශේෂිත හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් සඳහා ආධාර
විෙශේෂිත හැකියාවන් ඇති පුද්ගලයන් සඳහා නියමිත
පිළිගැනීම ලබා දීෙම් වැදගත්කම රජය විසින් හඳුනා ෙගන ඇති
බැවින් ඔවුන් ෙවනත් අය මත රඳා පැවැත්ම අවම කිරීමට ඔවුන්
සවි බල ගැන්වීම පිණිස අවශ්ය පියවර ගනු ඇත. එමඟින් ජාතික
සංවර්ධනෙය් දී සමාන පාර්ශ්වකරුවන් ෙලස නැගී සිටීමට ඔවුන්ට
හැකි වනු ඇත.
විදුලිබල මණ්ඩලය, ජලසම්පාදන මණ්ඩලය සහ ශී ලංකා
ෙටලිෙකොම්හි බාහිර ශම සැපයුම් ආයතනවලින් බඳවා ගත්
ෙසේවකයන් අන්තර්ගහණය කිරීම
යෙථෝක්ත ආයතනවල වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන් අප
ෙවත ඉදිරිපත් කරන කරුණු පකාර බාහිර ශම සැපයුම්
ආයතනවලින් බඳවා ගන්නා ලද ෙසේවකයන් අවුරුදු 15කටත් වඩා
වැඩි කාලයක් ෙසේවෙය් නිරත වී ඇත. ඔවුන් නියමිත ෙසේවක
සංඛ්යා ෙවත අන්තර්ගහණය කර ගනු ෙනොලැබුණි. වෘත්තීය
සමිති මඟින් නිරතුරුවම ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සලකා බලා
ෙමම ගැටලු නිරාකරණය කිරීම පිණිස එෙලස බඳවා ගත් අවුරුදු
07කට වඩා වැඩි කාලයක් ෙසේවය කර ඇති ෙසේවකයන් එම
ආයතනවල ෙසේවක මණ්ඩලවලට අවෙශෝෂණය කර ගැනීමට
ෙයෝජනා කරමි.
සරසවි මහෙපොළ ශිෂ්යත්වය වැඩි කිරීම
වසර 34කට ෙපර මාෙග් ගුරු වන දිවංගත ගරු ලලිත්
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා ආරම්භ කළ මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව
වැඩපිළිෙවල ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට අද වන විට
විශාල අනුගහයක් වී ඇත.
2015 ජුලි මාසෙය් සිට මහෙපොළ මාසික ශිෂ්යත්ව දීමනාව
රුපියල් 5,000 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් මඟින්
වැඩි ශිෂ්ය පිරිසකට ශී ලංකාෙව් විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනය සඳහා
ෙදොරටු විවෘත ෙවනු ඇත. ෙමම වැඩි කිරීම මහෙපොළ භාරකාර
අරමුදල සමඟ සාකච්ඡා කර කියාත්මක කරනු ඇත.
ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට දීමනාවක් ෙගවීම
"ළමා දිරිය" නමින් වැඩසටහනක් ආරම්භ ෙකොට 2015 ජුනි
මස 01වැනිදා සිට ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 250ක මාසික
දීමනාවක් ලබා ෙදනු ඇත. ෙමම දීමනාව ළමා කටයුතු
අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි ෙපර පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා අදාළ වනු
ඇත. ෙමෙතක් කල් කථා කරලා තිෙබනවා. නමුත් තඹ ශතයක්
ෙවන් කරලා නැහැ. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්
වහාම නිර්ෙද්ශ කරලා කිව්ෙව්, ෙම් සඳහා ෙමවැනි ෙදයක්
ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි.
දහම් පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා දීමනා
දහම් පාසල් සඳහා "දැහැමි දිරිය" නමින් ආරම්භ කරන නව
වැඩ පිළිෙවළක් යටෙත් 2015 ජුනි මස 01වැනිදා සිට දහම් පාසල්
ගුරුවරුන්ට රුපියල් 200ක දීමනාවක් මාසිකව ලබා ෙදනු ඇත.
ෙමම දීමනාව සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට දහම් පාසල අදාළ ආගමික
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අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි විය යුතුයි. ෙම් සඳහා රුපියල් මිලියන
100ක මුදලක් තමයි ෙවන් කර තිෙබන්ෙන්.
ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයින් සඳහා විශාම ෙයෝජනා කමය
2015 ජූලි මස සිට කියාත්මක වන පරිදි ෙගොවි ජනතාව, ධීවර
ජනතාව, තිෙරෝද රථ රියදුරන්, ෙපදෙර්රු හා වඩු කාර්මිකයන්,
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක නිලධාරින්, වතු ෙසේවකයින් සහ පදික
ෙවළඳුන් සහ වඩු කාර්මිකයින් ඇතුළු ස්වයං රැකියාවල
නියුක්තිකයන් සඳහා විශාම ෙයෝජනා කමයක් හඳුන්වා ෙදනු
ලැෙබ්. ෙමම ෙයෝජනා කමය බැංකු හා රක්ෂණ ආයතනවල
සහභාගිත්වෙයන් කියාත්මක කරනු ඇත.
ශී ලංකාෙව් වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩිවීෙම් ගැටලුවට පසු ගිය
දශකයක කාලයක් තුළ පාලකයින් පමාණවත් විසඳුමක් ලබා දී
තිබුෙණ් නැත. අෙප් රජය ෙම් සඳහා සුදුසු විසඳුමක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. ෙම් යටෙත් දැනට විශාම වැටුප් හිමිකමක් නැති
ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් කැමැත්ත පරිදි විශාම ෙයෝජනා කමයකට
දායක වීමට අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා. ෙමය ජූලි මාසෙය් සිට
කියාත්මක ෙවනවා.
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම
ඒකාබද්ධ කිරීම
ෙම්වාෙය් තිෙබන අධික අලාභය රටට දරා ගන්න බැහැ. පසු
ගිය වසර කිහිපයක සිට ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම විශාල වශෙයන්
පාඩු ලබා ඇත. පසු ගිය වසර පහ තුළදී පමණක් ලබා ඇති පාඩුව
රුපියල් බිලියන 100කට වැඩියි. පසු ගිය පාලන කාලෙය්
කළමනාකරණ දුර්වලතා ෙමම පාඩුවට පධාන ෙහේතුවක් වී ඇත.
ෙමවැනි විශාල පාඩුවක් අපි දරා තිබුෙණ් නැත්නම් එම මුදල්වලින්
අපට ශී ලංකන් ගුවන් සමාගමට අලුත් ගුවන්යානා ගණනාවක්
මිලදී ගැනීමට හැකිව තිබුණා.
මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගම ද තවත් එවැනි පාඩු ලබන
ආයතනයක්. පසු ගිය වසර පහ තුළ එය දරා ඇති සමුච්චිත පාඩුව
රුපියල් බිලියන 15ක් පමණ ෙවනවා. ෙම් සියලුම අලාභ ෙම් රෙට්
මහ ජනයා විසින් දැරිය යුතුයි. ෙගවීමට ඉතිරිව ඇති සියලුම ණය
මහ ජනයා ෙගවිය යුතුයි.
විශාල වශෙයන් පාඩු ලබන ෙමම තත්ත්වයට එක් විසඳුමක්
වශෙයන් ෙමම ගුවන් සමාගම් ෙදක ඒකාබද්ධ කිරීමට ෙයෝජනා
කරනවා. ෙමය සම්පත් කාර්යක්ෂමව ෙයදවීමටත් ෙමෙහයුම්
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීමටත් ෙයොදවන අතර ඒ තුළින් අලාභය
කමානුකූලව අඩු කළ හැකි ෙවනවා.
දිවයින පුරා බැංකු පහසුකම් වැඩි කිරීම
දිවයිෙන් ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල සතුටුදායක විය හැකි මට්ටෙම්
බැංකු ෙසේවා පහසුකම් ෙනොමැති බව අපි දන්නා කරුණක්. නමුත්
ෙබොෙහෝ නාගරික පෙද්ශවල සෑම වාණිජ බැංකුවකම ශාඛා
කියාත්මක වන බව අපි දැක තිෙබනවා.
ෙම් තත්ත්වය යථාවත් ෙකොට ෙවනස් කළ යුතු බව අපි දැඩි
ෙලස විශ්වාස කරනවා. ෙම් නිසා දුෂ්කර පෙද්ශවල බැංකු ශාඛා
ආරම්භ කරන ෙලස සියලුම වාණිජ බැංකුවලට දන්වා සිටිනවා.
එෙමන්ම ආරම්භක තැන්පතුවක් නැතිව අලුත් ෙසේවාදායකයින්
සඳහා බැංකු ගිණුම් විවෘත කරන ෙලස ද වාණිජ බැංකුවලට දැනුම්
ෙදනවා.
ෙම් රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ෙග් නමින් බැංකු ගිණුමක්
ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය සියලුම පියවර ගැනීමට අපි උත්සාහ ගනු
ලබනවා. එමගින් ඉදිරිෙය්දී මහ ජනයාට ලබා ෙදන සියලුම දීමනා,
පදාන හා ෙගවීම් බැංකු පද්ධතිය හරහා සිදු කිරීමට අපට
හැකිෙවනු ඇත.
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ණය ගැනුම්කරුවන්ෙග් පහසුව සඳහා බැංකු විෙශේෂෙයන් ණය
දීම සඳහා ෙයොදා ගන්නා ෙරගුලාසි සහ කමෙව්ද සරල කරන ෙලස
මම සියලුම බැංකුවලින් ඉල්ලා සිටිනවා. එෙසේ සරල කරන ලද
කමෙව්ද 2015 සැප්තැම්බර් මස සිට කියාත්මක කළ යුතුයි. මින්
පසුව - අද සිට - බැංකු ගිණුමක් නැත්නම් ඒ සියලුම ෙදනාට
වාණිජ බැංකු තුළින් රුපියල් 250ක ආරම්භක මුදලකින් ගිණුම්
විවෘත කර ෙදන්න ඒ අය ෙපොෙරොන්දු වී සිටිනවා.
රට තුළට රැෙගන එන විෙද්ශ විනිමය සීමාව වැඩි කිරීම
ශී ලංකාවට ෙගන ආ හැකි ෙහෝ ෙපේෂණය කරන විෙද්ශ
විනිමෙය් උපරිම සීමාව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 25,000ක් කරනු
ලැෙබ්. ෙමහි අරමුණ වන්ෙන් විෙද්ශ විනිමය ශී ලංකාවට ෙගන
එන පාර්ශ්වයන්ට වඩාත් පහසු කියාවලියක් ඇති කිරීමයි.
විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ගාස්තු
ශී ලංකාෙව් විගමනික ෙසේවක පිරිස රෙට් සංවර්ධනය
ෙවනුෙවන් විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙද්. එබැවින් දැනට
කියාත්මක වන විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් ලියා පදිංචි
ගාස්තුව රුපියල් 5,000 දක්වා අඩු කිරීමට ෙයෝජනා කරන අතර,
එය 2015 මැයි මාසෙය් සිට කියාත්මක වනු ඇත.
බුද්ධිමය ෙද්පළ වාණිජකරණය කිරීම
කුමන රටකට වුවද, වර්තමාන ආර්ථික සංවර්ධන කියාවලිෙය්
දී නව නිමැවුම් ෙමන්ම විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික දියුණුව ද
අත්යවශ්යය. නව නිමැවුම් හා ෙසොයා ගැනීම් තුළින් අද ජනතාවෙග්
ජීවන තත්ත්වය විශාල වශෙයන් වැඩිදියුණු වී ෙවනස් වී
තිෙබනවා. එෙමන්ම නව නිමැවුම් හා ෙසොයා ගැනීම් කියාවලිය
දිගින් දිගටම සිදු ෙකෙරමින් පවතිනවා.
ශී ලංකාෙව් නව නිමැවුම්කරුවන් ද විශ්මිත නිර්මාණ
බිහිෙකොට තිෙබනවා. ඔවුන්ට තම නිමැවුම් සඳහා ෙප්ටන්ට් අයිතිය
ලබා ගැනීමට ද හැකි වී තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම නව
ෙසොයා ගැනීම් වාණිජකරණය වී ඇති පමාණය පිළිබඳව නම්
ෙකොෙහොමටවත් අපට සතුටු ෙවන්න බැහැ. ෙම් නිසා නව
නිමැවුම්කරුවන්ට තම නිමැවුම් වාණිජ මට්ටමට ෙගන ඒමට
විෙශේෂිත දිරිගැන්වීමක් ලබා ෙදනවා. ෙමම ෙයෝජනාව කියාත්මක
කිරීමට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් කරනවා.
ෙපොදු පවාහන පහසුකම් භාවිත කිරීම සඳහා ෙජ්යෂ්ඨ
පුරවැසියනට මගී ගමන් කාඩ්පතක් ලබා දීම
රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලබා ෙදන පහසුකම් වැඩි කිරීම
අපි සෑම ෙදනාෙග්ම අනිවාර්යය වගකීම බවට පත් වී තිෙබනවා.
ෙම් අනුව, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ට බස් ගාස්තුෙවන් සියයට 50ක්
පමණක් අය කර ගමන් කිරීමට මගී ගමන් කාඩ් එකක් ලබා දීමට
ලංකා ෙපෞද්ගලික බස් රථ හිමිකරුවන්ෙග් සංගමය එකඟ වී
තිෙබනවා. ෙමවැනි වැදගත් ෙයෝජනාවකට සහෙයෝගය දැක්වීම
පිළිබඳ ලංකා ෙපෞද්ගලික බස් රථ හිමිකරුවන්ෙග් සංගමයට
කෘතගුණ දැක්වීමට මා ෙම් අවස්ථාව ෙයොදා ගන්න කැමැතියි.

ධීවර පජාව සඳහා රක්ෂණ ෙයෝජනා කමයක්
දින 100 විප්ලවීය වැඩසටහන මඟින් ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි ධීවර
පජාව ෙවනුෙවන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් සහෙයෝගය මත නව
රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා ෙදනවා. ෙමම රක්ෂණ ෙයෝජනා කමය
ධීවර අමාත්යාංශය මඟින් කියාත්මක කරනු ඇත. ෙමම ෙයෝජනා
කමය යටෙත් එක් ධීවරෙයකුට රුපියල් මිලියනයක ජීවිත
රක්ෂණාවරණයක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කරනවා.
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අෙන්වාසික විෙද්ශ මුදල් ගිණුම් හිමියන්ට ලබා ෙදන ෙපොලී
අනුපාතය වැඩි කිරීම
වාණිජ බැංකුවල ආරම්භ ෙකොට ඇති අෙන්වාසික විෙද්ශ මුදල්
ගිණුම්වල තැන්පත් ෙකොට ඇති ශී ලාංකික විගමනික
ෙසේවකයන්ෙග් ඉතිරි කිරීම් සඳහා ලැෙබන ෙපොලී පමාණය
වාර්ෂිකව සියයට 3ට වඩා අඩුය. ෙම් අතර ශී ලංකාව සියයට 5.5ක
පමණ ෙපොලී අනුපාතයක් යටෙත් ස්ෛවරීත්ව බැඳුම්කර මඟින්
විෙද්ශ ණය ලබා ෙගන ඇත. ෙම් නිසා ශී ලංකාෙව් විගමනික
ෙසේවකයන් ඉතා දුක් මහන්සිෙයන් උපයා ෙගන ඇති මුදල් සඳහා
ආකර්ෂණීය ෙපොලී අනුපාතයක් ලබා දීමට අෙන්වාසික විෙද්ශ
මුදල් ගිණුම් සඳහා ෙගවන ෙපොලිය සියයට 5 දක්වා වැඩි කිරීමට
මම ෙයෝජනා කරනවා.
අෙන්වාසික විෙද්ශ මුදල් ගිණුම්වල තැන්පත් කර තිෙබන්ෙන්
දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් ආදරණීය සමීපතමයන්ෙගන්
බැහැරව දුරබැහැර රටවල ෙසේවෙය් ෙයදී උපයා ගන්නා මුදල්. ෙම්
අය ජාතික ආර්ථිකෙය් දියුණුව සඳහා සිදු කර ඇති දායකත්වය මිල
කළ ෙනොහැකියි.
විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන් සඳහා ජාතික සංවර්ධන බැඳුම්කර
නිකුත් කිරීම
ශී ලාංකික පුරවැසියන් දශ ලක්ෂ ෙදකක් පමණ විෙද්ශ
රටවල්වල ජීවත් වන අතර ඔවුන්ෙගන් විශාල පමාණයක්
සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ඉහළ ආදායම් උපයන සංවර්ධිත රටවල්වල
ජීවත් ෙවති. එම රටවල සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අඩු ෙපොලී මට්ටම්
පවතින බැවින් ඔවුන්ෙග් ඉතිරිකිරීම්වලට ලැෙබන්ෙන් සියයට 1ට
වඩා අඩු ෙපොලී පමාණයකි.
ෙම් තත්ත්වය යටෙත් රජය විෙද්ශගත ශී ලාංකිකයන්ෙගන්,
විෙශේෂෙයන්
උතුරු
පළාෙතන්
විෙද්ශගතව
සිටින
ශී ලාංකිකයන්ෙගන් ෙම් රෙට් සංවර්ධන කියාවලියට දායක වන
ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් සඳහා අවුරුදු 5කින් කල් පිෙරන,
සියයට 4.5ක ස්ථාවර ෙපොලියකට සහ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
25,000ක අවම ආෙයෝජන සීමාවකට යටත්ව "ජාතික සංවර්ධන
බැඳුම්කර" නමින් විෙශේෂ රජෙය් බැඳුම්කර නිකුත් කිරීමට මා
ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් තුළින් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් බිලියන 10ක්
අපට ෙහොයා ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි ඇස්තෙම්න්තු
කරනවා.
ෙමම බැඳුම්කරවලට අදාළ ෙපොලී ආදායම, ආදායම් බද්ෙදන්
නිදහස් කරනු ලබනවා. ෙමම බැඳුම්කර නිකුතුව සාර්ථක කර
ගැනීම සඳහා සකිය ෙලස දායක වන ෙලස වාණිජ බැංකුවලින්
ඉල්ලා සිටිනවා.
ජාතික සංවර්ධන බැඳුම්කර හඳුන්වා දීෙමන් ආෙයෝජකයන්ට
ඉහළ ෙපොලී ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වන අතර ඒ තුළින්
ජාතික පතිසංධානය සහ සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කිරීමට ද හැකි
ෙව්. ෙම් මඟින් රෙට් විෙද්ශ සම්පත් සංචිත ශක්තිමත් කර ගැනීමට
ද හැකිෙව්.
ණය කාඩ්පත් හරහා ලබා ෙදන ණය සඳහා ෙපොලී අනුපාත
සීමාවක් පැනවීම
ණය කාඩ්පත් හරහා ලබා ෙදන ණය සඳහා වාණිජ බැංකු ඉතා
ඉහළ ෙපොලී පමාණයක් අය කරන බවට පැමිණිලි විශාල වශෙයන්
අපට ලැබී තිෙබනවා. ෙම් තුළින් ණය කාඩ්පත් පාරිෙභෝගිකයන්ට
අහිතකර පරිසරයක් නිර්මාණය වී ඇති අතර ණය කාඩ්පත්
කර්මාන්තෙය් සංවර්ධනයට ද එය ඉතා අහිතකර ෙලස බලපා
ඇත.
ෙම් නිසා ණය කාඩ්පත් හරහා ලබා ෙදන ණය සඳහා සාමාන්ය
ණය සඳහා අය කරන ෙපොලී අනුපාතයට වඩා උපරිම වශෙයන්
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සියයට 8ක ෙපොලී අනුපාත සීමාවක් පැනවීමට මම ඉල්ලා
සිටිනවා. දැනට අය කරන සියයට 40, 50 ෙපොලිය සියයට 30
දක්වා අඩු කරනවා.
ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බැංකු අධීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව
මඟින් වාණිජ බැංකු ෙමම ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක කිරීම පිළිබඳ
අධීක්ෂණය කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. ෙමම ෙකොන්ෙද්සි
උල්ලංඝනය කරන අවස්ථාවලදී සුදුසු පරිදි තදින් කියා කිරීමට
අපට සිදු ෙවනවා.
රෙට් ෙපොදු ජනතාව ජීවත් කරවීමටත් ඔවුන්ෙග් ජීවන මට්ටම
ඉහළ දැමීමටත් ණය කාඩ්පත භාවිතය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙමවලමක්
වශෙයන් භාවිත කළ හැකිව තිබුණ ද ෙම් දක්වා සිටි පාලකයන්
ණය කාඩ්පත් හරහා අය කරන ෙපොලී පමාණය නියාමනය කිරීමට
කිසිදු පියවරක් ෙගන ෙනොමැති වීම ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක්.
ණය කාඩ්පත් භාවිතය තුළින් විශාල ආර්ථික සහ සමාජ ගැටලු
ඇති විය හැකි බැවින්, විෙශේෂෙයන්ම තරුණ පරම්පරාව ණය
කාඩ්පත් භාවිත කිරීෙම් දී බුද්ධිමත්ව සහ මනා සැලකිල්ලකින්
කටයුතු කළ යුතු බවට අවවාදාත්මකව දැන්වීමට කැමැතිය.
ක්ෂුද මූල්ය ණය සඳහා ෙපොලී අනුපාත සීමාවන් පැනවීම
ක්ෂුද මූල්ය අංශය රෙට් ආර්ථිකයට ඉතා වැදගත් කාර්ය
භාරයක් ඉටු කරයි. ෙම් වන විට රට තුළ ක්ෂුද මූල්ය ආයතන
10,000කට වැඩි පමාණයක් තිෙබන බවට වාර්තා වී ඇත. ෙමම
ආයතනවලට රෙට් විශාල ජන ෙකොටසක් ආවරණය කිරීමට හැකි
වී තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආදායම් ඉපැයීෙම් අවස්ථා වැඩි
කිරීමටත් ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය ඉහළ දැමීමටත් ක්ෂුද මූල්ය
අංශයට වැදගත් කාර්ය භාරයක් කළ හැකි බව අප හඳුනා ෙගන
තිෙබනවා.
ක්ෂුද මූල්ය ආයතන අය කරන ෙපොලි අනුපාත විශාල
වශෙයන් ෙවනස් ෙවනවා. ෙමම විශාල වශෙයන් ෙවනස්වන
ඉහළ ෙපොලි අනුපාත ක්ෂුද මූල්ය අංශෙය් දියුණුවට බාධාවක් වී
ඇති අතර අෙනක් අතින් සමාජෙය් දිළිඳු ජන ෙකොටස
දරිදතාවෙයන් ගලවා ගැනීමට තිබූ ෙහොඳම අවස්ථාවක් ද ෙම්
තුළින් ඇහිරී ෙගොස් තිෙබනවා.
සියලුම ක්ෂුද මූල්ය ණය පහසුකම් ලබා ෙදන ආයතන විසින්
සමස්ත සහභාගීත්වය සංකල්පය අනුගමනයෙකොට ස්වකීය ෙසේවා
දායකයන් ෙවනුෙවන් වඩා සිත් ගන්නා සුළු ෙපොලි අනුපාතිකයක්
යටෙත් අරමුදල් ලබා ෙදමින් විශාල බලපෑමක් කිරීමට හැකි වී
ඇති බවට සඳහන් කරනවා.
ක්ෂුද මූල්ය සම්පාදන කර්මාන්තෙය් සැබෑ ෙපොලි අනුපාතය
වසරකට උපරිම වශෙයන් සියයට 40කට සීමා කිරීමට කටයුතු
ෙකෙර්.
සුළු හා මධ්ය පරිමාණ ක්ෙෂේතෙය් ආයතනවලට ඔවුන්ෙග්
කර්මාන්ත යළි පණ ගැන්වීම සඳහා විෙශේෂ වැඩසටහන
බැංකු පද්ධතිෙය් ආධාරෙයන් කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ
කර්මාන්ත නඟා සිටුවීම පිණිස නෙවෝත්පාදන වැඩසටහනක් මුදල්
අමාත්යාංශය විසින් කියාත්මක ෙකෙර්. ඒ යටෙත් ණය උගුලට
හසු වී ඇති එවැනි කර්මාන්තකරුවන්ට සහන ලබා ෙදන අතර
එමඟින් සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තයන්හි විභව ශක්තිය මතු
කර ගැනීමට ද අෙප්ක්ෂිතය.
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ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් ලැයිස්තුගත වී ඇති සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට සහ ණය කාඩ්පත් හිමියන්ෙග්
දුෂ්කරතා ෙවනුෙවන් සහන
ණය ෙතොරතුරු කාර්යාංශෙය් ලැයිස්තුගත වී ඇති සුළු හා මධ්ය
පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ෙග් සහ ණය කාඩ්පත් හිමියන්ෙග්
පවත්නා ෙපොලි උපෙල්ඛනගත කිරීමට හැකි ණය සඳහා මුදල්
අමාත්යාංශය මැදිහත්වීෙමන් රුපියල් 250,000 දක්වා වන ණය
මුදල්වලට වාණිජ බැංකු හරහා සහන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කරනු ඇත.
තැන්පතු වගකීම් සහිත අකර්මණ්ය වූ බැංකු ෙනොවන මූල්ය
ආයතන
මහ බැංකුෙව් සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය් මැදිහත්වීෙමන්
අකර්මණ්ය වූ බැංකු ෙනොවන මූල්ය ආයතනවල තැන්පතු පැවැති
තැන්පතු හිමියනට සහන සලසා දීමට සියලු පයත්නයන් දරනු
ඇත. ෙමම ගැටලුවට සාධාරණ විසදුමක් ලබා ගැනීෙම්
අෙප්ක්ෂාෙවන් ෙමම දුෂ්කරතාවයන් ජනිත කළ මූල්ය ආයතන
අධ්යක්ෂවරුන් ෙමන්ම තැන්පත්කරුවන්ෙග් නිෙයෝජිතයන් සමඟ
සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට පියවර ගනු ලැෙබ්. ෙමම කියාවලිය ශී
ලංකා මහ බැංකුව විසින් අධීක්ෂණය කරනු ඇත. ෙම් සඳහා විෙශේෂ
පුද්ගලෙයක් සභාපතිවරෙයක් වශෙයන් පත් කර ෙමම පශ්නය
මාස 6ක් අවසන් වීමට කලින් විසඳීමට මම නිර්ෙද්ශ කරනවා.
රාජ්ය ආයතනවල ෙවෙළඳ දැන්වීම් සීමා කිරීම
ෙද්ශපාලන නායකයන් ෙවනුෙවන් රජෙය් ආයතනවල
වියදමින් පුවත් පත්වල ෙවෙළඳ දැන්වීම් පචාරය කිරීම බහුල
වශෙයන් සිදු වන බව අපට ෙපනී ෙගොස් ඇත. ෙද්ශපාලන
පසුබිමක් සහිත එවැනි ෙවෙළඳ දැන්වීම්වලින් සිදු වී ඇත්ෙත්
රජෙය් වියදම්වලට බරක් ඇති කිරීම පමණි.
එබැවින්, අමාත්යාංශ හා ෙදපාර්තෙම්න්තු විසින් ෙද්ශපාලන
ස්වරූපෙය් ෙවෙළඳ දැන්වීම් පළ කිරීම වහාම කියාත්මක වන පරිදි
නතර කළ යුතුය. අත්යවශ්යවන්නා වූ පචාරක දැන්වීමක් පළ
කිරීමට අවශ්ය වන්නා වූ අවස්ථාවක අදාළ ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා විසින් එය අනුමත කළ යුතුෙව්.
එෙමන්ම රජෙය් ආයතනවල අමාත්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්
හා සභාපතිවරුන් විසින් ෙද්ශපාලන පසු බිමක් සහිත පචාරක
ෙවෙළඳ දැන්වීම් පළ කිරීෙමන් වැලකී සිටිය යුතු වනවා ෙමන්ම
අනවසරෙයන් එවැනි දැන්වීම් පළ කිරීෙම් දී වැය වන මුදල්
පුද්ගලිකව දැරිය යුතුව ඇත.
එෙමන්ම, ෙමය රාජ්ය ආයතන විසින් පකාශ කරනු ලබන
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් රූප හා ෙතොරතුරු ඇතුළත් කැලැන්ඩර්, දින
ෙපොත් ආදිය පසිද්ධ කිරීම සඳහා ද අදාළ වනු ඇත.
ඖෂධ අංශය
ඖෂධ ආනයනය සඳහා විශාල විෙද්ශ විනිමය පමාණයක්
වාර්ෂිකව ෙමරටින් පිට රටට ගලා යයි. එෙමන්ම, ෙම් රෙට් ඖෂධ
නිෂ්පාදනය සඳහා විශාල විභවයක් ද ඇත. ෙමම කරුණු
සැලකිල්ලට ෙගන ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය ඖෂධ නිෂ්පාදකයින්ට ෙම්
රෙට් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා ආෙයෝජනය කිරීම සඳහා උනන්දු
කිරීමට අවශ්ය පියවර ගනු ලැෙබ්. ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන සඳහා
ස්ථාවර ෙවෙළඳ ෙපොළක් සහතික කිරීමට ෙපර ගැණුම් ගිවිසුම්buyback scheme -හදුන්වා ෙදනු ලැෙබ්. මුළු රටටම බිලියන 40ක
-මුළු අවශ්යතාවෙයන් සියයට 65ක් 70ක්- ඖෂධ ආනයනය
කරනවා. ෙම්වා රෙට්ම නිෂ්පාදනය කිරීමට පුළුවන් වන වැඩ
පිළිෙවළක් තමයි අපි ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ.
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යටි වගා කටයුතු සඳහා දිරි ගැන්වීම (Intercropping
Activities)
රෙට් ඉඩම්වලින් උපරිම පෙයෝජන ගැනීම සඳහා කෘෂිකර්ම
ක්ෙෂේතෙය් යටි වගා කටයුතුවල ෙයදී සිටින ව්යාපාරිකයන්ට බදු
සහන ලබා දීමට මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙමම කටයුතුවලින්
උපයා ගන්නා ලාභ සඳහා ෙගවිය යුතු ආදායම් බදු සියයට 50කින්
අඩු කිරීමට ෙයෝජනා කරනවා.
එළවලු සහ ආහාර සැකසුම් කර්මාන්ත
ෙද්ශීය එළවලු සහ පලතුරු නිෂ්පාදනෙයන් සැලකිය යුතු
පමාණයක් අපෙත් යන බවට නිරීක්ෂණය කර ඇත. ෙම් රෙට්
එළවලු සහ ආහාර සැකසුම් කර්මාන්තකරුවන් දිරි ගැන්වීම සඳහා
එම ක්ෙෂේතෙය් ව්යාපාර ආරම්භ කරන ව්යාපාරිකයන්ෙග් බදු
සියයට 50කින් අඩු කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා.

ෙද්ශීය ඉදි කිරීම් සමාගම් ජාත්යන්තර මට්ටමට පුළුල්
කිරීමට දිරිගැන්වීම
ෙද්ශීය ඉදි කිරීම් කර්මාන්ත සමාගම් තම ධාරිතාවය සහ
හැකියාවන් වර්ධනය කරෙගන ඇත. ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ෙද්ශීය
ඉදි කිරීම් සමාගම්වලට තම කටයුතු විෙද්ශීය රටවලට ව්යාප්ත
කිරීමට අවශ්ය දිරිගැන්වීම් කළ යුතුය. ඒ අනුව විෙද්ශීය
කටයුතුවලින් ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් උපයන ලාභ ආදායම්
බදුවලින් නිදහස් කිරීමට මම ෙයෝජනා කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් ඉදිකිරීම් කර්මාන්තෙය් ෙයදී සිටින
විෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙද්ශීය පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ
සම්බන්ධ වී කටයුතු කළ යුතු යැයි ද මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙම්
මඟින් රටට අලුත් තාක්ෂණ දැනුමක් ලැෙබන අතර ෙද්ශීය
ජනතාවට රැකියා අවස්ථා ද නිර්මාණය ෙව්.
පසු ගිය මාස 6 තුළදී පිරිනමන ලද ෙකොන්තාත් පිළිබඳව
විමර්ශනය කිරීම
පාග්ධන වියදම් ඇතුළත් පධාන ගණෙය් ව්යාපෘති ෙවනුෙවන්
පිරිනමන ලද ෙකොන්තාත් පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරනු
ඇත. එවැනි ව්යාපෘතිවල පිරිවැය පිළිගත හැකි මට්ටමක පවතීද
යන්නත්, ෙකොන්තාත් පිරිනැමීෙම්දී අදාළ පටිපාටි අනුගමනය කර
ඇත්ද යන්නත් විමර්ශනයට ලක් කරනු ඇත.
පසු ගිය කාලෙය්දී කියාත්මක කළ ෙබොෙහොමයක් ව්යාපෘති
ෙනොකැඳවූ -unsolicited- ෙයෝජනා කමය යටෙත්
විධිමත්
ඇගයීෙම් යාන්තණයක් අනුගමනය ෙනොකර ෙතෝරාෙගන
කියාත්මකෙකොට ඇත. ෙකෙසේ වුවද මින් ඉදිරිෙය්දී සියලුම
ව්යාපෘති විනිවිදභාවෙයන් යුතුව සුදුසු පරිදි ඇගයීම සඳහා ආර්ථික
කටයුතු සහ සැලසුම් කියාත්මක කිරීෙම් අමාත්යාංශය යටෙත්
කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීමට අප පියවර ගන්නවා.
ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම සහ ඉඩම් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල් ලබා ගැනීම
ඉඩම් මිලදී ගැනීමට සහ නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් විෙශේෂෙයන් සියයට 30ක් ලබා ෙදන ෙලස
ෙසේවකයින් සහ වෘත්තීය සංගම් දීර්ඝ කාලයක සිට ඉල්ලීම්
ඉදිරිපත් කර තිෙබ්. ෙමම ෙසේවකයන්ෙග් ඉල්ලීම් ලබා දීමට මම
ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමා දැඩි ෙවෙහස මහන්සියක් දැරුවා. ඒක දැන් කියාත්මක
කරනවා.
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නාස්තිය හා දූෂණය
අපෙග් රජය නාස්තිය හා දූෂිත කියාකාරකම් පිළිබඳව
අවධානෙයන් සිටින අතර ඒවා පිටු දැකීම පිළිබඳව අවධානය
ෙයොමු ෙකොට ඇත. පූර්වගාමී රජෙය් අදූරදර්ශී පාලන කාලෙය්දී සිදු
කරන ලද මහජන මුදල් අවභාවිතය, අරමුදල් නිසි ෙලස පාලනය
කළ යුතු බවට අපට පාඩම් කියා ෙද්. දූෂණ පිටු දැකීම සඳහා
අපෙග් රජය සෑම පියවරක්ම ගනිමින් දූෂණය නාස්තිය අඩු කිරීමට
ෙනොව එය නැත්තට නැති කිරීමට කටයුතු කරනවා. ජාතික
ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව, ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලය වාෙග්
ආයතනවල දූෂණ ෙහළිදරව් ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි දූෂණ කියා
වහාම නවත්වන්න කටයුතු කියාත්මක කරෙගන යනවා. දූෂණය
හා නාස්තිය පිළිබඳව උදාහරණ කිහිපයක් පහත දක්වමු.
ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් අරමුදල් ෙද්ශපාලන අරමුණු
සඳහා ෙයොදවා ගැනීම.
ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව දළ වශෙයන් රුපියල් මිලියන
270ක් පමණ ජාතික ෙලොතරැයි මණ්ඩලෙය් අරමුදල් ෙද්ශපාලන
අරමුණු සඳහා ෙයොදවා ෙගන ඇත. ෙමවැනි වැරදි සහගත ෙලස
අරමුදල්
ෙයදවීම
අවාසනාවන්ත
කරුණකි.
ඉතාමත්
අවාසනාවන්ත කරුණක් වන්ෙන් සංවර්ධන ෙලොතරැයි මණ්ඩලය
මහෙපොළ පතිලාභින් සඳහා අරමුදල් ෙයදවීමට උත්සාහ දරා
ෙනොතිබීම සහ ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයටද හෘදය ෙරෝගීන්ෙගන්
ශල්යකර්ම සිදු කිරීම සඳහා අරමුදල් ෙනොමැති කමින් ෙරෝගීනට
දීර්ඝ කාලයක් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් සිටීමට සිදුවන තත්ත්වයක
සිට ෙමවැනි නාස්තිකාර කටයුතු සිදු කිරීමයි.
ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් ෙකොටස් ගනුෙදනු
ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව් හා මුදල් අමාත්යාංශෙය්
අවධානෙයන් සිටින නිලධාරින් නිසා ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුෙව්
සිදු වන්නට ගිය මහා පරිමාණ ෙකොටස් ගනුෙදනුවක් වැළකී ෙගොස්
ඇත. ෙමම ගනුෙදනුවට සම්බන්ධවූවන් අධිකරණ කියාවලියකට
ෙගන එන බවට අෙප් රජය ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය ඉක්මවා
යාම
අප ෙවත ලැබී ඇති ෙතොරතුරු අනුව උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
ඇස්තෙම්න්තුව නැවත අගයීමට ලක් කළ විට රුපියල් බිලියන
50ක පමණ ඇස්තෙම්න්තුගත පිරිවැය ඉක්ම යාමක් වාර්තා ෙව්.
දූෂණය ගැන කථා කරනෙකොට MI 17 ෙහලිෙකොප්ටර් යානා
මිලදී ගැනීම ගැනත් ෙපන්වා ෙදන්න පුළුවන්. ෙමවැනි
ෙහලිෙකොප්ටර් යානා 17ක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා, ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියන 450කට. එහි සැබෑ මුදල වශෙයන් දැන් සාක්ෂාත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මිලියන 200යි. ඒ සම්බන්ධෙයන් විධිමත්
පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක්
කරන්න කැමැතියි.
MI 17 ෙහලිෙකොප්ටර් මිලදී ගැනීම
අප ෙවත ලැබී ඇති විශ්වාසදායක ෙතොරතුරු අනුව ෙමම
කාරණය ගැන වියදම් කළ ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 450ක
මුදල ෙඩොලර් මිලියන 200ක් විය හැකි වන පරිදි සාකච්ඡා සම්මුති
මඟින් එකඟතාවකට පත් විය හැකිව තිබුණි. ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
මිලියන 250ක් (රුපියල් බිලියන 33ක්) ෙමමඟින් අහිමි වී ඇත.
සීෙෂල්ස් - බදු ෙකම්බිම
සීෙෂල්ස් රට තුළ ශී ලංකාව විසින් සිදු කර ඇති උපායශීලි
ෙනොවන ආෙයෝජන පිළිබඳ විමර්ශනයක් කිරීම සඳහා නිල
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විගණනයක් සහ පරීක්ෂණ කියාවලියක් ආරම්භ ෙකෙර්. සීෙෂල්ස්
රට ෙලෝකෙය් බදු ෙකම්බිමක් ෙලස සැලෙකන අතර එහි
සුළුතරයක් ශී ලාංකිකයන් පදිංචිව සිටියි. ෙමහිදී මතුවන තවත්
කරුණක් වන්ෙන් සීෙෂල්ස්හි රාජ්ය බැංකුවක ජාත්යන්තර
ශාඛාවක් පිහිටුවීෙම් ෙහේතුව යුක්ති සහගතද යන්නයි. අප රජය
ෙමවැනි කටයුතු සඳහා ෙහේතු වූ කරුණු පිළිබඳව විගහයක් කිරීමට
හා ගැඹුරු ඇගයීමක් කරන බවට සහතික ෙවනවා.
ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය තරග සඳහා ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම
සම්පත් නාස්තිය රටක ආර්ථිකයකට ඉතාමත් අහිතකර ෙලස
බලපාන ආකාරය පිළිබඳ ෙහොඳම උදාහරණ පසු ගිය පාලනය
අපට ෙපන්වා දී ඇත. රජය විසින් මහජනතාවෙග් මුදල් රුපියල්
මිලියන 760කට වැඩි පමාණයක් ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය කීඩා ශී
ලංකාෙව් පැවැත්වීමට ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වියදම් ෙකොට
ඇත. සමහර රාජ්ය නිලධාරින්ද ෙමම කියාවලියට සෘජුව මැදිහත්
වී රජය ෙම් සඳහා ෙපොළඹවා තිබීම කනස්සල්ලට කරුණක්.
ශී ලංකන් ගුවන් සමාගම හා පභූ පැෙක්ජ
පාඩු ලබන ශී ලංකන් ගුවන් ෙසේවය මැතකදී සිදු කරන ලද
ගුවන් යානා මිලදී ගැනීම් තවත් අනවශ්ය නාස්තිකාර වියදමකි.
ෙමම ගුවන් යානා සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 15ක්
(රුපියල් බිලියන 1.95ක්) වටිනා පභූ පැෙක්ජයක් අඩංගු කර ඇති
අතර එය ෙනොමිලෙය් පිරිනමා ඇත. ෙමහිදී මතුවන ගැටලුව
වන්ෙන් පභූ පැෙක්ජය ෙනොමැතිව ෙමම ගුවන් යානාෙව් මිල
සාකච්ඡා සම්මුති මඟින් අඩු කර ගැනීමට කටයුතු ෙනොකිරීමයි.
ෙමය තවත් මහා පරිමාණ ගනුෙදනුවක ෙකොටසක්ද යන්න
පිළිබඳව අපට සැක මතුෙව්. අපෙග් රජය, ෙම් ආකාරෙය්
නාස්තිකාර වියදම් නැවත සිදු ෙනොවන බවට වග බලා ගනු ඇත.
සංචාරක ෙවෙළඳෙපොළ සඳහා ඇඟලුම් හා උපාංග
ආනයනය කරන ලද සන්නාම නාම සහිත නිෂ්පාදන හා ශී
ලාංකික නිෂ්පාදන විෙද්ශීය සංචාරකයන් මිලදී ගනු ලැෙබ්. ඒ
නිසා දැනට පවත්නා සන්නාම නාම සහිත ආනයනික භාණ්ඩවල
දැනට පවත්නා බදු නැවත ඇගයීම සඳහා බදු පිළිබඳව
විස්තරාත්මක අධ්යයනයක් සිදු කිරීමට කටයුතු ෙකෙර්. එමඟින් ශී
ලංකාවට පැමිෙණන විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට සන්නාම නාම සහිත
ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ අඩු මිලකට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව
සැලෙසනු ඇත.
“වයි-ෆයි” පහසුකම්
අන්තර් ජාල හා සමාජ ජාල ෙවබ් පහසුකම් හි වැඩි වීෙම්
පවනතාවක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි බැවින් ඒ හරහා දැනුම
වර්ධනය සඳහා ෙතොරතුරු හා අධ්යාපන ක්ෙෂේතයන්හි
තීරණාත්මක කාර්ය භාරයක් ඉටු කරයි. ෙමම වයි-ෆයි පහසුකම්
ශී ලංකාෙව් සැමටම ලැෙබන පරිදි පුළුල් වීෙම් අවශ්යතාවක්
පවතී. පධාන නගර ආශිත මධ්යස්ථාන සඳහා ෙනොමිෙල් වයි-ෆයි
පහසුකම් ලබා දීමට රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් ෙකොට ඇත.
ෙයෝජිත ආදායම් සහ වියදම් ෙයෝජනාවල සාරාංශයක් ෙමම
පකාශෙය් වගු I සහ IIහි සඳහන් ෙව්. 2015 විසර්ජන පනත්
ෙකටුම්පතට අනුව සමස්ත දළ ණය ගැනීෙම් සීමාව සහ 2015
සංෙශෝධිත අය වැෙයහි සාරාංශයක් වගු III සහ IVහි දක්වා ඇත.
"අපට දුප්පතුන් ඉක්මනින් ෙපොෙහොසතුන් කළ ෙනොහැකිවූවත්
නැති බැරිකමින් ෙතොර සමාජයක් ඉක්මනින් ෙගොඩනැඟිය හැකිය"
සමාප්තිය
අය වැය ෙල්ඛනය සම්පාදනය කිරීම සඳහා අත්යවශ්ය සාධක
ෙලස නියමිත කාල සීමාවක් සහ අවශ්ය කරන දත්තයන් දැක්විය
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හැක. දින 20ක කාල සීමාවක් තුළ සම්පාදනය වූ ෙමම වාර්තාව
මෙග් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙග් සාමූහිකත්වය හා කැපවීම
විදහා දක්වා ඇත.
"දින සියෙය් විප්ලව" කාල සීමාව තුළ ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත්
කිරීම සඳහා මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් සුවිශාල කාර්ය
භාරයක් ඉටුෙකොට ඇත. තවද, ෙමම වාර්තාව සකසාලීෙම්දී යම්
අත්වැරැද්දක් සිදු වී ඇත්නම් එය හුෙදක් සීමා සහිත කාල සීමාවක්
තුළ ෙමවැනි වාර්තාවක් සම්පාදනය කිරීමට ඇති අපහසුතාව මත
සිදු වූවක් ෙලස සලකන ෙලස ෙමම උත්තරීතර සභාෙව් සියලුම
ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිමි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම වාර්තාව සම්පාදනය කළ කාල
සීමාව තුළ නිදි වරමින් කළ කැපවීමට මුදල් අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්තුමා සහ ඔහුෙග් කාර්ය මණ්ඩලයට මෙග් ෙගෞරවනීය
ස්තුතිය පුද කරනවා.
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තවද ගරු කථානායකතුමා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ අෙප්
ගරු අගාමාත්යතුමා, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා සහ ෙමම උත්තරීතර
සභාෙව් රැඳී සිටි සියලුම ගරු මන්තීවරුන්ටත් මෙග් අවංක ස්තුතිය
පුද කරනවා.
අද දින ශී ලාංකික ජනතාවට සුවිෙශේෂි දිනයක් ෙමන්ම සතුටු
දනවන දිනයක්ද වී ඇති බව මා විශ්වාස කරනවා.
අෙප් මව් බිමට ෙතරුවන් සරණයි!
අෙප් මව් බිමට ෙදවියන්ෙග් ඉහළම ආශිර්වාදෙය් පිහිට
ලැෙබ්වා! God Bless Sri Lanka!
ගරු කථානායකතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත් ඇතුළු සියලුම
ෙදනාට ෙත් පැන් සංගහයට ආරාධනා කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව

133

134

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

වගුව II : වියදම් ෙයෝජනා සාරාංශය
රු. මිලියන
රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් වැඩි කිරීම
රාජ්ය අංශෙය් විශාම වැටුප් වැඩි කිරීම
සමෘද්ධි දීමනාව වැඩි කිරීම
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් තැන්පතු සඳහා 15% ෙපොලි අනුපාතය
ගර්භණි මව්වරුන් සඳහා දීමනාව
ෙගොවි ණය 50%කින් කපා හැරීම
ෙත් සඳහා සහතික මිල
රබර් සඳහා සහතික මිල
දියර කිරි සඳහා සහතික මිල
ෙයොවුන් පාර්ලිෙම්න්තුව
විමධ්යගත අය වැය ඉහළ නැංවීම
ධීවර රක්ෂණ කමය සඳහා රාජ්ය දායකත්වය
රන් භාණ්ඩ උකස්කර සඳහා සහන සැලසීම
නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා දීමනාව
ෙපර පාසැල් සහ දහම් පාසැල් ගුරුවරුන් සඳහා මාසික දීමනාව
ෙකොළඹ නගරෙය් පදිංචිකරුවන් සඳහා සහන සැලසීම
නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් ෙකොමිසම ස්ථාපිත කිරීම
අනවශ්ය වියදම් කපා හැරීම සහ ඉන්ධන, විදුලි මිල අඩු කිරීම තුළින් පරිපාලන වියදම් අඩු කිරීම
එකතුව

89,700
4,900
8,000
4,000
1,000
2,500
5,000
3,600
3,000
250
1,125
75
7,000
2,000
250
1,000
100
500
(38,000)
96,000

වගුව III: දළ ණය ගැනීෙම් අවශ්යතාව - 2015
(ගිණුම්කරණ කටයුතු සඳහා පතිපාදන)
අයිතමය
මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ පදාන
ණය ආපසු ෙගවීම් ද ඇතුළත්ව මුළු ෙගවීම්
අත්තිකාරම් ගිණුම් කටයුතු සඳහා පතිපාදන
අවදානම් සඳහා ෙවන් කිරීම්
රාජ්ය ව්යාපාරවල ෙශේෂ පත පතිව හගත කිරීම සඳහා බැඳුම්කර නිකුතුව
අනෙප්ක්ෂිත වගකීම් සඳහා ෙවන් කිරීම්
ෙද්ශීය ණය සුරැකුම්පත්වල ෙපොත් අගය සඳහා ගැලපුම්
රාජ්ය ගිණුම් සඳහා මුළු ණය ගැනීෙම් අවශ්යතාව
එයින් සමස්ත ණය ආපසු ෙගවීම්

රු. බිලියන
1,622
3,097
4
60
170
30
41
1,780
840
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මුදල් අමාත්යතුමාෙග් පකාශෙය් ෙදමළ අනුවාදය
நிதி அைமச்சாின

கூற்றின் தமிழாக்கம்

TAMIL TEXT OF STATEMENT MADE BY MINISTER OF
FINANCE
அறி கம்
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, சாியாக 21 நாட்க க்கு
ன்னர், 2015 சனவாி 8ஆம் திகதி இந்நாட் ன் மக்கள்
மாற்றெமான்றிைனேவண் மாண் மிகு சனாதிபதி ைமத்ாி பால
சிறிேசன அவர்க க்கு வாக்களித்தனர். அவர்கள் ெதளிவான ஒ
மாற்றத்திைன வ
த்தித் தம
ஆைண யிைன வழங்கினர்.
அம்மாற்றமான , நாட் ல் திய அரசியல் மற் ம் ெபா ளாதார
கலாசாரெமான்றிைன உ வாக்குவதற்கு கட்சி அரசியல் மற் ம்
தனிமனித
வி ப் க்கைள
விட் ம்
அப்பாற்பட்டதாகக்
காணப்பட்ட .
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக் கு யரசின் 19ஆவ
நிதியைமச்சர் என்ற வைகயில், ன்ைனய நிதி அைமச்சர் களின்
சிறப் மிக்க பாதச்சுவ கைளப் பின்பற்றி இந்த இைடக்கால வர
ெசல த்திட்டத்திைனச் சமர்ப்பிப்பதற்கு வாய்ப் க் கிைடத்தைத
யிட் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த மக்கள் நட் இைடக்கால
வர
ெசல த்திட்டத்தின் ஏற்பா கள் இலங்ைக மக்க க்கு
ஆகக்கூ ய நன்ைமகைள ம் ச ைககைள ம் வழங்குகின்ற வர
ெசல த்திட்டெமான்றாக வரலாற்றில் பதியப்ப ம்.
அதிேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள்
வழங்கிய மனிதாபிமான தைலைமத் வம் அதேனா இைணந்த
தாக மாண் மிகு பிரதமாின் ஞானம்,
ைறேகடான ஆட்சிையத்
தவிர்த் 'ைமத்ாி பாிபாலனம்' என்ற தியெதா இலங்ைகயிைன
உ வாக்குவதற்கு வழிசைமத்த . இன்
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற
இைடக்கால வர ெசல த் திட்டமான
மக்கள்ேநய அரசாங்க
ெமான்
மக்க க்குச் ேசைவயாற் வதற்கான சந்தர்ப்பங்கைள
உ வாக்கி ள்ள
என்பதைன எ த் க்காட்டக்கூ ய உதாரண
மாகத் திகழ்கின்ற . இந்நிைலயில் '
நாள்
ரட்சி' டன்
ஆரம்பமாகும் சிறந்த நாைளெயான்றிைன உ வாக்குவதில்
'மாற்றம்' ஒன் க்கான ேபரணி டன் இைணந் ெகாள்வதற்கு
அைனத் இலங்ைகயர்கைள ம் ஒத் ைழப் வழங்குமா நான்
அைழப் வி க்கின்ேறன்.
அதிகாரம்
என்ப
தற்கா கமான .
உத்திேயாக ர்வ
பதவிக ம் தற்கா கமானைவேய. எமக்கு வாக்களித்த மக்களின்
நம்பிக்ைகப்ெபா ப்பாளர்கள்
என்றவைகயில்
ெகௗரவமான
ைறயில் நாட் க்குச் ேசைவயாற் வ எம கடைமயாகும். நாம்
மக்களின்
ேசவகர்கள்
என்பதைன
மறந் விட
யா .
அவர்க க்குச் ேசைவயாற் வ எம கடைமயாகும்.
இலங்ைகயர்கள் மீண் ம் சந்ேதாச பரவசத்தில் காணப்
ப கின்றனர். இச்சந்ேதாசமான
சுதந்திரம், வி தைல மற் ம்
ைதாியத்திைனப் ெபற் க் ெகா த் ள்ள . கு ம்ப ஆட்சி மற் ம்
தகாத ச ைககைளப் ெபற் க் ெகாண்
ந்த கு ம்ப ஆதிக்கத்தின்
பி யி
ந்
வி தைல ெபற்றைம மக்கைள மகிழ்ச்சியில்
ஆழ்த்தி ள்ள . ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கேள,
நான்
இவ் ைரயிைன
ப்பதற்கு ன் இந்தச் சந்ேதாசங்கள் ேம ம் அதிகாிக்கும்.
அவர்கள்
இங்கு
அறிவிக்கப்பட ள்ள
அள க்கதிகமான
நன்ைமக க்கு உாித் ைடயவர்களாவர். அத் டன் அவர்கள்
நீ த்த
எதிர்காலம்,
மகிழ்ச்சிகரமான ம்
சிறந்தெதா
வாழ்க்ைகக்கும் உாித் ைடயவர்களாக இ ப்பர். அைனவ ம்
மாற்றத்தின் இதமான ெதன்றைல அ பவிப்பர். நல க்கான
மாற்றெமான்
ேநசத்திற்கான மாற்றமாக இ க்கும். அ தான்
க ைணமிக்க ஆட்சி - ைமத்ாி ஆட்சி.
அரசியல் வாய் ச்சு இலங்ைகயில் அைனவாிட ம் சாதாரண
மாகக் காணப்ப ம் அேதேவைள ெபா ளாதாரம் ெதாடர்பான
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வாய் ச்சான மிக ம் குைறவாகேவ காணப்பட்ட . ன்ைனய
ஆட்சியில் கடந்த சில வ டங்களாக அவ்வாறான ெபா ளாதார
வாய் ச்சுக்கைள ேதைவக்கதிகமாகேவ ேகட்ேடாம்.
இந்த
ெபா ளாதார வாய் ச்சுக்கள் சில க்கு எாிச்ச ட் பைவயாக
இ ந்த டன் சிலைர வாய்திறக்க
யா
ெசய்தி ந்த .
ஆனால், உண்ைம எப்ெபா
ம் கசக்கும் என்ப டன் அதைன
க ன மாகும். சீர்குைலந்த ெபா ளாதார
ஏற் க்ெகாள்வ
ெமான்
எ ச்சியிைன ம்
ேபாராட்டத்ைத ம்
ேவண்
நிற்கின்றைமயினால், இவ் அரசாங்கமான அதற்கு ன் ாிைம
அளித் ள்ள .
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த ேதசிய அரசாங்கத்
தினால் எதிர்காலத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட ள்ள பல வர ெசல த்
திட்டங்க க்கு இவ் அறிக்ைகயான
ன் உதாரணமாக
இ ப்ப டன், இவ் அறிக்ைகயான
யதார்த்தங்கேள அன்றி
ெவ ம் வாய் ச்சுக்கள் அல்ல என்பைத உ திெசய்கின்ேறாம்.
ெகாப்ல்ஸ் (Gobbells ) தத் வத்தின் லம் உந்தப்பட்ட இவ்
வாறான
ெபா ளாதார
வாய் ச்சாளர்கள்
இலங்ைகைய
'ஆசியாவின் ஆச்சாியம்' எனக் கூ வ
யதார்த்தத்திைன
அ ப்பைடயாகக்ெகாண்ட எம்மில் பலைர அதிசயிக்கச் ெசய்த .
ெபப்ரவாி மாதம் 4ஆந் திகதி பிாித்தானியாிடமி ந்
நாம்
சுதந்திரம் ெபற்ற அன்ைறய ேதசிய சுதந்திர தினத்திற்கு
இன்றி
ந் 6 நாட்கள் உள்ளன. 2015 சனவாி 8 ஆந் திகதி ம்
இத்ேதசம்
'சுதந்திரத்திைன
மீளப்
ெபற்ற'
தினமாக
நிைன கூரப்ப ம். கு ம்ப ஆதிக்கத்தி
ந் சுதந்திரம், ஊழல்
நிைறந்த ஆட்சியி
ந்
சுதந்திரம், ஊழல் கூட்டத்தி
ந்
சுதந்திரம், ேமாசமான நிர்வாகத்தி
ந் சுதந்திரம், நீதித் ைற,
ெபா ஸ், அரசாங்க ேசைவகள் என்பவற்றிைன மீளப் ெபற்றைம
மற் ம் சட்டவாட்சி
ைமயாக
ஷ்பிரேயாகம் ெசய்யப்பட்ட
ைறேகடான ஆட்சியி
ந் இந்நாளில் சுதந்திரம் கிைடத்த .
இந்த வைகயில் மீளப்ெபறப்பட்ட சுதந்திரத்திைனப் பா காப்ப ம்
வளர்த்ெத ப்ப ம் எம அ ப்பைடக் கடைமயாகும்.
100
நாள்
ரட்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
திய
தசாப்த
ெமான் க்கான அ ப்பைடயிைன வழங்குவ டன் 'சுதந்திரம்
மற் ம் வி தைல' என்ற ெசாற்க க்கு
திய அர்த்தத்திைன
வழங்குகின்ற .
சுயாதீன
ஆைணக்கு க்கள்,
தகவல்
ெப வதற்கான உாிைம, அரசியலைமப் த் தி த்தங்கள் என்பன
நாள் நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குள் ெதளிவாக குறிப்பிடப்
பட் ள்ள டன் அவ்வா
மீளப் ெபறப்பட்ட சுதந்திரத்தின்
விைளவிைன அ பவிப்பதற்கு மக்க க்கான குறிப்பிடத்தக்கள
பின் லத்திைன வழங்குகின்ற .
கு ம்ப ஆதிக்கமான இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்திைனப்
பாதித்த
மாத்திரமல்லாமல் ேதசபக்திமிக்க ச கெமான்றாகப்
பின்னிப் பிைணத்தி ந்த இலங்ைக மக்கைள சீரழித் விட்ட .
ேபாைதப்ெபா ள் வியாபாாிகள், கசிேனா சூதாட்டக்காரர்கள்
மற் ம் எத்தேனால் மன்னர்கள் எம சி வர்களின் எதிர்காலத்
திைனப் பாழாக்கினர். மக்களின் குரல் நசுக்கப்பட்ட டன்
அவர்கள் ெமௗனிகளாக்கப்பட்டனர். எனி ம், இ தியில் சிலர்
தமக்குள்
சிலவற்றிைன
ெவளிப்ப த்தினர்.
வார்த்ைத
ஜாலங்க க்கு ேமலதிகமாக 'ெபா ளாதாரப் ப ெகாைல' என்ற
வசனம் அகராதியில் ேசர்க்கப்பட்ட . உண்ைமயிைன எ த் க்
காட் வதற்கும் கிைடக்கின்ற சான் களின் அ ப்பைடயி ம்
அவ்வாறான பல ெபா ளாதாரப் ப ெகாைலயாளர்கள் காணப்
பட்டனர் எனக்கூறலாம். அவர்கள் நாட் ல் ெப ம்பாேலாேனார்
ன்
ம் ேவைளயில் இந்நாட் ன் ெப மள
வளங்கைள
ஒ சிலர் அ பவிப்பைத உ திெசய்தனர்.
சனாதிபதித் ேதர்த ைனத் ெதாடர்ந் பாரா மன்றத்திைனப்
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
ெப ம்பாலான
கட்சிகளின்
உ ப்பினர்களின் பங்குபற் த டன் ைமத்திாிபால - ரணில்
ேதசிய ஐக்கிய அரசாங்கெமான் உ வாக்கப்பட்ட . இ எம
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நாட் ன் வரலாற்றில் சுதந்திரத்திற்கு பின்னர் உ வாக்கப்பட்ட
தனித் வமான சந்தர்ப்பெமான்றாகும்.
இன் , இந்த
ன்ென ப் களினால் நாம் இந்நாட் ற்கு
மாற்
வழி ைறெயான்றிைனக் காட் வதில் ெவற்றியைடந்
ள்ள டன் அப்பாைதயில் மிகெம வாக ஆனால், உ தியான
பயணத்திைன ஆரம்பித் ள்ேளாம் என்பதைனக் கூறிக்ெகாள்வதில்
நான் ெப ைமயைடகின்ேறன். இ க ைண பைடத்த ைமத்திாி
அரசாங்கத்திற்கான பாைதயாகும். ஸ்திரமான நாெடான்றிைன
ேநாக்கிய பாைதெயன்ப டன் சுபிட்சத்திற்கான பாைத மாகும்.
அைனத்திைன ம்விட
க்கியமாக சுதந்திரம், மனிதாபிமானம்
மற் ம் ெகௗரவம் என்பவற்றிற்கான பாைதெயான்றாகும்.
பல்ேவ
சவால்க க்கு மத்தியில்
ணிச்ச டன்
ன்வந்
இந்த மகத்தான
யற்சிக்காக ஒேர குர ல் தம
வாக்குகைள
அளித்த சமயத் தைலவர்கள், அரசாங்க ஊழியர்கள், ஓய் தியம்
ெப நர்கள்,
விவசாயிகள்,
ஆசிாியர்கள்,
சுகாதாரத் ைற
ஊழியர்கள், மீனவ ச கத்தினர், மாணவர்கள் உள்ளடங்கலான
இளம் வாக்காளர்கள், ஊழியர்கள், ெதாழில் யற்சியாளர்கள்,
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்கள்,
ச்சக்கரவண் ச்
சாரதிகள்,
ேபாக்குவரத்
ைற ஊழியர்கள், சுயெதாழில் ாிநர்கள், ஆ தப்
பைடகளின் உ ப்பினர்கள், ெபா ஸ் மற் ம் சிவில் பா காப் ப்
பைட உ ப்பினர்கள் இலங்ைகயி ள்ள அைனத் இன மற் ம்
சமய கு க்கைளச் ேசர்ந்த ெபா மக்கள் அைனவ க்கும் ெகௗரவ
சனாதிபதி, ெகௗரவ பிரதமர் மற் ம் அரசாங்கத்தின் சார்பில் நிதி
அைமச்சர் என்ற வைகயில் நான் இவ்விடத்தில் நன்றி கூ வ டன்
என மாியாைதயிைன ம் ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.
ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் சாதாரண கற்பைனக்ெகட்டாத
வைகயில் வாக்காளர்கைளக் கவர்ந்தி ப்பதற்காகப் பல்ேவ
ெபா ட்கள்
இலவசமாக
வழங்கப்பட்ட டன்
அரசாங்க
வளங்கைள மிதமிஞ்சிய அள பயன்ப த்தி ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
தைடகளின் அள டன் ஒப்பி ைகயில் உங்கள
பங்களிப்
உண்ைமயில் மாியாைதக்குாியதாகும்.
சனாதிபதித் ேதர்தல்
பிரசாரத்தில் நாம் இந்நாட்
மக்க க்கு நிைறேவற் வதற்கு
பாாியெதா வாக்கு தியிைன வழங்கியி ந்ேதாம். நாம் ஆட்சிக்கு
வந்ததன் பின்னர் இந்த நாட் ல் நில கின்ற பிரச்சிைனக க்கும்
மக்களின் ேதைவக க்கும் விைரவான தீர்விைன வழங்குவதற்கு
100 நாள் எ ச்சி திட்டெமான்றிைன ெசயற்ப த் வதாக
வாக்கு தியளித்ேதாம்.
இந்நாட் ல் நிலவிய பிரதான பிரச்சிைனயாக நாம் க திய
அதிகாித் வ ம் வாழ்க்ைகச் ெசலவிைனக் குைறப்பதன் லம்
மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்கக்கூ ய விேசடமான நடவ க்ைக
கைளச் ெசயற்ப த் ேவாம் என்ப
எம
பிரதான வாக்கு தி
யாகக் காணப்பட்ட .
நாட் ல் ெப ம்
அதிகாித் வ ம் வாழ்க்ைகச் ெசலவான
பாேலாேனாைர ேதைவயான அ ப்பைட உணைவ ெபற் க்
ெகாள்வதி
ந் தவிர்த் ள்ள . ஆகேவ, இதற்கு நாம் தீர்ைவத்
ேதட ேவண்
ள்ள . வ ைமக்ேகா 6.7 சத தமாகக் காணப்
பட்ட டன் ேபாசாக்கு குன்றிய சி வர்கள் 21.6 சத தம் என்ப
ள்ளிவிபரம்
மாத்திரமல்லா
ெதாடர்ந்
அதிகாித்
ெசல்வைத ம் காண
கின்ற . எம்மால்
ன்ெமாழியப்பட்ட
மாற்ற ம் சனநாயக ாீதியில் அளிக்கப்பட்ட வாக்குக ம் இந்த
எாி ம்
பிரச்சிைனயிைனத்
தீர்க்குெமன
நாம்
உ தியாக
நம் வ டன் இதற்கு
ன்னர் ேகள்வி ற்றிராத அள
நிவார
ணங்கள் அ த் வ ம் வ டங்களி ம் அதிகாிக்கப்ப ம்.
ன்ைனய காலப்பகுதியில் இடம்ெபற் ள்ளதாகக் கூறப்ப ம்
பாாிய ஊழல்கைள
விசாாிப்பதற்கான விேசட ஆைணக்
கு க்கைள நியமித்தல், சுயாதீனமான ஆைணக்கு க்கைள
தாபித்தல் மற் ம் ேதைவயான நியமனங்கைள வழங்குதல், ேதசிய
கணக்காய் சட்ட லம் மற் ம் தகவல் ெப வதற்கான உாிைமச்
சட்ட லம் என்பவற்றிைன அறி கப்ப த் வ டன் அைவ
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ன்
வாரங்க க்குள் பாரா மன்றத்தில் அங்கீகாிக்கப்ப ம்.
ேதசிய ம ந் ப் ெபா ட்கள் ெகாள்ைகயிைன அறி கப்ப த்தல்,
நிைறேவற்
அதிகாரம் ெகாண்ட சனாதிபதி
ைறைமக்குப்
பதிலாக பாரா மன்ற
ைறைமயிைன உ வாக்குதல் என்பன
இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் நாம் வழங்கிய ஏைனய
க்கிய
வாக்கு திகளில் சிலவாகும்.
ைறேகடான ஆட்சியில் கடந்த காலங்களில் இடம்ெபற்ற
ஊழல் நடவ க்ைககளின் அள
உச்சத்திைன அைடந்தி ந்
த டன் ஊழ ல் ெதாடர் ற்ற ேமாச க்காரர்களின் குற்றச்
ெசயல்கைள சட்டத்தின் ஏற்பா களி டாக
ன்ெகாண் வரப்
பட ேவண்
ள்ள .
தற்ெபா
நாம் இந்த
ன்ெமாழி கைளச் ெசயற்ப த் ம்
ெசயன் ைறயில் ஈ பட் வ கின்ேறாம். கடந்த 21 நாட்களாக
நாம் எதைனச் ெசய் ள்ேளாம் என்பதைன அவதானிக்கும்
ெபா
எம
ெசயலாற் ைகயிைன ம் அர்ப்பணிப்பிைன ம்
பற்றிய தீர்மானெமான் க்கு உங்களினால் வர
ம். 100 நாள்
ரட்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
ேநாக்கத்ைத
அைடந்
ெகாள்வதற்கான ெதளிவான
ர ேநாக்ெகான் டன் நாம்
பணியாற்றி வ வ ெதளிவாகும். இன்
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற
இைடக்கால வர ெசல த்திட்டமான அவ்வாறான யற்சியில்
ன்ென த் ைவக்கின்ற மிக க்கிய அ ெயான்றாகும்.
எம
அரசாங்கம் மக்கள் நலனில் அக்கைற ெகாண்ட
என்ப டன்
ன் ாிைம அ ப்பைடயில் நிவாரணங்கைள
வழங்குவதைன ேநாக்கமாகக் ெகாண் ள்ள . இந்த இைடக்கால
வர ெசல த்திட்டத்திற்கு
ன்னர் எாிெபா ள் விைலகைள
குைறத்தத டாக வழங்கப்பட்ட நிவாரணம் மிகச் சிறந்த
உதாரணமாகும். எந்தெவா காலத்தி ம் வழங்கப்படாத அள
அதிகூ ய எண்ெணய் விைல குைறப்பிைன காைம ெசய்வதற்கு
எம்மால்
ந்த டன்
ன்ைனய அரசாங்கம் மக்க க்கு
நன்ைமயளிக்கக் கூ ய இவ்வாறான தி த்தங்கைள ஏன்
ேமற்ெகாள்ளவில்ைல என்பைத என்னால் விளங்கிக் ெகாள்ள
யா ள்ள .
ெபா மக்க க்கு நிவாரணம் வழங்குவதற்கான எம உத்ேதச
நடவ க்ைககள் அேதேபான்
ஏைனய வ மானம் மற் ம்
ெசலவிைன
ன்ெமாழி கைள நான் சமர்ப்பிப்பதற்கு
ன்னர்,
2015ஆம் நிதியாண் க்காகப் பாரா மன்றத்தினால் ஏற்கனேவ
அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெவ க்கவி ந்த குமிழாகக் காணப்பட்ட வர
ெசல த்திட்டம், நாட் ன் ெபா ளாதார ெசயலாற் ைக மற் ம்
அ
ெதாடர்பான
சில
விடயங்கைள
விளக்குவதற்கு
நிைனக்கின்ேறன்.
ெவ க்கவி ந்த குமிழ்
இலங்ைக ெபா ளாதார ஒ ங்கீனங்கைளக்ெகாண்ட ஒ
காலத்திைனக் கடந் ெசன் ள்ள . சில நாட்க க்கு ன்னர்வைர
வழங்கப்பட்ட ள்ளிவிபரங்கள் வித்தியாசமான ஒ
நிைலைய
சித்தாித் க் காட் ய . ஒ
ேபா யான அரசியல் வாய் ச்சு
இைடயறா ெபா ளாதார சாகசங்க டன் ஒ நம்பிக்ைக ட் ம்
வைகயில் சித்தாித் க் காட்டப்பட்ட . ெபா ளாதார ேமைதகள்
எனக் கூறிக் ெகாள்பவர்களின் ஆ தங்களாக மிைகப்ப த்தப்பட்ட
அட்டவைணக ம் வைரபடங்க ம் காணப்பட்டன.
அதிகமாகப் ேபசப்பட்ட 'ஆசியாவின் ஆச்சாியம்' மற் ம்
'ைமயங்கள்' வித்தியாசமான விளக்கங்கைள வழங்கின. சாதாரண
மக்கள் இவர்களின் ெபாய் மற் ம் ஏமாற்
வைலகளில்
ைமயாக விழவில்ைல. அவர்கள் ேதசத்ைத அழிப்பதில் கவனம்
ெச த்தப்பட்ட சில ைமயங்களி
ந்
அவர்கள
அவதானம்
காணப்பட்ட . அைவதான் ெதாடர்ந்
வளர்ந்
வந்த 'கு
ைமயங்கள்',
'எத்தேனால்
ைமயங்கள்',
மற் ம்
'கசிேனா
ைமயங்கள்' என்பனவாகும். எம
நாட் ன் இளம் சந்ததியினர்,
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அப்பாவி சிறார்கள் பலர் ேபாைதப்ெபா ள்
தலாளிகள்,
எத்தேனால்
மன்னர்கள்,
கசிேனா
இயக்குனர்களின்
தந்திரங்க க்கு இைரயாகினார்கள்.
பங்குச் சந்ைத, வியாபாரத்தில் நி ணத் வம் ெபற்றவர்களின்
நைகப் க்கு இடமாகிய . 'உட்பாய்ச்சல் மற் ம் குவித்தல்' சக்தி
ெபற்றவாின் தீர்மானமாக இ ந்த அேதேவைள சி
தலீட்
டாளர்கள் ெந க்க கைள எதிர்ேநாக்கினர். வட்
விகிதங்கள்
குைறக்கப்பட்டேபா
தைலைமகள் வய
திர்ந்தவர்கைள
பங்குச் சந்ைதயில்
தலீ
ெசய்வதற்கு அைழப் வி த்தனர்.
இதன் விைள கைள நன்கு அறிந்தி ந் ம் அவர்களின் உள்ளம்
இரங்கவில்ைல. இதன்ேபா அப்பாவி ஓய் தியக்காரர்கள்கூடப்
பாதிக்கப்பட்டனர். உயர் ெசல்வந்தர், 'பங்குச்சந்ைத தலாளிகள்'
ஏைழகளின்
தயவில்
ெதாடர்ந் ம்
தம
இலாபங்கைள
அதிகாித்தனர்.
சாகசம் ெதாடர்ந்த .
ட்டாள்கள் தம
பங்களிப்பிைன
கச்சிதமாகச் ெசய்தனர். ெபா ளாதாரமான
ெதாடர்ச்சியாகச்
சாிவைடந்த . ேபா க் கைலஞர்கள் உண்ைமயாளர்களாக
ந த்தனர். கசப்பான உண்ைமகள் இனிப்பான ெபாய்க்குள்
மைறக்கப்பட்டன. ெபாய்கள், மட்டமான ெபாய்கள் மற் ம்
ள்ளவிபரங்கள் குறித்த சித்தாிப் க்கு சாியாகப் ெபா ந்திய .
ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தி மற் ம் ெபா க் கடன்ப ைகயான
அவர்க ைடய அகராதியில் எவ்வித ெபா ட் ம் அல்லா
காணப்பட்டன.
'கள்ளக்
கும்பல்’களின்
ெபா ளாதார
ைறைமயான
ச கத்தில் மிகக்கூ ய சுகேபாக வாழ்விைன அ பவிக்கும்
ெகா த்த பணக்கார வர்க்கத்திைன உ வாக்கிய . அவர்கள் தம
ெசல்வத்ைத மாத்திரமல்லாமல் உடல் சக்திைய ம் ெவளிக்
காட் னர்.
ச்சனத்ெதாைகயி ம் ெவ மேன 2 சத தமான
வர்கள் ெதாடர்ந் ம் ஏைனயவர்களின் தயவில் வாழ்ந் வந்தனர்.
எஞ்சிய 98 சத தமானவர்களின் நிைல என்ன? இவர்கள் 2500ஆம்
ஆண்
ந் ெதாடர்ந் ம் தம இ ப் ப் பட் ைய இ க்கிக்
ெகாள் ம்ப
ேவண்டப்பட்ட டன்
அதைன
அவர்கள்
ெதாடர்ந் ம் ெசய் வந்தனர். ெபா ளாதார ெந க்க களினால்
அவர்கள
கு ம்பங்கள்
சிைதவைடந்தன,
ஆபரணங்கள்
அடகுைவக்கப்பட்டன, ெதாடர்ந் ம் தம
களில் அ ப்
எாிவதற்காக அவர்கள
பரம்பைரச் ெசாத் க்கள் விற்பைன
ெசய்யப்பட்டன. அவர்களில் சிலர் மிக ம் ேமாசமான வ ைம
நிைலயிைன எதிர்ெகாண்டனர். தாங்கிக் ெகாள்ள
யாத
வ ைமயின் காரணமாக எம
தாய்மார்கள் மற் ம் தந்ைதகள்,
சேகாதர சேகாதாிகள் ஆற்றில் குதித்
தற்ெகாைல ெசய்
ெகாள்வதி
ந்
அவர்கைளப் பா காப்பதற்காக மாத்தைற
மஹாநாம சமர ரப் பாலம் மற் ம் க த் ைறப் பாலங்களில்
கடற்பைடயினைர காவ ல் அமர்த்த ேவண் யதாயிற் .
ெபா ளாதார வாசகங்கள் உயர்தரமிக்க ெமாழிநைட, அரசியல்
மற் ம்
ெபா ளாதார
வாய் ச்சு
என் மில்லாதளவில்
ெதாடர்ந் ம் எதிெரா த்த . சாஸ்திரக்காரர்கள்கூட தம வி ப்
ெவ ப் க க்ேகற்ப ராசி பலன்கைள நிர்ணயித்தனர். ச கத்தின்
ெவ மேன
2
சத தத்தினைர
ேபாஷிப்பதற்கும்
ஊட்
வளர்ப்பதற்கும் ராசிகள் சாதகமாகக் காணப்பட்டன. 2015ஆம்
ஆண் ஜனவாி 8 ஆம் திகதி ேகள்விக் கணக்கு நாளாக இ ந்த .
சுதந்திரத் க்கான ஏற்பா
நா
ராக ம் மாற்றத்திற்கான
வாசைன சிய .
அதிகாாிகள் மற் ம் ெபா ளாதார நி ணர்கள் எண்களில்
கவனம் ெச த்தினர். ஏமாற் மற் ம் ெபாய்யான ெபா ளாதாரம்
ெவளிக்கிளம்பிய .
க்ககரமான
ெசய்தி
என்னெவனில்
ெபா ளாதாரமான
ேமாசமான நிைலயில் காணப்ப கின்ற .
நல்ல ெசய்தி என்னெவனில் அ
பா காப்பான மற் ம்
சிறப்பானவர்களின் ைகயில் கிைடக்கப் ெபற்றி ப்பதனால் அ
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மீட்சிெப வ
மிகத்ெதாைலவில் அல்ல. நாட் ன் ெபா ளா
தாரத்தின் உண்ைம நிைலைய கண் பி ப்பதற்கு
மாக
இ க்கின்ற . அதைன விாிவாக விளங்கப்ப த்த
ம்.
அரசியல்வாதிகள், பங்குச்சந்ைத தலாளிகள், ேபாைதப்ெபா ள்
விநிேயாகஸ்தர்கள் என்
பாராமல் சட்டாீதியற்ற
ைறயில்
சம்பாதித்தவற்றிைன மீளப் ெப வதற்கும் விசாரைணகைள
நடாத் வதற்கும் எம்மால்
ம். கள்ளக் கூட்டம் மற் ம்
வாாிசுகளின் சிறப் ாிைமக்
காலம்
வைடந் ள்ள டன்
தவ கைள ாிபவர்கள் மற் ம் ஷ்டர்கைள மிைகத்த நிைலயில்
நீதி ேமேலாங்கி இ க்கும்.
அரசாங்கமான
இ தியில் குமிழ் உைடக்கப்ப ம். எம
தற்ெபா
நிைலைம பற்றி நன்கறிந் ள்ள டன் ெபா ளா
தாரத்திைன உயர்த் வ டன் சிறப் க்க டன்
ன்ேனாக்கிச்
ெசல் ம். எல்லாச் சந்தர்ப்பங்களி ம் உண்ைம சித்தாித் க்
காட்டப்ப ெமன நாட்
மக்க க்கு நாங்கள் உ தியாகக்
கூறிக்ெகாள்கின்ேறாம்.
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கேள 'ைமத்ாி ஆட்சியின்' சிறப்பாவ நீதித் ைறக்குப்
திய பாிணாமம் ஒன்றிைனக் ெகாண்
வ வ டன் நாட் ல்
நீதியிைன ஏற்ப த் ம். மிக ம் ெபா த்தமான இரண்
உதாரணங்கைள
ன்ைவக்க வி ம் கின்ேறன். 2009 இல்
இடம்ெபற்ற ேதர்த ன்
கள் அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர்
ெவற்றியாளர் சந்ேதாசப்பட ேதாற்க க்கப்பட்டவர் சிைறயி டப்
பட்டார். இம் ைற ெவற்றியாளர் தான் சிைறப்பி க்கப்ப ேவன்
அேதேவைள,
என்ற
பயத்தி
ந்
வி தைல
ெபற்ற
ேதாற்க க்கப்பட்டவர் மத லைனயி ள்ள தன ெசாந்த ஊ க்கு
ெசல்வதற்கு
மக்களின்
ெசலவில்
இலவசமான
விமானப்
பயணெமான்றிைன ெபற் க்ெகாண்டார்.
2015 ஜனவாி 9ஆம் திகதி ெகௗரவ ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்கள் சுதந்திர ச க்கத்தில் சனாதிபதியாக சத்தியப்பிரமாணம்
ெசய்வதற்கான ெசலவினம் ெவ மேன
பா 6,500 ஆகக்
காணப்பட்ட அேதேவைள இதற்கு ன்னர் 2009இல் இடம்ெபற்ற
சத்தியப்பிரமாணம் ெசய் ம் நிகழ்ச்சிக்காக அதிர்ச்சி தரத்தக்க
ெசலவினம் பா 600 மில் யன் ெசலவிடப்பட்ட .
இக்கூற்றின் ேநாக்கம்
இவ்வாறான சூழ்நிைலயில் இைடக்கால வர ெசல த்
திட்டெமான்றிைனச் சமர்ப்பிப்ப
எம
நாட் ன் அரசாங்க
நிதிகளில் தியெதா ேதாற்றப்பாெடான்றாக காணப்பட
ம்.
இதற்கு
ன்னர் பாரா மன்றத் ேதர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட டன்
திய அரசாங்கம் அவற்றின
திய ெகாள்ைககைள உள்ளடக்கிய
ைமயான வர ெசல த் திட்டெமான்றிைனச் சமர்ப்பிப்பதற்கு
அ மதிக்கும் வைகயில் இப்பாரா மன்றத்தில் இதற்கு ன்னர்
பல தடைவகள் கணக்கு வாக்குப்பணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்
பட்
ப்பதைன நாம் அறிந்தி க்கின்ேறாம்.
எவ்வாறாயி ம், இன்
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற அறிக்ைக
யான
அரசாங்கத்தி ள்ள நிரல் அைமச்சுக்களின
கட்ட
ைமப்பில் குறிப்பிடத்தக்கெதா
மாற்றத்திைன நாம் ஏற்ப த்
வதற்கு
ைமயான ேதைவப்பாட் ைன ஏற்ப த்தி ள்ள .
ன்ைனய அரசாங்கத்தின் நிர்வாகத்தி
ந் குறிப்பிடத்தக்கள
மாற்றங்கைள
ெசய்கின்ற
வைகயில்
அைமச்சுக்களின்
எண்ணிக்ைகயிைன 61 இ
ந்
31 ஆக நாம் குைறத்
தி ப்பதைன நீங்கள் அறி ர்கள்.
அைமச்சரைவயிைன
அதிகூ ய
விைளவிைனத்
தரக்
கூ யதாக ம் ஆகக்குைறந்த ெசலவினத்திைனக் ெகாண்
க்கும்
வைகயில் நிரல் அைமச்சுக்கள் கட்டைமப் ெசய்யப்பட் ள்ளன.
திதாக உ வாக்கப்பட்ட அைமச்சுக்க க்கான வளங்கைள
மாற்றம் ெசய்ய ேவண் ய ேதைவ ஏற்பட் ள்ள டன்
திய
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கட்டைமப்பிைன உ வாக்குவதற்கு பாரா
கார ம் ேகாரப்ப கின்ற .

மன்றத்தின் அங்கீ

பாரா மன்றத்தின் அங்கீகாரத் டன், அைமச்சுக்கள் மற் ம்
ெசலவின அலகுக க்கு ஒ க்கீட்
(தி த்தச்) சட்ட லத்தில்
குறிப்பீ ெசய்யப்பட்ட அங்கீகாிக்கப்பட்ட ெசலவின வைரயைற
களின் அ ப்பைடயில் தயாாிக்கப்பட்ட விபரமான வர
ெசல த்திட்ட மதிப்பீ கைள வழங்குவதற்கு திைறேசாி ெசயலாள
க்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.

ள்ள . (பின்னிைணப் I ) இந்த ெபா ப் க்கள் குறித்த
அரச உைடைம ெதாழில் யற்சிகளினால் ெச த்தப்
படாதேபா
அரசாங்கம்
அவற்றிைனச்
ெச த்த
ேவண்
ள்ள .
ஆ.

2014இன்
இ தியி ள்ளவா
வங்கித்ெதாழில்
ைறைமக்கு ெச த்தப்பட ேவண் ய ப கடன் ெதாைக
பா 593 பில் யனாகக் காணப்பட்ட . இ ஏற்கனேவ
ெச த்தப்பட் ள்ள இலங்ைக ெபற்ேறா யக் கூட் த்
தாபனத்தின் ெஹஜ்ஜிங் ெகா க்கல் வாங்க ன் பா 7.8
பில் யைன அல்ல 60 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலாிைன ம்
உள்ளடக்கி ள்ள . ெஹஜ்ஜிங் ெகா க்கல் வாங்கல்
லம் அரசாங்கத்திற்கு ஏற்பட்ட ெமாத்த நட்டம்
ஏறக்குைறய 120 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலராக ( பா 15.7
பில் யன்) இ க்குெமன மதிப்பிடப்பட் ள்ள . இ
இலங்ைகயின் வர்த்தக ெதாழிற்பா களின் வரலாற்றில்
பதி ெசய்யப்பட்ட மிகேமாசமான ெகா க்கல் வாங்கல்
களில் ஒன்றாக இ ப்ப டன் இ தியில் இ மக்களின்
ெபா ளாதாரத்திைன ெவகுவாகப் பாதித்த .

இ.

அரசாங்கத்தின் வர
ெசல த்திட்டப் பற்றாக்குைற
யான
அரசாங்க உைடைமத் ெதாழில் யற்சிகளினால்
உட்கட்டைமப்
க த்திட்டங்க க்காகப் ெபறப்பட்ட
ெவளிநாட் க் கடன்கைள உள்ளடக்கியி க்கவில்ைல.
2014 இன் இ தியில் இவ்வா ெபறப்பட்ட கடன்களின்
ெமாத்த நி ைவ 2,356 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலராக
அல்ல
பா 308 பில் யனாகக் காணப்பட்ட .
இக்கடன்கள்
த்தளம்
நிலக்காி
மின்
உற்பத்திக்
க த்திட்டம், ஹம்பாந்ேதாட்ைட
ைற க அபிவி த்திக்
க த்திட்டம் மற் ம் மத்தள சர்வேதச விமான நிைலயக்
க த்திட்டம் என்பவற்றிற்கு நிதியளிப்பதற்காக ெபறப்
பட்ட . (பின்னிைணப் II )

இதற்கு ேமலதிகமாக, என உைரயின் பிற்பகுதியில் பல்ேவ
திய வ மானம் மற் ம் ெசலவின ன்ெமாழி கள் அேதேபான்
ெபா மக்க க்கு
வழங்கப்பட ள்ள
ச ைககள்
பற்றி ம்
விளக்கப்ப த் வதற்கு வி ம் கின்ேறன்.
இந்த மாற்றங்க ம்
ன்ெமாழி க ம் 2014 ஒக்ேடாபர்
24ஆந் திகதி பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட் 2014 நவம்பர்
23ஆந் திகதி பாரா மன்றத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட 2015ஆம்
ஆண் ற்கான வர ெசல த்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட ேவண்
ள்ள டன் அதற்கான சட்ட ஏற்பா களின் ேதைவயிைனக்
க த்திற்ெகாண் இந்தப் பாரா மன்றத்தினால் அங்கீகாிக்கப்பட
ேவண் ய அவசியம் காணப்ப கின்ற .

வர

ெசல த்திட்டம் - 2015

2015ஆம்
நிதியாண் ற்கான
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ெமாத்த வ மானம் பா 1,594 பில் யனாகக்
காணப்பட்ட டன்
இதில்
பா
1,400
பில் யன்
வாி
வ மானமாக ம்
பா
194
பில் யன்
வாியல்லாத
வ மானமாக ம் காணப்பட்ட . ெமாத்தச் ெசலவின ம் ேதறிய
கடன் மீள் ெகா ப்பன
பா 2,990 பில் யனாக இ ந்த டன்
இதில் மீண்ெட ம் ெசலவினமாக
பா 1,465 பில் ய ம்
லதனச் ெசலவினமாக ம் ேதறிய கடன் ெப ைக ம் பா 685
பில் யனாகக் காணப்பட்ட . 2015 வர
ெசல த்திட்டத்தில்
மதிப்பிடப்பட்ட பற்றாக்குைற
பா 521பில் யனாகும் அல்ல
ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தியில் 4.6 சத தமாகும்.
இந்தப் பற்றாக்குைறயான
அரசாங்கத்தின் வ மானம்
மற் ம் ெசலவினங்க டன் மாத்திரம் ெதாடர் ற்ற
என நான்
கூறிக் ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். எவ்வாறாயி ம், இந்த
பற்றாக்குைறயான
நாட் ன் இன்ைறய ெபா
நிதிகளில்
உண்ைமயான சுைமையப் பிரதிப க்கவில்ைல. ஏெனனில், அ
அரசாங்கத்தின் பல்ேவ வர ெசல த்திட்ட ெதாழிற்பா கைள
கவனத்திற் ெகாள்ளவில்ைல என்பதைன இப்பாரா மன்றத்தில்
நாம் அ க்க கூறி ள்ள டன் பாரா மன்றத்திற்கு ெவளியி ம்
பல வ டங்களாக இதைன கலந் ைரயா
ள்ேளாம்.
ஆகேவ, உண்ைமயான நிைலைமயிைன ெகௗரவ பாரா
மன்ற உ ப்பினர்க க்கும் ெபா மக்க க்கும் ெதாியப்ப த் தல்
ேவண் ம். நல்லாட்சியிைன ஏற்ப த் கின்ற எம
யற்சியில்
ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கைளேயா அல்ல
ெபா
மக்கைளேயா பிைழயாக வழிநடத் வதற்கு நாம் நிைனக்க
வில்ைல.
அரசாங்கப்ப கடன்
ைறயாகச் சமர்ப்பிக்கப்படாத
க்கிய பிரச்சிைனகள் கீேழ பட் ய டப்பட் ள்ளன.
அ.

சில

ெசலவிட்ட
நா
கடந்த பல வ டங்களின் ேபா
நிகழத்தக்க ெபா ப் க்கைள இப்பற்றாக்குைறயில் எவ்
வைகயி ம் பிரதிப க்கப்பட்
க்கவில்ைல. 2014இன்
இ தியில் அரசாங்கம் திைறேசாி உத்தரவாதங்களாக
அரச
உைடைம ெதாழில் யற்சிகளினால்
உட்
கட்டைமப்
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கைள ெசயற்
ப த் வதற்கு வர்த்தக வங்கிக க்கு பா 524 பில் யன்
ெப மதியான திைறேசாி
உத்தரவாதமாக
வழங்கி
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திைறேசாி உத்தரவாதங்கள், வங்கிக க்கான அரச ெதாழிற்
யற்சிகளின் ப கடன் மற் ம் அரச ெதாழில் யற்சிகளினால்
ெசயற்ப த்தப்பட்ட க த்திட்டங்க க்கான ெவளிநாட்
கடன்
ெதாைக என்பவற்ைற நாம் ஒன்
ேசர்ப்ேபாமாயின் வர
ெசல த்திட்டப்
பற்றாக்குைறயான
பிரசுாிக்கப்பட்ட
இலக்கங்கைளவிட மிக ம் அதிகமானதாக இ ப்பதைனக் காண
ம்.
தற்ெபா
நீங்கள்
ன்ைனய ஆட்சியில் எமக்கு விட் ச்
ெசன்ற வர
ெசல த்திட்டப் பற்றாக்குைறயின் அளவிைன
அவதானிக்க
ம். இ
ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் விட் ச்
ெசல்லப்பட்ட ஆேராக்கியமற்ற ஒ
விடயெமன்ப டன் நாம்
அவற்ைற அ பவிக்க ேவண்
ள்ள டன் அவ்விடத்தி
ந்
எம பயணத்திைன ம் ஆரம்பிக்க ேவண்
ள்ள .
இன் ம் சில வ டங்களில் அவ்வாறான ெசயற்பா களினால்
ெபா ளாதார ாீதியில் ேதால்வியைடந்த நாெடான்றாக எம
நாட் ைன த்திைர பதிக்கின்ற அள நிைலைம ஏற்பட் வி ம்.
இந்த 'மாற்றம்' இைன சாத்தியப்ப த்திய அைனவ க்கும் நான்
மீண் ம் நன்றி ெதாிவிப்ப டன் அவ்வா இடம்ெபறாவிட்டால்
எம
ெப ைமக்குாிய ேதசம் ேபரளவான ஜனநாயகமாக மாறி
ெபா ளாதாரமான
ேமாசமான
ஆட்சியாளர்களினால்
சூைறயாடப்பட்
க்கும்.
தற்கா க தர களின் அ ப்பைடயில் 2014இன் இ தியில்
அரசாங்கத்தின் ப கடன் நி ைவ
பா 7,373 பில் யனாகக்
காணப்பட்ட . இ தைலக்குாிய ப கடைன பா 357,233 ஆக
மாற்றிய .
எவ்வாறாயி ம்,
நான்
ேமேல
சுட் க்காட் ய
3
விடயங்கைள ம் நாம் உள்ளடக்குேவாமாயின் ெமாத்தப் ப கடன்
பா 8,817 பில் யனாக அதிகாிக்கும். இயல்பாகேவ தைலக்குாிய
ப கடன் ஏறக்குைறய 427,220 பாவாக அதிகாிக்கும். மீண் ம்
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ன்ைனய
அரசாங்கத்தினால்
இந்நாட் ன்
மக்கள்
மீ
சுமத்தப்பட்ட கடன் சுைமயிைன நீங்கள் நன்கு அவதானிக்க
ம்.
இந்த அைனத் ப் ப கடன்க ம் இந்நாட் ன் அப்பாவி
மக்களினால் ெச த்தப்பட ேவண்
ள்ள டன் இச்சுைமயிைன
தற்கால சந்ததியினர் மாத்திரமல்லாமல் எதிர்கால சந்ததியின ம்
சுமக்க ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள
என்ற உண்ைமயிைன
நான்
உங்க க்குத்
ெதளி ப த்த
ேவண் ம்.
2,500
வ டங்க க்கு அதிகமான வரலாற் சிறப்பம்சங்கைளக் ெகாண்ட
நா
என்ற வைகயில் நாம் ெப ைமப்ப கின்ற அேதேவைள
ன்ைனய
அரசாங்கத்தினால்
உ வாக்கப்பட் ள்ள
இந்த
ப கடன் வரலாற்றிைனக் ெகாண்
நாம் எவ்வா
ெப ைம
யைடய
ம். இ
அத்தியாவசியமான ம் ெவளிப்பைட
யானதாக ம் இ ந்ததா என்ற ேகள்வி ம் எம்மில் எ கின்ற .
ன்ைனய
ஆட்சியாளர்களினால்
ைகயாளப்பட்ட
பணக்
ெகா க்கல் வாங்கல்கள் எதிர்கால சந்ததியினர் அவற்றிைன மீளச்
ெச த்த ேவண் ய நிைல ஏற்பட் ள்ள
என்ற வைகயில்
அவர்கள் ெவட்கப்பட ேவண்
ள்ளனர்.
ெமாத்தப் ப கடன் மற் ம் தைலக்குாிய ப கடன்
விடயம்
ெமாத்தப் ப கடன் ( பா பில்.)
அரசாங்கப் ப கடன்
ெமாத்தப் ப கடன்:
அரச ப கடன், திைறேசாி
உத்தரவாதங்கள், அரச
உைடைம நி வனங்களினால்
வங்கிகள் மற் ம் ெவளிநாட்
லங்களினால் ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட கடன்கள்

2012
6,000

2013
6,793

2014
7,373

6,853

8,099

8,817

79.2

78.3

74.4

ெமாத்த உ.உ. தத்தில்
ெமாத்தப் ப கடன் (%)

ேமேல குறிப்பிட்ட 3 விடயங்க
உற்பத்திக்கான ெமாத்தப்ப கடன்
ேம ம் அதிகாிக்கும்.
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டன் ெமாத்த
விகிதம் 88.9

உள்நாட்
சத தமாக

ன்ைனய அரசாங்கத்தின் கீழ் வர
ெசல த்திட்டத்தில்
ெப ம்பாலான ஒ க்கீ கள் பிரதானமாக ஒ சிலேத உ திப்
ப த்தப்பட்டன. எவ்வாறாயி ம், 2015ஆம் நிதியாண் ற்கான
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லத்திற்கு நாம் ேமற்ெகாண்ட தி த்தங்களில்
அவற்றிைனச்
சீர்ப த் வதற்கான
நடவ க்ைககள்
எ க்கப்பட்டன.
வர
ெசல த்திட்டப் பற்றாக்குைற மற் ம் நாட் ன்
நி ைவயான ப கடைனக் குைறப்பதற்கும் உ தியான ம்
த்தாக்க நடவ க்ைககைள ம் நாம் எ க்கேவண்
ள்ள
என்ப இதன் லம் ெதளிவாகின்ற .
எம
திய
ன்ெமாழி கைளச் சமர்ப்பிப்பதற்கு
ன்னர்
இரண்
பிரதான விடயங்கைளக் குறிப்பி வதற்கு வி ம்
கின்ேறன்.
ெபா ளாதார வளர்ச்சி மற் ம் ெபயரள
ேவதனங்கள் அத் டன் ப கடன் மீள் ெகா ப்பன சுைம.
ெபா ளாதார வளர்ச்சி மற் ம் ெபயரள

ேவதனங்கள்

தற்ெபா
வளர்ந்
வ ம் சந்ைதப் ெபா ளாதாரங்களில்
ஒப்பீட்
ாீதியில் இலங்ைக உயர் ெபா ளாதார வளர்ச்சி
ெகாண்ட ெபா ளாதாரெமான்றாக ம் குைறந்த பண க்க மற் ம்
ேவைலயின்ைம மட்டங்கைள உைடய பண் கைளக் ெகாண்ட
நாடாக ம் இனங் காணப்பட் ள்ளதைன நாம் அறிேவாம்.
ஆசியப் பிராந்தியத்தி ள்ள நா கள்
ன்ேனற்றமைடவதற்
கான
பல்ேவ பட்ட
வாய்ப் க்கைள
இந்நா
ெபற் க்
ெகா த்தேதா உலகத்தில் பிரதான ெபா ளாதார நா களாகக்
க தப்ப ம் ேமற்கத்ேதய நா கைள ம் பின்தள்ளி உலகின்
ெபா ளாதாரங்களாக ன்ேன வதற்கு வாய்ப்பிைன அளித்த .
சீனா மற் ம் இந்தியாவினால் ஏற்ப த்தப்பட்ட பாாிய பாய்ச்ச
லான
ஆசிய நா கள்
ன்ேனற்றமைடவதற்கான திறைன
உலகிற்குக் காட்
ள்ள டன், இலங்ைக ஆசியப் பிராந்தியத்தில்
அதிகூ ய 90 சத தத்திற்கு அதிகமான எ த்தறி
தத்திைனக்
ெகாண்ட நா
என்ற வைகயில் எம
ஆற்றல்களிைன
அ ப்பைடயாகக் ெகாண்
நாம் சிறந்த இடத்திைன அைடந்
ள்ேளாமா என விமர்சன ாீதியாக ம் ேநாக்கேவண்
ள்ள .

அரசாங்க ப கடன்
ெமாத்தப் ப கடன்: அரச
ப கடன், திைறேசாி
உத்தரவாதங்கள்,
அரச உைடைம
நி வனங்களினால் வங்கிகள்
மற் ம்
ெவளிநாட்
லங்களினால்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
கடன்கள்

90.4

93.4

88.9

தைலக்குாிய ப கடன் ( பா)
அரசாங்க ப கடன்

295,165

331,653

357,233

ெமாத்தப் ப கடன்: அரச
ப கடன், திைறேசாி
உத்தரவாதங்கள்,
அரச உைடைம
நி வனங்களினால் வங்கிகள்
மற் ம்
ெவளிநாட்
லங்களினால்
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
கடன்கள்

337,140

395,379

427,220

ெபா வாக
ைமயான அபிவி த்தித் திட்டத்திற்குள் பாைத
வைலயைமப் மற் ம் ஏைனய உட்கட்டைமப் த் ேதைவப்பா
க க்கான ஏற்பா கைள ம் ெகாண்
த்தல் ேவண் ம். இங்கு
அவ்வாறான
ைமயான
அபிவி த்தித்
திட்டங்கள்
காணப்படாத டன் நாட் ன் ெபா ளாதாரத்திைனச் சீரழிக்கின்ற
சிலாின் வி ப் ெவ ப் க்க க்கு ஏற்றாற்ேபால் எ மாறான
க த்திட்டங்கள் உ வாக்கப்பட் அ ல்ப த்தப்பட்டன. ெதாி
ெசய்யப்பட்ட சில நகரங்கைள ெம கூட் அழகுப த்தல் மற் ம்
அரசியல் ாீதியான பின்னணிகளினால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
அபிவி த்தியில் கவனம் ெச த்தியைம ெபா ளாதாரத்திைன
ந வைடயச் ெசய் ள்ள டன் அ
ெபா ளாதார மீட்சிக்கான
மாற் வழிக க்கு அப்பா ம் ெசன் ள்ள .

ெமாத்த உள்நாட் உற்பத்தியில் சத தெமான்றாக 2014 இன்
இ தியில் அரசாங்கத்தின் ெமாத்தப் ப கடன் ஏறக்குைறய 74
சத தமாக இ த்தல் ேவண் ம். இந்த ப கடன் மட்டமான
சர்வேதச தராதரங்களின் அ ப்பைடயில் அதிகமாகும்.
நான்

இலங்ைகயின் வ டாந்த உண்ைமப் ெபா ளாதார வளர்ச்சி
கடந்த 3 வ டங்களின்ேபா
ஏறக்குைறய 7 சத தமாகக்
காணப்பட்ட அேதேவைள, இேத காலப்பகுதியில் ெபயரளவில்
வ டாந்தம் 15 சத தமாக வளர்ச்சியைடந்த .

ெப ந்ெத க்கள், விமான நிைலய மற் ம்
ைற கங்கள்,
பாாிய கட் டங்கள் என்பன மாத்திரம் நிைலயானதாக ம்
ஸ்திரத்தன்ைமக்கும் காரணமாக இ க்கமாட்டா . விவசாயம்,
ைகத்ெதாழில், ேசைவகள் மற் ம் ைகத்ெதாழில் ெதாடர்பான
ஏற் மதிகளின் நிைலைம என்ன?
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இ
தைலக்குாிய வ மானத்தில் குறிப்பிடத்தக்கள வளர்ச்
சிக்குக் காரணமாக அைமந்த டன் 2014 இல் ஏறக்குைறய 3,646
ஐ.அ.ெடாலராக அல்ல
477,600
பாவாக மதிப்பிடப்பட்
சர்வேதச வகுப்பாக்கங்க க்கைமவாக இ
ந த்தர வ மானப்
ெபா ளாதார மட்டங்க டன் ஒப்பிடக் கூ யதாக மி ந்த .
எவ்வாறாயி ம், ெபயரளவில் காணப்பட்ட ேதசிய வ மான
வளர்ச்சி ஒவ்ெவா
பிரைசயின ம் வாழ்க்ைகத் தரத்திைன
ேமம்ப த் வதாகக்
காணப்படவில்ைல.
சாதாரண
ஒ
பிரைசயிைன அவர் தைலக்குாிய வ மானம் அதிகாித்
சுபிட்ச
நிைலயிைன அைடந் ள்ளாரா எனப் பார்த்தல் ேவண் ம்.
அவ்வாறின்ேறல் அங்கு ஏேதா தவ இடம்ெபற் ள்ள . எம
மாண் மிகு பிரதமர் அ க்க
குறிப்பி வ ேபால சிலர் தம
சிறப் ாிைமகைளப் பயன்ப த்தி நன்ைமயைடயாமல் அைனத் ப்
பிரைசக ம் நன்ைமயைட ம் வைகயில் ெபா ளாதாரத்திைன
உ வாக்குதல் ேவண் ம்.
ஒ
சில கு ம்பங்கள் மாத்திரம்
சுபிட்சம் அைடவதன் லம் எம
நாட் ன் பங்காளிகளான
அைனத் ப் பிரைசக ம் நன்ைமயைடவர் என நாம் நம்பவில்ைல.
ஏைனயைவகைளவிடக்
குைறந்த
மட்டத்தில்
சில
ெபயரளவிலான ேவதனங்கள் அதிகாித் ள்ளன. கடந்த இரண்
வ டங்களின்ேபா
சராசாியாக 10 சத தத்திற்குக் குைறவான
அதிகாிப்
அரசாங்கத் ைறயின்
ெபயரள
ேவதனத்தில்
ஏற்பட் ள்ள டன்
பண க்கத் டன்
தி த்தப்ப ம்ெபா
உண்ைமயான
ேவதனத்தில்
வ டாந்த
வளர்ச்சியான
ஏறக்குைறய 5 சத தமாகும். இ கு ம்பங்களின ெகாள்வன
ஆற்ற ைன ேமம்ப த் வதற்குப் ேபாதியதாக இ க்கா .
ேம ம், உண்ைமயான ேவதனம் ஊழியச் சந்ைதயில் சில
ண்டங்கைளப் பாதித் விடக்கூ ம்.
இந்நிைலைமயான , ேவதன மட்டம் மற் ம் விைல மட்டம்
ஆகிய இரண்
ம் சில தி த்தங்கைள ேவண் நிற்கின்ற . ‘100
நாள் ரட்சி’ நிகழ்ச்சித் திட்டத்திற்குள் மாதெமான் க்கு 10,000
பாவாக சம்பள அதிகாிப் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ டன் அதில்
5,000
பா 2015 ெபப்ரவாி மாதத்தி
ந்
அதிகாிக்கப்பட்
2015 ன் மாதத்தில் மீதி அதிகாிக்கப்ப ம். அரசாங்க ஊழியர்
களின் ெபயரளவிலான ேவதன வளர்ச்சியான
2014 உடன்
ஒப்பி ைகயில் 2015 இல் ஏறக்குைறய 47 சத தத்தினால்
அதிகாிக்குெமன மதிப்பிடப்பட் ள்ள .
குைறந்த பண க்க
நிைலைமயில் உண்ைமயான ேவதன வளர்ச்சி ம் காணப்பட்ட
ன்ைனய வ டத் டன் ஒப்பி ைகயில் 2015 இல் 40 சத தமாக
அதிகாிக்கும்.
இனங்காணப்பட்ட ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகளின் விைலக்
குைறப் டன் அைனத் க் கு ம்பங்களின ம் உண்ைமயான
வ மானத்திைன அதிகாிக்கச் ெசய்வதில் சாதகமான தாக்கத்திைன
ஏற்ப த் ம்.
இந்த வைகயில் அைனத்
இலங்ைகயர்கள்
அைனவ க்குமான எதிர்கால
ன்ேனற்றம் நல்லாட்சி மற் ம்
சமவாய்ப் என்ற ேவைலச் சட்டகத்திற்குள் உ தி ெசய்யப்ப ம்.
கடன் மீள் ெகா ப்பன

சுைம

ப கடன் ேசைவக் ெகா ப்பன கள் அரசாங்கத்தின் வர
ெசல த்திட்டத் ெதாழிற்பா களில் பாாிய அ த்தெமான்றிைன
உ வாக்குகின்ற
என்பதைன நாம் நன்கறிேவாம். 2015 இல்
மாத்திரம், வட் க் ெகா ப்பன கள்
பா 425 பில் யனாக ம்
ப கடன் மீள்ெகா ப்பன
பா 840 பில் யனாக ம் ஆக,
ெமாத்தப் ப கடன் ேசைவ பா 1,265 பில் யனாகும்.
2015ஆம் ஆண் ற்கான தி த்தப்பட்ட வர
ெசல த்
திட்டத்தில் இ
வ மானத்தில் ஏறக்குைறய 77 சத தமாகக்
காணப்ப ம். இ ெபா மக்க க்கான பல்ேவ அத்தியாவசிய
ேசைவகைள
வழங்குவதற்கு
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
காணப்ப ம் இடப்பாட் ைனக் குறிப்பிடத்தக்கள
வைரய த்
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ள்ள .
ப கடன் மீள்ெகா ப்பன ெதாடர்பில் பின்வ வன
வற்ைற எ த் க்காட் வதற்கு நான் வி ம் கின்ேறன்.
அ.

2015 இல் இ தரப் , பல்தரப் நி வனங்க க்கான
ப கடன் மீள்ெகா ப்பன அேதேபான் வர்த்தக கடன்
ெப ைககள் மற் ம் ஏற் மதிக் கடன் என்பன 1,394
மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர்களாகக் காணப்ப ம். இந்த
லங்க டன் ெதாடர்பான ெமாத்தப் ப கடன் மீள்
ெகா ப்பன கள் அ த்த 5 வ டங்களில் ஏறக்குைறய
8,461 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலராகக் காணப்ப ம். இ
2014 இன் இ தியில் காணப்பட்ட 5,000 மில் யன்
ஐ.அ.ெடாலர் சர்வேதச நாணய றிக க்கான மீள்
ெகா ப்பனவிைன ம் உள்ளடக்குகிற . இத்ெதாைக
யான
2015 – 2020 காலப்பகுதியின்ேபா
திர்ச்சி
யைடகின்ற .

ஆ.

திைறேசாி றிகள் மற் ம் உண் யல்களில் ெவளிநாட்
தலீ கள் ப ப்ப யாகக் குைறவைடவ டன் சர்வேதச
லதனச் சந்ைதயில் ஏற்பட் வ ம் சாதக நிைலைம
காரணமாக அரசாங்க
றிகளில்
தலீ
ெசய்யப்
பட் ள்ள
ெவளிநாட்
தலீ களான
திர்
காலத்திற்கு ன்ேப விற்பைன ெசய்யப்படலாம்.

இ.

பாாியளவிலான க த்திட்டங்க க்காக அண்ைமயில்
ெபறப்பட்ட கடன்களில் ெப ம்பாலானவற்றின் மீள்
ெகா ப்பன கள் சராசாி 3 – 4 வ ட ச ைகக் காலம்
வைடந்ததன்
பின்னர்
இவ்வாண்
ந்
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள .

ஈ.

பா காப்
ெதாடர்பான கடன்க க்காக வழங்குநர்
க க்கு 15 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர்கைள ெச த்த

ேவண்
ள்ள . ேம ம், இ வைர எமக்குச் சாியான
அள ெதாியாத ெஹட்ஜின் ெகா க்கல் வாங்கல்கள்
ெதாடர்பான
ெகா ப்பன கைள
ேமற்ெகாள்ள
ேவண்
ள்ள .

தற்ெபா
காணப்ப கின்ற
நீண்டகால
ப கடன்
மீள்ெகா ப்பன க டன் இக்கடன்களின் மீள் ெகா ப்பன
வான
எதிர்வ கின்ற
வ டங்களின்ேபா
ெவளிநாட் ச்
ெசலாவணி ெவளிப்பாய்ச்ச ைனப் பாாியளவில் அதிகாிக்கும்.
இந்தவைகயில், கு கிய காலத்தில் ப கடன் மீள்ெகா ப்பன
ேதைவப்பா கைள
ஈ ெசய்கின்ற
சுைமயான
சர்வேதச
ஒ க்குகளின் அளைவக் குைறவைடயச் ெசய் ம். கடந்த சில
வ டங்களில் ெச த்தப்பட்ட ெவளிநாட் கடன்க க்கான வட்
விகிதங்கள் பின்னிைணப் IIIஇல் காட்டப்பட் ள்ள .
இன்
நாம் ஒ
நா
என்ற வைகயில் எப்ப
ந வான
நிைலயில் காணப்ப கின்ற
என்பதைன ம் மற் ம் நாட் ன்
ேமாசமான ெபா ளாதார நிைலைய ம் இ
படம்பி த் க்
காட் கின்ற .
இந்த வைகயில் ஏற் மதி வ மானங்கைள
அதிகாிப்பதற்கான உ தியான ேதைவப்பா காணப்ப வ டன்
அரசிைறத் ெதாழிற்பா களில் அ த்தத்திைன ஏற்ப த்தக்கூ ய
அேதேபான்
ெவளிநாட் த் ைறயில்
ஸ்திரநிைலயிைன
ஏற்ப த் கின்ற நீண்டகால கடப்பா க டன் கு கியகால
கடன்கள் குைறக்கப்பட ேவண்
ள்ள .
ெசலவின

ன்ெமாழி கள்

இன் சமர்ப்பிக்கப்ப ம் இைடக்கால வர ெசல த்திட்டம்
'100 நாள்
ரட்சி' இன் மிக
க்கிய பணிகளிெலான்றாகக்
காணப்ப கின்ற . என்ைனப் ெபா த்தவைர இதைன நான் '100
நாள் சவால்' என அைழக்கின்ேறன். ேதர்தல் பிரசாரத்தின்ேபா
வாக்களிக்கப்பட்ட '100 நாள் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்' உள்ளடக்
கத்திைன ம் விஞ்சிய அளவில் நாம் இலங்ைக மக்களின்
நன்ைமக்காக வழங்குவதற்கு திட்டமிட் ள்ேளாம்.
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ப கடன் சுைமயிைன அதிகாிக்காத வைகயில் உ திப்
ப த்தக்கூ ய ேபாதிய வ மான
ன்ெமாழி க டன் ெவளிப்
பாய்ச்சல்கள் இணக்கம் காணப்ப தல் ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ
தயாாிக்கப்பட்ட வர ெசல த்திட்டத்தின் அதிகாித்த ெசலவான
ஆட்சியாளர்களின்
ெகௗரவத்ைதக்
கட் ெய ப் வ டன்
அநாவசியமான ெசல கைள ம் உள்ளடக்கியதாகக் காணப்
பட்ட .
இ
இவ்வறிக்ைகையத் தயாாிக்கும் கு வின்
வாழ்க்ைகைய இலகுப த்திய .
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பாரா மன்ற உ ப்
பினர்கேள
அதிகாித்த
வாழ்க்ைகச்
ெசலவினால்
கடந்த
தசாப்தங்களின்ேபா ெசால்ெலாணாத் ன்பங்கைள அ பவித்த
இலங்ைக மக்கள் ஆச்சாியமிக்க சந்ேதாசெமான்றிைன அ பவிக்க
ள்ளனர். நாம் ச கத்தி ள்ள வறிய மக்களின் சுைமயிைன
இலகுப த் வ
ெதாடர்பில் சாதகமான நடவ க்ைககைள
எ த் ள்ேளாம்.
அவர்க ம் எம
நாட் ன் பங்காளிகேள.
ேதசத்ைதக் கட் ெய ப் வதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பிைன
வசதி
பைடத்தவர்கள்
மற் ம்
மிக ம்
ெசல்வந்தர்கள்
ேமற்ெகாள்வதற்கான காலம் வந் ள்ள .
ன்ைனய ஆட்சியில்
சில தனிப்பட்டவர்க ம் நி வனங்க ம் சாதாரண அளைவவிடக்
கூ ய ச ைககைளப் ெபற் ள்ள டன் மிதமிஞ்சிய இலாபங்
கைள ம் ெபற் ள்ளைம நாம் நன்கறிேவாம்.
ஆரம்பத்தில் குறிப்பிடப்பட்டவா
ன்ைனய ஆட்சியில்
காணப்பட்ட 60 அைமச்சுக்கள் 31 ஆக குைறக்கப்பட் ள்ள .
இந்நடவ க்ைகயினால் மாத்திரம் வ டத்திற்கு ஏறக்குைறய பா
1,500 மில் யைன ேசமிக்க
ெமன்ப டன் அவற்றிைன
ேம ம்
விைனத்திறனான
உற்பத்தி
ேநாக்கங்க க்காகப்
பயன்ப த்த
ம்.
ன்ைனய ஆட்சியாளர்களால் வளங்கள் அரசியல் ேநாக்கங்
க க்காகக் குறிப்பிடத்தக்கள
ண க்கப்பட் ள்ளன. இ தான்
அவர்க க்கும் இந்நாட் ன் மக்கள நலைனக் க த்திற்ெகாண்ட
எமக்கும் இைடயிலான ேவ பாடாகும்.
அரசாங்கத் ைறச் சம்பளத் தி த்தம்
'100 நாள் ரட்சி' இல் எம
பிரதான
ன்ெமாழி களில்
ஒன்றிைன நான் இங்கு குறிப்பி வதற்கு வி ம் கின்ேறன்.
இந்நாட்
ள்ள அரசாங்க ஊழியர்க க்கு மாதச்சம்பளத்திைன
பா 10,000 இனால் அதிகாிப்பதாக நாம் வாக்களித்தி ந்ேதாம்.
ஆரம்பமாக 2015 ெபப்ரவாியில் பா 5,000 வழங்கப்ப ம்.
ஏறக்குைறய 1.3 மில் ய க்கு அதிகமான நிரந்தரப் பதவி
வகிக்கும் அரசாங்க ஊழியர்கள் இவ்வ டம் சனவாியில் அவர்கள்
ெபற் க்ெகாண்ட
சம்பளத்திைனவிட
5,000
பாவிைன
அதிகமாகப் ெபறவி க்கின்றனர் என்பதைனத் ெதாிவிப்பதில் நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்
மக்கள்
கம் ெகா க்கின்ற
பல்ேவ
பிரச்சிைனகைளத்
தீர்ப்பதற்கான
பாாியெதா
நிவாரணமாக இ இ க்குெமன்பதைன நான் அறிேவன். இந்த
ெமாத்தச் சம்பள அதிகாிப்பான பா 10,000/-, ஒ பணியாளாின்
மாதாந்தச் சம்பளத் டன் ேசர்க்கப்ப ம் ப யாகக் க தப்ப ம்.
ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
இந்தச்
சம்பளத்
தி த்தமான
இலங்ைக வரலாற்றில் அரசாங்க ஊழியர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட ஆகக் கூ ய சம்பள அதிகாிப்பாகப் பதியப்ப ம்.
எம
நாட் ன்
நிர்வாகத்தில்
பங்களிக்கின்ற
அரசாங்க
ஊழியர்க க்கான இந்தச் சம்பள அதிகாிப்பிைன ன்ெமாழிகின்ற
சந்தர்ப்பம்
எனக்குக்
கிைடத்தைமையயிட்
மகிழ்ச்சி
யைடகின்ேறன். இ
2015இல்
பா 86,500 மில் யன்கைளச்
ெசலவினமாகக் ெகாண்
க்கும்.
ஆசியப் பிராந்தியத்தில் காணப்ப கின்ற தராதரங்க க்ேகற்ப
உற்பத்தித் திறைன ேமம்ப த் வதற்குத் ெதாழிற்சங்கங்கள்,
அரசாங்க ஊழியர்கள் மற் ம் அரசாங்கத் ைறயின் பங்காளிகள்
அைனவ க்கும் நான் அைழப் வி க்கின்ேறன்.

தனியார்
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ம் சம்பளங்க

ம்

இணக்கப்பா கைள
உ திப்ப த் வதன் லம்
ேதசிய
நல் ணக்கத்தில் அரசாங்கத்திற்கு உத வதற்கு அைனத் த்
தனியார் ைற ெதாழில் வழங்குனர்கள் அைனவைர ம் நான்
விநயமாகக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். அத்தைகய சாதகமான
யற்சியான
உள்ளவர்க க்கும்
இல்லாதவர்க க்கும்
இைடயில் காணப்ப ம் இைடெவளியிைனக் குைறப்ப டன்
இல்லாதாக்கும் என்பதைன நான் உ தியாக நம் கிேறன். மனித
லதனம் என்ப
மிக
க்கிய சாதனம் என்ப டன் உங்கள
கம்பனியில்
சிறந்த
ஆதனெமான்றாகும்.
எனேவ,
உற்பத்தித்திறைன அதிகாிப்பதற்கு உத வ டன் மகிழ்ச்சிகரமான
ேவைலத்தள சூழெலான்றிைன உ வாக்குவதற்கு உத கின்ற
ஊழியப்பைடெயான்றிைனப்
ேப வதற்குத்
தயாராக
இ க்கின்ேறாம்.
விேசடமாக எாிெபா ட்களின் ெசல க் குைறப்பி டாக
உள்ளீட் ச் ெசல களில் ஏற்ப ம் ேசமிப்பிைனக் க த்திற்
ெகாண்
உற்பத்தித்திறைன அதிகாிக்கும்வைகயில் ஊழியர்
ஒ வ க்கு மாதெமான் க்கு
பா 2,500 இைனச் சம்பள
அதிகாிப்பாக வழங்குவதற்குக் கவனம் ெச த் மா
தனியார்
ைறயிைனக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன். எவ்வாறாயி ம்,
ெதாழில்ெகாள்ேவார் இம் ன்ெமாழியப்பட்ட அதிகாிப்பின் ஒ
பகுதியாக உணைவப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான ெசல ேபான்ற
காசல்லா நன்ைமகளி டாக உ வாகும் ஏதாவ
ெப மதி
யிைன ம் உபேயாகிக்கலாம். தனியார் ைற ஊழியர்களினால்
வழங்கப்ப கின்ற
பங்களிப் கைள ம்
நிைன கூ வேதா
ெதாழில் வழங்குனர்க ம் சாதகமான வ மானத்திைனப் ெப ம்
வைகயில் தனியார்
ைற உ திப்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம்.
வளர்ச்சியின்
க்கிய காலப்பகுதி என்ற வைகயில் நாட்
ள்ள
தனியார்
ைறயினர் தம
நி வனங்களின் அச்சாணியாகக்
காணப்ப கின்ற
மனிதவளத்திைன
ன்ேனற் வதற்கான
சிறந்தெதா சந்தர்ப்பமாகும்.
இப்பிராந்தியங்களான
திய அரசாங்கத்தினால் மீண் ம்
GSP+ வாிச்ச ைக வசதியிைன மீள் ெபற் க்ெகாள்வதற்கான
ன்ென ப் களின் லம் கிைடக்கும் நன்ைமயிைனப் ெபற் க்
ெகாள் ம். மாண் மிகு பிரதமர் மற் ம் ெவளிநாட் அ வல்கள்
அைமச்ச ம் இவ்விடயம் ெதாடர்பாக மிக ஆர்வத் டன்
யற்சித் க்ெகாண் ள்ளனர் என்பதைனத் ெதாிவிப்பதில் நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
நா
இந்த ச ைகயின் லம் பல
வ டங்கள்
நன்ைமயிைன
அ பவித்த டன்
நாட் ன்
ைகத்ெதாழில் ஏற் மதிக்குச் சந்ேதகமின்றி உதவி ாிந் ள்ள .
ரதி ஷ்டவசமாகக் கடந்த அரசாங்கம் இதைனச் சாதகமாக
ேநாக்காததால் நா
என்ற வைகயில் நாம் அதன் லம் பல
இழப் க்கைளச் சந்தித்ேதாம்.
இந்த வசதி இழக்கப்பட்டதனால் கடந்த 7 வ டங்களில்
ஏறக்குைறய 5,000 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர் நட்டேமற்பட்ட .
அ மாத்திரமன்றி இதனால் இழக்கப்பட்ட ேவைலவாய்ப் க்கள்
எண்ணிலடங்காதைவ. இன் ம் பலர் இவ்வசதி நீக்கப்பட்டதன்
காரணமாக
அவர்கள
ெதாழில்கைள
இழந்
கஷ்டப்
ப கின்றனர். இதன் லம் ெதாழி ம் வ மான ம் இழக்கப்பட்
வ ைமக்குத் தள்ளப்பட்டனர்.
இ ஏற் மதித் ைறயில் மிக ேமாசமான பின்னைட க்குக்
காரணமான டன் வர்த்தக மீதி, ெசன்மதி நி ைவ மற் ம்
ெவளிநாட் ஒ க்கம் என்பவற்றி ம் க ைமயான தாக்கங்கைளச்
ெச த்திய .
GSP+ வாிச்ச ைக வசதியிைனப்
ப்பிப்பதன் லம் திய
ெதாழிற்சாைலகைள ஆரம்பிப்ப டன் மற் ம் கடந்த பல
வ டங்களாக
டப்பட்
க்கின்ற ெதாழிற்சாைலகைள மீள
ஆரம்பிப்ப ம் எம
திட்டமாகும். இதன் லம் தனியார்
ைறயினர் பாாியெதா வளர்ச்சிையப் ெபற் க்ெகாள்வர்.
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இச்சந்தர்ப்பத்தில் ஐேராப்பிய
ஒன்றியமான
இலங்ைகயி
ந்
மீன்
உற்பத்திகைள
இறக்குமதி ெசய்வைத இைடநி த்தி ள்ள . இ 2015 ஜனவாி
15 இ
ந் அ
க்கு வந் ள்ள .
அேதேவைள, ஐேராப்பிய ஒன்றியமான சர்வேதச கடல்சார்
சட்டக் கடப்பா கைளச் ெசயற்ப த்தல் மற் ம் ெசயற்திறனான
மீன்பி ப் படகுக் கண்காணிப்
ைறைமெயான்ைறச் ெசயற்
ப த் தல் மற் ம் ஆழ்கடல் மீன்பி ப் படகுக க்குத் தைடயிைன
விதித்தல்
ஆகிய
விடயங்கள்
ெதாடர்பாக
ஐேராப்பிய
ஒன்றியத்தின் தைட அ
க்கு வ வதற்கு
ன் மாதங்க க்கு
ன் ேமற்கூறப்பட்ட விடயங்கைள மீளாய் ெசய்வதற்கான ஒ
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கியி ந்தேபாதி ம்
ன்ைனய அரசாங்கம்
இவ்விடயத்திைனப்
ெபா ட்டாகக்
ெகாள்ளாத டன்
இ
ெதாடர்பில்
எவ்விதமான
பயன்மிக்க
நடவ க்ைககைள ம்
எ க்கவில்ைல.
எவ்வாறாயி ம், இ
க்கிய விடயெமான் என்ற வைகயில்
குறிப்பாக
எம
மீனவ
ச கத்தினர்
மற் ம்
மீன்
ஏற் மதியாளர்க டன்
ெதாடர் பட்ட
என்ற
வைகயில்
இத்தைடயிைன நீக்குவதற்குப் ெபா ப்பான அரசாங்கெமன்ற
வைகயில் இத்தைடைய நீக்கி ஐேராப்பிய ஒன்றியத்திற்கு மீன்
ஏற் மதிைய மீள் ெதாட வதற்கான அைனத்
நடவ க்ைக
கைள ம் எ த் க்ெகாண்
க்கின்ற . இ
ெவற்றியளிக்கும்
பட்சத்தில் தனியார்
ைறயின க்குப் பின்தங்கிய பிராந்தியங்
களில் தம
நடவ க்ைககைள விாி ப த் வதற்குப் பல திய
சந்தர்ப்பங்கைள அளிக்கும்.
ஓய் தியத் தி த்தங்கள்
எம
தாய்நாட் ன் இைளப்பாறிய அரசாங்க ஊழியர்கள்
நாட் ன் நல க்காகப் பாாியள பங்களிப் ச் ெசய் ள்ள டன்
அவர்கள
இைளப்பாறல் காலத்தில் இந்தத் தி த்தத்திைன
வழங்குவ மிக ம் ெபா த்தமானதாகும்.
இந்த வைகயில் அரசாங்க ேசைவயி
ந் இைளப்பாறியவர்
க்கான ஓய் தியத் ெதாைகயிைன அதிகாிப்பதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன். அவர்களின் நலனில் நாம் அக்கைறேயா
இ ப்பதைனக் க த்திற்ெகாண்
2015 ஏப்ரல் மாதத்தி
ந்
மாதாந்த ஓய் தியத் ெதாைக
பா 3,500/- ஆக அதிகாிக்கும்
வைகயில் ேமலதிகமாக 1,000 பாவினால் அதிகாிப்பதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இந்த
ஓய் திய
அதிகாிப்பினால்
ஏறக்குைறய 550,000 ஓய் தியம் ெப நர்கள் நன்ைமயைடவ
டன் இம் ன்ெமாழி க்காக நாம்
பா 4,900 மில் யைன
ேமலதிகமாகச் ெசலவிட ேவண்
ள்ள .
க

ச ர்த்தி நலன் ாித் திட்டம் - ச ர்த்திக் ெகா ப்பன கைள
அதிகாித்தல்
ச ர்த்தித் திட்டமான
ஆரம்பிக்கப்பட்ட நாளி
ந்
ச ர்த்திப் பயனாளிக க்கு ைறயான திட்டெமான் அறி கப்
ப த்தப்படவில்ைல. ச கத்தி ள்ள ேதைவ ைடய ைறயினைர
இனங்
காண்பதற்கான
ைறயான
ஆய்
ெவான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட
ேவண்
ள்ள .
இத்
திட்டத்திைன
நைட ைறப்ப த்
வதற்கான
நிர்வாகச்
ெசலவினமான
வ டெமான்றிற்கு
பா
10
பில் ய க்கு
அதிகமான
ெசலவிைனக் குைறத்
மிக ம் பய
திவாய்ந்த
ைறயில்
எதிர்கால ச ர்த்திக் ெகா ப்பன கள் ேமற் ெகாள்ளப்ப ம்.
100
நாள்
ரட்சி
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தில்
வாக்கு தி
யளிக்கப்பட்டவா
ச ர்த்தி பயன்ெப நர்கள், 2014
ெசம்பர்
இ தியில் காணப்பட்ட, வகுதிகள் மற் ம் பயன்ெப நர்களின்
எண்ணிக்ைக என்பவற்ைற அ ப் பைடயாகக்ெகாண் , 2015
ஏப்பிர ல் இ ந்
அ
க்கு வ ம்வைகயில், 200
த
அதிகாிப் டன்,
மாதாந்தக்
ெகா ப்பன கள்
அதிகாித்
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வழங்கப்ப ம். இந்தப் பின் லத்தில், 2014ஆம் ஆண் க்கான
ச ர்த்தி ஒ க்குத்ெதாைக பா 13.5 பில் யன், 2015இல் 40.5
பில் யனாக அதிகாிக்கப்ப ம்.
கிராமியப் பிரேதசங்களில் நிதி கிைடப்பனவிைன அதிகாிக்கும்
ேநாக்கத் டன் ச ர்த்தி/ திவிெநகும வங்கிகள் பிராந்திய
அபிவி த்தி வங்கி டன் ஒ ங்கிைணப் ச் ெசய்யப்ப ம்.
சிேரஷ்ட பிரைசகளின் நிைலயான ைவப் க்க
வட்
தங்கள்

க்கான ச

ைக

இந்த நாட்
ள்ள சிேரஷ்ட பிரைசக க்கு வழங்கப்ப கின்ற
குைறந்த வட்
தங்கள் ேமாசமான பாதிப்பிைன ஏற்ப த்தி
யி ப்பதைன நாம் அறிேவாம்.
குறிப்பிடத்தக்கள
சிேரஷ்ட
பிரைசகள் அவர்கள
ைவப் க்களின்மீ
ெபறப்ப ம் மாதாந்த
வட் வ மானத்தின் லம் வாழ்ந் வ வ
குறிப் பிடத்தக்க .
அவர்கள்மீ
நாம் கூ ய அக்கைற ெகாண் ள்ேளாம் என்ற
வைகயில் '100 நாள் ரட்சி' இன்கீழ் அவர்கள
நிைலயான
ைவப் க க்கான
வட்
தங்கைள
அதிகாிப்பதற்கான
யற்சிகைள நாம் எ த் ள்ேளாம்.
பா 1 மில் யைன அல்ல
அதற்குக் குைறவான
ெதாைகைய, உாிமம்ெபற்ற வணிக வங்கிகளி ம், உாிமம்ெபற்ற
விேசட வங்கிகளி ம் ேசமித் ள்ள சிேரஷ்ட பிரைஜக க்கு,
வ டத்திற்கு 15% உயர் வட்
தம் வழங்கப்ப ெமன
அறிவிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
ஆேராக்கியமான தாய்ைம - சுகாதார நலன்ேபண் உதவி
ேபாஷாக்குமிக்க ஆேராக்கிய ச கம் என்ப
நாெடான்றின்
ெசாத்தாக இ ப்பதால் விேசடமாகத் தாய்ைம டன் ெதாடர்பான
விடயங்களில்
கூ ய
கவனம்
ெச த்த
ேவண்
ள்ள .
எவ்வாறாயி ம், குைறந்த வ மானம் ெப கின்ற கர்ப்பிணித்
தாய்மார்க க்கிைடயிலான ேபாஷாக்கு மட்டம் நாட்
ள்ள
ந த்தர வகுப்பினாிைனவிடக் குைறவாகக் காணப்ப கின்ற .
இவர்க க்கான உதவி இலத்திரனியல் வங்கி அட்ைடகளின்
லம் வழங்கப்ப வ டன் இரண்
வ ட காலப்பகுதிக்கு
இம்மானியம் வழங்கப்ப ம். அவ்வா வழங்கப்பட்ட நிதி குறித்த
ேநாக்கத்திற்காகப் பயன்ப கின்றதா என்ப
குறித்த காலப்
பகுதிக்குள் உ திப்ப த்தப்ப ம்.
திதாகப் பிறந்த குழந்ைத
மற் ம் தாய்மாாின் நலைனக் க த்திற்ெகாண் வழங்கப்ப கின்ற
மானியத்தின் லம் எதிர்பார்க்கின்ற அைனத்
நன்ைமகைள ம்
அவர்கள் ெப கின்றனரா என்பதைன உ திப்ப த் வதற்குத்
தம
உத்திேயாகத்தர்க க்கு வழிகாட்டல்கைள ம் உதவி
யிைன ம்
வழங்குவதற்குக்
ெகௗரவ
சி வர்
பராமாிப்
அைமச்சாின் உதவியிைன நாம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.
குறித்த தாய்மார் பிரசவிக்கும் குழந்ைதகள் ஆேராக்கிய
மானைவயாக இ ப்பதைன உ திப்ப த் வதற்கு '100 நாள்
ரட்சி' இன் கீழ் அவர்க க்கான ேபாஷாக்குண கைள
வழங்குவதற்காக ஒவ்ெவா கர்ப்பிணித் தாய்மார்க க்கும் பா
20,000 ெகா ப்பனவாக வழங்குவதற்கு நாம் உத்தரவாத
மளிக்கின்ேறாம்.
இதற்காக வ டெமான்றிற்கு
பா 2,000
மில் யைனச் ெசலவிட ேவண்
ள்ள .
குறித்த 20,000
பாவிைனத்
ஷ்பிரேயாகம் ெசய்யாதி ப்
பதைன உ திப்ப த் வதற்கு நிதியிைனப் பயன்ப த் கின்ற
ைறெயான்
சுற் நி பெமான்றின்
லம் ெதளி ப த்தப்
ப ம்.
விவசாயிக
ெசய்தல்

க்கு

வழங்கப்பட்ட

ற்பணங்கைள

இரத் ச்

எம
நா
விவசாயத்திைன அ ப்பைடயாகக் ெகாண்ட
என்ற வைகயில் எம
நாட் ன் ெபா ளாதார வளர்ச்சியில்
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விவசாயிகளின் பங்களிப்பிைன நாம் மறந் விட
யா .
அவர்கள் தம விவசாய நடவ க்ைககைள ன்ென ப்பதற்காகத்
தம
ெப மதியான ெசாத் க்கைள அடகு ைவப்பதன் லம்
வங்கிகளி
ந் ம்
ஏைனய
வழிகளின்
ல ம்
கடன்
ெப வதைன எம்மால் அறிந் ெகாள்ள
ம். அண்ைமயில்
ஏற்பட்ட இயற்ைக அனர்த்தங்களின் விைளவாகத் தம பயிர்கள்
அழிவைடந்ததனால் அவர்கள் பல்ேவ
கஷ்டங்கைள எதிர்
ேநாக்கியதைன நாம் நன்கறிேவாம். இந்நிைலயில் அவர்களில்
ெப ம்பாலாேனார்
வங்கிக க்கான
கடன்கைள
மீள்
ெகா ப்பன ெசய்வதற்கு
யா காணப்ப கின்றனர்.
வங்கிக க்குத் தம
கடன்கைள மீளச் ெச த் வதற்கு
யா ள்ள இவ்விவசாயிகள் ெதாடர்பில் கூ ய கவனம்
ெச த்தி ள்ேளாம். இதனால் '100 நாள்
ரட்சி' இன்கீழ்
அவர்க க்கான
நிவாரணங்கைள
வழங்குவதற்கு
நாம்
ன்ெமாழிகின்ேறாம். தற்ெபா
வர்த்தக வங்கிகளி
ந்
விவசாயிக க்குக் கடனாக வழங்கப்பட்ட ஆகக்கூ ய கடன்
லதனம் 100,000 பாவில் தற்ெபா
நி ைவயாக இ க்கும்
ெதாைகயில்
50
சத த
விலக்களிப்பிைன
நிவாரணமாக
வழங்குவதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன். இதற்கான ெசலவினம்
அரசாங்க வர ெசல த்திட்டத்தில் பா 2,500 மில் யனாகும்.
விவசாயப் ெபா ளாதாரத்திைன
உத்தரவாத விைலகள்

வி த்தி

ெசய்வதற்கான

விவசாயிக க்கு ேம ம் ஊக்குவிப்
வழங்கும் பிரதான
நடவ க்ைகெயான்றாகத் ெதாி ெசய்யப்பட்ட ெபா ட்க க்கான
உத்தரவாத
விைல
நிர்ணயம்
கவனத்திற்ெகாள்ளப்ப ம்.
இத் ைறயில் ஈ ப பவர்களின் நிச்சயமற்ற தன்ைமயிைன இ
குைறக்கும். இதற்கைமவாகப் பின்வ ம் உத்தரவாத விைலக்
கட்டைமப் ெசயற்ப த்தப்ப ம்.
அ.

ஒ கிேலா கிராம் ெநல் ெகாள்வன க்கான உத்தரவாத
விைல 50
பாவாக அதிகாிக்கப்ப ம்.
இ
2015
ெப ம்ேபாகத்தி
ந்
ஆரம்பிக்கப்ப வேதா
ெநல் ன் வைக, ெகாண் ள்ள ஈரப்பதன் மற் ம் தரம்
என்பவற்றின் அ ப்பைடயி ம் ெநல்லான
தரம்
பிாிக்கப்ப ம். ஊழல் மற் ம் ஷ்பிரேயாகம் என்பவற்
றிைனத் தவிர்ப்பதற்குக் க ைமயான ெகாள்வன
நைட ைறகள் அ ல்ப த்தப்ப வ
அரசாங்கத்தின்
க்கிய குறிக்ேகாளாகும்.

ஆ.

ஒ கிேலா கிராம் உ ைளக்கிழங்கு ெகாள்வன க்கான
உத்தரவாத விைல 80 பாவாக அதிகாிக்கப்ப ம்.

இ.

ஒ கிேலா கிராம் ேதயிைல ெகாள்வன க்கான உத்தர
வாத விைல 80 பாவாக அதிகாிக்கப்ப ம்.

ஈ.

ஒ கிேலா கிராம் இறப்பர் ெகாள்வன க்கான உத்தர
வாத விைல 350 பாவாக அதிகாிக்கப்ப ம்.

இறப்பர் மற் ம் ேதயிைல என்பவற்றிற்கான உத்தரவாத
விைலகள்
இத் ைறயில்
கு கிய
காலத்திற்குள்
ேமற்
ெகாள்ளப்ப ம்
ைமயான மதிப்பீெடான்றின் அ ப்பைடயில்
ெசயற்ப த்தப்ப ம். உத்ேதச உத்தரவாதக் ெகாள்வன விைல
கைள அறி கம் ெசய்வதற்குப் ெபா த்தமான ெபாறி ைற
ெயான்றிைன
உ வாக்குவதற்கான
ஏற்பா கள்
ேமற்
ெகாள்ளப்ப ம்.
ச ைக விைலகளில்
இயந்திரங்கள்

ைகயினால்

இயக்கப்ப ம்

உழ

விவசாயத்
ைறயிைனத் தர யர்த் வதற்கான
யற்சி
களிெலான்றாக
விவசாய
ச கத்தினாின்
பாவைனக்குக்
ைகயினால் இயக்கப்ப ம் உழ இயந்திரங்களின் விைலகைளக்
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குைறப்பதற்கு எம
அரசாங்கத்தினால் உ தியான
யற்சிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
சாத்தியமான விைலகைளக் கவனத்திற்
ெகாண் தற்ேபாைதய வாி மற் ம் ஏைனய ெசலவின விடயங்கள்
ெதாடர்பில்
ைமயான மதிப்பீெடான்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம். விவசாயிக க்குக் குைறந்த விைலயில்
வழங்கப்ப கின்ற ைகயினால் இயக்கப்ப ம் உழ இயந்திரங்கள்
அவர்கைளச் ெசயற்திறன் மிக்கவர்களாக மாற் ம் அேதேவைள
விவசாயப் ெபாறி ைறக் கண்ேணாட்டத்திைன ம் ஊக்குவிக்
கின்ற .
உர
மானியம்
ெதாடர்ந்
வழங்கப்ப ம்
என்பைதத்
ெதாிவிப்பதில் நாம் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். எவ்வாறாயி ம்,
உரத்தின் தரம் சர்வேதச தராதரங்கைள அைடந் ெகாள் ம்
வைகயில் தர யர்த்தப்ப தல் ேவண் ம். சி நீரக ேநாய்க்குப்
பங்களிப் ச் ெசய்த ன்ைனய அரசாங்கத்ைதப் ேபாலல்லா நாம்
ச க ெபா ப் ைடயவர்களாக இ க்க ேவண் ம்.
விவசாய
ச கத்திற்குச்
சிறந்த
ெதாழில் ட்பத்திைன
வழங்குவதற்கும் ேதைவயான நிதியிைன ஏற்பா ெசய்வதற்கும்
விவசாய ச கத் ட ம் உாிய கூட் ற ச் சங்கங்க ட ம் நாம்
கலந்தாேலாசைன ெசய்ய ள்ேளாம்.
எம
ஜனாதிபதி ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள்
விவசாய ச கத்திைனச் ேசர்ந்தவர் என்ற வைகயில் இந்த
அபிவி த்திகைள
ன்னின்
ெசயற்ப த்த ள்ளார். இலங்ைக
யின் விவசாய ச கம் தற்ெபா
நிம்மதிப் ெப
ச்சிைன
விட்
ப்ப டன் ேதசியப் ெபா ளாதாரத்திைனத்
க்கி நி த்
வதற்கான பாாிய பங்களிப்பிைன ம் வழங்குவதற்கான சிறந்த
சந்தர்ப்பமாகக் க தப்ப கின்ற .
பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழில் அபிவி த்தி - பா
உத்தரவாத விைல

க்கான

தற்ெபா
லீற்றெரான் 60 பாவாகக் காணப்ப ம் பசும்
பால் ெகாள்வன
உத்தரவாத விைலயிைன 10
பாவினால்
அதிகாிப்பதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன். இதன் லம் பால்
உற்பத்தி
அதிகாித்
பாற்பண்ைணயாளர்களின்
வ மான
மட்ட ம் அதிகாிக்கும். இ 2015 ைல 1ஆம் திகதியி
ந்
அ ல்ப த்தப்ப ம்.
இைளஞர் பாரா

மன்றத்திைன வ

ட்டல்

இைளஞர் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்காக
இைளஞர் பாரா மன்றத்திற்கு நிதியளிக்கப்ப ம். இந்நிகழ்ச்சித்
திட்டம் ெவற்றிகரமாகச் ெசயற்ப த்தப்ப வதைன உ திப்
ப த் ம் வைகயில் 2015 இல் பா 250 மில் யன் நிதி ஒ க்கீ
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
வி ப்பத்திற்கு மாறாக இடம்ெபயர்க்கப்பட்ட
நகரக் கு யி ப்பாளர்க க்கான ச ைககள்

ெகா ம்

ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் ெசயற்ப த்தப்பட்ட இடம்
நகர்த்தல் திட்டத்தினால் ெகா ம்பில் தம ெசாந்த வாழ்விடங்
கைள ம் வி ப்பத்திற்குாிய கு மைனகைள ம் விட் ச்ெசன்ற
மக்களின்
யரங்கைள
நாம்
நன்கறிேவாம்.
அவ்வா
இடம்ெபயர்க்கப்பட்ட கு ம்பம் ஒன் க்கு ஆரம்ப
ற்பணமாக
100,000 பாைவ ம் 240 மாத காலப்பகுதிக்கு மாதெமான் க்கு
250 பாவைர வாடைகயிைன ம் எம அரசாங்கம் வழங்கும்.
ன்ைனய அரசாங்கத்தினால் தம
வி ப்பத்திற்கு மாறாக
திதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட மா
க க்கு நிர்ப்பந்தமாக இடம்
மாற்றப்பட்டவர்க க்கு இ பாாியெதா நிவாரணமாக அைம
ெமன நான் தனிப்பட்ட வைகயில் அறிேவன். நைட ைறப்
ப த்தப்பட்ட மீள்கு ேயற்றல் ெசயன் ைறயினால் பாதிக்கப்
பட்ட
உண்ைமயான
கு ம்பங்க க்குப்
ேபாதியள
உத ெதாைககள் வழங்கப்ப ெமன குறிப்பிடப்பட்
ந்த .
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பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர
ெசல த்திட்டம் அல்ல
ெசாந்த வர ெசல த்திட்டங்கள்

எம

இந்த
ன்ெமாழிவான
இலங்ைக சனநாயக ேசாச சக்
கு யரசு
மக்களின்
பிரதிநிதிகளாக
பாரா மன்றத்தி ள்ள
உ ப்பினர்க டன் மிக ம் ெதாடர் பட்டதாகும். இப்பன் கப்
ப த்தப்பட்ட வர ெசல த்திட்டமான அரசியல் மயமாக்க ன்
காரணமாக
நீண்டகாலமாக
ஒ க்கீட் த்
ெதாைகயான
அதிகாிக்கப்படாமல்
காணப்பட்ட .
ஆகேவ
அதைன
அதிகாிப்பதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தற்ேபாைதய பாரா மன்ற
மான
தனித் வமான டன் இன, மத பண் கைளக்ெகாண்ட
கலைவெயான்றாகக் காணப்ப வ
மாத்திரமல்லாமல், இதற்கு
ன்னர் நாம் எப்ெபா
ம் கண் ராத அரசியல் ாீதியான
நட் றைவக் ெகாண்டதாக ம் காணப்ப கின்ற . '100 நாள்
ரட்சி' இைன ெவற்றிெபறச்ெசய்வதற்கு அைனத் ப் பாரா
மன்ற உ ப்பினர்களினா ம் வழங்கப்பட் ள்ள அர்ப்பணிப்
எமக்கு வழங்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த தட் க்ெகா ப்பாகும்.
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர
ெசல த்திட்டம் மக்க க்கு குறிப்பாக பின்தங்கிய பிரேதசங்களி
ள்ளவர்க க்கு பல்ேவ
வசதிகைள வழங்குகின்ற சாதன
ெமான்றாகக்
காணப்ப கின்ற .
இந்த
வ டத்தி
ந்
ஒவ்ெவா பாரா மன்ற உ ப்பின க்கும் பன் கப்ப த்தப்பட்ட
வர ெசல த்திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப்ப கின்ற 5 மில் யன் பா
இரட் ப்பாக
பா 10 மில் யனாக (100 சத த அதிகாிப் )
வழங்கப்ப ம். இ
ேமலதிகச் ெசலவினமாக
பா 1,125
மில் யனாகக்
காணப்ப வ டன்
ெகௗரவ
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள் பிரதிநிதித் வப்ப த்தக்கூ ய தம
பிரேதசங்
களில் தம
ேசைவகைள அதிகாிப்பதற்காக வழங்கப்ப கின்ற
சாதகமான நடவ க்ைகெயான்றாக நாம் க
கின்ேறாம்.
'ேதசத்திற்கு
மாற் தல்

மகுடம்'

–

பாதக

நிைலயிைன

சாதகமாக

ன்ைனய அரசாங்கத்தின் வி ப்பத்திற்குாிய க த்திட்ட
ெமான்றான ேதசத்திற்கு மகுடம் கண்காட்சியான பல்ேவ பட்ட
குைறபா கைள ம் ஊழல்கைள ம் ஏற்ப த்திய . 2014இல்
இக்கண்காட்சிக்காக நிதி அைமச்சினால் பா 14,000 மில் யன்
ெசலவிடப்பட் ள்ளதாக
மதிப்பிடப்பட் ள்ள
அேதேவைள,
ஏைனய
அைமச்சுக்களினால்
பாாியளவிலான
ெதாைக
ெசலவிடப்பட் ள்ள .
ேதசத்திற்கு மகுடம் கண்காட்சியான ,
ண்விரயமாகக்
காணப்பட்ட டன் சிலர் நன்ைமயைடவதற்கும் அதன் லம்
தம் கழ் பா வதற்குமான மகுடமாகக் காணப்பட்ட அேதேவைள,
ேதசியப்
ெபா ளாதாரத்திற்கு
பாாியள
அழிவிைன ம்
ஏற்ப த்திய .
இலங்ைக மக்க க்காக எவ்வித உணர் மின்றி பணத்திைனச்
ெசலவி வ
பா ண
விைலகைள குைறப்பதி ம்
கர்
ேவா க்குப் பயனளிக்கக்கூ ய அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள்
பலவற்றிற்கான
விைலகைளக்
குைறப்பதி ம்
ெசலவிட
மாக இ ந்தி த்தல்ேவண் ம்.
இந்த
ண்விரயமிக்க
திட்டத்திைன
நி த் வதற்கும்
இவ்வ ட ம் எதிர்காலங்களி ம் அவற்றிைனச் ெசயற்ப த்தா
தி ப்பதற்கும் நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன். எவ்வாறாயி ம்,
ேதைவயான
ைறகளில்
தற்ெபா
இடம்ெபற் வ ம்
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கைள நிைற ெசய்வதற்கு 1 பில் யன்
பாவிைன நாம் ஒ க்கீ ெசய் ள்ேளாம்.
அரசியல்
ேதைவகைள
ேமம்ப த் வதற்காக
மாத்திரம்
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட இந்த நிதி தற்ெபா
மனிதாபிமான
மற் ம்
நீதமான,
மக்கள்
நட்
க த்திட்டங்க க்காக
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பயன்ப த்தப்பட ள்ள . இந்த வர
ெசல த் திட்டத்திைன
தயாாிக்கின்ற
உத்திேயாகத்தர்க க்கு
ேசமிப்பிைன
மிக
இலகுவாக ேமற்ெகாள்ள
மாக இ காணப்பட்ட .
சுகாதார நலன் ாி ெசலவினங்கைள ெமா.உ. உற்பத்தியில் 3
சத தமாக அதிகாித்தல்
சுதந்திரம்
ெபற்றதி
ந்
ெதாடர்ந்
ஆட்சியி
ந்த
அரசாங்கங்கள் நாட்
ள்ள அைனத் பிரைசக க்கும் இலவச
ம த் வ நலன் ாி ஏற்பா கைள வழங்குகின்ற சுகாதார
நலன் ாித்
திட்டங்களில்
குறிப்பிடத்தக்கள
பங்களிப் ச்
ெசய் ள்ளன. இதன் விைளவாக, பிராந்தியத்தி ள்ள ஏைனய
நா க டன் ஒப்பி ைகயில் இலங்ைக பிரதான சுகாதார
சுட் களில் குறிப்பிடத்தக்கள
ன்ேனற்றம் அைடந் ள்ள .
எவ்வாறாயி ம், சுகாதாரத் ைற ெபற்றி ந்த நன்மதிப்
பான ெதாற்றாத ேநாய்களின் அதிகாிப்பினா ம் இடத் க்கிடம்
பர கின்ற
ேநாய்களினா ம்
தற்ெபா
சவா க்குட்
ப த்தப்பட் ள்ள . இ
இறப்
தங்களின் அதிகாிப் க்கு
காரணமாக
அைமந் ள்ள டன்
இவ்விடயங்கைளத்
தீர்ப்பதற்கான உ தியான நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ய
ேதைவ ம் ஏற்பட் ள்ள .
க்கிய சுகாதார ேசைவ வழங்குனர் என்ற வைகயில்
அரசாங்கம் இ
ெதாடர்பில் மிக க்கிய பங்கிைன வழங்க
ேவண்
ள்ள . இதனால் அரசாங்கம் அ த்த வ டங்களில்
2013இல் ெமா.உ. உற்பத்தியில் 1.4 சத தமாகக் காணப்பட்ட
சுகாதாரப் பராமாிப் க்கான ெசலவினங்கைள ஏறக்குைறய 3
சத தமாக அதிகாிப்பதற்கு நடவ க்ைக எ த் ள்ள .
அைனத்
ைவத்தியசாைலகளி ம் 24 மணிேநர ெவளி
ேநாயாளர் ேசைவப் பிாி கள், சி நீரக ேநாயாளர்க க்கான
உதவி
மற் ம்
சத்திரசிகிச்ைசக க்காக
காத்தி ப்ேபாாின்
எண்ணிக்ைகயிைன
குறிப்பிடத்தக்கள
குைறப்பதற்கான
யற்சிகள் என்பவற்றிற்கான நிதியளிப் சுகாதார அைமச்சின்
கலந்தாேலாசைன டன் ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்.
மக்க க்குத் ேதைவயான சுகாதார ம த் வப் பராமாிப்
ேதைவகைள வழங்குவதில் ேதைவயான தகவல்கைளப் ெபற் க்
ெகாள்வதற்கு அைனத்
யற்சிக ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப வ டன்
இலங்ைக உயர்ந்த ஆேராக்கியமிக்க நாெடான்றாகக் க தப்ப ம்
அள
நிதி ஒ க்கீ
அதிகாிக்கப்ப ம் என்பதில் எவ்வித
சந்ேதக மில்ைல.
கல்விச் ெசலவினத்திைன ெமா.உ. உற்பத்தியில் 6 சத தமாக
அதிகாித்தல்
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, கல்விக்கான ெசலவினங்கள்
ெபா ளாதார வளர்ச்சிக்கு அத்தியாவசியமான
என்ப டன்
ெபா ளாதாரெமான்றின் ச க ஏற்பா க க்கும் அவசியமான
என்பதைன நீங்கள் நன்கறி ர்கள். கல்விக்கான அரசாங்கத்தின்
அதிகூ ய
ெசலவினமான
அைனத்
சி வர்க க்கும்
சமத் வமான கல்வியிைன உ திப்ப த் வ டன் மனித லதன
அபிவி த்தி மட்டத்திைன அதிகாிக்கச் ெசய்கின்ற . எனேவ, நாம்
சர்வேதச மட்டத்தில் தைகைமெபற்றவர்களாக தயாராகுவ
சிறந்ததாகும்.
சமகால
ேகாள மயமாக்கப்பட்ட உலகத்தில் கல்விக்கான
ேதைவ குறிப்பிடத்தக்கள
வளர்ச்சியைடந் ள்ள . இந்தத்
ேதைவகைள நிைற ெசய்வதற்காக பிராந்தியத்தி ள்ள ஏைனய
நா கள் ஒப்பீட்
ாீதியில் கல்விக்கான ெசலவினத்திைன
அதிகமாக ேமற்ெகாள்கின்றன. வளர்ச்சியைடந்த ெபா ளாதாரங்
களில் காணப்ப ம் கல்விக்கான அரசாங்கத்தின் ெசலவினம்
ெமா.உ. உற்பத்தியில் 5.3 சத தமாகக் காணப்ப வ டன்
ஒப்பி ைகயில் ஆசியாவில் 2.9 சத தமாகக் காணப்ப கின்ற .
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எவ்வாறாயி ம்,
இலங்ைக
அரசாங்கம்
கல்விக்கான
ெசலவினத்திைன ெமா.உ. உற்பத்தியில் ஏறக்குைறய 2 சத தமாக
மாத்திரம் ேமற்ெகாள்கின்ற . தனியார் ைற கல்விச் ெசலவினம்
குறிப்பிடத்தக்கள அதிகாித்தேபாதி ம், அரசாங்கத்தினால் ேமற்
ெகாள்ளப்ப ம் கல்விக்கான ெசலவின அதிகாிப் வளர்ந் வ ம்
சர்வேதச சந்ைத நிைலைமகள் மற் ம் அதன் ேதைவகளிைனக்
க த்திற்ெகாண் அத்தியாவசியமானதாகக் காணப்ப கின்ற .
எனேவ, ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள வறியவர்கள்
கல்வியிைனப் ெபற் க்ெகாள்வதைன விாிவாக்கும் வைகயில்
கல்விக்கான
ெசலவிடல்
ேதைவகள்
அதிகாிக்கப்பட
ேவண் ெமன்ப டன் வளர்ச்சிக்கான பங்களிப்பிைன உ திப்
ப த்தல் ேவண் ம். உட்கட்டைமப் வசதிகைள ஏற்ப த் தல்
மற் ம் ெபற் க்ெகாள்ள ஏற்பா ெசய்தல் என்பன
ன்ேனற்ற
மைடந்த
கல்வியிைன ம்
சுகாதாரத்திைன ம்
ெபற் க்
ெகாள்வதற்கான வாய்ப் கைள வறியவர்க க்கு ஏற்ப த்திக்
ெகா க்கின்றன. இந்த வைகயில், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால
சிறிேசன அவர்களின் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில்
ன்ெமாழியப்
பட்டவா கல்விக்கான ெசலவினத்திைன ெமா.உ. உற்பத்தியில் 6
சத தத்திைன அைட ம் வைகயில் ப ப்ப யாக அதிகாிப்
பதற்கான
ன்ேனற்பா கைள அரசாங்கம் அறி கப்ப த் ம்
என்பதைன நான் இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.
வாழ்க்ைகச் ெசலவிைனக் குைறப்பதற்கான

ன்ெமாழி கள்

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, தற்ெபா
நான் எம 100
நாள்
ரட்சியில் மற் ெமா
க்கிய விடயத்திைன உங்கள்
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ வதற்கு வி ம் கின்ேறன். அ
ன்ைனய ஆட்சியாளாினால் விட் ச்ெசல்லப்பட்ட தாங்கிக்
ெகாள்ள
யாத
வாழ்க்ைகச்
ெசலவினத்தி
ந்
ெபா
மக்க க்கு
நிவாரணம்
வழங்குவதற்காக
அதிகளவிலான
ச ைககைள வழங்குவதாகும்.
வாழ்க்ைகச் ெசல ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்காைம
பல வ ைமயின்கீழ் உள்ளவர்க க்கு பல பிரச்சிைனகைளத்
ேதாற் வித் ள்ள டன்
பதவிேயற்
20
நாட்க க்குள்
வழங்கப்பட்ட
நிவாரணங்கள்
'ைமத்திாி
நிர்வாகம்'
இன்
விைள கைள ெவளிக்காட்
ள்ளன. ெகௗரவ சபாநாயகர்
அவர்கேள, ெகௗரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள, எம
அரசாங்கம் இலங்ைக மக்க க்கு அதிகமான நிவாரணங்கைள
வழங்குவ டன்
அவற்றிைன
அ த்த
வ டங்களி ம்
ேமற்ெகாள்வதற்கான ஆைணயிைனப் ெபற் ள்ேளாம்.
எாிெபா ள் விைலகைளக் குைறத்தல்
ெபற்ேறா யப் ெபா ட்களின் விைலகைளக் குறிப்பிடத்
தக்கள
குைறத்ததன் லம் அரசாங்கம் 100 நாள்
ரட்சியின்
க்கிய திட்டெமான்றிைன ஏற்ெகனேவ ெசயற்ப த்தி ள்ள .
டீச ன் விைலயிைன லீற்றெரான் க்கு 95 பாவாக - 14.4
சத தத்தினால் நாம் குைறத் ள்ேளாம். ெபற்ேறா ன் விைல
லீற்றெரான்
117
பாவாக - 22 சத தத்தினால் குைறக்கப்
பட் ள்ள டன் மண்ெணண்ெணய் விைல லீற்றெரான்
65
பாவாக - 20 சத தத்தினால் குைறக்கப்பட் ள்ள . மீன்பி
ச கத்தினர், சிறியளவிலான மரக்கறி ெசய்ைகயாளர்கள் மற் ம்
சிறிய மற் ம் ந த்தர ெதாழில் யற்சி
ைறயின க்கு ேம ம்
ஒத் ைழப்
வழங்கும் வைகயில் ேம ம் லீற்றெரான் க்கு 6
பாவினால்
குைறப்பதன்
லம்
மண்ெணண்ெணய்யின்
விைலயிைன லீற்றெரான்
59
பாவாக குைறப்பதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன். இவற்றிைன நீங்கள் ஏன் குறிப்பிடத்தக்க
நடவ க்ைககளாகக் க த
யா ?
2014 ெசப்ெரம்பர் மற் ம் சம்பர் மாதங்களில் ெபற்ேறால்,
டீசல் மற் ம் மண்ெணண்ெணய் என்பவற்றின் உள்நாட்

விைலகள்
குைறவைடந்தேபாதி ம்
அவ்வாறான விைலக் குைறப் கள்
மாற்றங்களிைன ம் ஏற்ப த்தவில்ைல.
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ன்ைனய
ஆட்சியில்
எவ்வித ேதைவயான

சர்வேதச
சந்ைதயில்
காணப்ப கின்ற
எண்ெணய்
விைலகளின் லம் ெபறப்ப ம் எத்தைகய நன்ைமயிைன ம்
இந்நாட் ன் மக்க க்கு வழங்குவதற்கு நாம் உண்ைமயில் அர்ப்
பணிப் டன் ெசயற்ப கின்ேறாம். இதனால்தான் சர்வேதச
ெபற்ேறா ய
விைலகளில்
ஏற்பட்ட
ழ்ச்சியின்
லம்
கிைடக்கப்ெபற்ற
ைமயான நன்ைமயிைன ம் ெபற்ேறா யப்
ெபா ட்கள் மீதான வாிகைளக் குைறத்ததன் லம் கர்ேவா க்கு
வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானித்த . இந்நடவ க்ைகயினால்
அரசாங்கம்
கர்ேவாாிடமி ந்
வாிகளாக
ேசகாிக்கப்பட
ேவண் ய பா 85 பில் யைன இழக்கேவண் ஏற்பட்ட .
ன்ைனய
அரசாங்கம்
குைறவைடந்த
எண்ெணய்
விைலகளிைன அ ப்பைடயாகக்ெகாண் மக்க க்கு நிவாரணம்
எதைன ம் வழங்கவில்ைல என்ப டன் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிட
மி ந்
பணத்திைன
சூைறயா கின்ற
ேவைலயிைனேய
ேமற்ெகாண் வந்த .
காலப்ேபாக்கில்
சர்வேதச
சந்ைதகளின்
விைலகைள
அ ப்பைடயாக
ைவத்
எாிெபா
க்கு
மாத்திரமல்லா
மின்சாரக் கட்டணங்க க்கும் விைலயிடல் திட்டெமான்றிைன
அறி கப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் திட்டமிட் வ கின்ற . இ
உள்நாட்
எண்ெணய் விைல மற் ம் மின்சாரக் கட்டண
கட்டைமப்பில் அதிக ெநகிழ்ச்சிப் ேபாக்கிைன ஏற்ப த் வ டன்
சர்வேதச சந்ைதயில் எண்ெணய் விைல தளம்ப க்ேகற்ப ேமலதிக
நிதிச் சுைம எதைன ம் திைறேசாி, இ.ெப. கூட் த்தாபனம்
மற் ம் இ.மி. சைப என்பன நிவாரணமாக வழங்குகின்றன.
மாற் ச் சக்தி லங்கைள ஊக்குவித்தல் மற் ம் அரசாங்க
ெசலவினத்திைனக் குைறப்பதற்கான நடவ க்ைககள் என்ற
வைகயில், அரசாங்க நி வனங்களில் 7 வ டங்கள் அல்ல
அதற்குக் குைறந்த காலப்பகுதிக்குள் உபகரணங்க க்கான
லதன தலீ கைள மீள வழங்கும் வைகயில் ெப மதியிைன
உள்ளடக்கிய
கர் க்காக சூாிய சக்தி மின் பிறப்பாக்கிகைள
நி
வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.
பயணிகள் பஸ் கட்டணங்கள், பாடசாைல ேபாக்குவரத்
கட்டணங்கைள குைறத்தல்.
தற்ேபாைதய
ேபச்சுவார்த்ைதகளின்
அ ப்பைடயில்
மக்க க்கு ேமலதிக நிவாரணம் வழங்கும் வைகயில் பஸ்
கட்டணம் ஆகக்குைறந்த
10 சத தத்தினா ம் பாடசாைல
வான்க க்கான கட்டணம் ஆகக்குைறந்த 5 சத தத்தினா ம்
குைறக்கப்ப ம்.
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் மீதான வாிகைளக் குைறத்தல்
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெபா மக்க க்கு நிவாரணம்
வழங்குவதற்காக 100 நாள்
ரட்சியின்கீழ் 10 அத்தியாவசிய
ெபா ட்கள்மீ
பிரேயாகிக்கப்பட்
ந்த அதிக வாிகளிைனக்
குைறப்பதற்கான
வாக்கு தியிைன
ஜனாதிபதித்
ேதர்தல்
பிரசாரங்களின்ேபா
நாம்
வழங்கியி ந்த
உங்க க்கு
நிைனவி க்கலாம்.
இன் நள்ளிரவி
ந் பின்வ ம் அத்தியாவசியப் ெபா ட்
க க்கான விைலகள் குைறக்கப்ப ம் என்பதைன இவ்விடத்தில்
ெதாிவிப்பைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
இறக்
குமதியின்ேபா
திரட் ய வாியாக அறவிடப்பட்ட விேசட
கர் ப்ெபா ள் அற டான
குறிப்பிடத்தக்க 9 ெபா ட்கள்
ெதாடர்பில் நீக்கப்ப வ டன் ேகா ைம மா மீதான இறக்குமதித்
தீர்ைவ ம் நீக்கப்ப ம். பால் மா மீதான சில்லைற விைல
நியாயமானள குைறக்கப்ப ம்.
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சீனி : சீனி எம
அன்றாட வாழ்வில் மிக
க்கிய
கர் ப்ெபா ள்
ஒன்றாகக்
காணப்ப கிற .
தற்ெபா
விதிக்கப்ப கின்ற விேசட கர் ப்ெபா ள் அற டான 28 பா
10 பாவினால் குைறக்கப்பட் கிேலாகிராம் ஒன் 18 பாவாக
அறவிடப்ப ம். இதன் விைளவாக
பா 5,243 மில் யன்
வ மான இழப்
ஏற்ப கின்ற . ஆகேவ சீனியின் சில்லைற
விைலயான 85 பாவாக குைறவைடதல் ேவண் ம்.
ன்ைனய அரசாங்கத்தில் சீனி என்ற விடயத்திைனக்
கவனிப்பதற்காக அைமச்சர் ஒ வர் நியமிக்கப்பட்
ந்தேபா ம்
ரதி ஷ்டவசமாக அவாின் அைமச்சின் லம் வறிய மக்க க்கு
நிவாரணம் வழங்குவதற்கு
யாமற்ேபான .
பால் மா : அண்ைமக்காலத்தில் பால் மாவிற்கான சர்வேதச
விைல குறிப்பிடத்தக்கள
ழ்ச்சியைடந்தி ப்பதைன நீங்கள்
நன்கறிந்தி ப்பீர்கள். எவ்வாறாயி ம், இதன்
ப்பய ம்
இ வைர கர்ேவா க்கு கிைடக்கப்ெபறவில்ைல.
எனேவ, 400 கிராம் பால் மா ைபக்கற் ஒன்றிற்கான
விைலயிைன 61 பாவினால் குைறப்பதன் லம் 400 கிராம் பால்
மாவிற்கான ஆகக்கூ ய சில்லைற விைலயிைன 325 பாவாகக்
குைறப்பதற்கு நாம் தீர்மானித் ள்ேளாம்.
எமக்குத் ேதைவயான ேநரத்தில் விைலக் குைறப் க்கு
ெப மன டன் தம
இணக்கத்ைதத் ெதாிவித்த பா ண ப்
ெபா ட்களின்
இறக்குமதியாளர்க க்கு
நான்
நன்றி
கூ கின்ேறன். நாம் 'ைமத்திாி நிர்வாகம்' இன்கீழ் ெசயற்
ப கிேறாம் என்ற வைகயில் இந்நிைலயிைன மாற்றியைமத்
அத்தைகய
இறக்குமதியாளர்கள்
இறக்குமதிகளி
ந்
உள்நாட் ப் பால் உற்பத்தியின்பால் தம
தலீ கைள
ேமற்ெகாள் மா
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
தம
ெதாழிற் ைறகைள அபிவி த்தி ெசய்வதற்கு அரசாங்கத்தி
ந்
சாதகமான மாற்றங்கள் ச ைககளாகக் கிைடக்கப்ெப ம்.
சஸ்ேராஜன் : ேநாயாளிக க்கான நிைற ணவாக ெப ம்
பா ம் சிபாாிசு ெசய்யப்ப கின்ற உண களில் சஸ்ேராஜன்
ஒன்றாகும். இவ் ண
ேதைவப்ப கின்ற வறியவர்களினால்
ெபற் க்ெகாள்ள
யாதள அதன் விைல காணப்ப கின்ற .
எனேவ, 400 கிராம் மாவிற்கு ஏறக்குைறய 100 பா விைலயிைன
குைறப்பதற்காக 15 சத த சுங்கத் தீர்ைவயிைன நாம்
நீக்கி ள்ேளாம். இதன் லம் இலங்ைக மக்க க்குத் ேதைவயான
நிவாரணம் வழங்கப்ப கின்ற .
உள்நாட் ப் பால் உற்பத்தியாளர்கைள ஊக்குவிப்பதற்காக
தற்ெபா
காணப்ப கின்ற வாிகளிைன ெதாடர்ந் ம் ேபண
ேவண் ய ேதைவ காணப்ப வதனால் பால் மா மீதான வாிகளில்
நாம்
எவ்வித
மாற்றங்கைள ம்
ெசய்யவில்ைல.
பால்
உற்பத்தியாளர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற உத்தரவாத விைல
யிைன 10
பாவினால் அதிகாிப்பதன்
லம் லீற்றெரான்
70
பாவிற்கு
ெகாள்வன
ெசய்வதனால்
உள்நாட்
பால்
உற்பத்தியாளர்கள் ஊக்குவிக்கப்ப கின்றனர்.
ேகா ைம மா : ேகா ைம தானியம்மீ
விதிக்கப்ப ம்
இறக்குமதித் தீர்ைவ கிேலாகிராம் ஒன்றிற்கு 10
பாவினால்
குைறக்கப்ப வதன் லம்
ேகா ைம
மாவின்
விைல ம்
குைறக்கப்ப கின்ற . ேகா ைம மாவிற்கான விைல கிேலா
கிராம் ஒன்
பா 12.50 சதத்தினால் குைறக்கப்ப ம்.
பாண்: ேகா ைம மா விைல குைறவைடந்த டன் மின்சாரம்
மற் ம் எாிெபா ள் விைலயில் ஏற்பட்ட குைற காரணமாக ஓர்
இறாத்தல் பாணின் விைலயான குைறந்தபட்சம் 6 பாவினால்
குைறவைட ம். ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் ேகா ைம மா மற் ம்
பாண் விைல குைறவைடவதனால் அவர்கள
வாழ்க்ைக
ைறயின் அ ப்பைடயில் ேநாக்கும்ெபா
மிக ம் மகிழ்ச்சி
யைடவர் என நான் நம் கின்ேறன்.
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பாசிப்பய : பாசிப்பய மீ
தற்ெபா
விதிக்கப்ப ம் 40
பா விேசட
கர் ப் ெபா ள் அற
30
பாவினால்
குைறக்கப்பட்
கிேலாகிராம்
ஒன் க்கு
10
பாவாக
அறவிடப்ப ம். இதன் லம் இ
வ மானத்திைன
பா 519
மில் யனாக குைறவைடயச் ெசய் ம். எாிெபா ள் விைலகள்
குைறவைடந்ததனா ம் பாசிப்பய க்கான சில்லைற விைல
கிேலாகிராம்
ஒன் க்கு
ஏறக்குைறய
40
பாவினால்
குைறவைட ெமன நான் நம் கின்ேறன்.
ெநத்த : ெநத்த க்கான விேசட
கர் ப்ெபா ள் அற
தற்ெபா
26
பாவாகக் காணப்ப வ டன் 15
பா
குைறக்கப்பட்
கிேலாகிராம்
ஒன் க்கு
11
பாவாக
அறவிடப்ப ம். இதனால் அரசாங்கத்திற்கான வ மானத்தில் பா
657 மில் யன் குைறவைட ம். பல்ேவ
காரணங்க க்காக
மக்கள் ெபாிய மீன்கைள உணவாகக் ெகாள்கின்ற காலம்
காணப்பட்ட டன் ெநத்த க்கான விைல குைறவைடகின்றேபா
ேபாஷாக்கு நிைறந்த ெபா ட்களில் ஒன்றான ெநத்த யிைன
கர்வதன் லம் ச கத்தி ள்ள வறிய மக்கள் நன்ைமயைடய
ம்.
ாின் மீன்: இ வாிச்ச ைக வழங்கேவண் ெமன நாம் நம்பிய
மிக
க்கிய அத்தியாவசிய
கர் ப் ெபா ள்களில் ஒன்றாகும்.
எனேவ, ாின் மீ க்கான தற்ேபாைதய விேசட கர் ப் ெபா ள்
அற டான பா 102 இைன 52 பாவினால் குைறப்பதன் லம்
கிேலாகிராம் ஒன் க்கு 50
பா அறவிடப்ப ம். இதன் லம்
கர்ேவா க்கு பாாியள நிவாரணத்திைன வழங்க
ம். இந்த
நடவ க்ைகயினால் வ மான இழப்
பா 1,057 பில் யனாகும்.
எண்ெணய்
விைலகளில்
ஏற்பட்ட
ழ்ச்சி டன்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இந்நடவ க்ைகயினால் ாின் மீனின் சந்ைத
விைல கிேலாகிராம் ஒன் க்கு 60 பாவினால் குைறக்கப்ப ம்.
இப்பின்னணியில், உண்ைமயான ெப மதி ேசர்ப் டன்
உள்நாட்
ாின் மீன் உற்பத்தியிைன ஆரம்பிக்க இ க்கின்ற
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு அரசாங்கம் உதவி வழங்கும்
என்பதைன
ெதாிவித் க்ெகாள்வதில்
மகிழ்ச்சியைடவ டன்
க்கியமான ச த்திர வளங்கைள நாம் ெகாண்
க்கின்ேறாம்
என்ற
வைகயில்
மீன்
வளத்திைன ம்
சிறந்த ைறயில்
பயன்ப த் வதற்கான
யற்சிகைள
ேமற்ெகாள்ளேவண் ய
ேதைவ காணப்ப வதாக நாம் நம் கின்ேறாம். நாட் ல் பல
ாின்மீன் உற்பத்தியாளர்கள் காணப்ப வ டன் அவர்கள் வாிப்
பா காப்பிைன ம் ேவண் கின்றனர். தற்ெபா
காணப்ப ம்
அதிகாித்த ெவளியீட் ல் அதிக ஒ ங்கிைணந்த
ைறைம
காணப்ப மாயின்
அரசாங்கம்
ேமலதிக
உதவியிைன
வழங்குவதற்குத் தயாராக இ க்கின்ற .
ாின் மீன் கர் பிரதானமாக குைறந்த வ மானம் ெப ம்
கு ம்பங்களி ம்
கடல்
மீன்
கிைடக்கப்ெபறாத
ெவளிப்
பிரேதசங்களி ம் வாழ்கின்றவர்களினா ம்
க்கியமாக
கரப்
ப கின்ற
என்பதைன ம் நான் மீண் ம் ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன். குைறந்த விைல ேமலதிகப் ேபாஷாக்குணவான
மீன்
உணவிைன
மக்கள்
கர்வதற்கான
வாய்ப்பிைன
வழங்குகின்ற .
ெகாத்தமல்
:
க் ெகாத்தமல்
மீதான விேசட
கர் ப்ெபா ள்
அற
தற்ெபா
46
பாவாகக்
காணப்ப வ டன் கிேலாகிராம் ஒன்
20
பாவினால்
குைறக்கப்பட்
பா 26ஆக அறவிடப்ப ம். உைடக்கப்பட்ட
அல்ல
ளாக்கப்பட்ட
ெகாத்தமல்
மீதான
அற
கிேலாகிராம் ஒன் க்கு பா 202 இ
ந்
பா 150 இைனக்
குைறப்பதன் லம் 52 பாவாக அறவிடப்ப ம். இந்நடவ க்ைக
யினால் ெமாத்த வ மான இழப்
பா 635 மில் யனாகக்
காணப்ப ம்.
ெகாத்தமல்
என்ப எம சி பராயத்தி
ந் அைனத்
வைகயான ேநாய்க க்குமான சுேதச ம த் வ
ைக
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ஒன்றாகும்.
ன்ைனய ஆட்சியாளர்களினால் ெகாத்தமல்
பா காக்கப்படவில்ைல என்ப
ரதிஷ்டவசமானதாகும்.

கூட

உ ந் : இ மிக க்கியமான கர் ப்ெபா ள் என்ப டன்
குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் தம
வி ப்பத்திற்குாிய உண கைள
இதன் லம் தயாாித் க்ெகாள்கின்றனர். உ ந் மீ தற்ெபா
விதிக்கப்ப ம் விேசட
கர் ப் ெபா ள் அற
கிேலாகிராம்
ஒன் க்கு 110
பாவி
ந்
60
பா குைறக்கப்பட்
200
பாவாக அறவிடப்ப ம். உ ந்
மா மீதான விேசட
கர் ப்ெபா ள் அற
கிேலாகிராம் 300
பாவி
ந் 100
பா குைறக்கப்பட் 50 பாவாக அறவிடப்ப ம். இந்த விைலக்
குைறப்பின்
ைமயான நன்ைமயிைன உாிய
கர்ேவா க்கு
ைமயாக வழங்குமா உண ப் ெபா ள் தயாாிப்பாளர்கைள
நான் ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மாசி : மாசிக்கான
கர் ப் ெபா ள் அற
கிேலாகிராம்
ஒன்
பா 302ஆக காணப்ப வ டன் 200 பா குைறக்கப்பட்
கிேலாகிராம் ஒன் க்கு கர் ப் ெபா ள் அற டாக 102
பா
அறவிடப்ப ம்.
வாிகைளக் குைறப்பதற்கு ஊக்குவிப் கைள வழங்குவதன்
லம் விைலகைளக் குைறக்க
மான ெபா ளாக இ
காணப்ப வதைன நாம் அவதானித் ள்ேளாம். எனி ம், மாசி
வியாபாரத்தில் ஈ பட் ள்ள வியாபாாிகள் இந்த நன்ைமயிைன
ைமயாக மக்க க்கு வழங்கேவண் ெமன நான் உ தியாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
மிக நீண்ட காலமாக இலங்ைகயி ள்ள கு ம்பப் ெபண்கள்
தம சைமயல்களில் ேசர்த் க்ெகாள் ம் மிக க்கிய ெபா ளாக
மாசி காணப்ப கின்ற . சைமயல் ேதைவக க்காக அதிகமாக
பயன்ப த்தப்ப வதனால்
இந்த
விைலக்
குைறப்பான
ெப ம்பாலான இலங்ைகயர்களிடத்தில் சாதகமான தாக்கத்திைன
ஏற்ப த் ம்.
மஞ்சள் :
ண்
மஞ்சள் மீதான விேசட
கர் ப்ெபா ள்
அற
தற்ெபா
202
பாவாக அறவிடப்ப கின்ற .
அதைன நாம் 100 பாவினால் குைறத் கிேலாகிராம் ஒன்றிற்கு
102 பாவாக அறவி வதற்கு தீர்மானித் ள்ேளாம். இதன் லம்
அரசாங்கம் வ டத்திற்கு
பா 426 மில் யன் வ மானத்திைன
இழக்கின்ற . அத் டன்
ள் மஞ்சள் மீதான விேசட
கர் ப்
ெபா ள் அற
150 பாவினால் குைறக்கப்பட் கிேலாகிராம்
ஒன்றிற்கு 360
பாவாக அறவிடப்ப ம். இவ்வாறான ேவ
இறக்குமதிகள்
காணப்படவில்ைல
என்ற
வைகயில்
இந்நடவ க்ைகயினால்
வ மானம்
ெதாடர்பான
எவ்வித
பிரச்சிைனக ம் ஏற்படப்ேபாவதில்ைல.
மிளகாய் : மிளகாய்
ள் கிேலாகிராம் ஒன்றிற்கு
பா 150
தற்ெபா
விதிக்கப்ப வ டன் 25 பாவினால் குைறக்கப்பட்
பா 125 ஆக அறவிடப்ப ம். எவ்வாறாயி ம், ெசத்தல் மிளகாய்
மீதான அற
பா 125இல் உள்நாட்
உற்பத்தியிைன
ஊக்குவிக்கின்ற வைகயில் எவ்வித மாற்ற ம் ெசய்யப்பட
மாட்டா . இ வ டெமான்றிற்கு அரசாங்க வ மானத்தில் பா
2 மில் யைன இழக்கச்ெசய்கின்ற .
நன்ேனாக்கத் டன் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற இந்த விைலக்
குைறப்பினால்
மிளகாய்
ெசய்ைகயாளர்கள்
த மாற்றம்
அைடயமாட்டார்கள் என நாம் உ தியாக நம் கின்ேறாம்.
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட ன்ெமாழி களின் ெமாத்தத் தாக்கம்
2015இல் அரசாங்க வ மானத்தில் குறிப்பி ம்ப யான ஒ
குைறைவ ஏற்ப த் ம். இவ்வாிக் குைறப் க்களின்
ைமயான
நன்ைம
கர்ேவாைரச் ெசன்றைடவைத கண்காணித்
உ தி
ெசய்வ
கர்ேவார் பா காப்
அதிகார சைபயின் ெபா ப்
பாகும்.
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ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, ெகௗரவ பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கேள, நாம் வாக்கு தி அளித்ததைனவிட அதிகமாக
வழங்கி ள்ேளாம். எம
வாக்கு தியான
10 உண ப்
ெபா ட்களின் விைலகைள குைறப்பதாக இ ந்தேபாதி ம்
அதைனவிட அதிகமாக நாம் ெசயற்ப த்தி ள்ேளாம். இதன் லம்
13 ெபா ட்க க்கான விைலகள் குைறக்கப்பட் ள்ளன.
இந்த விைலக்குைறப் நடவ க்ைககளின் லம் எம நாட்
மக்கள் எதிர்ேநாக்கிய மிக ம் ெந க்க யான காலப்பகுதி
யி
ந் வி விக்கப்ப வர்.
ஆபரணங்கைள
நிவாரணம்

அடகு

ைவத்தவர்க

க்கான

விேசட

இலங்ைகயர்கள் விாிந்த கு ம்ப அைமப்பிைன ெகாண்ட
வர்கள்
என்ப டன்
அக்கு ம்பத்தின்
க்கிய
ணாகக்
காணப்ப ம் தாய் என்பவள் எவ்வித சங்கடங்க மின்றி
அைனத் ச் சுைமகைள ம் சுமந்
ெகாள்கிறாள். ெபா ளாதார
ெந க்க
ஏற்ப கின்றேபா
அவளின் ெபற்ேறாாிடமி ந்
கிைடக்கப்ெபற்ற கு ம்ப ஆபரணங்களின் சில
ண் கைள
வங்கியில் அைடமானமாக ைவக்கிறாள். வாழ்க்ைகச் ெசல
அதிகாிப்பிைன
கம்ெகா ப்பதில் பல்ேவ
ெந க்க கைள
எதிர்ேநாக்குவதன் லம் மக்களின் யரங்கைள எம அரசாங்கம்
நன்கு அறிந் ள்ள .
கடந்த தசாப்தத்தின்ேபா
வாழ்க்ைகச் ெசல
அதிகாிப்
பினால் ஏற்பட்ட ேபாராட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ெபண்க க்கு
விேசட நிவாரணம் என்ற வைகயில் அரச வங்கிகளில் அடகு
ைவக்கப்பட்ட 200,000
பாவிைன விஞ்சாத ெப மதி ைடய
ஆபரணங்க க்கான வட் க் ெகா ப்பன கள் நீக்கப்ப ம்.
த்தத்தின்ேபா
பறி தல் ெசய்யப்பட்ட ஆபரணங்கைள
அப்பாவி
கு ம்ப
உ ப்பினர்கள்
ெபற் க்ெகாண்டதைன
ஜனாதிபதித்
ேதர்தல்
காலத்தின்ேபா
நாம்
கண்ேடாம்
என்பதைன குறிப்பி தல் ேவண் ம். எவ்வாறாயி ம், ெஜனரல்
ெபான்ேசகா மற் ம் இரா வத்தினரால் நான்கு ெகாள்கலன்கள்
அரசாங்கத்திற்கு
ைகயளிக்கப்பட்டதைன
நாம்
அறிேவாம்.
அரசாங்கத்தினால் அைரவாசி ெகாள்கலன் தங்கம் ெவளிக்காட்டப்
பட்ட
என்ற வைகயில் எஞ்சிய
ன்றைர ெகாள்கலன்களில்
காணப்பட்ட தங்கம் என்னவான
என்ற ேகள்வியிைன நாம்
ேகட்பதற்கு வி ம் கின்ேறாம்.
எல்பீ வா

விைலகைளக் குைறத்தல்

சர்வேதச வா விைலகளில் ஏற்பட்ட ழ்ச்சி வா இறக்குமதி
மற் ம் விநிேயாகத்திைன ேமற்ெகாள்கின்ற கம்பனிக க்குப்
பாாியளவிலான இலாபத்திைன கிைடக்கச் ெசய்த . இந்த
வைகயில் குறித்த நன்ைமயிைன அன்றாடம் தம
வாழ்க்ைகப்
ேபாராட்டத்திைன நடத்திக்ெகாண்
க்கின்றவர்க க்கு நாம்
கிைடக்கச்ெசய்தல் ேவண் ம். எனேவ, 12.5 கிேலாகிராம்
சி ண்டர் ஒன் க்கான விைலயிைன 300 பாவினால் குைறத்
இன் நள்ளிரவி
ந் 12.5 கிேலா கிராம் சி ண்டர் ஒன் க்
கான விைலயிைன பா 1,596 ஆக நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.
சர்வேதச வா விைலகளில் ஏற்பட்ட கணிசமான ழ்ச்சியின்
பலாபலன் ஏன் இலங்ைக மக்க க்கு கிைடக்கப்ெபறவில்ைல
என்ப
எமக்கு ஆச்சாியமாக இ க்கின்ற . இ
மிக
அண்ைமயில் தைலப் ச் ெசய்திகளாக வரவி க்கின்ற ஊழல்
ேமாச கள்
ெதாடர்பான
மற் ெமா
சம்பவமாக ம்
இ க்க
ம்.
வ மான

ன்ெமாழி கள்

ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர
ெசல த்திட்டத்தின்
ெசலவினம் மற் ம் வ மானம் ஆகிய இரண்
பக்கங்களி ம்
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மாற்றங்கைள ேமற்ெகாண்
வாழ்க்ைகச்ெசலவின் சுைமகைளக்
குைறப்பதற்கு
நாம்
குறிப்பிடத்தக்க
நடவ க்
ைககைள
ன்ெமாழிந் ள்ேளாம் என்பதைன நீங்கள் நன்கறி ர்கள்.
அேதேவைள, இந்த
ன்ெமாழி கைள அரசாங்கத்தின் வர
ெசல த்திட்டத்திற்கு எவ்வித பாதிப் ம் இல்லாமல் ெசயற்ப த்த
ேவண் ய அவசியம் காணப் ப கின்ற .
இதைன ேமற்ெகாள்வதற்கு மிக ம் ெபா த்தமான வழி ைற
யாெதனில், அரசாங்கத்தின் வ மானத்திைன அதிகாிப்பதன் லம்
ேதைவயான ேமலதிக நிதியிைன ேத க்ெகாள்வதாகும். அவ்வா
ெசய்கின்றெபா
. எம ெகாள்ைக டன் இணங்கும் வைகயில்
பல்ேவ வழி ைறகைள நாம் ெதாி ெசய்ய ேவண்
ள்ள .
ன்ைனய ஆட்சியில்
ைறயற்ற வைகயில் ச ைககைளப்
ெபற்
ெசாத் க்கைளச் ேசகாித் க்ெகாண்டதால் அதிகூ ய
வ மானத்திைன ஈட் பவர்கள்மீ ம் கம்பனிகள்மீ ம் நாம்
வாிகைள
விதிக்க
ேவண்
ள்ள .
அேதேவைள,
நாம்
இந்நாட் ன் சாதாரண மக்கள் அ பவித்த
ன்பங்கைள
நன்கறிந்தவர்கள் என்ற வைகயில் அப்பாவி மக்கள்மீ
ைறயற்ற
வாி எதைன ம் விதிக்கப்ேபாவதில்ைல.
நல்லாட்சி
ேபான்ற
ன்ெமாழி கள்
மக்கள்
நட்
மிக்கனவாக ம்
மக்கள்மீ
ைறயற்ற
வாிகளின் லம்
சுைமயிைன ஏற்ப த்தாததாக ம் இ க்கும். ேம ம், எம
எதிர்கால சந்ததியினர் பாாிய கடன் சுைமகைளச் சுமக்கா
இ ப்பதைன உ திப்ப த் ம் வைகயில் கடன் ெப ைக
கட் ப்ப த்தப்ப ம்.
ைமத்திாி நிர்வாகமான
ெபாறாைம, பைகைம மற் ம்
கு கிய மனப்பான்ைம என்பவற்றிைன நீக்கி அைனவ க்கும்
சுபிட்சத்திைன வழங்குவ டன் நல்லாட்சியின் சிறந்த பண் கைள
உ திப்ப த் ம் அேதேவைள ச கத்தி ள்ள அைனத் த்
தரப்பின க்கும் எச்சந்தர்ப்பத்தி ம் நன்ைம யிைனப் பயக்கக்
கூ யதாக இ க்கும்.
இந்த 100 நாள்
ரட்சியில் நாம்
ன்ெமாழி கைள ன்ைவத் ள்ேளாம்.
வாி வ மான

பின்வ ம்

திய

ன்ெமாழி கள்

மாளிைக வாி
பல
வ டங்களாக
அரசாங்கமான
கள்
மற் ம்
ஆதனங்கள் விற்பைன டன் ெதாடர் பட்ட லதன இலாபங்கள்
மீதான வாி அறவி வைதத் தவிர்த்தி ந்த . எவ்வாறாயி ம்,
தற்ேபாைதய நைட ைறச் சூழ்நிைலயில் உாிய வ மானங்கைள
உயர் மற் ம் ஆடம்பர
கைளக் ெகாண் ள்ளவர்களிடமி ந்
அறவிட் க்
ெகாள்வதற்காக
மீண் ம்
அைதெயாத்த
ெபாறி ைறெயான்ைற அறி கப்ப த்தப்பட ேவண் ய ேதைவ
ஏற்பட் ள்ள . மாளிைக வாி என்ற ெசால் ன்
லம்
குறிப்பிடப்ப கின்ற வாியான
பாய் 100 மில் யன் அல்ல
அதற்கு அதிகமான ெப மதியிைனக் ெகாண்ட அல்ல
5,000
ச ர அ அல்ல அதற்கு அதிகமான விஸ்தீரண ைடய ஆடம்பர
மாளிைக அவற்றில் எ
அதிகேமா அதற்கு குறித்த
ட்
உாிைமயாளர்களிடமி ந்
வ டாந்தம்
பாய் 1 மில் யன்
வாியாக அறவிடப்ப ம். உாிய வாியான வ டாந்தம் 2015ஆம்
ஆண்
ந்
உள் ராட்சி
மன்றங்களி டாகச்
ேசகாிக்கப்ப ம். இ
உள் ராட்சி மன்றங்களினால் ேசகாிக்
கப்ப ம்
கட்டணங்கள்
மற் ம்
ேசாைல
வாிக க்கும்
ேமலதிகமானதாகும். இதன் லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம் வ மானம்
பாய் 1,000 மில் யனாக மதிப்பிடப்பட் ள்ள
கு யகல்

வாி

இலங்ைகயர்கள்
ெவளிநா க க்குக்
கு ெபய ம்ேபா
இலங்ைகயில் சம்பாதித்த அவர்கள ெசாத் க்கைள ெவளிநாட்
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நாணயங்களாக மாற் கின்றனர். எவ்வாறாயி ம், அரசாங்க
மான
இலங்ைகயர்கள் அைனவைர ம் தம
சக்திக்குட்பட்ட
வைரயில் நாட் ற்கு ேசைவயாற் மா அைழப் வி க்கின்ற .
எவ்வாறாயி ம்,
அவர்கள்
நிரந்தரமாக
நாட்ைடவிட் ச்
ெசல்வதற்கு எண் கின்றெபா
கு யகல்வில் நாட்
ந்
ெவளிேய எ த் ச் ெசல்லப்ப கின்ற அத்தைகய அைனத்
ெவளிநாட்
ெசலாவணிக க்கும் 20 சத த வாி விதிப்பதற்கு
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இரட்ைடக் கு

ாிைம

இலங்ைகையப்
ர் கமாகக்ெகாண்ட
அைனவ க்கும்
இரட்ைடக் கு
ாிைம ேதர்
வழங்கப்ப வ டன் ஒவ்ெவா
தனிப்பட்ட
ேவண் ேகாள்க க்கும்
பாய்
500,000
ெச த் வதன் லம்
உாிய
மதிப்பீ
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
இரட்ைட கு
ாிைம வழங்கப்ப ம்.
ேம ம், இலங்ைகயில் வதிவிட அந்தஸ்ைதக் ேகா கின்ற 10
மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர்கைள
தலீ
ெசய்கின்ற நிைலைம
யி ள்ள ெவளிநாட்டவர்க க்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்ப ம்.
அவ்வாறான அைனத்
வதிவிட அந்தஸ் க ம் பா காப்
அைமச்சின்
அ மதிக்கு
உட்ப வேதா
ஒவ்ெவா
5
வ டங்களி ம்
ப்பிக்கப்ப தல்
ேவண் ம்.
சாக்
கட்டணமாக பா 2.5 மில் யன் அறவிடப்ப ம்.
சிறப் இலாப வாி
ெகௗரவ
சபாநாயகர்
அவர்கேள,
இலங்ைகயில்
சில
கம்பனிகள்/வியாபாரங்கள் கடந்த ஆட்சியின்ேபா
ைறயற்ற
ச ைககளி டாக கடந்த பல வ டங்களாக சிறப் இலாபங்
கைளச் சம்பாதித் ள்ளைத நாம் அவதானித்
ள்ேளாம். இ
நாட்
ள்ள ஏைனய கம்பனிகளின்/வியாபாரங்களின் அபிவி த்
திச் ெசலவினங்களின் லம் சம்பாதிக்கப்பட்ட ைவயாகும்.
இந்நிைலைமயிைன
எவ்வைகயி ம்
சகித் க்ெகாள்ள
யா . நாங்கள் ெபா ப் ைடய அரசாங்கம் என்ற வைகயில்
ைறயான
ெபாறி ைறெயான்றி டாக
ச கத்திற்கு
நீதியிைனப் ெபற் க்ெகா ப்ப எம கடைமயாகும்.
இப்பின்னணியில், ஒேர தடைவயில் ெச த் ம் கட்டணமாக
சிறப்
இலாப
வாிெயான்றிைன
விதிப்பதற்கு
நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன். இதற்கைமவாக, 2013/2014 வாி வ டத்தில்
2,000 மில் யன்
பா க்கு ேமற்பட்ட
இலாபத்திைனச்
சம்பாதித்த ஏேத ம் கம்பனி அல்ல
தனிநபர் அவர்கள
இலாபத்தில் 25 சத தத்திைன ெச த் வதற்குக் கடப்பா ைடய
வராவார். இ
இக்கம்பனிகளினால்
ைறயற்ற விதத்தில்
சம்பாதிக்கப்பட்ட இலாபங்கைளப் ெபா மக்க க்கு மீண் ம்
ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு உதவியாக இ க்கும். 2015 இல்
இதன் லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம் வ மானம்
பாய் 50,000
மில் யனாகும்.
உைழக்கும்ெபா
அதிகாித்தல்

ெச

த் ம் வாியின் விலக்களிப்பிைன

தற்ெபா
காணப்ப ம் வாி
ைறைமயின்கீழ் உைழக்கும்
ெபா
ெச த் ம் வாியி
ந் ஊழிய வ மானத்தின்
தல்
600,000
பாய் விலக்களிக்கப்பட் ள்ள . உைழக்கும்ெபா
ெச த் ம் வாி ெச த் னர்க க்கு ேம ம் நிவாரணம் வழங்கும்
வைகயில் இத்ெதாைகயான 2015 ஏப்ரல் 1ஆம் திகதியி
ந்
ெசயற்ப த்தப்ப ம் வைகயில் 750,000 பாவாக அதிகாிப்பதற்கு
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள .
பின்தங்கிய பிராந்தியங்க

க்கான வ மான வாிச் ச

ைககள்

நாட் ன் பின்தங்கிய பிராந்தியங்களில் ேவைலவாய்ப் க்கைள
உ வாக்குதல் மற் ம் பிராந்திய வ ைமையத் தணிப்பதற்கும்
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தலீ கைள அதிகாிக்க ேவண் ய ேதைவ காணப்ப கின்ற .
ஆகேவ, வ மான வாி ஆைணயாளர் நாயகத்தினால் ெபயர்
குறிப்பிடப்ப ம் பின்தங்கிய பிரேதசங்களில் தலீ ெசய்வதற்கு
வி ம் கின்ற தலீட்டாளர்கைள ஊக்குவிக்க ேவண் ய ேதைவ
காணப்ப கின்ற .
இதற்கைமவாக, இக்க த்திட்டங்களின்கீழ் சம்பாதிக்கப்பட்ட
இலாபங்கள் சாதாரண வ மான வாி விகிதத்தின் 50 சத தமாக
அற
ெசய்யப்ப ம்.
வாகன வாிகைளத் தி த் தல்
குைறந்த வ மானம் ெப ம் கு ம்பத்தினர் வாகனெமான்ைறக்
ெகாள்வன
ெசய்
தம
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத ேமம்ப த்திக்
ெகாள்வைத ஊக்குவிக்கும் ேநாக்கில் 1,000 சீசீ ெகாள்ளள க்குக்
குைறந்த இயந்திரக் ெகாள்ளள ெகாண்ட ேமாட்டார் கார்க க்கு
ஏற் ைடயதான வாியிைன 25 சத தத்தினால் குைறப்பதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
தற்ெபா
காணப்ப ம் ேமாட்டார் வாகனங்க க்கான
வாிக்கட்டைமப்பான
ைஹபிாிட் மற் ம் சாதாரண ேமாட்டார்
கார்க க்கிைடயில்
ஆேராக்கியமற்ற
ரண்பாெடான்ைற
உ வாக்கி ள்ள . இம் ரண்பாட் ைனத் தீர்ப்பதற்கு ைஹபிாிட்
வாகனங்கள்
மீதான
ஏற் ைடய
உற்பத்தி
வாியிைன
தி த் வதற்கு
ன்ெமாழிகிேறன்.
இம்மாற்றங்கள்
இன்
நள்ளிரவி
ந் அ
க்கு வ ம்.
தற்ெபா
இறக்குமதியின்ேபா
வாகனங்களின்
ெப மானத் ேதய் மதிப்பீட் நைட ைறயான வாகனங்களின்
ெப மதியிைனக் குைறத்
மதிப்பீ
ெசய்தல் மற் ம் பதி த்
திகதியிைன மாற் தல் ேபான்ற பல ேமாச க க்கு வழிவகுத்
ள்ள . இ அரசாங்கம் ெப ந்ெதாைகயான வ மானத்திைன
இழப்பதற்குக் காரணமாக அைமந்த . இதற்குத் தீர்வாக தற்ேபா
நைட ைறயி ள்ள
ேதய்மான
அட்டவைணைய
இன்
நள்ளிரவி
ந்
அ
க்கு வ ம்வைகயில் நீக்குவதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
நிர்மாணக் ைகத்ெதாழில்
இன் கட் ட நிர்மாணக் ைகத்ெதாழி ன் ன்ேனற்றமான
சீெமந் , உ க்கு மற் ம் மணல் ேபான்ற உள்ளீட் ப்
ெபா ட்களின் அதிகூ ய விைல காரணமாகத் தைடப்பட் ள்ள .
இப்பிரச்சிைனயிைன நீக்கும் வைகயில், சீெமந் மற் ம் உ க்குக்
கம்பிக க்கு ஏற் ைடயதான சுங்கத் தீர்ைவயிைனக் நீக்குவதற்கு
ன்ெமாழிகின்ேறன். ேம ம், கட் ட நிர்மாணத் ைறக்கு மிக
க்கியமான உள்ளீட் ப் ெபா ளான மணல் ெதாடர்பில் உாிய
நடவ க்ைக எ க்கப்ப வ டன் எம
சுற்றாட க்கு எவ்வித
பாதிப் ம் ஏற்படாத வைகயில் அ அகழ் ெசய்யப்ப ம்.
உள் ர் ேமாட்டார் வாகன உற்பத்தியாளர்களிடமி ந்
இழக்கப்பட்ட வாி வ மானத்திைன மீள அறவி தல்
நாட் ல்
ேமாட்டார்
வாகனங்கைளப்
ெபா த் கின்ற
ெதாழி ல் ஈ பட்ட சில கம்பனிகள் பல்ேவ
காரணங்கைள
ன்ைவத்
அரசாங்கத்திற்கான
வாியிைன
ைமயாகச்
ெச த்தாைம அவதானிக்கப்பட் ள்ள .
இக்கம்பனிகள் வாகனத் தயாாிப் த் ெதாழி ல் நாட் ற்குள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ெப மதிேசர்ப்
ெதாடர்பில் மீளாய்
ெசய்யேவண் ய ேதைவ ஏற்பட் ள்ள டன், இக்காலப்பகுதியில்
அவர்களினால் ெச த்தப்பட்ட உற்பத்தித் தீர்ைவத்
ெதாைக
பற்றி ம் மீளாய் ெசய்யப்பட ேவண்
ள்ள .
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இக்கம்பனிகளினால்
ெவளிப்ப த்தப்பட்ட
ெப மதி
ேசர்ப்பான
ெசய்யப்படாைம
கண் பி க்கப்ப மானால்
அவற்றிற்குாிய
ைறயான வாிகள் இக்கம்பனிகளிடமி ந்
அறவிடப்ப ம்.
கடந்த சில வ டங்களில் ேமாட்டார் வாகனங்கள் ெபா த் ம்
ெதாழி ல் ஈ பட்ட கம்பனிகளினால் அங்கீகாிக்கின்ற அதிகாாி
க க்கு ெபற் க்ெகா க்கப்பட்ட தகவல்களின் உண்ைமத்
தன்ைமயான ஒ
ைமயான கணக்காய் உ திப்ப த்தல்
ெசயன் ைறக்கு
உட்ப த்தப்பட்
உ திப்ப த்தப்ப ம்.
இந்ேநாக்கத்திற்காக ேமாட்டார் ேபாக்குவரத்
ஆைணயாளர்
நாயகம், வர்த்தகத் திைணக்களத்தின் பணிப்பாளர் நாயகம்,
கணக்காய்வாளர் நாயகம், சட்டமா அதிபர் மற் ம் கணக்காய் த்
ைறயி
ந்
ஓர்
உ ப்பினைரக்
ெகாண்ட
அதி யர்
கு ெவான் நியமிக்கப்ப ம்.
உள்நாட்
ேமாட்டார் ைசக்கிள் மற் ம்
உற்பத்தியிைன ஊக்குவித்தல்

ச்சக்கர வண்

உள்நாட்
உற்பத்தி/உள்நாட்
ெப மதி ேசர்ப்பிைன
ஊக்குவிப்பதற்காக ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் மற் ம்
ச்சக்கர
வண் கள் தயாாிப் /ெபா த் த ல் ஈ பட் ள்ளவர்க க்கு
உதிாிப்பாகங்க க்கான வாிகள்
ைமயாக நீக்கப்ப ம்.
பயணிகள் ேப ந் களின் இறக்குமதி ெதாடர்பான உச்ச கால
எல்ைலயிைன மாற்றியைமத்தல்
பயணிகளின்
ேபாக்குவரத் க்குப்
பயன்ப த்தப்ப ம்
ேப ந் கள் ெதாடர்பாக இறக்குமதி ெசய்யக்கூ ய உச்ச கால
எல்ைல 5 வ டங்களி
ந் 10 வ டங்கள் வைர நீ க்கப்ப ம்.
இந்நீ ப்பான
சுற் லாக்
ைகத்ெதாழி க்கான
ேபாதிய
ேப ந் த் ெதாகுதிகைள அளிக்கும் ேநாக்கத் டேன வழங்கப்
ப கின்ற .
இலங்ைகச் சுங்கம்
இலங்ைக
மக்க க்கு
வழங்கப்ப ம்
ேசைவகைள
ேமம்ப த் ம் ேநாக்கத் டன் இலங்ைக சுங்கத் திைணக்களம்
ேநர ேசைவகைள வழங்கும்வைகயில் விாிவாக்கப்பட் ள்ள .
அர்ப்பணமிக்க ேசைவெயான்றிைன நாட் க்கு வழங்குவத டாக
மகத்தான பங்களிப்பிைனச் ெசய்த சுங்க அதிகாாிக க்கு நான்
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். கடந்த அரசாங்கத்தில் அரசியல்
அ த்தங்கள் மற் ம்
ைறயற்ற ெசல்வாக்கு என்பவற் க்
ெகதிராக எ ந்
நின்ற சுங்க அதிகாாிக க்கு என
விேசட
நன்றிகைளத் ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன்.
சுங்க ஸ்கானிங் இயந்திரம்
அண்ைமக்காலத்தில் எதேனால், ேபாைதப்ெபா ட்கள் மற் ம்
ஏைனய
உயர்
ெப மதி ைடய
ெபா ட்கள்
சுங்கப்
பாிேசாதைனக் குட்படாமல் நாட் ற்குள் ெகாண் வரப்பட்ட
ைமயினால் இலங்ைக சுங்கத் திைணக்களத்தின் ைழவாயில்கள்
அைனத்தி ம்
ந ன
ஸ்கானிங்
இயந்திரங்கைளப்
ெபா த் வதற்குத் தீர்மானிக்கப் பட் ள்ள . ெகாள்கலன்கள்
கட்டாயமாக ஸ்கான் ெசய்யப்ப தல் ேவண் ம். இ
2015
ெசப்ெரம்பர் 1ஆம் திகதியளவில் அ ல்ப த்தப்ப வேதா
இதன் லம் ஏறக்குைறய
பாய் 50 பில் யன் ேமலதிக
வ மானம் கிைடக்குெமன எதிர்பார்க்கப் ப கின்ற .
சுங்க மதிப்பீட்

மீளாய் க் கு

சுங்கத் திைணக்களத்தில் விைலமதிப்பீ கள் ெதாடர்பில்
ஏற்ப கின்ற
பிணக்குகைளத்
தீர்ப்பதற்கு
வசதியளிக்கும்
வைகயில்
விைல
மதிப்பீட்
மீளாய் க்
கு ெவான்
நியமிக்கப்ப வ டன், கணக்காய்வாளர் நாயகத் திைணக்களத்
தி
ந் 2 பிரதிநிதிக ம் கணக்கீட் உயர் ெதாழில் ாிநர்கள்,
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சட்டத்ெதாழில் ாிநர் மற் ம் வியாபார மன்றம் என்பவற்றி
ஒ பிரதிநிதியிைன இக்கு ெகாண்
க்கும்.
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ம பானம் மற் ம் பியர் தயாாிப்பாளர்கள்மீ
வாிைய விதித்தல்

வ டாந்த

கத் க்கான

நாட் ன் வ மானம் இழக்கப்ப கின்ற வைகயில் ம பான
உாிமங்கள் ஷ்பிரேயாகம் ெசய்யப்ப கின்ற மற் ம் ைகயாடல்
ெசய்யப்ப கின்ற நிகழ் கள் பல காணப்ப கின்றன.

வியாபார ச கத் க்கு சிறந்த ேசைவகைள வழங்குவதற்காக
பின்வ ம் அரசாங்க நி வனங்கைள உள்ளடக்கிய வியாபார
வசதியளிப்
வைலயைமப்
அலெகான்
உ வாக்கப்ப ம்.
உள்நாட் இைறவாித் திைணக்களம், தலீட் ச் சைப, வர்த்தகத்
திைணக்களம், இறக்குமதி மற் ம் ஏற் மதிக் கட் ப்பாட்டாளர்,
ேமாட்டார் வாகனப் பதிவாளர், கம்பனிகள் பதிவாளர் மற் ம்
நிதியைமச்சு என்பன அைவயாகும். இந்த வைலயைமப்
ெசயன் ைறயான
தலீட்
ன்ெமாழி
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
திகதியி
ந்
100 நாட்க க்குள் உாிய அங்கீகாரத்திைனக்
ேகா கின்ற
ெதாழில் யற்சியாளர்
ஒ வ க்கு
உதவியாக
இ க்கும்.

எனேவ,
ேகள்வி
ம ப்பத்திரம்
ேகா வதன் லம்
அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்குவதற்கான மீள ஒ ங்குப த்தல்
ெசய் ைற
ஒன்றிைன
ேமற்ெகாள்வதற்குத்
தீர்மானிக்கப்
பட் ள்ள . திய திட்டத்தின்கீழ் ஒ
தனிநபர் 3 அ மதிப்
பத்திரத் க்குேமல் ெபற் க்ெகாள்ள
யா . ேகள்வி ம க்
ேகாரல்
ெசய் ைறயில்
ெவளிப்பைடத்தன்ைமயான
பின்பற்றப்ப ம்.

இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயில் வியாபார ச
விாிவாக்கப்பட்ட வசதிகள்

இலங்ைகயான
த்தத் க்குப் பின்னரான உள்நாட்
ம்
ெவளிநா கைளச் ேசர்ந்த தனியார் தலீட்டாளர்க க்கிைடயில்
நம்பகத்தன்ைமயிைன
ஏற்ப த் வதற்கு
யாமற்ேபான .
இதன் விைளவாக தனியார்
தலீடான
ெமாத்த உள்நாட்
உற்பத்தியில் சத தமாக ஏறக்குைறய 20 சத தமாக வளர்ச்சி
யின்றிக் காணப்பட்ட . இ
பிரதானமாக அரசாங்கமான
உள்நாட் வங்கிக டன் உள்நாட் மற் ம் சர்வேதச
லதன
சந்ைதகளில்
குறிப்பிடத்தக்கள
கடன்
ெபற்றைமயினால்
ஏற்பட்டதாகும்.
அரசாங்கத்தின்
இந்த
மிைகயான
கடன்
ெப ைகயினால் தனியார்
ைறயின க்கான சந்தர்ப்பங்கள்
இல்லா ேபாயின.
இந்நிைலைமயிைன மிக விைரவாகத் தி த் வதற்கு
ம்.
மாண் மிகு
ைமத்திாிபால
சிறிேசன
அவர்களின்
திய
அரசாங்கத்தின்கீழ் ெபா ளாதார அபிவி த்திக்கான உந் த
லான
அரசாங்கத்
ைறயினால் நிதியீட்டம் ெசய்யப்பட்ட
உட்கட்டைமப் க த்திட்டங்களில் அதிகமாகத் தங்கியி க்கா
உள்நாட்
கர்விைனத்
ண் வ டன், அரசாங்க - தனியார்
தலீட்ைட ஊக்குவிப்பதில் கவனம் ெச த் ம் வைகயில்
மாற்றப்ப ம்.
எம்மால் குறிப்பிடப்பட்ட
ன்ென ப் களில் இலங்ைக
தலீட் ச் சைபயின்கீழ் பாாியளவிலான ஏற் மதி ஊக்குவிப்
வலயங்களின் நிர்மாணத்திைன உடன யாக ஆரம்பித்த ம்
உள்ளடங்குகின்ற . கடந்த 10 வ டங்களில் இவ்வாறான
எந்தெவா வலய ம் நிர்மாணிக்கப்படவில்ைல. எவ்வாறாயி ம்,
தலீட்
ஊக்குவிப் சைபயின் அ பவமான
இவ்வாறான
ெதா
வலயம் உடன யாக நிர்மாணிக்கப்ப மாயின் அ
உள்நாட்
மற் ம் ெவளிநாட்
தலீட்டாளர்கைளக் கவரக்
கூ யதாக இ க்கும். தற்ெபா
காணப்ப கின்ற ஊக்குவிப்
வலயங்களில் பயன்ப த்தப்படாத ஆற்ற ைனப் பயன்ப த்
வதற்கான அைனத் நடவ க்ைககளிைன ம் நாம் எ ப்ேபாம்.
ெகசிேனா ைகத்ெதாழில் ெதாடர்பான விேஷட அற ட்

வாி

ெகசிேனா வர்த்தகர்களிடமி ந்
உடன யாக அ
க்கு
வ ம்வைகயில் பாய் 1,000 மில் யன் வாி அறவிடப்ப ம். இ
ஒேர ைறயில்
ெச த்தப்பட
ேவண் ய
ஓர்
அற டாக
உள்ளேதா , 2015 ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் திகதிக்கு
ன்னர்
ெச த்தப்பட ம் ேவண் ம்.
பந்தயம் மற் ம் சூதாட்ட வாி
பந்தயம் மற் ம் சூதாட்ட வாிச் சட்டத்தின்கீழ்
ேவண் ய வ டாந்த வாி இரட் க்கப்ப ம்.

ெச

த்த

இச்ெசய் ைற அ லாகும் வைகயில்
அ மதிப் பத்திரங்க க்கான கட்டணமான
வைர இரட் ப்பாக்கப்ப ம்.

ம பானச்சாைல
ம
அறிவிப்

சகல ம பானத் தயாாிப்பாளர்கள் மற் ம் பியர் தயாாிப்
பாளர்களிடமி ந்
மாதம் ஒன் க்கான வாியாக குைறந்த
பாய்
200 மில் யன்கைள அறவி வதற்கு
ன்ெமாழியப்
ப கின்ற . சிறிய அளவிலான தயாாிப்பாளர்கள் இத் ைறயில்
பிரேவசிப்பைத ஊக்கமிழக்கச் ெசய் ம் வைகயில் இந்நடவ க்ைக
எ க்கப்ப கின்ற .
2016இன் ஆரம்பத்தி
ந்
அ
க்கு வ ம்வைகயில்
திறந்த விைலம க்ேகாரல்
ைறயின்கீழ் ெவளிப்பைடயான
ைறயில் ம பான அ மதிப் பத்திரங்கள் வழங்கும் நைட ைற
பின்பற்றப்ப ம்.
ம பான கூடங்கள் மற் ம் தவறைணகள் மீதான விேசட
வாிெயான்றிைன விதித்தல்
தவறைணகள் அல்ல
ம பான விற்பைன நிைலயங்களிட
மி ந்
பாய்
250,000
ெப மதியான
ஒேர ைறயில்
ெச த்தப்பட ேவண் ய விேஷட அற ட்
வாிெயான்ைற
அறவி வதற்கு ன்ெமாழியப்ப கின்ற .
பீ க்
ைகத்ெதாழிைல
பிேரரைண

ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கான

சிகெரட் க்கள் மீதான உயர்வான வாிகள், சுகாதாரத் க்கு
அதிகளவில் பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தக்கூ ய
ைறயில்லாத
ைறைமெயான்றின்
லம் உற்பத்தி ெசய்யப்ப கின்ற குைற
வான விைலையக் ெகாண்ட உற்பத்திப் ெபா ட்கள் மீதான
கர்விைன அதிகாிப்பதற்குக் காரணமாக அைமந் ள்ளன.
எனேவ, பீ க் ைகத்ெதாழிைல ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கான
நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம். இக்ைகத்ெதாழி ல் ஈ பட் ள்ள
ஊழியர்கள் ெதாடர்பாக விேஷட கவனம் ெச த்தப்ப ம்.
அத்ேதா
பீ
உற்பத்தியாளர்களினால் ெதாடர்ந்
அக்ைகத்
ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கான ஆற்றல் ெதாடர்பாக ம் கவனம்
ெச த்தப்ப ம்.
தி மணப் பதி க் கட்டணத்திைனக் குைறத்தல்
தன்னிச்ைசயாக அதிகாிக்கப்பட்ட தி மணத் க்கான பதி க்
கட்டணமான பாய் 5,000, பாய் 1,000 ஆகக் குைறக்கப்ப ம்.
வாிகைளச் ெசம்ைமப்ப த்தல்
இலங்ைக வாி ெச த் னர்கள் பல்ேவ வாி வைககளினால்
பிரச்சிைனக க்கு
கங்ெகா க்கின்றனர். இந்த நாட்
ள்ள
வாிெச த் ம் ச கத்தின க்கு வசதியளிக்கும் அேதேவைள, வாி
நிர்வாகத்திைன விைனத்திறன்மிக்க ஒன்றாக மாற் வதற்கு
உத ம் வைகயில் அ த்த வ டத்தின்ேபா வாி ைறைமயிைன
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இலகுப த் வதற்கும் நாம் திட்டமிட் ள்ேளாம். தற்ெபா
காணப்ப ம் 38 வாிக ம் அற
க ம் 20 ஆகக் குைறக்கப்
ப வ டன், இதைன மிக விைரவில் ெசயற்ப த் வ ம் எம
ேநாக்கமாகும்.
வாியல்லாத வ மான

ன்ெமாழி கள்

உாிமம் அளிக்கப்பட்ட
குனர்கள் மீதான அற

ைகயடக்கத்

ெதாைலேபசி

இலங்ைகயி ள்ள
உாிமம்
அளிக்கப்பட்ட
ெதாைலேபசி இயக்குனர்கள் அைனவ க்கும்
மில் யன் ஒேர தடைவயில் அறவிடப்ப ம்.
ெசய்மதிகளி

டாக ேநர

ட்

இயக்

ைகயடக்கத்
பாய் 250

ேசைவகள் மீதான அற

50,000
இற்கு
அதிகமான
இைணப் க்கைளக்ெகாண்ட
ெசய்மதி ேநர
ட் ேசைவக க்கான கம்பனிகளின் வர்த்தக
ெதாழிற்பா கள் இலங்ைகயில் பல வ டங்களாக எவ்வித
கட்டண ம் ெச த்தப்படாமல் ெதாழிற்ப வதன் லம் அரசாங்கத்
திற்கான வ மானம் இழக்கப்ப கின்ற . இவ்வ மானத்திைன
மீளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு அத்தைகய கம்பனிகள்மீ
பாய்
1,000 மில் யைன ஒேரதடைவயில் அறவி வதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
ெசய்மதி நிைலயங்கைளப் பயன்ப த் தல் மீதான அற
இலங்ைக
ெசய்மதிக க்காக
ஒ க்கீ
ெசய்யப்பட்ட
இடங்கைளப் பயன்ப த் கின்ற உாிைமயாளர்கள் விேசட
அற டாக ஒேர தடைவயில் பாய் 1 பில் யைன ெச த் தல்
ேவண் ம்.
விைளயாட் க்கான பிரத்திேயக அைலவாிைசகள்
அேதேபால் விைளயாட் க்கான பிரத்திேயக அைலவாிைசகள்
அரசாங்கத் க்கான வ மானத்ைத இழக்கச் ெசய் ள்ளன. நா
ரா ம் 5 இற்கும் ேமற்பட்ட பாிமாற்றல் நிைலயங்கைளக்
ெகாண்ட விைளயாட் க்கான பிரத்திேயக அைலவாிைசக க்கு
பாய் 1,000 மில் யன் அறவி வதற்கு நான்
ன்ெமாழி
கின்ேறன்.
ன்கட்டண ைகயடக்க ெதாைலேபசி கட்டணங்கள்
இலங்ைகயில் பயன்ப த்தப்ப கின்ற ைகயடக்கத் ெதாைல
ேபசிகளின் எண்ணிக்ைக எண்ணிலடங்காதைவயாக இ ப்பி ம்
அைவ ேமம்ப த்தப்பட ேவண்
ள்ளன. மாறி வ கின்ற
உலகத்தில் ைகயடக்கத் ெதாைலேபசிகள் அன்றாட ேதைவயாகக்
காணப்ப கின்றன. குறிப்பாக, இளம் சந்ததியின க்கும் இலங்ைக
மக்க க்கு
நிவாரணம்
வழங்கு
வதற்கும்
தற்ெபா
கர்ேவாாிடமி ந் அரசாங்கத்திற்கு ெச த்தப்ப ம் 25 சத த
வாி
ைகயடக்கத்
ெதாைலேபசி
இயக்குனர்களிடமி ந்
அறவிடப்ப ம்.
இச்சந்தர்ப்பத்தில்
கர்ேவாாின்
நாளாந்த
ெசலவிைனக்
குைறப்பதற்கு
உத ம்
வைகயில்
ேசைவ
வழங்குனர்களின்
ஒத் ைழப்பிைன
எம
அரசாங்கம்
எதிர்பார்க்கின்ற .
அரச உடைம ெதாழில் யற்சிகளின்
லாபங்கள் மற் ம் அற
கள்

இலாபங்கள்,

பங்கி

அரசாங்க நி வனங்கள் தம வ மானத்தின் ஒ பகுதியாக
பங்கிலாபம், இலாபம் அல்ல விேஷட வாிகள் ேபான்றவற்றின்
லம் அரசாங்கத்தின் திரட் ய நிதியத் க்குப் பங்களிப் ச்
ெச த்தல் ேவண் ம். ஆயி ம், ெதாைலத்ெதாடர்
ஒ ங்கு
ைறப்ப த்தல் ஆைணக்கு , ேதசிய ெலாத்தர் சைப,
ட்ேரா
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ேகஸ் கம்பனி, இலங்ைகத் ேதயிைலச் சைப, ரக்ணா லங்கா
பா காப் க் கம்பனி, பா காப் அைமச்சு ேபான்ற கணிசமான
அரசாங்க நி வனங்கள் கணிசமான அளவிலான நிதிையத்
திைறேசாிக்கு உாிய
ைறயில் மாற்றல் ெசய்யா
தம்மிடம்
ைவத்தி ப்பதைன நாம் அவதானித் ள்ேளாம். எனேவ, 2015ஆம்
ஆண் ல், இவ்வரசாங்க நி வனங்களிடமி ந்
பாய் 25,000
மில் யைன வாியல்லாத வ மானமாகச் ேசகாிப்பதற்கு நான்
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.
அரசாங்க நி வனங்களி
விற்பைன ெசய்தல்

ள்ள ப தைடந்த வாகனங்கைள

அரசாங்கத்திற்குச்
ெசாந்தமான
பயன்ப த்த
யாத
கணிசமான அளவிலான வாகனங்கள்
டக்கப்பட் ள்ளதாகப்
பரந்த அளவில் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள . இைவ நாளாந்தம்
எந்தவிதப் பயன்பா மின்றிப் பாழாக்கப்பட் வ கின்றன. இ
அரசாங்க வளங்கைள
ணாக்கும் ஒ
நடவ க்ைகயாக நாம்
நம் கின்ேறாம்.
எனேவ,
ைகவிடப்பட் ள்ள
சகல
வாகனங்கைள ம் மீட் , ெபா ஏல விற்பைனகளில் அவற்ைற
விற்பைன ெசய்வதற்கும், அப் றப்ப த் வதற்கும் தீர்மானம்
ெகாண் வரப்ப கின்ற .
இந்நடவ க்ைகயான
2015ஆம்
ஆண் ல்
பாய் 1,000 மில் யைன ேசகாிக்கும் என
மதிப்பிடப்ப ள்ள .
ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, பாரா மன்ற உ ப்
பினர்கேள, பல்ேவ
அரசாங்க நி வனங்களில் எந்தவித
பயைன ம் ெபற் க்ெகாள்ளா , பல வாகனங்கள் அைடக்கப்
படாத நிைலயில் நி த்தி ைவக்கப்பட் ள்ளன. அவ்வாறான சகல
வாகனங்க ம் அரசாங்க நிதிையப் பயன்ப த்தியதன் லம்
ெகாள்வன ெசய்யப்பட்டனவாகும். எனேவ, ேதசிய ெசாத் க்கள்
ண்விரயம்
ெசய்யப்படப்படக்கூடா
என்பைத
நாம்
உ திப்ப த்திக்ெகாள்ளல் ேவண் ம்.
அவ்வாறான ெசயற்பாெடான்றின் லம் சனாதிபதி ெசயலகம்
மற் ம் ெதாி ெசய்யப்பட்ட நி வனங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட
அபாிமிதமான வாகனங்க ம் ஆடம்பர வாகனங்க க்கும் ெபா
மக்களின் நன்ைம க தி அதிகளவிலான நிதியிைன உ வாக்கு
வதற்காக ஒ நிைலப்பட்ட ெதாி கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .
2015 ஆம் ஆண்
காலப்பிாிவில் அரசியல்வாதிகளின்
அல்ல அரச உத்திேயாகத்தர்களின் உத்திேயாக ர்வ பயன்பா
க க்கு
எந்தவிதமான
திய
வாகனங்க ம்
இறக்குமதி
ெசய்யப்பட மாட்டா என்பைத ெசயல் ட்பம் வாய்ந்த அரசிைற
காைமத் வத் டனான நல்லாட்சி டன் பிைணக்கப்பட்ட எம
ஒ
கப்ப த்தப்பட்ட
அ ப்பைடக்
ெகாள்ைககள்
லம்
உ திப்ப த்தப்ப ம்.
ேமாட்டார் வாகனங்களின் இறக்குமதிக
அ மதிப்பத்திரம்

க்கான இறக்குமதி

தற்ேபா , வாகன இறக்குமதி, மற் ம் வணிகக் ைகத்ெதாழில்
ெதாடர்பான ஒ ங்குவிதிகளில் பல குைறபா கள் காணப்
ப கின்றன. அேநகமான இறக்குமதியாளர்கள் ெதாடர் ைடய
பல்ேவ
நி வனங்களினால் விதிக்கப்பட் ள்ள ஒ ங்குவிதி
கைளப்
றக்கணிக்க
ைனவேதா , அவ்வாறான சகல
சந்தர்ப்பங்களி ம்
தவறான
ைறகளில்
அ மதிப்
பத்திரங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கும்
யற்சி ெசய்கின்றனர்.
இந்நிைலைம யான
அரசாங்கத்திற்குக் கிைடக்கேவண் ய
வ மானங்கைள
இழப்பதற்கான
வாய்ப் க்கைள
உ வாக்கி ள்ள .
இப்பிரச்சிைனக்குத் தீர்
காண்பதற்கான ஒ
நடவ க்
ைகயாக
ேநர்ைமயான
ைறயில்
வாகன
வர்த்தகத்தில்
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ஈ பட் ள்ள வர்த்தகர்கைள ஊக்குவிக்கும் வைகயி ம்
திய
அல்ல பயன்ப த்தப்பட்ட வாகனங்கைள இறக்குமதி ெசய்வதில்
ஈ பட் ள்ளார்களா, இல்ைலயா என்ற விடயத்திைனக் கவனத்தில்
ெகாள்ளா வ டாந்த அ மதிப்பத்திரக் கட்டணமாக பாய் 1.5
மில் யன்கைள
அறி கப்ப த் வதற்கு
நான்
ன்
ெமாழிகின்ேறன்.
ன்ெமாழியப்பட் ள்ள அ மதிப்பத்திரச் ெசயன் ைறைய
நைட ைறப்ப த் வதற்கு வசதியளிக்கும் வைகயில் ேமாட்டார்
வாகன இறக்குமதியாளர்களின் சங்கத்திடமி ந்
பதி ெசய்யப்
பட்ட
வாகன
இறக்குமதியாளர்களின்
பட் யெலான்
ெபற் க்ெகாள்ளப்ப வதனால், எதிர்காலத்தில் எவேர ம் ஒ வர்
வாகன இறக்குமதியாளராகச் ெசயற்படக்கூ ய தற்ேபாைதய
ெசயன் ைற நி த்தப்ப ம்.
ெவளிச்ெசல்
சான்றிதழ்

ம்

ெகாள்கலன்க

க்கான

ைகயா

ைகயற்ற

இலங்ைகச் சுங்கம்
ைற க நடவ க்ைககைள விாிவாக்கக்
கூ ய ெவளிச்ெசல் ம் சரக்குக க்கான ைகயா ைகயற்ற
சான்றிதைழ வழங்குவதற்கான ஒ
திட்டத்திைன நைட ைறப்
ப த் ம். இதன் லம்
ைற கச் ெசயற்பாட் நடவ க்ைககள்
வி த்தி ெசய்யப்ப ம். இச்சான்றிதைழ வழங்குவதற்கு ஒ
ெகாள்கல க்கு ஐ.அ.ெடா 10 அறவிடப்ப ம்.
ஏைனய பிேரரைணகள்
ேதசிய சி நீரக நிதியம்
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் தன
ேதர்தல் பிரசாரத்தின்ேபா
குறிப்பிட்டவா
தன
ேதர்தல்
பிரசாரத்திற்காகப் பயன்ப த்தப்ப ம் நிதி ேதசிய சி நீரக
நிதியத்தில் ைவப்பி டப்ப ெமன குறிப்பிட்
ந்தார். சி நீரக
ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பில் அக்கைற ள்ள
இலங்ைகயர்கள் அைனவைர ம் இந்நிதியத்திற்கு பங்களிப் ச்
ெசய்ய வ மா
நான் அைழப்
வி க்கின்ேறன். இந்த
நன்ெகாைடகள் வாியி
ந் விலக்களிக்கப்ப ம்.
ஊன ற்ற பைடயின க்கான விேசட வசதிகள்
ஊன ற்ற பைடயினரால் நாட் க்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
விைல மதிப்பற்ற ேசைவயிைனக் க த்திற்ெகாண்
கூ ய
பாய் 500,000 இற்கு உட்பட் 'வி திாிய' என அைழக்கப்ப ம்
விேசட கடன் திட்டம் ஒன் அறி கப்ப த்தப்ப ம்.
மாற் த்திற

ைடேயார்க

க்கான ஒத் ைழப்

மாற் த் திறனாளிக க்கு உாிய அங்கீகாரத்திைன வழங்கு
வதன் க்கியத் வத்திைன அரசாங்கம் அைடயாளம் கண் ள்ள
என்றவைகயில்
அவர்கைள
ேதசிய
அபிவி த்தியில்
சம
பங்காளிகளாக மாற் வதற்கு வ
ட் தல் மற் ம் இயலச்
ெசய்வத டாக அவர்கள் தங்கிவா ம் நிைலயிைனக் குைறப்
பதற்கான நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம்.
இலங்ைக மின்சார சைப, நீர் வழங்கல் வ காலைமப் ச் சைப
மற் ம் இலங்ைக ெர க்ெகாம் ஆகியவற்றில் ெவளித்
ெதாழிலா ளர்கைள உள்வாங்குதல்
15
வ டங்க க்கு
அதிக
காலம்
ெவளிச்ேசைவ
ெதாழிலாளர்களாக
கடைமயாற் பவர்கள்
கிரமமான
பதவியணிக்கு உள்வாங்கப்படாதி க்கின்றைம ேமற்குறிப்பிட்ட
நி வனங்களின் ெதாழிற்சங்கப் பிரதிநிதிகளின் லம் எமக்கு
அறிவிக்கப்பட்ட . ெதாழிற்சங்கங்களினால் அ க்க ேமற்ெகாள்
ளப்பட்ட சந்திப் களின் அ ப்பைடயில் இந்நி வனங்களில் 7
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வ டங்க க்கு அதிக காலம் கடைமயாற் கின்ற ெவளிச்ேசைவ
ஊழியர்கைள கிரம ஊழியப்பைடயில் உள்வாங்குவதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
சரசவி மகாெபால லைமப்பாிசில் அதிகாிப்
சரசவி மகாெபால
லைமப்பாிசிலான ,
ப்பத்
நான்கு
ஆண் க க்கு ன்னர் என கு வான காலஞ்ெசன்ற ெகௗரவ
ல த் அ லத்
த
அவர்களினால் ஆரம்பிக்கப்பபட்டேதா ,
இப் லைமப் பாிசில் திட்டமான இலங்ைகயின் பல்கைலக்கழக
மாணவர்க க்கு இ வைர பாாிய அளவிலான ஓர் அ சரைண
யாக ம் அைமந் ள்ள .
2015
ைல மாதத்தி
ந்
அ
க்கு வ ம் வைகயில்
மகாெபால
லைமப்பாிசில் ெகா ப்பனவான
மாதத் க்கு
பாய் 5,000 வைர அதிகாிப்பதற்கும்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இதன் லம் அதிக அளவிலான மாணவர் கு க்க க்கு இலங்ைக
யின் பல்கைலக்கழகங்களின் கல்விையத் ெதாட வதற்கான
வாயில்கள்
திறக்கப்ப ம்.
இவ்வதிகாிப்பான
மகாெபால
நம்பிக்ைக நிதியத் டன் கலந் ைரயாடப்பட் , நைட ைறப்
ப த்தப்ப ம்.
ன்பள்ளி ஆசிாியர்க

க்கான ெகா ப்பன கள்

'லமா திாிய' எ ம் ெபயாில் ஒ
நிகழ்ச்சித்திட்டம்
ஆரம்பிக்கப்பட்
2015 ஜூன் மாதத்தி
ந்
ன்பள்ளி
ஆசிாியர்க க்கு
பா 250 மாதாந்தக் ெகா ப்பனெவான்
வழங்கப்ப ம்.
இக்ெகா ப்பனவான
சி வர்
பராமாிப்
அைமச்சில் பதி
ெசய் ள்ள
ன்பள்ளி ஆசிாியர்க க்குத்
ெதாடர் ைடயதாகும்.
தம்மப் பாடசாைலகளின் ஆசிாியர்க

க்கான ெகா ப்பன

நிகழ்ச்சித்திட்டம்
'தகம் திாிய' எ ம் ெபயாில்
திய ஒ
ஆரம்பிக்கப்பட் 2015 ஜூன் மாதத்தி
ந் தம்மப் பாடசாைல
ஆசிாியர்க க்கு
பா 200 மாதாந்தக் ெகா ப்பனெவான்
வழங்கப்ப ம். இக்ெகா ப்பனைவப் ெப வதற்கான தைகைம
ையப் ெபற் க்ெகாள்வதற்கு தம்மப் பாடசாைலகள் குறிப்பிட்ட
சமயத் டன் ெதாடர் ைடய அைமச்சில் பதி
ெசய்யப்படல்
ேவண் ம்.
சுய ெதாழி

ல் ஈ பட் ள்ளவர்க

க்கான ஓய் தியத் திட்டம்

2015 ஜூைல மாதத்தி
ந் நைட ைறக்கு வ ம் வைகயில்
விவசாயிகள், மீனவர்கள்,
ச்சக்கரவண் களின் சாரதிகள்,
ெகாற்றர், தனியார் பா காப் அ வலர்கள், ேதாட்ட ஊழியர்கள்,
நைடபாைத வியாபாாிகள், தச்சர், உள்ளடங்கலாக சுய ெதாழி ல்
ஈ பட் ள்ளவர்க க்கான
ஓய் தியத்
திட்டெமான்
அறி கப்ப த்தப்ப ம். இப்பிேரரைணத் திட்டம் வங்கிகள் மற் ம்
காப்
தி நி வனங்களின் ஊடாக நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்.
இலங்ைகயின்
திேயார் சனத்ெதாைக அதிகாித் வ ம்
பிரச்சிைனக்குக் கடந்த தசாப்த காலப்பிாிவில் ஆட்சியாளர்
களினால் ேபாதிய அளவில் தீர்ெவான்
வழங்கப்பட்
க்க
வில்ைல. எம அரசாங்கம் இதற்குப் ெபா த்தமான தீர்ெவான்ைற
ன்ைவத் ள்ள . இதன்கீழ் தற்ேபா
ஓய் தியத்திைனப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு
உாிைமயில்லாத
ஊழியர்க க்கு
ஓய் தியப் பிேரரைண
ைறைமெயான் க்கு பங்களிப் ச்
ெச த் வதற்கு வாய்ப்ெபான் அளிக்கப்ப ம்.
இலங்ைக விமான ேசைவகள் கம்பனிைய ம் மிகின் லங்கா
விமான ேசைவகள் கம்பனிைய ம் ஒன்றிைணத்தல்
கடந்த பல வ டங்களாக இலங்ைக விமான ேசைவகள்
கம்பனி
பாாிய
ஒ
நட்டத்திைன
அைடந் ள்ள .
5
வ டங்க க்குள் மாத்திரம் அைடந் ள்ள நட்டம்
பா 100
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பில் யன்கைள ம்விட
அதிகமாகும்.
பிரதானமாக
ஆட்சிக்காலத்தில் நிலவிய விைனத்திறனற்ற
காைமத்
இந்நட்டத்திற்குக் காரணமாக அைமந் ள்ள . இவ்வாறான
நட்டெமான்றிைன நாம் அைடயாதி ந்தி ந்தால் அந்நிதியி
எமக்கு இலங்ைக விமான ேசைவகள் கம்பனிக்கு
விமானங்கள் பலவற்ைறக் ெகாள்வன
ெசய்யக்கூ
இ ந்தி க்கும்.

கடந்த
வேம
பாாிய
ந்
திய
யதாக

மிஹின் லங்கா விமான ேசைவகள் கம்பனி ம் அவ்வாறான
நட்டத்திைன அைடந்த மற் ெமா நி வனமாகும். கடந்த 5 வ ட
காலப்பிாிவிற்குள் அந்நி வனம் அைடந்த திரண்ட நட்டம் பா 14
பில் யன்களாகும். இந்த அைனத் நட்டங்கைள ம் இந்நாட் ன்
ெபா
மக்கேள ஏற்கேவண்
ள்ள . நி ைவயாக உள்ள
சகலகடன்க ம் ெபா
மக்களாேலேய ெச த்தப்பட ேவண்
ள்ள .
நட்டத்திற்கான
ஒ
தீர்வாக
இப்பாாிய
அளவிலான
இவ்விமான ேசைவகள் கம்பனிகள் இரண் ைன ம் ஒன்றிைணப்
பதற்கு
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இதன் லம்
வளங்கைள
விைனத்திறனான
ைறயில் ஈ ப த் வதற்கும், ெசயற்பாட்
விைனத்திறைன
வி த்தி
ெசயயக்கூ யதாக ம்
மற் ம்
ப ப்ப யாக இழப் க்கைளக் குைறக்கக் கூ யதாக ம் இ க்கும்.
நா

ரா ம் வங்கி வசதிகைள அதிகாித்தல்

நாட் ன் அேநகமான பிரேதசங்களில் வங்கிச்ேசைவ வசதிகள்
தி ப்திகரமான மட்டத்தில் இல்ைலெயன்ப
நம்மைனவ க்கும்
ெதாிந்த விடயமாகும். ஆனால், அேநகமான நகர்ப்பிரேதசங்களில்
சகல வர்த்தக வங்கிக க்கும் கிைளகள் நைட ைறப்ப த்தப்
ப வதைன நாம் கண்
க்கின்ேறாம்.
இந்நிைலைம
நியாயப்ப த்தப்பட்
மா ப த்தப்படல்
ேவண் ம்.
எனேவ,
பின்தங்கிய
பிரேதசங்களில்
வங்கிக்
கிைளகைள ஆரம்பிக்குமா
சகல வர்த்தக வங்கிக க்கும்
அறிவிக்கப்ப கின்ற . அேதேபால, ஆரம்ப ைவப்ெபான் இன்றி
திய வா க்ைகயாளர்க க்கு வங்கிக்கணக்குகைளத் திறப்பதற்கு
அங்கீகாரம்
வழங்கும்ப
வர்த்தக
வங்கிக க்கு
அறிவிக்கப்ப கின்ற .
இந்நாட் ன் சகல பிரைஜக ம் வங்கிக் கணக்ெகான்றிைனத்
திறப்பதற்கு அவசியமான சகல நடவ க்ைககைள ம் எ ப்பதற்கு
நாம்
யற்சி எ ப்ேபாம். எதிர்காலத்தில் ெபா
மக்க க்கு
வழங்கப்ப ம் சகல ெகா ப்பன க ம், பிரதான ெகா ப்
பன கள் வங்கி
ைறைமயின் ஊடாக ேமற்ெகாள்வதற்கு
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.
கடன் ெப நர்க க்கு வசதியளிப்பதற்கு கடன் வழங்கல்
ெதாழிற்பா கள் ெதாடர்பான விதி ைறகைள ம் நிபந்தைன
கைள ம் இலகுப த் வதற்கு நான் வங்கிக க்கு ேவண் ேகாள்
வி க்கின்ேறன். 2015 ெசப்ெரம்பர் மாதத்தி
ந்
திய
இலகுப த்தப்பட்ட ைறைம ெசயற்ப த்தப்ப தல் ேவண் ம்.
நாட் ற்குள்
அதிகாித்தல்

எ த் வரப்ப ம்

அந்நியச்ெசலாவணியிைன

விேசடமாக, ெவளிநாட்
ள்ள இலங்ைக நி ணர்களின்
வசதிக்காக இலங்ைகக்கு வ ைக த ம் பயணிகள் எ த்
வரக்கூ ய அந்நியச் ெசலாவணியின் உச்ச அளைவ ஐஅெடா
25,000 வைர அதிகாிப்பதற்கு ன் ெமாழியப்ப கின்ற .
ெவளிநாட்

ேவைலவாய்ப் ப் பணியக கட்டணம்

ெவளிநாட் ல்
ெதாழில் ாிநர்கள்
நாட் ற்கு
அந்நியச்
ெசலாவணிைய அ ப்பி பாாியெதா
ேசைவயிைன வழங்கு
கின்றனர். ஆகேவ 2015 ேம மாதம் 1ஆம் திகதியி
ந்
வ
க்கு வ ம் வைகயில் ெவளிநாட்
ேவைலவாய்ப்
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பணியகத்தின் கட்டணமான
ஒ
ெதாழிலாள க்கு
பாவாக குைறப்பதற்கு ன்ெமாழிகின்ேறன்.

5,000

லைமச்ெசாத் க்கைள வர்த்தகமயமாக்கல்
எந்தெவா நாட்
ம், தற்ேபாைதய ெபா ளாதார அபிவி த்
மற் ம்
ெதாழில் ட்ப
திச்
ெசயன் ைறயில்
விஞ்ஞான
ன்ேனற்றமான
அத்தியாவசியமாக ள்ள .
திய
கண் பி ப் க்களின் ஊடாக இன் மக்களின் வாழ்க்ைகத் தரம்
பாாிய அளவில் வி த்தியைடந் ம் மாற்றமைடந் ம் உள்ள .
அேதேபால,
திய கண் பி ப் க்களின் ெசயன் ைறயான
ெதாடர்ந்தவண்ண
ள்ள .
இலங்ைகயின்
திய உற்பத்திப் ெபா ட்களின் உற்பத்தி
யாளர்கள்
அதிந ன
உற்பத்திப்
ெபா ட்கைளக்
கண்
பி த் ள்ளார்கள். அவர்கள் தம
உற்பத்திப் ெபா ட்களின்
ஆக்க ாிைமையப்
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக
உள்ள .
ஆயி ம், இந்ந ன கண் பி ப் க்கள் வர்த்தகமயமாக்கப்
பட் ள்ள
அள
ெதாடர்பாக
நாம்
மகிழ்ச்சியைடய
யா ள்ள . எனேவ,
திய உற்பத்திப் ெபா ட்களின்
கண் பி ப்பாளர்கள் தம
உற்பத்திப் ெபா ட்களின் வர்த்தக
மட்டத் க்குக் ெகாண் வ வதற்கு விேசட ஊக்குவிப்பாக திய
கண் பி ப்பாளர்களின் ஆைணக் கு ெவான்றிைன ஸ்தாபிப்
பதற்கு
ன்ெமாழிகின்ேறன். இப்பிேரரைணைய நைட ைறப்
ப த் வதற்கு பா 100 மில் யன்கள் ஒ க்கப்ப ம்.
சிேரஷ்ட பிரைஜகள் ெபா ப் ேபாக்குவரத்
வசதிகைளப்
பயன்ப த்தக்கூ ய வைகயில் பயண அட்ைடெயான்ைற
வழங்கல்
நாட் ன் சிேரஷ்ட பிரைஜக க்கு வழங்கப்ப ம் வசதிகைள
அதிகாிப்ப நம் அைனவாின ம் கட்டாயக் கடைமயாக உள்ள .
அதன் பிரகாரம், சிேரஷ்ட பிரைஜக க்கு ேப ந் க் கட்டணத்தில்
50 சத தத்திைன அறவி வதற்கு பயண அட்ைட ஒன்றிைன
வழங்குவதற்கு இலங்ைகத் தனியார் ேப ந் உாிைமயாளர்களின்
சங்கம் இணக்கம் ெதாிவித் ள்ள . இவ்வாறான
க்கியமான
பிேரரைணெயான் க்கு ஆதரவளிப்ப
ெதாடர்பாக இலங்ைக
தனியார் ேப ந் உாிைமயாளர்களின் சங்கத்திற்கு நன்றியிைனச்
ெச த் வதற்கு இச்சந்தர்ப்பத்திைனப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
மீனவர்க

க்கான காப்

தித் திட்டம்

100 நாள்
ரட்சி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
லம் வாக்கு தி
யளித்ததற்கு இணங்க, நிதி அைமச்சின் ஆதர டன் மீனவ
ச தாயத்திற்கு திய காப்
தி ைறைமெயான்றிைன அறி கப்
ப த் கின்ேறாம். இக்காப்
தித்திட்டம் நிதி அைமச்சின்
லம்
நைட ைறப்ப த்தப்ப ம்.
வதியாதார் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிக் கணக்ெகான்றிைன
ைவத்தி ப்ேபா க்கு
வழங்கப்ப ம்
வட்
தத்திைன
அதிகாித்தல்
வர்த்தக வங்கிகளில் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ள வதியாதார் ெவளி
நாட் ச் ெசலாவணிக் கணக்குகளில் ைவப்பி டப்பட் ள்ள
இலங்ைகயின் லம்ெபயர்ந் ள்ள ஊழியர்களின் ேசமிப் க்க க்கு
கிைடக்கப்ெப ம் வ டாந்த வட்
தம் 3 சத தமாகும்.
அேதேநரம்
இலங்ைக
5.5
சத தத்தின்கீழ்
அரச
கடன் றிெயான்றின்
லம் ெவளிநாட் க் கடெனான்றிைனப்
ெபற் க்ெகாண் ள்ள . எனேவ, இலங்ைகயின்
லம்ெபயர்ந்
ள்ள ஊழியர்கள் இைட
க க்கு மத்தியில் உைழத்த நிதிக்குக்
கவர்ச்சிகரமான
வட்
தெமான்றிைன
வழங்குவதற்கு
வதியாதார் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணிக் கணக்குக க்கு 5 சத த
வட் ைய வழங்குமா ேவண் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நீண்ட காலம் தன உறவினர்கைளப் பிாிந்
ர ேதசத்தில்
பல இன்னல்க க்கு மத்தியில் உைழக்கப்பட்ட நிதிேய வதியாதார்
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ெவளிநாட் ச்
ெசலாவணிக்
கணக்குகளில்
ைவப்பி டப்
பட் ள்ள . இவர்கள் ேதசிய ெபா ளாதாரத்தின் வி த்திக்காக
ேமற்ெகாண் ள்ள பங்களிப் விைல மதிக்க
யாததாகும்.
ெவளிநா களில்
லம்ெபயர்ந் ள்ள
இலங்ைகயர்க
ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகைள வழங்குதல்

க்கு

ெவளிநா களில் சுமார் 2 மில் யன் இலங்ைகப் பிரைஜகள்
வாழ்ந் வ வேதா , அவர்களில் கணிசமாேனார் ஒப்பீட்டளவில்
உயர்ந்த
அளவிலான
வ மானத்திைன
உைழக்கக்கூ ய
அபிவி த்தி அைடந்த நா களில் வாழ்ந் வ கின்றனர். அந்நா
களில் ஒப்பீட்டளவில் குைறந்த வட்
மட்டெமான்
காணப்
ப வேதா , அவர்களின் ேசமிப் க்க க்கு 1 சத தத் க்கும்
குைறவான வட் ேய கிைடக்கப் ெப கின்ற .
இந்நிைலைமயின் கீழ், அரசாங்கம் ெவளிநா களில் வா ம்
இலங்ைகயர்களில்,
விேஷடமாக
வட
மாகாணத்தி
ந்
ெவளிநாட் க்குப்
லம்ெபயர்ந் ள்ள இலங்ைகயர்களில் இந்
பங்களிப் ச்
நாட் ன்
அபிவி த்திச்
ெசயற்பாட் க்கு
ெச த் மா
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இதற்காக 5 வ ட
திர்ைவக் ெகாண்ட 4.5 சத த நிைலயான வட் ெயான்றிற்கு
ஐஅெடா
25,000
ெப மதியான
குைறந்த
தலீட்
எல்ைலக்குக்கீழ் 'ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகள்' எ ம் ெபயாில்
விேஷட அரசாங்கத்தின் பிைணகைள வழங்குவதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இப்பிைணக டன் ெதாடர்பான வட் வ மானம், வ மான
வாியி
ந்
விலக்களிக்கப்ப ம். இப்பிைணகளின் வழங்கல்
கைள ஊக்குவிப்பதற்கு விைனத்திறனான
ைறயில் ெசயற்
ப மா வர்த்தக வங்கிகளிடம் ேவண் க் ெகாள்கின்ேறன்.
ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகைள அறி கப்ப த் வதன்
லம்
தலீட்டாளர்க க்கு உயர்ந்த அளவிலான வட்
வ மானெமான்றிைனப்
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூ யதாக
உள்ள
ேதா ,
அத டாக ேதசிய மீளிைணப்பிைன ம் மற் ம்
அபிவி த்திைய ம் வி த்தி ெசய்யக்கூ யதாக ம் இ க்கும்.
இதன் லம் நாட் ன் ெவளிநாட்
வளங்கைளப் பலப்ப த்தக்
கூ யதாக ம் உள்ள .
கடன் அட்ைடயின் ஊடாக வழங்கப்ப ம் கட
தத்திற்கு வைரயைறெயான்ைற விதித்தல்

க்கான வட்

கடன் அட்ைடயின் ஊடாக வழங்கப்ப ம் கடன்க க்கு
வர்த்தக வங்கிகள் மிக உயர்ந்த அளவிலான வட்
த
ெமான்றிைன அறவி வதாக எமக்குக் கணிசமான அளவிலான
ைறயீ கள் கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன. இதன் ஊடாக கடன்
அட்ைடகளின் வா க்ைகயாளர்க க்குப் பாதகமான சூழல் ஒன்
உ வாக்கப்பட் ள்ளேதா , கடன் அட்ைடக் ைகத்ெதாழி ன்
அபிவி த்திக்கு அ மிக ம் ேமாசமான ைறயில் பாதிப்ைப ம்
ஏற்ப த்தி ள்ள .
எனேவ,
கடன்
அட்ைடயின்
ஊடாக
வழங்கப்ப ம்
கடன்க க்கு சாதாரண கடன்க க்கு அறவிடப்ப ம் வட்
8 சத த வட்
தத்திைன விட உச்ச அளவிலான அதாவ
தெமான்றிைனச் ெச த் வதற்கு நான் ன் ெமாழிகின்ேறன்.
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் கண்காணிப் த் திைணக்
களத்தின் லம்
வர்த்தக
வங்கிகள்
இந்நிபந்தைனயிைன
நைட ைறப்ப த் வ
ெதாடர்பாகக்
கண்காணிப்பதற்கு
நடவ க்ைககள்
எ க்கப்ப ம்.
இந்நிபந்தைனகள்
றக்
கணிக்கப்ப ம்
சந்தர்ப்பங்களில்
ெபா த்தமான
ைறயில்
உ தியான
ைறயில் ெசயற்ப த்த ேவண் ய நிைல எமக்கு
ஏற்ப கின்ற .
நாட் ன் ெபா
மக்கைள வாழ ைவப்பதற்கும் அவர்களின்
வாழ்க்ைகத் தரத்திைன உயர்வைடயச் ெசய்வதற்கும் கடன்
அட்ைடப்
பாவைனயிைன
மிகச்
சிறந்த
சாதனமாகப்
பயன்ப த்தக்கூ யதாக இ ந்தா ம் கூட, இ
வைர கடன்
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அட்ைடயின் ஊடாக அறவிடப்ப ம் வட் யின் அளவிைன
ஒ ங்கு ைறப்ப த் வதற்கு
எந்தவித
நடவ க்ைகக ம்
எ க்காைமயான
மிக ம்
ரதிஷ்ட நிைலைமெயான்றாக
உள்ள .
கடன் அட்ைடகளின் பயன்பா களின் ஊடாக பாாிய
அளவிலான ெபா ளாதார மற் ம் ச க பிரச்சிைனகள் ஏற்படக்
கூ யதாக உள்ளதால், விேஷடமாக இைளய ச தாயம் கடன்
அட்ைடயின்
பாவைனயின்ேபா
த்தி
சா ாியமாக ம்
கவனத் ட ம் ெசயற்ப மா
அறி
த்திக்ெகாள்ள வி ம்
கின்ேறன்.
ண் நிதிக் கட க்கான வட்
ெயான்ைற விதித்தல்

தத்திற்கான வைரயைற

ண் நிதித் ைற நாட் ன் ெபா ளாதாரத் க்கு மிக
இன்றியைமயாத
ைறயில் பங்களிப் ச் ெச த் கின்ற . இ
வைர நாட் ல் 10,000 இற்கும் அதிகமான ண் நிதி நி வனங்கள்
உள்ளதாக அறிக்ைகயிடப்பட் ள்ள . நாட் ல் உள்ள பாாிய
அளவிலான சனத்ெதாைகயிைன இந்நி வனங்க க்கு உள்ளடக்
கக்கூ யதாக உள்ள .
இந்நாட்
மக்களின் வ மானம் உைழக்கக்கூ ய வாய்ப்
க்கைள அதிகாிப்பதற்கும் அவர்களின் வாழ்க்ைகத் தரத்திைன
உயர்வைடயச் ெசய்வதற்கும்
ண் நிதித் ைற குறிப்பிடத்தக்க
அளவில் பங்களிப் ச் ெச த்தக்கூ யதாக உள்ளதாக நாம்
இனங்கண் ள்ேளாம்.
ண் நிதி நி வனங்கள் அறவி ம் வட்
தம் பாாிய அளவில்
ேவ ப கின்ற . இவ்வா
பாாிய அளவில் ேவ ப ம்
உயர்வான வட்
தம் ண் நிதித் ைறயின் ன்ேனற்றத் க்குத்
தைடெயான்றாக அைமந் ள்ளேதா , ச கத்தி ள்ள வறிய
மக்கைள வ ைமயி
ந் மீட்கக்கூ யதாக ம் இ ந்த சிறந்த
வாய்ப் இதன் லம் கிைடக்காமல் ேபா ள்ள .
சகல ண் நிதிக் கடன் வசதிகைள ம் வழங்கும் நி வனங்கள்
தம்மால் வழங்கக்கூ ய சகல பங்ேகற்
எண்ணக்க ைவப்
பின்பற்றி தம
வா க்ைகயாளர்க க்கு கவர்ச்சிகரமான சிறிய
வட்
தெமான்றின்கீழ் நிதி உதவிைய வழங்குவதன் லம் பாாிய
அளவிலான தாக்கெமான்றிைன ஏற்ப த்த
ந்ததாக குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன்.
ண் நிதிக் ைகத்ெதாழி ன் உண்ைமயான வட்
தம்
வ டத்திற்குக் கூ ய
40 சத தம் வைரயில் வைரய க்க
நடவ க்ைக எ க்கப்பட் ள்ள .
யற்சிகள்
சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவிலான ெதாழில்
ைறக் ைகத்ெதாழி க்குப் த் யிர் அளிப்பதற்கான விேஷட
நிகழ்ச்சித் திட்டம்
வங்கி
ைறைமயின் ஆதர டன் சிறிய மற் ம் ந த்தர
அளவிலான
ைகத்ெதாழிைல
தர யர்த் வதற்கும்
மீள்
கட்டைமப்பதற்கும் ந ன உ வாக்க நிகழ்ச்சித் திட்டெமான் நிதி
அைமச்சினால் நைட ைறப்ப த்தப்ப ம். இதன் கீழ் கடன்
பிரச்சிைனக க்கு உள்ளாகி ள்ள அவ்வாறான ைகத்ெதாழி
லாளர்க க்கு நிவாரணம் அளிக்கப்ப வேதா அதன் லம் சிறிய
மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைகத்ெதாழில்களின் சாத்தியமான
வழிகைளப் பலப்ப த் வதற்கும் எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .
கடன் தகவல் பணியகத்தின்கீழ் பட் ய டப்பட்ட சிறிய
மற் ம் ந த்தர அளவிலான ைகத்ெதாழிலாளர்களின ம்
கடன் அட்ைடகளின் உாிைமயாளர்களின ம் சிரமங்கைள
நீக்குவதற்கான உதவி
250,000 அல்ல
அதற்குக் குைறந்த கடன் நி ைவகைளக்
ெகாண்டவர்க க்கு ஆ மாதங்களில் மீள்ெச த்தக் கூ ய திட்ட
ெமான்ைற ஏற்ப த் வதற்கு உதவியளிக்கப்ப ம். இச்ெசயற்
ப த் ைக
ெசயன் ைறயான
வர்த்தக
வங்கிக க்கு
அறிவிக்கப்ப ம்.

පාර්ලිෙම්න්තුව

181
ைவப் க்களின்
ெபா ப் க்க டனான
உள்ளாகிய வங்கியல்லாத நிதி நி வனங்கள்

நட்டத் க்கு

இலங்ைக மத்திய வங்கியின ம் மற் ம் நிதி அைமச்சின ம்
ஈ பாட் டன் நட்டத் க்கு உள்ளாகிய வங்கியல்லாத நிதி
நி வனங்களின் ைவப் க்களில் காணப்பட்ட ைவப் க்களின்
உாிைமயாளர்க க்கு உதவி வழங்குவதற்கு சகல
யற்சிக ம்
எ க்கப்பட் ள்ளன.
இப்பிரச்சிைனக க்கு
நியாயமான
தீர்ெவான்றிைனப்
ெபற் க்ெகாள் ம்
ேநாக்குடன்
இச்
சிரமங்கைள உ வாக்கிய நிதி நி வனங்களின் பணிப்பாளர்கள்
மற் ம்
ைவப்பாளர்களின்
பிரதிநிதிக டன்
கலந் ைர
யாடல்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம்.
இச்ெசயற்பா
இலங்ைக மத்திய வங்கியினால் ேமற்பார்ைவ
ெசய்யப்ப ம்.
அரச நி வனங்களின் வர்த்தக விளம்பரங்கைள வைரய த்தல்
அரசியல் தைலவர்க க்கு அரசாங்க நி வனங்களின் ெசலவில்
பத்திாிைககளில்
வர்த்தக
விளம்பரங்கைளப்
பிரசுாிப்ப
ெப மளவில் இடம்ெபற் வ வதாக எமக்குத் ெதாிய வந் ள்ள .
அரசியல்
பின்னணிெயான் டனான
அவ்வாறான
வர்த்தக
விளம்பரங்கள் அரசாங்க ெசல னத்திற்குப் பாரமாக மாத்திரேம
அைமந் ள்ளன.
எனேவ, அைமச்சுக்கள் மற் ம் திைணக்களங்களினால்
குறிப்பிட்ட நிரல் அைமச்சிற்கு அவசியமான விளம்பரங்கைளச்
ெசயலாளாின் அங்கீகாரத் டன் பிரசுாிப்பைதத் தவிர அரசியல்
ாீதியான வர்த்தக விளம்பரங்கைளப் பிரசுாிப்ப
உடன யாக
அ
க்கு வ ம் வைகயில் நி த்தப்படல் ேவண் ம்.
அேதேபால, இ
அரசாங்க நி வனங்களில் அைமச்சரைவ
உ ப்பினர்கள்
மற் ம்
தைலவர்களினால்
அரசியல்
பின்னணிெயான் டன் விளம்பரங்கைளப் பிரசுாிப்பதி
ந்
தவிர்ந் ெகாள் மா ம் அங்கீகாரம் வழங்கப்படாத அவ்வாறான
விளம்பரங்கைளப் பிரசுாிப்பதனால் ஏற்ப ம் ெசல னங்கள்
தனிப்பட்ட ைறயில் அவர்களால் ஏற்கப்படல் ேவண் ம்.
அேதேபால, இ
அரசாங்க நி வனங்களினால் ெவளி
யிடப்ப ம் அரசியல்வாதிகளின் படங்கள் மற் ம் தகவல்கைள
உள்ளடக்கிய நாட்காட் கள், நாேள
ேபான்ற னவற்ைறப்
பிரசுாிப்பைவக க்கும் ெபா ந் ம்.
ம ந் ப் ெபா ட்கள்
இத் ைறயில் காணப்ப ம் ெப மளவிலான சாத்தியத்தன்ைம
மற் ம்
ம ந் ப்ெபா ட்கள்
இறக்குமதி
ெசய்வதற்காக
நாட்
ந் ெவளிச்ெசல் ம் ெவளிநாட் ச் ெசலாவணி அள
என்பவற்ைறக் க த்திற்ெகாண்
நாங்கள் ெவளிநாட்
மற் ம்
உள்நாட் ம ந் ப்ெபா ள் உற்பத்தியாளர்கைள இத் ைறயில்
தலீ
ெசய்வதற்கு
ஊக்குவிக்கின்ேறாம்.
இவ் ற்பத்தி
யாளர்களின் உற்பத்திக க்கு ஒ நிைலயான சந்ைதைய உ தி
ெசய் ம்
ேநாக்குடன்
மீள்ெகாள்வன
ைறைமெயான்
அறி கம் ெசய்யப்ப ம்.
இைடப்பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைகக

க்கான ஊக்குவிப்

நாட் ல் காணப்ப ம் காணிப் பாவைனைய உச்சப்ப த் ம்
ேநாக்குடன் இைடப்பயிர்ச்ெசய்ைக நடவ க்ைககளில் ஈ ப ம்
விவசாயத் ைற
ெதாழில் யற்சியாளர்க க்கு
வாி
ஊக்கு
விப் க்கைள அறி கம் ெசய்வதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இந்நடவ க்ைககள்
லமாக உ வாக்கப்ப ம் இலாபங்கள்
மீதான வ மான வாிக்கு 50 சத தம் தள் ப ெசய்யப்ப ம்.
மரக்கறி மற் ம் உண

பதனிடல் ைகத்ெதாழில்

உள்நாட் ல் உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் மரக்கறிகள் மற் ம்
பழங்களில் ஒ
குறிப்பி ம் ெதாைகயான அள
ணாக்கப்

182

ப வ
அவதானிக்கப்ப கின்ற . நாட் ல் மரக்கறி மற் ம்
கமாக
உண
பதனிடல் ைகத்ெதாழிைல ஊக்குவிக்கும்
இத் ைறயில் வியாபாரங்கைள ஆரம்பிக்கும் ெதாழில் யற்சி
யாளர்க க்கு 50 சத த வாிக் குைறப்ைப ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு
நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.
உள் ர் கட் ட நிர்மாணக் ைகத்ெதாழிலாளர்கைள சர்வேதச
ாீதியில் விாிவாக்க க்கான ஊக்குவிப்
உள் ர் கட் ட நிர்மாணத் ைறக் கம்பனிகளான
தன
இயலள
மற் ம்
திறன்கைள
அபிவி த்தி
ெசய்
ெகாண் ள்ளைதக் காண
கின்ற . இப்பின்னணியில் உள் ர்
நிர்மாணக்
கம்பனிகளான
தன
நடவ க்ைககைள
ெவளிநா களில்
விாிவாக்குவதற்காக
ஊக்குவிக்கப்ப தல்
ேவண் ம்.
இதன ப்பைடயில்
அந்நடவ க்ைககள்
லம்
சம்பாதிக்கின்ற இலாபங்க க்கு வாி விலக்களிப்பதற்கு நான்
ன்ெமாழிகின்ேறன்.
இலங்ைகக்குள் நிர்மாண நடவ க்ைககளில் ஈ பட் ள்ள
ெவளிநாட்
ஒப்பந்தக்காரர்கள் உள்நாட் ப் பங்காளிக டன்
இைணந் ெசயற்ப தல் ேவண் ம். இதன் லம் நாட் ற்கு திய
ெதாழில் ட்பங்கள் உள்வாங்கப்ப வேதா உள்நாட்டவர்க க்கு
ெதாழில் வாய்ப் க்க ம் உ வாக்கப்ப ம்.
கடந்த 6 மாத காலப்பகுதியில் வழங்கப்பட்ட ஒப்பந்தங்கைள
மீளாய் ெசய்தல்
பிரதான லதனக் க த்திட்டங்கள் ெதாடர்பில் வழங்கப்பட்ட
ஒப்பந்தங்கள் ெதாடர்பில் அக்க த்திட்டங்களின் கிரயம் நியாய
மானைவயா என்ப
பற்றி ம் அத்தைகய ஒப்பந்தங்கைள
வழங்கும்ேபா
உாிய நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட்டனவா
என்ப
பற்றி மதிப்பீ
ெசய்வதற்கும் மீளாய்
ெசய்வதற்கும்
நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம்.
கடந்த காலத்தில் இடம்ெபற்ற ெப ம்பாலான க த்திட்டங்கள்
ைறயான மதிப்பீட் க்கு உட்ப த்தப்படாமல் நியாயப்ப த்தப்
படாத
ன்ெமாழி களின் லம்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.
எதிர்கால ன்ெமாழி கைள ெவளிப்பைடத் தன்ைம டன் உாிய
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதைன
உ திப்ப த் ம்
மதிப்பீ கள்
வைகயில் ெபா ளாதார அ வல்கள் ெகாள்ைகத் திட்டமிடல்
அைமச்சின்கீழ் கு ெவான் நியமிக்கப்ப ம்.
காணிக் ெகாள்வன அல்ல
நிர்மாணத்திற்காக ஊழியர்
ேசமலாப நிதிய மீதியிைன மீளப் ெப தல்
காணிக் ெகாள்வன அல்ல
கைள நிர்மாணிப்பதற்காக
ஊழியர் ேசமலாப நிதியத்தின் மீதியில் 30 சத தத்திைன மீளப்
ெப வதற்கான
ேகாாிக்ைககள்
ெதாழிற்சங்கங்களினா ம்
ஊழியர் களினா ம் மிக நீண்ட காலமாக ேவண் ேகாள் வி க்கப்
பட் ள்ள . ஊழியர்களின் இவ்ேவண் ேகாளிைன நிைறேவற்
வதற்கு நான் ன்ெமாழிகின்ேறன்.
ண் விரயம் மற் ம் ஊழல்க

ம்

எம அரசாங்கமான
ண் விரயங்கைள ம் ஊழல்கைள ம்
ஒழிப்பதில் மிக ம் அவதானத் டன் இ க்கின்ற .
ன்ைனய
அரசாங்கத்தின் ைறேகடான ஆட்சியின்ேபா மக்களின் பணம்
கட் ப்பாடற்ற
ைறயில் ெசலவிடப்பட்
க்கின்றைமயான
நிதி எந்தள பிைழயான ைறயில் பயன்ப த்தப்பட்
க்கின்ற
என்பைத அறிந் ெகாள்வதற்கான பாடமாக அைமகின்ற .
ஊழைல ஒழிப்பதற்கான அைனத்
நடவ க்ைககைள ம் நாம்
எ ப்ேபாம்.
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அரசியல் ேநாக்கங்க க்காக ேதசிய
நிதிகள் பயன்ப த்தப்பட்டைம

ெலாத்தர்

சைபயின்

ேதசிய ெலாத்தர் சைபயின் நிதிகளி
ந் ஏறக்குைறய பா
270 மில் யன்கள் அரசியல் ேநாக்கங்க க்காக பயன்ப த்தப்
பட் ள்ள
என்ப
ெதாடர்பான
தகவல்கள்
கிைடக்கப்
ெபற் ள்ளன. இவ்வாறான
ைறேகடான ெகா ப்பன
ேமற்
ெகாள்ளப்பட்டைம மிக ம்
ரதிஷ்டவசமானதாகும். மிக ம்
பாிதாபகரமான
நிைலைம
யாெதனில்
ேதசிய
ெலாத்தர்
சைபயான
மஹாெபால பயனாளிக க்கு நிதி ஒ க்கீ
ெசய்வதற்குக்கூட ெந க்க கைள எதிர்ேநாக்கிய சந்தர்ப்பத்தில்
சுகாதார அைமச்சு இ தய சத்திரசிகிச்ைச ேமற்ெகாள்ள ேவண் ய
ெப ந்ெதாைகயான ேநாயாளிகளின் நீண்ட பட் ய ைனக்
ெகாண்
ந்த .
உல்லாசப் பயணிகள் சந்ைதக்கான உ

ணிகள்,

ைணப்ெபா ட்கள்
உயர்ந்த
தரத்திலான
வணிகக்
குறி ைடய
மற் ம்
இலங்ைகயின்
ல உற்பத்திப் ெபா ட்கைளத் ேத
வாங்கும்
நாட் க்கு விஜயம்ெசய் ம் உல்லாசப் பயணிக க்காக அவர்க
க்கு வழங்கப்ப ம் இறக்குமதிெசய்யப்ப ம் வணிகக்குறி ைடய
உற்பத்திகள்மீதான வாிகைள மீள்மதிப்பீ
ெசய்வதற்கு ஒ
ரணமான நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம்.

உபாயமற்ற
தலீட் ப்
பிரேதசங்களில்
ெசய்யப்பட்டைம - ஷீெசல்ஸ் வாி விலக்கு

தலீ

வாி விதிப்பன
ெதாடர்பில் நன்மதிப்பிைனப் ெபற்ற
நாெடான்றான ஷீெசல்ஸ் நாட் ற்குள் திடீெரன
ைழந்தைம
ெதாடர்பில் விசாரைணகைள ேமற்ெகாள்வதற்கு உத்திேயாக ர்வ
கணக்காய்
மற் ம்
விசாரைணச்
ெசயன் ைறெயான்
ஆரம்பிக்கப்பட ள்ள .
அரச
வங்கியின்
சர்வேதசக்
கிைளெயான்
ஷீெசல்ஸ் நாட் ல் ஆரம்பிக்கப்படவி ந்தைம
இதற்கான மற் ெமா
காரணமாகும். இதற்காக தற்ெபா
காணப்ப ம் சாத்தியவள அறிக்ைககள்
க்கமாக பகுப்பாய்
ெசய்யப்ப வ டன் மதிப்பீ ெசய்யப்ப ம்.
ெபா நலவாய
ெபற் க்ெகாள்ள

விைளயாட் ப்
யற்சித்தைம

ேபாட் கைளப்

நாட் ன்
ெபா ளாதாரத்திைன
ேமாசமாகப்
பாதிக்கக்
கூ யள நிதி எவ்வா
விரயமாக்கப்பட் ள்ள என்பதற்கான
சிறந்த உதாரணங்கள் சிலவற்றிைன கடந்த ஆட்சி எமக்கு
வழங்கி ள்ள . ெபா நலவாய விைளயாட் ப் ேபாட் கைளப்
ெபற் க்ெகாள்வதற்கான
யற்சிகள் ெதாடர்பில் மக்களின்
பணத்தி
ந்
ெசலவிடப்பட்ட ெதாைகயான
பா 760
மில் ய க்கு அதிகமாகும். இவ்விடயத்திைன ெசய்விப்பதில் சில
அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்கள் ேநர யாக ஈ பட்
க்கின்றைம
மனேவதைனக்குாிய விடயமாகும்.
ஸ்ரீ லங்கன் விமான ேசைவ மற் ம் அதிதிகள் அைற

Wi-Fi வசதிகள்
ச க ஊடகங்கள், இைணயம் என்பவற்றின் பாவைன
உயர்ந்தி ப்ப ம், தகவல் மற் ம் கல்வித்
ைறகளில் அைவ
க்கியத் வம் வகிப்ப ம் அதன் லம் அறி ச் ெசயல் ைறயின்
அதிகாிப் க்கு அைவ பங்களிப் ச் ெசய்வ ம் அவதானிக்
கப்ப கின்ற . இதனால் நாட் ல் உள்ள அைனவ க்கும், இந்த
வசதிகைள அதிகாிப்பதற்கான ேதைவ ஏற்பட் ள்ள . அதன்
பிரகாரம்,
பிரதான
நகரங்களில்
உள்ள
நிைலயங்களில்,
கட்டணமின்றி, Wi-Fi வசதிையக் கிைடக்கச்ெசய்ய
பா 500
மில் யைன நாம் ஒ க்குேவாம்.
ேதசிய ேசமிப் வங்கி பங்குகளின் ெகா க்கல் வாங்கல்கள்
ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின் பங்குகள் ெதாடர்பில் உள்ளக
ைகயாடெலான்
பாாியளவில் இடம்ெபற்ற ேவைளயில் குறித்த
ேமாச
நிதி அைமச்சின ம் ேதசிய ேசமிப்
வங்கியின்
அதிகாாிகளின் உடன
நடவ க்ைகயினால் நி த்தப்பட்ட
உண்ைமயிைன யாவ ம் அறிவர். இவ்வாறான
ைறேகடான
பங்கு ேமாச யில் சம்பந்தப்பட்டவர்கைள நீதித் ைற ன்நி த்தி
ெவளிச்சத்திற்கு
ெகாண் வ வதைன
எம
அரசாங்கம்
உ திப்ப த் ம்.
வடக்கு அதிேவகப் பாைதக்கான அதிகாித்த ெசலவினம்
வடக்கு அதிேவகப் பாைதக் க த்திட்டத்திற்காக வழங்கப்பட்ட
மதிப்பீடான எமக்கு கிைடத்த தகவல்களின் அ ப்பைடயில் 50
பில் யன்
பா க்கு அதிகமான ெசலவினத்திைன ஏற்ப த்தி
யி க்கின்ற விடயம் மீள்மதிப்பீ ெசய்யப்ப ம்.
எம்ஐ 17 உலங்கு வா
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ர்திகள் ெகாள்வன

200 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர் ெசலவில் ெகாள்வன
ெசய்யப்பட ேவண் ய இக்ெகா க்கல் வாங்கல் 450 மில் யன்
ஐ.அ.ெடாலர் ெசலவினத்தில் இடம்ெபற்றி ப்ப டன் அதன் லம்
250
மில் யன்
ஐ.அ.ெடாலர்
( பா
33
பில் யன்)
நட்டேமற்பட் ள்ள
என எமக்கு நம்பகமான தகவல்கள்
கிைடத் ள்ளன.

இலங்ைக ெசல்வந்தர்கள் மற் ம் வறியவர்க க்கிைடயில்
நியாயமற்ற
இைடெவளியிைன
ெகாண்
ப்ப டன்
இவ்
இைடெவளியிைன நிரப் வதற்கு மிக ம் குைறவான யற்சிகேள
எ க்கப்பட் ள்ளன. அண்ைமக்கால விமானக் ெகாள்வன கள்
எம ேதசிய விமானச் ேசைவகள் நி வனத்திைன நட்டமைடயச்
ெசய் ள்ள டன் 15 மில் யன் ஐ.அ.ெடாலர் ெசலவில் ( பா
1.95 பில் யன் ெப மதிக்குச் சமனான) அதிதிக க்கான
அலெகான்
இைணக்கப்பட்
இலவசமாக வழங்கப்பட்டைம
மிக ம் ேமாசமான
ண் விரயமாகும். ஆடம்பர உபகரணங்கள்
ெபா த்தப்படாமல் ெசல பற்றி மீள ேபரம்ேபசல் இடம்ெபறாைம
ஏன் என்ற ேகள்வி எ வ டன் பாாிய ைகயாடல்களில் இ
ம்
ஒ விடயமா என ம் ேகள்வி எ கின்ற . இவ்வாறான
ண்
விரயங்கள் ெதாடர்பில் எம அரசாங்கம் கவனமாக இ ப்ப டன்
அதற்கான நடவ க்ைககைள ம் ஆரம்பிக்கும்.
இந்த அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள உத்ேதச வ மானம்
மற் ம் ெசலவினங்களின் சு க்கம் அட்டவைண I மற் ம் II இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள அேதேவைள 2015ஆம் ஆண் ற்கான
ெமாத்தக்கடன் ெபறல் வைரயைற, ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் மற் ம்
2015 இற்கான தி த்தப்பட்ட வர ெசல த்திட்டத்தின் சு க்கம்
என்பன
ைறேய
III
மற் ம்
IV
அட்டவைணகளில்
தரப்பட் ள்ள .
'கு கிய காலத்திற்குள் எம்மால் ஏைழகைளேயா ெசல்வந்தர்
யா . ஆனால் கு கிய கால
கைளேயா உ வாக்க
எல்ைலக்குள் வ ைமயற்ற ச கெமான்றிைன எம்மால் கட்
ெய ப்ப
ம்.'
ைர
வர
ெசல த்திட்டம்
ெதாடர்பான
ஆவணங்கைளத்
தயாாிப்பதற்கு குறிப்பிட்ட கால வைரயைறக்குள் ேதைவயான
தகவல்கைள ெபற் க்ெகாள்வ க னமான
யற்சி ஒன்றாகும்.
இவ்வாறான
சகல
விடயங்கைள ம்
உள்ளடக்கிய
ஆவணெமான்றிைன 20 நாட்க க்குள் தயாாித் ெவளியி வ
ேதைவயான தர கள் மற் ம் அவசியமான தகவல்கைளச்
ேசகாிப்பதில் என
அைமச்சின் அ வலர்களின் கூட்
யற்சி
பாராட்டப்படக் கூ யதாகும்.
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வைரய க்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் 100 நாள் ரட்சிக்கான
சாியான திட்டமிடல் ஒன்றாக இன்
சமர்ப்பிக்கப்ப கின்ற
இவ்வறிக்ைகயிைனத்
தயார்ப த் வதற்குக்
க ைமயான
ேபாராட்டம் இடம்ெபற்ற . இவ்வறிக்ைகயில் ஏேத ம் தவ கள்
காணப்ப மாயின் அதைன அ வலர்கள் எதிர்ேநாக்கிய சவால்
களாக இ க்குெமன க தி மன்னிக்குமா இந்தப் பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்கு
நான்
ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
எவ்வாறாயி ம், ெகௗரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, திைறேசாியின்
ெசயலாளர் மற் ம் அவர
உத்திேயாகத்தர்க க்கு என
மனமார்ந்த பாராட் தல்கைள ம் நன்றிகைள ம் ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன். ஏெனனில் அவர்கள் எவ்வித எதிர்பார்க்ைகக
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மின்றி இந்த அறிக்ைகயிைன இன்
வைர விழித்தி ந்தனர்.

சமர்ப்பிப்பதற்காக ந நிசி

ேம ம், ெகௗரவ சபாநாயகர், அதிேமதகு ஜனாதிபதி, ெகௗரவ
பிரதமர், ெகௗரவ எதிர்க்கட்சித் தைலவர் இன்
ச கமளித்
தி க்கின்ற பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் அைனவ க்கும் என
பாராட் தல்கைளத்
ெதாிவித் க்
ெகாள்வ டன்,
இதில்
வழங்கப்பட் ள்ள உதவிகள் இலங்ைக மக்க க்கு சந்ேதாசத்
திைன வழங்கும் என்ப ம் என உ தியான நம்பிக்ைகயாகும்.
எம

ேதசத்திற்கு இைறவனின் ஆசிர்வாதம் உாித்தாகட் ம்!

கட ள் எம

தாய்நாட்ைட ஆசீர்வதிப்பாராக!
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அரச

ைறயில் சம்பளத்திைன அதிகாித்தல்

அரச

ைறயில் ஓய் தியக் ெகா ப்பனவிைன அதிகாித்தல்
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89,700
4,900

ச ர்த்திக் ெகா ப்பனவிைன அதிகாித்தல்
சிேரஷ்ட பிரைசகள
கர்ப்பிணித் தாய்மார்க

8,000

பண ைவப் க்கான 15% வட்

விகிதம்

4,000

க்கான ெகா ப்பன

1,000

விவசாயிகளின் கடன்கைள 50% ஆல் குைறத்தல்

2,500

ேதயிைலக்கான உத்தரவாத விைல

5,000

இறப்ப க்கான உத்தரவாத விைல

3,600

திரவப் பா

3,000

க்கான உத்தரவாத விைல

இைளஞர் பாரா

மன்றம்

பன் கப்ப த்தப்பட்ட வர
மீனவர் காப்

250
ெசல த்திட்டத்திைன அதிகாித்தல்

1,125

தித் திட்டத்திற்கான அரச பங்களிப்

தங்க ஆபரண அடகு ைவப்பிற்கான ச
நிரந்தர சி நீரக ேநாயாளர்க

75

ைகத் திட்டம்

7,000

க்கான ெகா ப்பன

ன்பள்ளி மற் ம் தஹம் (சமய) பாடசாைல ஆசிாியர்க
ெகா ம் நகர் கு யி ப்பாளர்க

க்கான ச

2,000
க்கான மாதாந்தக் ெகா ப்பன

250

ைகத் திட்டங்கள்

1,000

திய கண் பி ப்பாளர்கள் ஆைணக்கு விைனத் தாபித்தல்

100

Wi – Fi வசதியிைனப் ெபற் க்ெகா த்தல்
ண் ெசலவினங்கைளக் கட் ப்ப த்த
நி வாகச் ெசலவினத்திைனக் குைறத்த

ெமாத்தம்

500
ம் எாிெபா ள், மின் கட்டணங்கைளக் குைறப்பத

ம்

டாக
(38,000)
96,000
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rule, freedom from corny miscreants, freedom from bad governance,
regaining of independence of the judiciary, police, public service and
freedom from misrule where the rule of law was abused at will. As
such, it is our bounden duty to guard and foster the freedom regained.

ENGLISH TEXT OF STATEMENT MADE BY
MINISTER OF FINANCE

The Hundred-Day Revolutionary Programme will provide the
foundation for a new era and provide a brand new meaning to “Freedom
and Liberty”. Independent commissions, right to information,
constitutional amendments et cetera, which are clearly enumerated
within the Hundred-Day Programme will provide a significant backdrop
for the nation to enjoy fruits of freedom thus regained.

நிதி அைமச்சாின கூற்றின்
ஆங்கிலவாக்கம்

Introduction
Honourable Speaker, exactly 21 days ago, on 8th January 2015, the
people of the country voted for a change in favour of His Excellency
President Maithripala Sirisena. They gave a clear mandate emphasizing
that they desperately need a change; a change that goes far beyond party
politics and individual aspirations to create a new political and economic
culture in the country.
As the 19th Minister of Finance of the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka, following the illustrious footsteps of previous
Finance Ministers, it is a privilege and a pleasure to make this
Statement. I am sure that the provisions of this people-friendly
Statement, which will be recorded in the annals of history as the one
which provided maximum benefits and concessions to the people of Sri
Lanka.
The humane leadership provided by His Excellency President
Maithripala Sirisena coupled with the wisdom of the Honourable Prime
Minister had paved the way to create a new Sri Lanka devoid of
misdeeds leading to a “Maithree Palanaya”. Today’s Statement would
be a shining example of how a people-friendly government creates
opportunities to serve the people. At this juncture, I call upon all Sri
Lankans to show solidarity with our Government and rally together for a
“change” to create a better tomorrow commencing with the “HundredDay Revolution”.
Power is temporary. Official positions are also temporary. As
trustees of our voting public, our duty is to honourably serve the nation.
We must not forget that we are servants of the people and it is our
bounden duty to be of a service.
Sri Lankans are smiling again. The smiles portray freedom, liberty
and courage. It is refreshing; the release from a bonding of family rule
and crony nepotism. Honourable Speaker, Honourable Members of
Parliament, before I conclude I am sure that the smiles will be wider.
They deserve the plethora of benefits that are to be announced. And,
they also deserve a future of sustenance, enjoyment and good life. All
are enjoying the serene breeze of change: a change for the better, a
change to be cherished. A rule of compassion - A "Maithree Palanaya".
Political rhetoric is common in Sri Lanka, which we had heard over
the years, but economic rhetoric is an uncommon phenomenon. We
heard more than enough of such economic rhetoric during the last few
years of rule or should I correct as "misrule". This economic rhetoric
churned out kept some spellbound, but the truth is bitter and difficult to
absorb. An economy in the doldrums needs resuscitation and
rejuvenation and that is what the Government is focused on.
Honourable Speaker, this Statement will be a forerunner for many
more Budget presentations in the future by this National Government
and we would ensure that what would be presented is based on facts and
not on rhetoric.
These Goebbels inspired rhetoric conveyed to the people that Sri
Lanka is the “Wonder of Asia” leaving many of us wondering of the
grounds of reality relating to such rhetoric.
The National day of Independence is six days hence from today, on
the 4th of February, the day we gained freedom from the British. The 8th
of January 2015 will also be remembered as the day the nation
“Regained Freedom”; freedom from family rule, freedom from corrupt

The family rule did not only damage the economy of Sri Lanka but
also tore apart the social fabric which knitted together Sri Lankans as a
pious nation. Drug barons, Casino operators and Ethanol kings made the
future of our children bleak. The voice of the people was muzzled and
silenced. But, some who could express themselves at will, coined novel
phrases such as “Economic Assassin” as additions to the vocabulary.
Disseminating the facts and evidence available, we could say that there
are many such Economic Assassins who ensured that a selected few will
enjoy and pillage the wealth of this great nation whilst a majority will
suffer.
Following the Presidential Election, a "Maithripala-Ranil National
Unity Government" was formed with the participation of the Members
from a majority of the Parties, which represent the Parliament. This has
created a unique situation in the post-Independence history of our
country.
Today, I am proud to say that with these initiatives, we have been
successful in showing an alternative way to the nation and we are
marching slowly but steadily along that path. It is a path to
compassionate Maithree governance, a path to a stable country, a path
to prosperity and more importantly, a path to freedom, humanity and
dignity.
On behalf of His Excellency the President, Honourable Prime
Minister and the Government, I, as the Minister of Finance, would like
to thank and salute all of you, the clergy, public servants, pensioners,
farmers, teachers, health sector employees, the fishing community,
young voters including students, labourers, entrepreneurs, estate
workers, trishaw drivers, transport sector employees, the self-employed,
members of the armed forces, Police and Civil Defence Force, and the
general public in all ethnic and religious groups in Sri Lanka who came
forward bravely amidst various intimidations, and cast their vote in one
voice for this noble effort.
Your contribution is indeed salutatory as the degree of intimidation,
excessive utilization of State resources and utilization of free issues of
various items to entice the voting population, by the previous
Government had been beyond average imagination. In the Presidential
Election campaign, we made a promise, a major commitment to the
people in this country. We promised that after coming into power, we
would implement a Hundred-Day Revolutionary Programme to provide
speedy solutions to the burning problems of the country and its citizens.
We promised to implement specific measures to provide relief to
the people by reducing the rising cost of living, which we consider a
key burning issue of the country.
The country needs solutions to counter the burden of the cost of
living, which had deprived many people of this nation the basic
necessity of food at required standards. A poverty level of 6.7 per cent
and malnourished children of 21.6 per cent are not statistics which are
progressive. We will ensure that the “Change” envisaged and voted
democratically will address these burning issues and provide relief to a
degree hitherto unheard of and will be improved over the years.
The appointment of the Special Commissions to investigate
allegations of massive corruption in the preceding period, establishment
of Independent Commissions and making required appointments,
introduction of the National Audit Bill and Right to Information Bill,
introduction of a National Drugs Policy and creation of a Parliamentary
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System instead of the Executive Presidential System are among other
key promises that we made under this programme.
The degree of corrupt practices reached a zenith during the last few
years of misrule and we expect the nation to bear with us as we will
have to patiently go through the due process in bringing the corrupt
miscreants to face the consequences of their misdeeds through judicial
means.
We are now in the process of implementing these proposals. By
looking at what we have done so far during the last 21 days, you could
make a judgment on our performance and the commitment. We want to
emphasize that we are working with a clear vision towards achieving the
objectives within the Hundred-Day Revolutionary Programme. The
Statement presented today is also another important step forward in that
effort.
Our Government is people-oriented and is focused on providing
relief on a priority basis. Relief provided in the form of lower fuel prices
prior to this Statement is a perfect example. We have managed to
provide the nation with the highest-ever reduction of fuel prices at any
given time and I am at a loss to understand why the previous
Government did not envisage such revisions for the benefit of the
people.
Before I present our proposed measures to provide relief to the
general public as well as other revenue and expenditure proposals, I
would like to elaborate on a few points about the "Bubble that had to
Burst" - the Budget that has already been approved by the Parliament for
2015, economic performance of the country and related areas.
The Bubble had to Burst
Sri Lanka had gone through a period of economic disorder. The
statistics until a few days back provided a different picture. A facade of
political rhetoric coupled with unrelenting economic bravado created a
rosy picture. The weapons of the so-called economic maestros consisted
of manipulated charts and graphs.
Much was spoken of a “Wonder of Asia” and “Hubs” of varying
descriptions. The average people did not fully fall into the trap of lies
and deception. They did observe some "Hubs", which were focused on
destroying the nation. The “Kudu Hubs”, “Ethanol Hubs” and the
“Casino Hubs” continued to grow. The younger generation, the future
of our beloved country and so many innocent children had fallen prey to
the wiles of the drug barons, Ethanol kings and the Casino operators. I
am sure the media will give you further corroborative evidence on this.
The Stock Exchange became the laughing stock of the experts who
knew stock trading. “Pumping and Dumping” was the order of the day
whilst the small-timers had to face the music. When interest rates were
reduced, the hierarchy invited the elderly people to invest in shares.
Knowing very well the consequences, the hearts of the people who
matter did not melt. Even the poor pensioners suffered. The super rich
“Stock Market Barons” continued to fatten at the expense of the poor.
The circus continued. The clowns played their roles to perfection.
The trapeze artists swung to and fro. The economy continued to
crumble. The façade artists' “modus operandi” was to dress up the truth.
The bitter truth was camouflaged with sweetened falsehoods. “Lies,
damn lies and statistics” - the phrase ideally fitted the picture. The GDP
and public debt moved benignly in their rich vocabulary.
The system of “Crony Economics” created a segment of the society
which was ultra-rich enjoying a life of supreme luxury. They were
flaunting not only their ill-gotten wealth but their muscles too. A mere 2
per cent of the entire population continued to prosper at the expense of
others. What of the balance 98 per cent? They were requested to tighten
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their belts way back in 2005 and they had to continue. Their families
fell apart due to economic hardships - jewellery pawned, family
heirlooms sold to ensure that home fires continued to burn. Some were
facing abject poverty. Naval guards had to be stationed at the Matara
Mahanama Samaraweera Bridge and at the Kaluthara Bridge to save our
mothers and fathers, brothers and sisters from jumping into river to end
their lives, stricken with unbearable poverty.
The economic jargon, high-flown language, political and economic
rhetoric continued to reverberate louder than ever. Astrologers too
played their part conjuring the path of celestial objects at their whims
and fancies. The objective was positively singular - merely to foster and
nurture the mere 2 per cent of the nation. The 8th of January, 2015 was
the day of reckoning: a whiff of freedom, a sweet fragrance of change
wafted across the nation.
The officials and economic experts have looked into the figures and
now the economics of deceit and falsehood had surfaced. The bad news
is that economy is in a sad state and the good news is, it is not beyond
resurrection and is in safe and sound hands. We had managed to
decipher the correct status of the economy which is being explained in
detail. We will also investigate and recover ill-gotten gains irrespective
of the category of politicians, stock market whiz kids or mere drug
dealers. The period of immunity is over for the cronies and the clans;
justice supreme will overcome the wicked and the wrongdoers.
Finally, the bubble had to burst. Our Government will now take
stock of the situation, prime up the economy and move forward with
finesse. We promise the nation that the correct picture will be portrayed
at all times.
Honourable Speaker, Honourable Members of Parliament, the
goodness of this “Maitree Palanaya” will bring in a new dimension of
justice and fair play to this nation. I wish to present two typical
examples. After the results were announced at the previous election held
in 2009, whilst the victor rejoiced the vanquished was jailed. This time
the victor was relieved that he was spared the agony of being jailed,
whilst the vanquished received a free helicopter ride at the expense of
the people to reach his home town at Medamulana.
The Presidential Oath read out at the Independence Square on the
9th of January, 2015 by His Excellency Maithripala Sirisena had cost a
mere Rs. 6,500 whilst the previous oath-taking ceremony in 2009 had
cost several millions of public funds.
Objective of this Statement
Today’s Statement may be a new phenomenon in the public
finances in our country. We have heard about Vote on Accounts, which
were presented on many occasions to this Parliament previously when a
general election had been announced in order to allow the new
Government to present a full year Budget incorporating their new
policies.
However, the Statement that we are making today is an absolute
necessity as we have made a significant change in the structure of the
line Ministries in the Government. As you are aware, we have reduced
the number of Ministers from 71 to 31, reflecting a significant deviation
from the governance of the previous regime.
The Line Ministries have been structured to secure the maximum
outcome with minimum expenditure in formulating the Cabinet of
Ministers. We need to reallocate the resources to newly created
Ministries and seek the approval of the Parliament to formalize the new
structure.
With the Approval of Parliament, I propose to authorize the
Secretary to the Treasury to provide detailed Budget Estimates to
Ministries and spending units based on the approved expenditure
ceilings specified in the Appropriation (Amendment) Bill.
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In addition, as I would be explaining in the latter part of my
Statement, there are a number of new revenue and expenditure proposals
as well, particularly to provide concessions to the public.
These changes and proposals will have to be accommodated in the
original Budget 2015, which was presented on 24th October, 2014 and
approved by Parliament on 23rd November, 2014 which needs to be
approved by this Parliament to seek the necessary legal provisions for
the same.
The Budget 2015
The original Budget 2015 expected a total revenue of Rs. 1,594
billion, which consisted of Rs. 1,400 billion of tax revenue and Rs. 194
billion of non-tax revenue. The total expenditure and net lending was
Rs. 2,990 billion, of which Recurrent Expenditure was Rs. 1,465 billion
and Capital Expenditure and net lending was Rs. 685 billion. The
estimated deficit in the Budget 2015 was Rs. 521 billion or 4.6 per cent
of GDP.
I should say that this deficit is related only to Government revenue
and expenditures. However, we have repeatedly shown to this
Parliament and discussed even outside Parliament over the past several
years that this deficit does not reflect the real burden on the public
finances of the country today as it does not take into account many
budgetary operations of the Government.
This façade of duplicity has to be removed and the actual position
has to be made known to Hon. Members of Parliament and the general
public. We do not intend to mislead either the Honourable Members of
Parliament or the general public in our endeavour to ensure good
governance.
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previous Government, which we have had to inherit and from where we
have to commence our journey.
A few more years of such practices would have made our country a
contender to be labelled as an economically-failed nation. Once again, I
wish to thank all those who made this “Change” possible as, if not, our
great nation would also have ended up as a banana republic, where the
economies had been ripped apart and pillaged by corrupt rulers.
According to the provisional data, the outstanding debt of the
Government as at end 2014 was Rs. 7,373 billion. This reflects a per
capita debt of Rs. 357,233.
However, if we include the three items that I indicated above, the
total debt will increase to Rs. 8,817 billion. Naturally, the per capita
debt will also increase to about Rs. 427,220. Again, you can see the
magnitude of the burden that has been created by the previous
Government on the people of this country.
I should emphasize the fact that all these debts will have to be paid
by the innocent people in this country, not only the present generation,
but also generations to come. We are proud of our legacy as a country
with a history of over 2,500 years, but how could we be proud of the
legacy of debt created by the last Government? The question also arises
as to whether it was necessary and prudent. The previous rulers should
be ashamed of the manner in which the monetary issues had been
handled, where generations will be called upon to pay back debt sought
at the whims and fancies of a selected few.

Total Debt and Per Capita Debt
Item

2012

2013

2014

6,000
6,853

6,793
8,099

7,373
8,817

79.2
90.4

78.3
93.4

74.4
88.9

295,165

331,653

352,869

337,140

395,379

427,220

Total Debt (Rs. Bn.)
Some of the critical issues where the public debt is not adequately
presented are listed below.
a.

b.

c.

This deficit does not reflect, by any means, the contingent
liabilities that the country has incurred over the past few years.
The Government has given Rs. 524 billion as Treasury
Guarantees by the end of 2014, which mainly include
guarantees given to commercial banks to implement
infrastructure development projects by State-Owned
Enterprises - SOEs - (Annex I). If these liabilities are not
honoured by the relevant SOEs, the Government will have to
pay them.
The outstanding debt of SOEs to the banking system of Rs. 593
billion as at end 2014 also needs to be reflected in these
numbers. This also includes the impact of US Dollars 60
million or Rs. 7.8 billion of the Hedging Transaction of Ceylon
Petroleum Corporation (CPC), which has already been paid. It
has been estimated that the total loss to the Government due to
the Hedging Transaction could be about US Dollars 120
million (Rs. 15.7 billion). This could be one of the most
obnoxious transactions ever recorded in the history of
commercial operations in Sri Lanka with the end result
adversely impacting the people.
The Government Budget Deficit also does not include foreign
borrowings made by SOEs for infrastructure projects. The total
outstanding of these borrowings as at end 2014 was US Dollars
2,356 million or Rs. 308 billion. These have been borrowed to
finance the Puttalam Coal Power Project, the Hambantota Port
Development Project and the Mattala International Airport
Project (Annex II).

Government Debt
Total Debt: Government Debt,
Treasury Guarantees, Borrowings of SOEs from Banks and
Foreign Sources

Total Debt to GDP Ratio (%)
Government Debt
Total Debt: Government Debt,
Treasury Guarantees, Borrowings of SOEs from Banks and
Foreign Sources

Per Capita Debt (Rs.)
Government Debt
Total Debt: Government Debt,
Treasury Guarantees, Borrowings of SOEs from Banks and
Foreign Sources

If we add the Treasury Guarantees, SOEs' debt to the banking
system and the amount of foreign borrowings for the projects
implemented by SOEs, the budget deficit could have been much higher
than the published numbers.

As a per cent of GDP, the total Government debt, as at end 2014,
will be about 74.4 per cent. This level of debt is still high in
international standards. With the three items that I indicated above, the
total debt to GDP ratio will further increase to 88.9 per cent.

Now, you could observe the magnitude of the deficit that we have
inherited from the previous regime. This is the unhealthy legacy of the

The majority of the allocations in the Government Budget were
mainly confined to a few under the previous regime. However, in the
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revisions that we have made to the Appropriation Bill for fiscal year
2015, we have taken measures to rectify this.
All these incidents indicate the need for strong and innovative
measures in the future to avoid the repetition of such things and reduce
the budget deficit and outstanding debt of the country.
Before I present our new Proposals, I would like to indicate two key
factors, i.e. economic growth and nominal wages and the debt
repayment burden.
Economic Growth and Nominal Wages
We know that Sri Lanka is currently identified as an economy with
relatively higher economic growth among the emerging market
economies and characterized by low levels of inflation and
unemployment.
This Century had provided enormous opportunity for countries in
the Asian region to grow, overtaking the western world as the key
economic drivers of the world. Giant strides made by China and India
have shown the world the ability of Asian countries to move up and we
should critically analyse whether Sri Lanka should have reached a better
standing based on our potential as a nation with a literacy rate of over 90
per cent, the highest in the Asian region.
It should not only be highways, air and sea ports and a host of
buildings that constitute growth and stability that could be sustained.
What is the status of agriculture, industry, services and industry-related
exports?
The norm is that within an overall development plan, there should
be provisions for road networks and other infrastructure requirements.
There was no such development plans and ad hoc projects had been
formulated, once again at the whims and fancies of a selected few,
jeopardizing the country’s economy. Focus of attention to develop
selected townships to glorify and promote political dynasties drained the
economy almost beyond remedial options.
Sri Lanka’s annual real economic growth averaged around 7 per
cent during the last three years, while it expanded by around 15 per cent
annually in nominal terms during the same period. This has resulted in a
substantial growth in per capita income, estimated to be about US
Dollars 3,646 or Rs. 477,600 in 2014, which is comparable to middleincome economy levels according to international classifications.
However, the growth in national income in nominal terms has not
reflected the improvements in standard of living of every citizen. We
have to look at an average citizen and observe whether he had reached
the level of prosperity the per capita income depicts. If not, there is a
missing link. This Government will ensure, as our Hon. Prime Minister
had often stated, that we would bring about an economy, where the
pockets of all citizens will be filled without limiting the benefits to a
dynastically privileged few. We do not believe in the prosperity of a few
families and a selected few, but glad tidings for all stakeholders, i.e. all
citizens of Mother Lanka.
Some nominal wages have increased at a lower rate than the others.
For instance, public sector nominal wages have increased by less than 10
per cent on average during the last two years and once it is adjusted for
inflation, the annual growth in real wages is about 5 per cent, which may
not reflect sizable improvement in the purchasing power of the
households. In addition, the real wage may have deteriorated for some
segments in the labour market.
This situation warrants some adjustment both in wage level and
price level. With the salary increase of Rs. 10,000 per month within the
One Hundred Day Revolutionary Programme, of which Rs. 5,000 will
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be increased from February, 2015 and the balance by June, 2015, the
nominal wage growth of government employees is estimated to increase
by about 47 per cent in 2015 compared to 2014. The real wage growth
also will increase by 40 per cent in 2015 compared to the previous year
under the low inflationary situation.
With the reduction of prices of identified goods and services, the
positive impact on household real incomes may be higher for all
households. As such, the future prospects for all Sri Lankans will be
enhanced within a framework of good governance and equal
opportunity.
Debt Repayment Burden
We know that the debt service payments create a huge pressure on
Government budgetary operations. In 2015 alone, the interest payments
amount to Rs. 425 billion and debt repayments amount to Rs. 840
billion, making a total debt service of Rs. 1,265 billion.
This will be about 77 per cent of the revenue in the revised Budget
for 2015. This has significantly limited the space in the Budget to
provide many essential services to the public. I would like to highlight
the following in terms of debt repayments:
a.

The debt repayment to bilateral and multilateral agencies as
well as on commercial borrowings and export credit will be US
Dollars 1,394 million in 2015. The total debt repayments
related to these sources will be about US Dollars 8,461 million
in the next five years. This includes the repayment of
international sovereign bonds, which amounted to US Dollars
5,000 million by end 2014, in which a substantial amount will
be maturing during the 2015-2020 period.

b.

The foreign investments in Treasury Bills and Bonds will be
gradually retired and there could be premature sales of
outstanding foreign investment in government securities
amidst rising yields in international capital markets.

c.

The majority of recent loans obtained for large-scale projects
may start repayment from this year onward after the initial
grace period, which is about three to four years on average.

d.

We still have to pay defence-related loans amounting to US
Dollars 15 million to suppliers. In addition, there will be
hedging transaction-related payments, the exact magnitudes of
which we are still unaware.

These debt repayments will amount to substantial sums in
aggregate terms, increasing the foreign currency outflows over the
coming years. As such, the burden of meeting debt repayment
requirements in the short-term may fall on the level of international
reserves. The interest rates of the foreign borrowings made in the last
few years are given in Annex III.
This again depicts how vulnerable we are today as a country and
more critically, the precarious status of the national economy. Hence,
there is a strong need to increase export earnings and reduce short-term
debt obligations with longer-tenure debt to ease the pressure on fiscal
operations as well as external sector stability.
Expenditure Proposals
Today’s Statement could be termed as one of the most important
exercises of the “Hundred-Day Revolution”. I would call it the
“Hundred-Day Challenge”. The planned benefits for the people of Sri
Lanka went beyond the contents of the “Hundred-Day Programme”
promised during the election campaign.
The outflows had to be matched with adequate revenue proposals to
ensure that we do not increase the debt burden. The excessive
expenditure-based dynastic image building, coupled with wanton waste
that was prevalent, provided in the original Budget, made life easier for
the team that formulated this most valuable statement.
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Honourable Speaker, Honourable Members of Parliament, the
people of Sri Lanka who went through a period of untold hardships
during the last decade due to the spiralling cost of living, will be in for a
pleasant surprise. We are positively focused on easing the burden on the
poorer strata of the society. They are also stakeholders of our nation.
The time has come for the rich and the super rich to make a telling
contribution towards nation-building. As we are well aware, certain
individuals and organizations did receive concessions beyond reasonable
yardsticks from the previous regime to garner profits, excessive and
extraordinary.
As I indicated earlier, the number of Ministers has reduced to 31
from 71 in the previous regime. This measure alone will help us to save
about Rs. 2,500 million annually, which can be utilized for much more
productive purposes.
It also signifies the level of resources that the previous regime has
wasted for mere political intentions. This is the difference between them
and us, who are focused on the well-being of the people of this country.
Public Sector Salary Revision
Now, I would like to formerly announce one of our major proposals
within the “Hundred-Day Revolution”. We promised the Public servants
in the country that we will increase their salaries by Rs. 10,000 per
month and initially, Rs. 5,000 will be provided from February, 2015.
I am happy to say that all permanent Public servants, numbering
over 1.3 million who got Rs. 3,000 in January, will get with their
February salary another Rs. 5,000 and the balance in June, 2015, thus
honouring the promise given by us. This total salary increase of
Rs. 10,000 will be treated as an allowance added to the monthly salary
of an employee.
Honourable Speaker, this revision may be recorded as the highestever salary increase granted to Public servants of Sri Lanka. It is a
special privilege for me to propose this increase to the Public servants,
the vanguard of administration of our nation.
I call upon the unions, Public servants and all stakeholders of the
Public Sector to improve the productivity to be on par with the standards
in the Asian region.
Private Sector Wages and Salaries
I wish to make an earnest request and a humble appeal to all private
sector employers to assist the Government in national reconciliation by
ensuring compliance. Such a positive endeavour, I am sure, will create a
vital impact on narrowing and hopefully, eradicating the gap between
the haves and the have-nots. Human capital is the most important tool
and the best asset in your company. Therefore, let us have a contended
workforce, which will help increase the productivity and have a pleasant
working environment.
We understand the great difficulties that the private sector is
undergoing. However, considering the input cost reduction especially on
energy, we urge the private sector to consider an increase of Rs. 2,500
per employee per month, linking it to productivity. Furthermore, the
employer may utilize any value arising out of non-cash benefits such as
provision of food cost as a part of proposed increase. The contribution
made by private sector employees also needs to be mentioned in
glowing terms and hopefully, the employers will ensure a positive
outcome. It is the most opportune period for the engine of growth, the
private sector of the country, to prime up their human resource, the life
blood of their institutions.
The new Government is working to get the GSP Plus facility back. I
am happy to say that the Honourable Prime Minister and the Minister of
External Affairs are working seriously on this matter. The country has
enjoyed this concession for several years and it has undoubtedly assisted
the country’s industrial exports. Unfortunately, the previous
Government did not look at this positively and we, as a country, had to
suffer a lot.
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The loss of this facility has resulted in a loss of about US Dollars
5,000 million in the past seven years. Not only that, the number of job
opportunities lost is countless and even today, many people are
suffering from the loss of their jobs due to the removal of this facility,
which has resulted in lost incomes and employment, thereby driving
them into poverty.
It was also a serious setback on the export side, which had serious
implications on the trade balance, the balance of payments and external
reserves.
Our plan is to set up new factories and restart the factories which
were shut down during last so many years with the renewal of the GSP
Plus facility. The private sector will get a huge boost due to this.
Honourable Speaker, at this very moment, the European Union EU - has suspended the import of fish and fishery products from Sri
Lanka, which became effective from 15th January, 2015.
Although the EU allowed Sri Lanka to address the concerns by
implementing International Maritime Law obligations and putting in
place an efficient Vessel Monitoring System and a sanction scheme for
deep sea fleets three months before this import ban came into effect, the
previous Government did not take it seriously and hence, did not take
any effective measures regarding this.
However, as this is an important issue, which is particularly linked
to our fishing community and fish exporters, we, as a responsible
Government, are taking every possible measure to get this ban removed
and to resume fish exports to the EU. Once resumed, it will provide
many new opportunities to the private sector to enhance their activities
in the lagging regions.
Revision of Pensions
The retired public servants of Mother Lanka had contributed
immensely towards the betterment of the country and it is time that they
are provided with just means during retirement.
As such, we propose to increase the amount of pension for retirees
of the Public Service since we are very concerned about their wellbeing. I would like to propose an additional Rs. 1,000 in their monthly
pension that they will receive from April 2015 to top up the monthly
additional allowance to Rs. 3,500 per month. About 550,000 pensioners
will benefit from this revision of pension and we will have to incur an
additional Rs. 4,900 million on this Proposal.
Samurdhi Welfare Scheme - Enhancement of Samurdhi
Allowance
From the inception, there was no proper scheme to identify the
desired beneficiaries of the Samurdhi system. A comprehensive survey
would be undertaken to identify the needy segments of the society. The
future payments of the Samurdhi allowance would be carried out
through a more efficient method to facilitate the minimization of an
expenditure outlay of over Rs. 10 billion per annum, an enormous
administrative expense entailed with the programme.
As per the commitment enumerated within the “Hundred-Day
Revolution”, Samurdhi beneficiaries will be granted enhanced monthly
payments with an increase of 200 per cent with effect from April 2015,
based on the categories and number of beneficiaries which prevailed as
at end December 2014. In this background, the 2014 Samurdhi
allocation of Rs. 13.5 billion will be increased to Rs. 40.5 billion for
2015.
Samurdhi/ Divi Neguma banks will be integrated with Regional
Development Bank in order to enhance access to finance in the rural
areas.
Concessionary Fixed Deposit Interest Rates for Senior Citizens
We know the low interest rates in the market have created serious
repercussions to the senior citizens in the country. There is a significant
number of senior citizens who sustain themselves with the monthly
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b.

The guaranteed purchase price of potatoes will be increased to
Rs. 80 per kilogram, commencing from the next harvest.

c.

The guaranteed purchase price of tea leaves will be increased
to Rs. 80 per kilogram.

d.

The guaranteed purchase price of rubber is to be increased to
Rs. 350 per kilogram.

[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

interest income they receive on their deposits. As we were much
concerned about them, we made a commitment to increase the interest
rates on their deposits under the “Hundred-Day Revolution”.
I am happy to announce that a higher interest rate of 15 per cent per
annum will be granted to the senior citizens who have savings of Rs. 1
million or less in licensed commercial banks and licensed specialized
banks.
A Healthy Motherhood - Assistance to Maintain Health
Standards

The guaranteed price scheme for tea leaves and rubber will be
implemented subject to a comprehensive evaluation of the industry
within a short span of time. This process will facilitate the origination of
a suitable mechanism to introduce the proposed guaranteed purchase
prices listed above.
Hand Tractors at Concessionary Prices

A nutritious and healthy society is an asset to a country, especially
when the issue relates to motherhood. However, the level of nutrition
among the low-income earning pregnant mothers is much lower than
that of the affluent and the middle-class strata of the population in the
country.
Assistance will be given through an electronic teller card banking
system and the grant will be disbursed over a period of two years. The
extended time period will ensure that disbursed funds will be rationally
utilized for the purpose intended. We will seek the assistance of the Hon.
State Minister of Children’s Affairs to guide and assist the officials in
guaranteeing that the beneficiaries will receive all benefits expected
relating to the grant. This grant will be focused on the welfare of the
newborn children and mothers.
In order to ensure that the children who will be born to such mothers
are healthy, we promised to provide an allowance of Rs. 20,000 for
pregnant mothers to supplement their nourishment under the “HundredDay Revolution”.
In order to ensure that that Rs. 20,000 is not utilized in an irrational
manner, a method of utilizing the funds would be communicated
through a circular.
Waiver of Advances Granted to Farmers
As an agriculture-based nation, we will never forget the valuable
contribution made by farmers to foster the economy. We have reliable
information that they borrow from many sources, particularly from
banks by pawning their valuables to undertake their agricultural
activities. We know that in the recent past, they had to undergo many
difficulties as their crops were damaged as a result of natural disasters
and hence, many of them were unable to repay their loans to the banks.
We are concerned about these farmers who were not able to repay
their borrowings to the banks. That is why we propose to provide relief
to them under our “Hundred-Day Revolution”. I am pleased to announce
that, as a relief measure, a 50 per cent waiver will be provided for a
maximum loan capital of Rs. 100,000 on the loans advanced to farmers
by commercial banks and presently overdue. This will cost Rs. 2,500
million to the Government Budget.
Guaranteed Prices to Boost Agricultural Economy
The provision of a guaranteed price for selected items is also
considered an important measure to further energize the farmers. This
would reduce the uncertainty of those who are involved in respective
fields. Accordingly, the following guaranteed price structure will be
implemented.
a.

The guaranteed purchase price of paddy will be increased to
Rs. 50 per kilogram, commencing from the 2015 Maha season.
Depending on the variety, moisture contained and the quality,
paddy will be graded. Stringent purchasing procedures will be
implemented to avoid corruption and misuse, which is the
foremost intention of the Government.

A concerted effort will be made by our Government to reduce the
price of hand tractors for the use of farming community in a focused
effort to upgrade the agriculture sector. A comprehensive evaluation of
the present tax and other cost factors will be taken into account in
arriving at a feasible price. Hand tractors offered to the farmers at a
lower price would not only make them efficient, but also promote the
concept of mechanization of agriculture.
We are also happy to state that the fertilizer subsidy will continue.
However, the quality of fertilizer will be upgraded to meet international
standards. We will be socially responsible unlike the previous regime,
which contributed to the CKD.
We will be consulting the farmer community and relevant
cooperative societies for the best technology and financing terms to the
farmer community.
Our President, His Excellency Maithripala Sirisena hails from a
farming community and will be obviously pleased with these
developments. The farming fraternity of Sri Lanka could now breathe a
sigh of relief and could be assured of better times in making a bigger
contribution to bolster the national economy.
Guaranteed Price for Milk to Develop the Dairy Farming
Industry
I propose an increase of the guaranteed purchase price of fresh milk
by Rs. 10 per litre from the existing Rs. 60 per litre which will increase
the income levels of dairy farmers resulting in the increase of the local
milk production. This will be implemented from 1st July 2015.
Empowering the Youth Parliament
The Youth Parliament will be granted financial powers to
implement youth programmes. An allocation of Rs. 250 million will be
provided for 2015 to ensure that this programme is successfully
implemented. The Ministry of Youth Affairs will coordinate as to when
the funds are needed for this purpose.
Concessions for Colombo City Dwellers Relocated Against
their Will
We perfectly understand the grievances of the people who had to
leave their loving homes and native places in the precincts of Colombo
just because of the relocation programme stubbornly implemented by
the previous government. Our Government will bear the initial advance
of Rs. 100,000 per family borne by the relocated and also bear a part of
the rental up to Rs. 250 per month over a period of 240 months.
I know personally that this will be a huge relief for those who were
forced to shift to newly built flats by the previous government mostly
against their own will. It is envisaged that a substantial gain could arise
to the genuine householder aggrieved due to the process of relocation
practised.
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Decentralized Budgets or Our Own DCBs
This refers to a proposal which is more relevant to Honourable
Members of Parliament, the representatives of the people of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. The Decentralized Budget DCB - has been stagnant for a long time due to politicization and I am
happy to propose an increase.
Honourable Speaker, the present Parliament is unique and is a
blend, which not only signifies racial and religious amity but also
political amity which we had not encountered previously. The
commitment extended by all the Honourable Members of Parliament to
ensure the success of the "Hundred Day Revolution" deserve the highest
of accolades.
The DCB of the Honourable Members of Parliament has been
instrumental in providing many facilities to the people, particularly in
the remote areas. From this year, the amount of Rs. 5 million provided
under the DCB for each Honourable Member of Parliament will be
doubled to Rs. 10 million (increase by 100 per cent). This will cost an
additional Rs. 1,125 million but we believe that it will be a positive
move towards providing enhanced service by the Honourable Members
of Parliament in the areas that they represent.
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in consultation with the Ministry of Health and Indigenous Medicine. In
order to give a special grant for CKDU patients, Rs. 2,000 million has
been allocated for 2015.
All efforts will be made to secure the required information in
providing needed medical care to the people and the increased
allocation would no doubt ensure that Sri Lanka will consist of a
healthier nation.
Increasing Education Expenditure to 6 per cent of GDP
Honourable Speaker, as you are well aware, the expenditure on
education is critical for economic growth and social cohesiveness of an
economy. A higher government expenditure on education ensures equal
education opportunities for all children across the country, enhancing
the level of human capital development, so that we will be better
prepared to compete globally.
In the current globalized world, education needs are constantly
evolving. To address these needs, other countries in the Region are
spending a comparatively higher proportion on education. Public
spending on education averages 2.9 per cent of GDP in Asia compared
to 5.3 per cent in advanced economies.

"Deyata Kirula" - A Negative Converts to a Positive
The Deyata Kirula Exhibition, which was a pet project of the
previous Government, has led to many malpractices and corruption. In
2014, an estimated Rs. 14,000 million has been spent by the Ministry of
Finance on this exhibition while a huge amount was also spent by other
Ministries as well. A total of Rs. 34 billion has been estimated to be
spent by all Ministries in 2015.
The Deyata Kirula Exhibition had been a white elephant, which was
a crown for a set of selected people who benefited, and to be glorified, at
the cost of a greater damage to the national economy.
The monies spent without any feelings for the common people of
Sri Lanka if not spent, would have ensured a very much lower milk food
price and lower prices for many of the essential items benefiting
consumers.
I propose an end to this wasteful exercise and the event not to be
held this year or in the future. However, we will allocate Rs. 1 billion to
complete the on-going development projects in the related areas.
The funds so wantonly allocated to promote political dynasties now
could be channelled to more humane and just, people-friendly projects.
For the officials formulating the Budget, the saving had become an
inference of a very positive nature hence the caption.
Increasing Healthcare Expenditure to 3 per cent of GDP
Since Independence, successive governments have played a
remarkable role in healthcare development providing free medical care
to all citizens of the country. As a result, main health indicators in Sri
Lanka have been impressive in comparison to those of the other nations
in the Region.

However, the Government of Sri Lanka spends around 2 per cent
of GDP on education. Even though private sector education expenditure
has also increased to some extent, increased expenditure on education
by the Government is also necessary considering emerging global
market conditions and its requirements.
Therefore, Sir, education spending needs to be enhanced to broaden
the access for the poor for education and ensure a level playing field for
growth. Making infrastructure affordable and accessible allows the poor
to take better advantage of the opportunities that come with improved
education and health. Thus, I should mention that as proposed in the
Manifesto of His Excellency President Maithripala Sirisena, the
Government will introduce initiatives to increase educational spending
gradually to a more desirable level in order to reach the expected 6 per
cent of GDP.
Proposals to Cushion the Cost of Living
Honourable Speaker, now I will turn into another important aspect
of our "Hundred-Day Revolution", that is, to extend many more
concessions to the general public by providing a welcome relief from
the unbearable cost of living they had endured under the previous
regime.
The disregard in not addressing the cost of living issues left many
destitute and the relief provided within twenty one days of gaining
office shows the effervescence of the “Maithri Palanaya”. Honourable
Speaker, Honourable Members of Parliament, our Government will
further endeavour to provide more relief for the people of Sri Lanka as
we gain momentum over the years to come.
Reduction of Fuel Prices

However, the gains made by the health sector are currently being
challenged by the demographic transition and emergence of noncommunicable diseases as the leading cause of mortality, requiring
stronger need for targeted measures to address these issues.
As the main health service provider, the Government has a major
role to play in this regard. Therefore, the Government will be initiating
steps to increase its spending on healthcare to around 3 per cent of GDP
over the years compared to 1.4 per cent of GDP in 2013.
The funding requirements to ensure a twenty four hour OPD
service at all hospitals, assistance to CKDU patients, and a concerted
effort to bring down the numbers awaiting surgery will be implemented

The Government has already implemented one of the major
proposals in the "Hundred-Day Revolution", which is the reduction of
petroleum product prices by a significant margin.
We have reduced the price of diesel by 14.4 per cent to Rs. 95 per
litre. The price of petrol was reduced by 22 per cent to Rs. 117 per litre
and kerosene price reduction was 20 per cent to Rs. 65 per litre. With a
view to further support the estate community, fishing community, small
-time vegetable growers and the SME sector, I propose to reduce the
kerosene price by another Rs. 6 per litre with immediate effect bringing
down the price to Rs. 59 per litre. Do you not think that these are
commendable measures?
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Though the domestic petrol, diesel and kerosene prices were
reduced in September and December 2014, the price reductions did not
necessarily reflect the magnitude of the decline in international prices,
which took place during the rule of the previous regime.
But, we are really committed to provide any benefit received
through global pricing to the people in this country. That is why the
Government decided to pass the full benefit of declining global
petroleum prices to consumers while also reducing the taxes applicable
on petroleum products. Due to this measure, the Government has
forgone Rs. 85 billion, something that our Government could have
collected as taxes from the consumers.
The previous Government did not provide due relief to the people
based on the declining fuel prices and carried out an exercise similar to
extorting funds from the suffering public.
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3. Sustagen
This is more of an energy food item mostly prescribed to terminally
ill patients for sustenance, the price of which is beyond the reach of the
poor patients direly in need of this. We will waive the customs duty of
15 per cent to ensure a price reduction of around Rs. 100 per 400 gram
tin, thus providing needed relief for invalids in Sri Lanka.
In order to encourage the domestic milk industry, we have not
touched the taxes on milk powder at this moment. The increase of the
guaranteed price paid to dairy farmers for a litre of milk by Rs. 10 to Rs.
70 per litre will also help promote domestic milk production.
4. Wheat Flour
The import duty of wheat grain will be reduced by Rs. 10 per
kilogram, which will lead to a price reduction of wheat flour. The price
of flour will be brought down by Rs. 12.50 per kilogram.
5. Bread

Going forward, the Government plans to introduce a pricing
formula not only for fuel but also for electricity tariffs as well based on
international market prices. This will enable a more flexible domestic
fuel price and electricity tariff structure, thus relieving the Treasury,
CPC and the CEB from any additional financial burden due to
international market price fluctuations.
Further, as a measure to encourage alternative energy sources and to
curtail Government expenditure, I propose to install solar units in
Government entities whose consumption consists of a value, which will
provide a return on capital invested on the equipment within a period of
seven years or less. This would have a long-term impact on our fuel bill.
Reduction of Passenger Bus Fares and School Van Hiring
Charges
Based on current negotiations, the bus fares will be reduced by a
minimum of 10 per cent and the school van fares by a minimum of 5 per
cent providing further relief to the people.
Reduction of Taxes on Essential Goods
Honourable Speaker, you may recall that at the Presidential Election
campaign, we promised that we will lower the excessive taxes on 10
essential food items to reduce prices under the "Hundred-Day
Programme", to provide relief to the public.
We are happy to say that we have done it for 13 items. I am
pleased to announce that the prices of following essential food items will
be reduced from the midnight today.
1. Sugar
Sugar is a very important consumer item in our day-to-day life.
The present SCL of Rs. 28 will be reduced by Rs. 10 to Rs. 18 per
kilogram though it will result in a significant revenue loss of Rs. 5,243
million to the Government. With this, the retail price should come down
to Rs. 85 per kilogram.
The previous Government had a Minister dedicated to overlook
sugar but unfortunately he had not looked into providing relief to the
poor through his Ministry.
2. Milk Powder
We have decided to reduce the Maximum Retail Price - MRP - of
milk powder to Rs. 325 per 400 gram milk powder packet by Rs. 61.
I wish to thank the importers of milk foods for their magnanimous
gesture in agreeing to a reduction in prices in our hour of need. I wish to
reciprocate as we are under “Maithri Palanaya” and look forward to
such importers shifting their inputs from imports to local milk. Positive
changes will receive concessions from the Government to develop their
industries.

With the reduction of the price of wheat flour, coupled with the
reductions in fuel and electricity prices, the price of bread also will be
reduced by at least Rs. 6 per a loaf. I am sure that the plantation workers
will be pleased with the reduction of wheat flour and bread prices taking
into consideration their lifestyle.
6. Green Gram
The current Special Commodity Levy - SCL - on green gram of Rs.
40 will be reduced by Rs. 30 to Rs. 10 per kilogram. This will have a
decline of revenue by Rs. 519 million. With this, I believe that the retail
price of the green gram could be reduced by about Rs. 40 per kilogram
along with the impact of the reduced fuel prices.
7. Sprats
The current SCL on sprats of Rs. 26 will be reduced by Rs. 15 to
Rs. 11 per kilogram. This will result in a decline of the revenue of Rs.
657 million to the Government. In an era where people are clamouring
to focus on big fish for different reasons, the lowering of the price of
sprats, one of the nutritious food items, will be beneficial mainly to the
poorer strata of the society.
8. Canned Fish
This is another essential consumer item that we believed a tax
reduction is necessary. Accordingly, the current SCL on canned fish of
Rs. 102 will be reduced by Rs. 52 to Rs. 50 per kilogram providing a
huge relief to the consumers. The revenue loss from this measure will
be Rs. 1,057 million. This measure, coupled with the recent reduction of
fuel prices, should reduce the market price of a canned fish by at least
Rs. 60 per kilogram.
In this context, I should emphasize that if there are entrepreneurs
who wish to commence domestic production of canned fish with a real
and genuine value addition, the Government is always happy to help
them as we strongly believe that the country needs a strong effort to
better use the fish, which is an important ocean resource. There have
been many canned fish manufacturers who have been requesting
protection through tax. If they come to a more integrated system where
an enhanced output is prevalent, the Government is more than ready to
provide any additional assistance.
Once again, I wish to reiterate that consumption of canned fish
mainly relates to low income families primarily residing in outstations.
The reduced prices will provide them the opportunity to consume fish
as an additional nutrition.
9. Coriander
The current SCL on coriander neither crushed nor ground is Rs. 46,
which will be reduced by Rs. 20 to Rs. 26 per kilogram. The SCL on
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coriander crushed or ground has been reduced by Rs. 150 to Rs. 52 per
kilogram from Rs. 202 per kilogram. The total revenue loss will be Rs.
635 million due to this measure.
Kotthamalli had been the indigenous panacea for all illnesses from
our childhood. It is unfortunate that even Kotthamalli had not been
spared by the previous regime.
10. Black Gram
This is again an important consumer item, particularly to our Tamil
people who prepare delicious meals from it. The current SCL of Rs. 110
per kilogram will be reduced to Rs. 60, a decline of Rs. 50 per kilogram.
The SCL on black gram flour will also be reduced to Rs. 200 with a
decline of Rs. 100 from Rs. 300 per kilogram. Again, I urge merchants
to provide the full benefit of this decline to the respective consumers.
11. Maldive Fish
The current SCL on Maldive Fish is Rs. 302 per kilogram. This will
be reduced by Rs. 200 to Rs. 102 per kilogram.
We have observed that this is an item with prices which are
insensitive to the reduction of taxes. But, I strongly request the people
who are engaged in the trading of Maldive Fish that this benefit should
be passed on to the public totally.
From time immemorial, Maldive Fish had been a basic ingredient in
the culinary process of the Sri Lankan housewife. As a much sought
after culinary delight I am sure that reduced price will be positively felt
by a majority of Sri Lankans.
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Special Relief for People who had Pawned Jewellery
Sri Lankans are resilient and the main pillar of this resilience could
be termed as the mother of a family who carries the burden without any
complaints. The first item which is pawned to a bank at the first call of
economic deprivation is the few pieces of family jewellery received
from her parents by the wife. Our Government understands the misery
of the people who had gone through numerous hardships in facing the
rising cost of living.
The interest payments on pawned jewellery to a value not
exceeding Rs. 200,000 held at State banks will be waived as a special
relief to ladies who waged a war of attrition with the rising cost of
living during the last decade.
It should be mentioned that during the Presidential Election, we
saw innocent family members receiving jewellery which was forfeited
from them during the ethnic conflict. However, we learned that four
containers were handed over to the Government by General Sarath
Fonseka and the members of the valiant armed forces. We would like to
question where the balance three and a half containers of gold is
located, whereas a half a container of gold had surfaced through
Government channels.
Reduction of LP Gas Prices
I propose that the gas price be reduced by Rs. 300 per 12.5
kilogram cylinder to Rs. 1,596 from midnight today as a measure of
reducing the cost of living to the people.
We are left to wonder why the benefit of the sharp decrease in
global gas prices could not be passed on to the people of Sri Lanka.
Maybe it will be another story of misdeeds and corruption that will be
headlined within the near future.
Revenue Proposals

12. Turmeric
The current SCL on turmeric, not crushed, is Rs. 202 per kilogram.
We have decided to reduce it by Rs. 100 per kilogram to Rs. 102 per
kilogram, which will result an annual revenue loss of Rs. 426 million.
Also, the SCL on the crushed turmeric will be reduced by Rs. 150 to
Rs. 360 per kilogram. There will be no revenue implication due to this
measure as there are no imports of the same.
13. Chillies
The SCL on crushed chillies is Rs. 150 kilogram at present. It will
be reduced by Rs. 25 to Rs. 125 per kilogram. However, we will not
change the SCL of Rs. 25 on chillies, not crushed, in order to encourage
domestic production. This will result in a marginal decline of the
revenue per annum.
We have ensured that the chillie farmer is not left in the lurch by
ambitious price reductions.
The total impact of the above proposals will be a reduction of
government revenue considerably in 2015. The Consumer Affairs
Authority will be entrusted to monitor to ensure that the full benefit of
these tax reductions is passed on to consumers. The Cost of Living
Committee that has been created will be monitoring such benefit
accruing to the consumer on a weekly basis.
Honourable Speaker, Honourable Members of Parliament, we have
delivered more than we promised, our commitment was to bring down
the prices of 10 food items, but we have done better, and the count
stands at 13.
I hope relief provided through these measures will amply
compensate the period of hardships the people of our motherland had
gone through showing resilience and patience.

Honourable Speaker, as you are aware, we have proposed
significant measures to reduce the burden of cost of living with changes
in both the expenditure and revenue side of the Budget. At the same
time, we need to implement these proposals with least impact on the
Government Budget.
The most appropriate way to do that would be to find the required
additional funds by enhancing the Government revenue. In doing so, we
have selected a different path in line with our policy.
We would be imposing taxes, mainly on very high income earning
people and companies who have gathered a significant amount of
wealth in the recent past with undue patronage of the previous regime.
At the same time, we will not be imposing any undue tax on the
innocent people in the country as we are aware of the difficulties faced
by them.
The measures proposed are just like good governance, which will
be people-friendly with no undue taxes burdening the people. Further,
the borrowings have been reduced by narrowing the gap considerably
which was inherited from the previous regime to ensure that future
generations will not be unduly burdened.
A “Maithri Palanaya” devoid of hatred, jealousy and petty
differences will have the blessings of all and sundry to ensure that the
goodness of good governance will cascade through all sectors of the
society at all times.
Following are the new proposals that we have made in this
"Hundred-Day Revolution".
Tax Revenue Proposals
Mansion Tax
Over the years, the country has done away with the taxes on capital
gains related to the sale of houses and real estate. However, in the
current scenario, there is a need to re-introduce a similar mechanism to
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collect due revenue to the Government arising from the high-end luxury
house owning segment in Sri Lanka. A tax termed as Mansion Tax of
Rs. 1 million will be levied on owners of all houses valued at Rs. 100
million or more or on houses above 5,000 square feet, whichever is
higher, on an annual basis. The relevant tax would be collected on an
annual basis commencing 2015 through Local Authorities. This will be
in addition to local authority rates and taxes.
Migrating Tax
Sri Lankans migrating to foreign countries convert to valuable
foreign exchange their wealth derived in Sri Lanka. Our Government
invites all Sri Lankans to serve the nation to the best of their ability
instead of leaving Sri Lanka. However, if they so desire to permanently
leave Sri Lanka, I propose a tax of 20 per cent on all such foreign
exchange released to be taken out of the country by them at the point of
immigration.
Dual Citizenship
Dual citizenship option to be provided to all those with Sri Lankan
origin and, upon due evaluation, to be granted the dual citizenship
preceding the payment of Rs. 500,000 per individual request.
Further, provision will be made for foreigners seeking resident
status in Sri Lanka who are in a position to invest US Dollars 10 million.
All such resident status in Sri Lanka will be subjected to the approval of
the Ministry of Defence, which will be renewed every five years. The
visa fee will be Rs. 2.5 million for such persons.
Super Gain Tax
Honourable Speaker, we have observed that there are very few
companies/businesses in Sri Lanka which have earned super normal
profits during the last several years with the undue patronage of the
previous regime at the expense of the development of many other
companies/businesses in the country.
This is not a tolerable situation by any means. As a responsible
Government, we have a duty to provide justice to the society through a
proper mechanism.
In this context, I would like to propose a Super Gain Tax, which
will be a one-off payment. Accordingly, any company or individual who
has earned profits over Rs. 2,000 million in the tax year 2013/2014 will
be liable to pay 25 per cent of their profit. This will help reverse the illgotten gains of these companies back to the general public. The
expected revenue from this will be Rs. 50,000 million in 2015.
Raising the Exempted Amount in PAYE
Under the present tax regime, the first Rs. 600,000 from the
employment income is exempted from the Pay-As-You-Earn (PAYE)
tax. In order to provide a further relief to the PAYE taxpayers, this
amount is proposed to increase to Rs. 750,000 with effect from 01 April
2015.
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Revision of Vehicle Taxes
In order to encourage low-income families to purchase a motor car
to improve their living standards, I propose to reduce the taxes
applicable on the motor cars with engine capacity less than 1,000 cc by
around 15 per cent.
The present tax structure on motor vehicles has created an
unhealthy disparity between hybrid and normal motor cars. In order to
rectify this anomaly, I propose to revise the excise taxes applicable on
hybrid vehicles. These changes will be implemented from midnight
today.
The present practice of depreciating the value of vehicles at the
point of import has created many malpractices, including under
valuation of vehicles and changing the date of registration. This has led
to a significant amount of revenue loss to the Government. As a solution
for this, I propose to remove the depreciation table with effect from
midnight today.
Construction Industry
Today, the progress of the construction industry has hindered due to
the high cost in the inputs such as cement, steel and sand. In order to
address this issue, I propose to remove the customs duty applicable on
cement and steel billets. Further, we would take every step to ensure
that sand, which is another key input in the construction industry, is
mined without harming our environment.
Recovery of Lost Tax Revenue from Domestic Motor Vehicle
Manufacturers
It is observed that some of the companies, who are engaged in the
assembly of motor vehicles in the country have not paid the due taxes in
full to the Government, citing various reasons.
A need has arisen to review the value addition that these companies
have made within the country in the manufacturing process and also to
review the amount of excise duty that they have paid during the same
period of time.
If it is found that the declared value addition has not been done by
these companies, the due taxes will be charged from the companies.
A comprehensive audit and verification process to be carried out to
ascertain the veracity of details provided to the approving authorities by
companies in the assembly of motor vehicles in the past few years. A
high-level committee to be appointed for this purpose consisting of the
Commissioner General of Motor Traffic, Director General of the
Department of Commerce, Auditor-General, Attorney-General and a
member from the Auditing Sector.
Encouraging Domestic Production of Motor Cycles and ThreeWheelers
The taxes on imported spare parts will be fully removed for those
who are engaged in the manufacturing/assembling of motor cycles and
three-wheelers to encourage domestic production/ local value addition.
Increasing the Age Limit on the Importation of Passenger
Buses

Income Tax Concessions for Lagging Regions
The undeveloped regions in the country desperately need enhanced
investments to create employment opportunities and reduce regional
poverty. Hence, there is a need to encourage investors who are willing to
invest in the lagging regions, which will be named by the Commissioner
General of Inland Revenue.
Accordingly, the profits earned under these projects will be taxed at
a 50 per cent of the normal income tax rate.

The existing 5-year age limit for the importation of passenger buses
will be extended to 10 years. This extension has been granted to provide
an adequate fleet of buses, particularly for the Tourism industry.
Sri Lanka Customs
In an endeavour to improve the service offered to the people of Sri
Lanka, the Sri Lanka Customs will extend their services on a round the
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clock basis. I wish to thank the officials of the Sri Lanka Customs who
had contributed immensely towards the betterment of the country
through a dedicated service. Special thanks for the forthright manner in
which Customs officials had stood up against political intimidation and
undue political influence during the rule of the past regime.
Customs Scanning Equipment
In the recent past, high slippage of ethanol, drugs and other high
valued items had prevailed. Hence, it has been decided that sophisticated
scanning mechanisms will be placed at all entry points of Sri Lanka
Customs. The scanning of containers will be mandatory. It should be
implemented by 1st September 2015 and it is envisaged an additional
income of around Rs. 50 billion from this measure.
Customs Valuation Review Panel
In an endeavour to facilitate the settlement of disputes arising with
regard to valuations at the Sri Lanka Customs, a Valuation Review Panel
will be appointed consisting of two representatives nominated by Sri
Lanka Customs, two representatives from the Auditor-General’s
Department, one member each from the accounting profession, the legal
profession and a member nominated by the Chamber of Commerce. The
mechanism will be duly informed.
Extended Facilities to the Business Community at BOI
A business facilitation networking unit consisting of the following
governmental institutions to be created to provide a better service to
the business community. Department of Inland Revenue, Board of
Investment, Department of Commerce, Import and Export Controller,
Registrar of Motor Vehicles, Registrar of Companies and Ministry of
Finance. This networking process, which will work as a one stop shop,
will help an entrepreneur to seek relevant approvals within a period of
100 days from the date of submission of proposal.
Sri Lanka has not been able to capitalize on the post-conflict surge
in confidence amongst private investors both locally and abroad. As a
result, private investment as a proportion of GDP has stagnated at
around 20 per cent.
This is due to the government borrowing
significantly in the local banking system and in local and international
capital markets. These over-borrowings of the Government have
resulted in the private sector being crowded out.
This situation can be reversed very quickly. The thrust of economic
development under the new Government of His Excellency Maithripala
Sirisena will shift from focusing on over-reliance on public sector
funded infrastructure projects towards stimulating domestic
consumption and promoting public-private investment.
Among the initiatives envisaged include commencing immediate
construction of export processing zones on a large scale under the Board
of Investment of Sri Lanka (BOI). Not a single such zone has been built
in the last 10 years. However, the experience of the BOI shows that
whenever a zone is built immediately it attracts local and foreign
investors. We will also take every measure to make use of the
underutilized capacity in the existing zones.
Special Levy on the Casino Industry
A Rs. 1,000 million levy will be imposed immediately on all the
Casino operators, who will have to be paid before 15 April 2015 as a
one-off special levy.
Betting and Gaming Levy
The annual levy payable under the Betting and Gaming Levy Act
will be doubled.
Imposing an Annual Levy on Liquor and Beer Manufacturers
There has been a lot of misuse and manipulation of liquor licenses
where the country has been deprived of due revenue.
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Therefore, it has been decided to reformulate the licensing through
a tendering process. Under this system, no one person can possess more
than 3 licenses. In the process of tendering a foolproof system will be
adopted.
Until such time the proposed scheme is implemented, the licensing
fee will be doubled.
All liquor manufacturing and beer manufacturing companies will
be liable to pay a minimum of Rs. 200 million per month. This
provision has been made in order to discourage the smalltime operators
and rationalize the number of manufactures.
Action will be taken in the future to issue liquor licenses in a
transparent manner following an open tender procedure commencing
2016.
Imposing a Special Levy on Bars and Taverns
A special levy of Rs. 250,000 will be imposed per tavern or liquor
sales outlet, which will be a one-off payment.
Proposal to Formalize the Beedi Industry
The high taxes on cigarettes have shifted the consumption towards
low-priced products which are produced in an informal manner that
could be more harmful to health. Hence, steps will be initiated to
formalize the Beedi industry. The issues of concern would be the
numbers employed in the industry and the ability to continue the
operation by relevant Beedi manufacturers.
Reducing the Registration Fee of Marriage
The registration fee for marriage, which was arbitrarily increased to
Rs. 5,000 will be reduced to Rs. 1,000.
Rationalization of Taxes
Sri Lankan taxpayers are confronted by an array of different taxes.
We aim to simplify the tax system over the next year which will help to
have an effective tax administration while facilitating the taxpayer
community in the country. The present 38 taxes and levies will be
reduced to 20 and our intention is to get this implemented as soon as
possible.
Non- Tax Revenue Proposals
Levy on Licensed Mobile Telephone Operators
A one-off levy of Rs. 250 million will be imposed on all licensed
mobile telephone operators in Sri Lanka.
Levy on Direct-to-Home Services via Satellite
There are commercial operations of the direct-to-home via satellite
operators having more than 50,000 subscribers in Sri Lanka. They had
been in business in Sri Lanka for many years without making payments
and thereby depriving Government revenue. In order to recoup this lost
revenue, I propose to impose a one- off levy of Rs. 1,000 million on
such companies.
Levy on Utilization Satellite Location
Satellite owners who utilize the location reserved for Sri Lankan
satellite will be imposed with a special levy of Rs. 1 billion on a one-off
basis.
Dedicated Sports Channels
Similarly, there are dedicated sports channels which have deprived
Government revenue. Accordingly, I propose to charge a levy of Rs.
1,000 million on dedicated sports channels operating island-wide using
more than five transmitting locations.
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Mobile Phones Reload Charges
A lot had been said about the number of mobile phone usage in Sri
Lanka which is supposed to be ever enhancing. We also know that the
mobile phone had become a day-to-day necessity in an ever changing
world. To provide relief to the people of Sri Lanka, especially the
younger generation, the mobile facility operators to desist from passing
the tax of 25 per cent payable on reloads to the Government from the
consumer. The company has to bear this cost on behalf of the client. The
mobile facility providers' assistance at this hour need for the liable
consumers to bring down their day-to-day expenses would be
appreciated by our Government.
Profits, Dividends, and Levies on State-Owned Institutions
Public institutions are supposed to contribute to the Consolidated
Fund of the Government by way of dividend, profits or special levies.
However, we observe that institutions like the Telecommunications
Regulatory Commission - TRC, the National Lotteries Board - NLB, the
LITRO Gas Company, the Sri Lanka Tea Board, the Rakna Arakshaka
Lanka Limited - RALL - et cetera were in possession of huge amount of
funds, which have not been properly transferred to the Treasury. Hence,
I propose to collect Rs. 25,000 million from these public institutions as
non-tax revenues in 2015.
Sale of Dilapidated Vehicles in Government Institutions
It is widely accepted that there are a significant number of vehicles
that are lying in various Government institutions. These are being
dilapidated day by day without any usage. We believe that this is a waste
of Government resources. Hence, it is proposed to recall all the
abandoned vehicles, and sell and dispose them at public auctions. This
will generate an estimated revenue of Rs. 1,000 million in 2015.
Honourable Speaker, Honourable Members of Parliament, have we
not seen many vehicles at various public institutions been wasted mostly
parked open to the elements without being utilized for a viable purpose?
All such vehicles relate to public money and we would ensure that the
national assets are not left to be wasted.

218

activities. This certificate will be issued charging US Dollars 10 per
container.
Other Proposals
National Kidney Fund
His Excellency President Maithripala Sirisena announced during
his election campaign that the funds which will be utilized for campaign
propaganda should be credited to a National Kidney Fund. I call upon
the generous Sri Lankans who are concerned about the sufferings of the
kidney patients to contribute to this Fund. These donations will be free
from taxes.
Special Facilities for Disabled Soldiers
A special loan scheme named as “Viru Diriya” will be introduced
to disabled soldiers up to a maximum of Rs. 500,000 considering the
invaluable service rendered by them to the nation. The scheme will be
implemented by State banks.
Support for Differently-Abled Persons
As the Government has identified the importance of giving due
recognition to the differently abled persons, measures will be taken to
minimize their unwanted dependency through empowering and enabling
them to become equal partners in national development.
Absorbing Outsourced Employees at CEB, Water Board and
Sri Lanka Telecom
The union representatives of the above institutions have brought to
our notice that some of the outsourced workers have been working for
more than 15 years without being absorbed to the regular cadre. To
address the repeated representations made by the unions, I propose that
the outsourced workers who have been working in these institutions for
more than 7 years be absorbed to the regular work force.
Sarasavi Mahapola Scholarship Enhancement

We would look forward to similar options for the plethora of luxury
vehicles allocated to the Presidential Secretariat and selected
institutions, to generate more funds for the benefit of the people.
Our holistic principles of good governance coupled with prudent
fiscal management will ensure that no new vehicles will be imported for
the official use of neither politicians nor public officials during 2015.
Import Licence for Motor Vehicle Importers
At present, there are many deficiencies in regulations pertaining to
vehicle importation and trading industry. In particular, there are a
number of importers who do not follow the regulations of the relevant
authorities and try to avoid formal channels or to make various
manipulations wherever possible. This situation has resulted in a
significant revenue loss to the Government.
As a measure of addressing this issue and encouraging people who
are engaged in genuine vehicle business, I propose to introduce an
annual licence fee of Rs.1.5 million irrespective of the fact whether
importers are engaged in importing brand new or used vehicles.
The present practice of anybody and everybody resorting to be
importers will cease with the Motor Vehicle Importers Association
invited to provide a listing of registered vehicle importers to facilitate
the proposed licensing process.
Non-Manipulation Certificates for Outgoing Containers
Sri Lanka Customs will implement a scheme to issue nonmanipulation certificates for outgoing cargo which will enhance the port

The Mahapola Scholarship Scheme initiated by my Guru and
Mentor the late Hon. Lalith Athulath Mudali 34 years ago, has become
a boon to the university student population of Sri Lanka.
I propose to increase the Mahapola Scholarship grant to Rs. 5,000
per month with effect from July 2015, so that many more students will
move through portals of university education in Sri Lanka. This increase
will be implemented in consultation with the Mahapola Trust Fund.
Allowance to Preschool Teachers
A monthly allowance of Rs. 250 will be provided to preschool
teachers from June 2015. This allowance scheme named “Lama Diriya”
will be applicable to preschools which are registered with the Ministry
of Children’s Affairs.
Allowance to Dhamma School Teachers
An allowance of Rs. 200 will be provided to Dhamma School
Teachers from June 2015 under a novel scheme named as “Daham
Diriya”. To be eligible for this allowance, the Dhamma School should
be registered with the relevant Religious Ministry.
Pension Scheme for Self-Employees
A pension scheme will be introduced for the benefit of farmers,
fishermen, three wheeler operators, masons, private security guards,
estate workers, pavement hawkers, carpenters et cetera from July 2015.
This scheme will operate with the assistance on an equated basis
conducted through banking and insurance institutions.

219

2015 ජනවාරි 29

Sri Lanka has an ageing population and the previous rulers for more
than a decade had not addressed the issues prevalent adequately. Our
Government will come out with a just solution ensuring that the
employees who do not have guaranteed pensions will be granted the
option to be part of a pension scheme.
Consolidating SriLankan Airlines and Mihin Lanka
The SriLankan Airlines has made huge losses in the last several
years. The total loss during the last five years alone amounts to over Rs.
100 billion. The losses relate mainly to management inefficiencies in the
previous regime. If we did not incur losses of this magnitude, we could
have purchased a number of new aircraft to SriLankan Airlines.
Mihin Lanka also is another loss making entity. During the last five
years, it has incurred a cumulative loss of Rs. 15 billion. All these are
losses that the people in this country will have to bear and outstanding
advances to be repaid.
As an interim solution to this huge loss making scenario, it is
proposed to consolidate these two airlines. This will enable the efficient
use of resources to improve the operational efficiency and reduce losses
gradually.
Enhancing Access to Banking in Every Corner
It is obvious that the access to banking is not at a satisfactory level
in many areas. In contrast, we have seen that there are many urban areas
where the branches of almost all the commercial banks are operating.
We strongly believe that this has to be rationalized and changed.
Hence, commercial banks are directed to open their branches in remote
areas. At the same time, banks are also directed to open accounts to the
new customers without making any initial charge.
All efforts will be made to initiate bank accounts for all citizens and
all grants and allowances that may devolve on them to be remitted
through the Banking system in the near future.
I request the banks to simplify their rules and regulations,
particularly in lending operations, to facilitate borrowers. The new
simplified systems should be implemented from September 2015.
Increasing the Inbound Foreign Exchange Allowance
In order to provide more convenience, I propose to increase the
maximum limit of foreign exchange that could be brought into or
remitted to the country to US Dollars 25,000.
Foreign Employment Bureau Charges
Owing to the immense service rendered by the Sri Lankan migrant
workers, I propose to reduce the Foreign Employment Bureau charges to
Rs. 5,000 per worker with effect from 1st May 2015.
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Issuing a Travel Card to Senior Citizens who Travel by Public
Transport
The provision of enhanced facilities to the senior citizens of the
country remains an uncompromising responsibility of every one of us.
In line with this, the Lanka Private Bus Owners Association (LPBOA)
has agreed to issue a special card to senior citizens who travel by bus
and will charge 50 per cent of the total bus fare from them. I take this
opportunity to extend my gratitude to the LPBOA for extending their
support to an important proposal of this nature.
Insurance Scheme for Fishermen
As committed within the “Hundred-Day Revolution,” a novel
insurance scheme will be introduced for the benefit of seafaring
fishermen with the assistance of the Finance Ministry. The scheme is to
be conducted through the Fisheries Ministry. A life insurance cover of
Rs. 1 million per fisherman will be provided under this scheme.
Providing an Increased Interest Rate to NRFC Account
Holders
There are savings by Sri Lankan migrant workers in NRFC
accounts at commercial banks which earn relatively a low interest rate
of below 3 per cent per annum. In the meantime, Sri Lanka has obtained
foreign loans by issuing sovereign bonds at about 5.5 per cent. In order
to provide an attractive interest rate for the hard-earned money of
migrant workers, I request to grant an interest rate of about 5 per cent on
NRFC accounts.
NRFC accounts relate to the incomes of people who had been
employed mostly away from their loved ones over long periods of time.
The contribution made towards the betterment of the national economy
by them is immeasurable.
Issuing Nation Development Bonds to Sri Lankan Expatriates
Sri Lanka has about 2 million migrants of Sri Lankan origin
domiciled abroad out of which a significant number are residing in
advanced-developed countries with relatively higher earnings. Though
they make savings, such savings attach only a relatively lower rate of
interest of less than 1 per cent prevailing in those countries.
In this context, the Government wishes to request these Sri Lankan
Expatriates to be a part of its development efforts, particularly such
people originating from the Northern Province. For this purpose, I
propose to issue a special Government bond called “Nation
Development Bonds - NDB” which will carry a fixed interest rate of 4.5
per cent with a minimum investment of US Dollars 25,000 and a
maturity period of five years.
The interest income from the investment in these bonds will be
exempted from the income taxes. Commercial banks are requested to
actively participate in the promotion of these bonds.
The introduction of NDB will enable the investors to earn a higher
interest rate while promoting efforts for national reconciliation and
development. Such a scheme will also help to strengthen the country’s
external resources as well.

Promoting the Commercialization of Intellectual Property
In the modern day economic development, innovations as well as
scientific and technological progress are essential elements irrespective
of the country. Inventions have changed and improved the quality of life
dramatically and the process of innovating continues.
In Sri Lanka also, there are many new inventors that have made
amazing inventions. They have also been able to get patent rights to
their inventions. However, the level of commercialization of such
inventions by no means is satisfactory. Hence, specific encouragement
will be provided to the inventors to commercialize their inventions. An
allocation of Rs. 100 million will be made to implement this proposal.

Imposing a Cap on the Interest Rates on Lending through
Credit Cards
We have received many complaints on the fact that commercial
banks are charging extremely high interest rates on their credit card
lending. This has created an unfavourable environment to the customers
as well as the development of the credit card industry also had been
hampered due to this negative factor.
Hence, I request to impose an interest rate cap on credit card
lending subject to a maximum of 8 per cent over and above the normal
lending rates.
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instances. It appears that many advertisements so publicized with a
political background are only creating a burden to the Government
expenditure.

Whether the commercial banks are adhering to the laid-down
conditions, will be supervised by the Department of Bank Supervision of
the Central Bank. Any violations in this regard would be considered
critically and remedial action will be taken accordingly.
It is unfortunate that no concrete efforts had been made to regularize
the interest rates on credit cards which had become an instrument for the
common man to keep the home fires burning.
A word of caution especially for the younger generation to use their
credit cards wisely at all times.
Imposing a Cap on the Interest Rates on Micro-Finance
Lending
The micro-finance sector plays an important role in the economy. It
is observed that there are over 10,000 Micro Finance Institutions (MFIs)
in the country and have achieved a significant outreach to a large
number of population of the country.
We have identified the importance of promoting financing facilities
in the micro finance sector to enhance income generation opportunities
and improve living standards of the people in the country.
However, there are significant fluctuations in the interest rates
charged by the MFIs. This has hampered the development of this sector
on one hand and restrained the entrepreneurial outlook which otherwise
would have been positive in bringing the poorest segments in the society
out of the poverty trap.
All micro-finance lenders preach financial inclusiveness and now
they could make a bigger impact by providing funds at a better rate of
interest to upgrade their clientele.
The micro-finance industry lending rate is to be limited to a
maximum of an effective rate of 40 per cent per annum.
Special Endeavour to Assist SME Sector Organization to
Resuscitate and Rehabilitate Their Industries
An innovative programme with the assistance of the Finance
Ministry in tandem with the banking sector will be introduced to provide
assistance to SME sector industrialists who had fallen into a debt trap
thus granting them an opportunity to restructure potential entities.
Assistance to SME Sector Industrialists and Credit Card
Holders in Difficulties Listed Under the Credit Information
Bureau (CRIB)
People who are having an outstanding of Rs. 250,000 or less will be
assisted with a repayment plan within 6 months. The implementation
process will be communicated to commercial banks.
Failed Non-Banking
Liabilities

Financial

Institutions

with

Deposit

All efforts will be exercised to provide relief to depositors of
defunct NBFIs through the intervention of the Central Bank and Finance
Ministry. Discussions with depositor representatives and directors who
were responsible for plight of the deposit holders will commence on a
priority basis to originate just solutions. The process will be supervised
by the Central Bank.
Restricting
Institutions

Newspaper
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Government

The publication of newspaper advertisements by Government
institutions based on political rhetoric seems to be excessive in many

Hence, I propose that all Ministries and Departments should
immediately stop the publication of political advertisements in
newspapers, except in specific situations where they can publish with
the approval of the Secretary to the relevant line Ministry.
I also propose that all the Chairmen and Boards of Directors of
public institutions not only should refrain from publishing such
newspaper advertisements with political rhetoric but also they will be
held personally responsible for any cost on unauthorized advertisements
which will have to be borne by them in the event they had approved
same.
The restriction of politician-based pictures and material appearing
in calendars, diaries et cetera also will be applicable in the future
pertaining to such material printed and published by public institutions.
Pharmaceutical Sector
Considering the huge potential and the enormous amount of foreign
exchange drained out of the country to import pharmaceutical products,
we encourage foreign and local pharmaceutical manufacturers to invest
in this sector. In order to ensure a stable market for their products, a
buyback scheme will be introduced.
Incentives for Intercropping Activities
In order to maximize the available land of the country, I propose to
introduce tax incentives for entrepreneurs in the agricultural sector who
are engaged in intercropping activities. The profit generating from these
activities will be provided with a 50 per cent reduction on their due
income tax.
Vegetable and Food Processing Industry
It is observed that a significant amount of local vegetable and fruit
produce is wasted. In order to encourage vegetable and food processing
industry in the country, I propose to provide 50 per cent tax reduction
for the entrepreneurs who commence businesses in this sector.
Encouraging Local Construction Companies to Expand
Globally
It is observed that the local construction companies have developed
their capacity and skills. In this context, there is a need to encourage
local construction companies to expand their activities in overseas.
Accordingly, I propose that the profits earned from such activities will
be exempted from income tax.
I also propose that foreign contractors who are engaged in
construction activities in Sri Lanka will have to tie up with local
partners. This will help to bring in new technology to the country while
creating employment opportunities to local people.
Review of Contracts Awarded during the Last 6-month Period
Action will be initiated to review contracts awarded in relation to
major capital projects to evaluate whether the costs of those projects are
reasonable and whether appropriate procedures have been adopted in
granting such contracts.
Most of the past projects were carried out through unsolicited
proposals without adopting a proper evaluation mechanism. We will
however set up a committee under the Ministry of Economic Affairs to
evaluate the future proposals to ensure appropriate evaluation in
transparent manner.
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Withdrawing EPF Balances for Land Purchases or Building
Houses
There was a long-standing request from the trade unions and the
employees that 30 per cent of their EPF balances could be withdrawn to
purchase land or build houses. I propose to accommodate this to fulfil
the employees’ request.
Wastage and Corrupt Practices
Our Government is much concerned and focused on the elimination
of wastage and corrupt practices. The wanton expenditure of public
funds during the misrule of the previous government provides us with
lessons on how not to mismanage funds. We would take every effort to
eliminate corruption. Followings are some of the examples of corruption
and wastage.
National Lotteries Board Funds Diverted for Political Purposes
Information received highlight the issue that approximately Rs. 270
million had been utilized for political purposes from National Lotteries
Board Funds. It is very unfortunate that such erratic disbursements had
happened. The most pathetic situation is that the Development Lotteries
Board had struggled even to allocate funding for “Mahapola”
beneficiaries, whilst the Health Ministry is facing a similar plight with
regard to the mounting waiting list of heart surgeries for patients.
National Savings Bank Share Dealings
It is a well-known fact that an insider share dealing of a major
magnitude was about to happen but the alert Finance Ministry officials
and alert officials of the NSB managed to stop the alleged scam. Our
Government will ensure that the perpetrators of this unholy share deal
also will be brought to face the judicial process.
Northern Highway Cost Overrun
A re-evaluation of the estimates provided for the Northern Highway
Project highlights a cost overrun of Rs. 50 billion based on the
information we have received.
Purchase of MI 17 Helicopters
We have been reliably informed that the cost of US Dollars 450
million expended could have been negotiated for a sum of US Dollars
200 million resulting in a loss of US Dollars 250 million (Rs. 33 billion).
Investments in Non-Strategic Investment Areas - Seychelles, A
Tax Haven
An official audit and investigation process will be initiated to
inquire into the nonstrategic investments at Seychelles. Seychelles is a
country reputed worldwide as a tax haven and has a handful of Sri
Lankans living there as expatriates. Another issue of concern is to
rationalize the reason for an international branch of a State Bank to be
established at Seychelles. Our government will ensure a critical analysis
and an in-depth evaluation pertaining to the viability of such an
operation.
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SriLankan Airlines and VIP Kits
Sri Lanka has an unreasonable gap between the rich and the poor
and very little effort had been made to bridge the gap. The recent Air
Bus purchases made by the loss-making national airline brings out
another wanton exercise of utter waste where a VIP kit had been
attached valued at US Dollars15 million (equivalent to a Rs. 1.95
billion) offered free of charge whereas a question could be asked as to
why the cost had not been renegotiated without including luxury
equipment or whether it is another episode under the mega deal
category. Our government will be alert and will focus to ensure that
wastages of this nature will not recur.
Apparel and Accessories for Tourist Market
A comprehensive exercise will be carried out to reassess the
prevailing taxes on imported branded products offered to tourists who
visit the country, who also make it a point to shop in search of high-end
branded products and products of Sri Lankan origin. This would
provide branded products at lower prices for tourists visiting Sri Lanka.
Wi-Fi Facilities
It is observed that the use of social media and the internet is on the
rise and they are playing a pivotal role in the information and
educational spheres thereby contributing to the enhancement of the
knowledge process. This has necessitated the enhancement of these
facilities to everybody in the country. Accordingly, we would allocate
Rs. 500 million to make available Wi-Fi facilities, free of charge, in
centres in main towns.
The summary of the Proposed Revenue and Expenditure Measures
in this Statement is given in Tables I and II while the total gross
borrowing limit for the 2015 Appropriation Bill and the Summary of the
Revised Budget 2015 are given in Tables III and IV, respectively.
“We cannot make the poor rich within a short time. But, we can
build a society devoid of poverty within a short span of time”.
Conclusion
Preparation of a Budget-related document needs a cohesive effort
consisting of a reasonable time frame and necessary information. A 20day exercise to generate a comprehensive document of this nature and
the final product signifies the collective efforts of the officials of my
Ministry who rallied together to collate the necessary data and required
information.
In the light of the limited time frame, the officials had to struggle to
ensure this statement is ready for presentation today as per the original
plan within the “One Hundred-Day Revolution”. I wish to inform the
members of this august Assembly that any shortcoming that may be
prevalent herein be excused due to the exigencies that the officials had
to face. Honourable Speaker, I wish to place on record my appreciation
and grateful thanks to the Secretary to the Treasury and his officials,
who had to burn the midnight oil in no uncertain terms to present this
Statement today.

Commonwealth Games Bid
The past regime had provided us with some of the best examples of
how wastage of funds could affect an economy of a country adversely.
The expenditure incurred in the presentation of the Commonwealth
Games bid relates to a sum of over Rs. 760 million of people’s money. It
is also disheartening to note that some public officials had been directly
involved in the process of promoting this exercise.

I also wish to thank the Honourable Speaker, His Excellency the
President, the Honourable Prime Minister, the Honourable Leader of the
Opposition, and the Honourable Members of the Parliament for being
present today and I am sure that the people of Sri Lanka will be the
happiest, based on the benefits granted.
May God Bless our Motherland with the choicest of blessings!
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කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි. නිශ්ශබ්ද වන්න. පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී
ෙයෝජනා. [බාධා කිරීම්] නිශ්ශබ්ද වන්න. [බාධා කිරීම්] Order,
please! නිශ්ශබ්ද වන්න. තව වැඩ තිෙබනවා. පධාන කටයුතු
ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා - ගරු සභානායකතුමා.

පධාන කටයුතු - අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1, ස්ථාවර
නිෙයෝග 134 පකාරව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග
සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව, ගරු රාජිව විෙජ්සිංහ
මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග
සංෙශෝධනය

பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantations and
Leader of the House of Parliament)

Sir, I move,
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and
the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the hours of
sitting this day shall be 1.00 p.m. to 6.30 p.m. At 6.30 p.m., Mr.
Speaker shall adjourn the Parliament without question put.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II

பாரா

AMENDMENT OF THE STANDING ORDERS OF
PARLIAMENT
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு ேபராசிாியர் ராஜீவ விேஜசிங்க)

(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha)

Sir, I am grateful for the opportunity given to present
today, the Motion I presented sometime ago. I would like
to move the Motion standing in my name.
Sir, I move,
"That this Parliament resolves in terms of the Standing Order No.
134, following amendments of the Standing Orders of Parliament
be referred to the Committee on Standing Orders:
..

1.
Insert the following immediately after the Standing Order
No. 32 (2):
'(3) Answers to questions must be provided by Ministers
when they are on the Order Paper. If it is impossible to
provide answers on the due date, the Minister may request a
postponement of up to a month. If no answer is forthcoming
on the second occasion on which the question is raised, Mr.
Speaker shall convey this information in writing to the Head
of the Executive Branch and request that answers be
supplied within two weeks of receipt of the letter.'

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7(1)
and the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the
Parliament shall sit on Friday, January 30th, 2015.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

III

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.30 p.m.
on Friday, January 30th, 2015.”

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

மன்ற நிைலயியற் கட்டைளகளில்
தி த்தம்

2.
Renumber the Standing Order No. 45 as the Standing Order
No. 45(1) and insert the words,
'being a date not earlier than two days from the date on
which it was presented' immediately after the words 'upon
such day' of paragraph(1).
Insert the following immediately after the Standing Order
No. 45(1):
'(2) Every Bill shall be accompanied by a
statement of legal effect:
Provided that no Bill shall be taken up for
consideration unless any text to be discussed is available to
Members in all three languages in which the Business of
Parliament is conducted. It shall be the duty of the SecretaryGeneral to ensure that this is done, and the SecretaryGeneral shall report accordingly to Mr. Speaker before the
Bill is taken up.'
Insert the following immediately after the Standing Order
No. 45(2):
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'(3) Bill (not being the Appropriation Bill) having been
read for the first time shall be referred to the relevant
Consultative Committee for report within a specified time.'

office on the ground of proved misbehaviour or incapacity,
and if such resolution is passed by Parliament, the Speaker
shall present such address to the President on behalf of
Parliament.'

3.
Insert the following at the end of the Standing Order No. 53:
'The Committee may be mandated to report on a specified
date provided that at least two days are given for
consideration of the Bill in Committee. The Third Reading of
a Bill shall take place only after such consideration.'
4.
Delete the Standing Order No. 78A (2) and substitute the
following:
'(2) Where a resolution referred to in paragraph (1) of this
Order is placed on the Order Paper of Parliament, Mr.
Speaker shall appoint a Select Committee of Parliament
consisting of not less than seven members and of which the
quorum shall be three members to institute an investigation
and report to Parliament on the allegations of misbehaviour
or incapacity set out in such resolution. Such an investigation
shall be conducted by a tribunal consisting of one or more
retired Judges. The Select Committee may appoint an
individual to present the case and evidence before such
tribunal.'
Delete paragraph (3) and substitute the following:
'(3) Such tribunal shall transmit to the Judge whose
alleged misbehaviour or incapacity is the subject of its
investigation, a copy of the allegations of misbehaviour or
incapacity made against such Judge and set out in the
resolution in pursuance of which such Select Committee was
appointed, and shall require such Judge to make a written
statement of defence within such period as may be specified
by it.'
Delete paragraphs (4) and (5) and substitute the following:
'(4) The tribunal shall have power to send for persons,
papers and records while allowing the Judge whose alleged
misbehaviour or incapacity is the subject of the investigation
the right to appear before it and to be heard by, such tribunal,
in person or by representative and, following the setting out
of the case against him, and the evidence of witnesses to
substantiate that case, to adduce evidence, oral or
documentary, in regulation of the allegations made.'
Delete paragraph (6) and substitute the following:
'(5) At the conclusion of the inquiry the tribunal shall
report on its findings to the Select Committee, which shall
deliberate on such findings and present a report to Parliament
with its recommendation within one month from the
commencement of the sittings, together with the minutes of
evidence taken and may make a special report of any matters
which it may think fit to bring to the notice of Parliament.
Provided however, if the Select Committee is unable to
report to Parliament within the time limit stipulated herein,
the Select Committee shall seek permission of Parliament for
an extension of a further specified period of time giving
reason therefore, and Parliament may grant such extension of
time as it may consider necessary.'
Delete paragraph (7) and substitute the following:
'(6) Following consideration of the report of the tribunal
and the recommendation of the Select Committee,
Parliament may vote on the resolution for the presentation of
an address to the President for the removal of a Judge from
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5.
Delete the Standing Order No. 78B (2) and substitute the
following:
'(2) Where a resolution referred to in paragraph (1) of
this Order is placed on the Order Paper of Parliament, Mr.
Speaker shall appoint a Select Committee of Parliament
consisting of not less than seven members and of which the
quorum shall be three members to institute an investigation
and report to Parliament on the allegations of misbehaviour
or incapacity set out in such resolution. Such an
investigation shall be conducted by a tribunal consisting of
one or more retired Judges. The Select Committee may
appoint an individual to present the case and evidence before
such tribunal.'
Delete paragraph (3) and substitute the following:
'(3) Such tribunal shall transmit to the person mentioned
in paragraph (1) of this Order whose alleged misbehaviour
or incapacity is the subject of its investigation, a copy of the
allegations of misbehaviour or incapacity made against such
person mentioned in paragraph (1) of this Order and set out
in the resolution in pursuance of which such Select
Committee was appointed, and shall require such person
mentioned in paragraph (1) of this Order to make a written
statement of defence within such period as may be specified
by it.'
Delete paragraph (4) and substitute the following:'(4) The tribunal shall have power to send for persons,
papers and records while allowing the person mentioned in
paragraph (1) of this Order whose alleged misbehaviour or
incapacity is the subject of the investigation the right to
appear before it and to be heard by, such tribunal, in person
or by representative and, following the setting out of the
case against him, and the evidence of witnesses to
substantiate that case, to adduce evidence, oral or
documentary, in refutation of the allegations made.'
Delete paragraph (5) and substitute the following:'(5) At the conclusion of the inquiry the tribunal shall
report on its findings to the Select Committee, which shall
deliberate on such findings and present a report to
Parliament with its recommendations within one month from
the commencement of the sittings, together with the minutes
of evidence taken and may make a special report of any
matters which it may think fit to bring to the notice of
Parliament:
Provided however, if the Select Committee is unable
to report to Parliament within the time limit stipulated
herein, the Select Committee shall seek permission of
Parliament for an extension of a further specified period of
time giving reason therefore, and Parliament may grant
such extension of time as it may consider necessary.'
Delete paragraph (6) and substitute the following:
'(6) Following consideration of the report of the
tribunal and the recommendation of the Select Committee,
Parliament may vote on the resolution for the presentation
of an address to the President for the removal of any
person mentioned in paragraph (1) of this Order from
Office on the ground of proved misbehaviour or
incapacity, and if such resolution is passed by Parliament,
Mr. Speaker shall present such address to the President on
behalf of Parliament.'

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා]
6.

Delete Standing Order Nos. 104 to 115 and substitute the
following:
'Consultative Committees
104.
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Chairmen of Consultative Committees shall not be Ministers or
Deputy Ministers, and at least half of the number of Chairmen of
such Committees shall be members of the Opposition. Three
members of a Consultative Committee shall form the quorum.
Though discussions may be held in the absence of a quorum, such
discussions shall not form part of the official proceedings of the
Committee, unless ratified by a meeting of the Committee which
shall be quorate.
107.

Consultative Committees of Parliament shall be set up for one
or more Ministries concerned with particular functions of
government. Their duties will include inquiring into and reporting
upon all matters relevant to the Ministries with regard to Bills,
proposals for legislation, supplementary or other estimates,
statements of expenditure, motions, annual reports or papers. They
will not take up matters relating to particular concerns, with regard
to which Ministers are expected to set aside times in which
Members may deal with them and their officials at the Ministry. A
Consultative Committee shall have the power to initiate any Bill or
motion following consultation with the Minister responsible.
105.
The Committee of Selection shall at the commencement of
every Session of Parliament determine the number of Consultative
Committees of Parliament that are required to ensure adequate
attention to the above functions and shall appoint such. In particular
it will appoint Committees to cover the following areas, under the
purview of which Committees shall be discussed matters pertaining
to all Ministries responsible for such areas:1. Defence
2. External Affairs
3. Economic Development
4. Education and Human Resources Development
5. Public Administration and Local Government
6. Justice
7. Finance
8. Health

Each Consultative Committee shall consist of not less than
five members and not more than fifteen members appointed by the
Committee of Selection. No member shall belong to more than
three Consultative Committees (save for the purposes of fulfilling
the requirements of Clause 108 below), though any Member of
Parliament may attend the meetings of a Consultative Committee of
which he is not a member but shall withdraw when requested by the
Chairman.
108.
Each Consultative Committee shall include at least one
member of each party in Parliament and shall as far as possible
reflect the party composition in Parliament. The Committee of
Selection shall make appointments to the Consultative Committees
based on the wishes of the members, who may apply to serve in
upto five Committees.
109.
Each Committee shall meet at least once a month, and shall
also be given an opportunity by the Minister or Ministers concerned
to discuss issues of importance through sub-Committees of the
Committee. Such discussions shall be held at the Ministry and the
Chairman shall nominate for this purpose a sub-Committee in
which all parties represented in the Consultative Committee shall
partake.
110.
Ministers in charge of subjects on which Bills are proposed
shall submit all such Bills for the observations of the relevant
Consultative Committee and shall preside over special meetings to
discuss such Bills.

9. Transport and Highways

111.

10. Environment and Disaster Management

The Committee of Selection may, from time to time in the
case of death, resignation or vacation of membership of a member
of a Consultative Committee, appoint another member to take the
place of such member on Consultative Committee. The Committee
of Selection reserves to itself the right to discharge any member of
any Consultative Committee when the Committee deems it
necessary and appoint another in his place. Every appointment
under this Order shall be announced to Parliament at its next
meeting.

11. Irrigation and Water Management
12. Agriculture, Fisheries and Livestock Development
13. Industries
14. Human Rights and Reconciliation
15. Aviation and Shipping
16. Energy, Petroleum and Mineral Resources
17. Archaeology, National Heritage and Cultural Affairs
18. Mass Media
19. Posts and Telecommunications
20. Labour
21. Trade and Cooperatives
22. Land and Urban Development
The Committee of Selection may appoint other Consultative
Committees and shall annually renew the reports of such
Committees and make changes as required in the composition of
such Committees.
106.
The Committee of Selection shall appoint the Chairman of each
Consultative Committee in consultation with the Minister or
Ministers in charge of the subjects of such Committee. The

112.
Any member who absents himself from three consecutive
meeting of the Committee without having obtained the prior leave
of such Committee on application under his signature, shall be
deemed to have vacated his membership of such Consultative
Committee and shall not be re-appointed to such Committee during
the same Session unless agreed to by the Committee of Selection:
Provided that the preceding provisions shall not apply where any
meeting of such Committee is held on a day falling within the
period during which such member has, with the leave of Parliament
first obtained, absented himself from sittings of Parliament.
113.
The Secretary-General of Parliament shall in consultation
with the Chairman of the Consultative Committee and the Secretary
to relevant Ministries ensure that the meetings are summoned by
Chairman at least once a month and a meaningful program of work
arranged. The Secretary to each relevant Ministry or an Additional

2015 ජනවාරි 29

239

Secretary representing him shall be present at each meeting of the
Consultative Committee and shall be responsible for providing
within a week of each meeting all information and reports requested
at such meeting.
Meetings of Consultative Committees shall also be
summoned as soon as possible upon the written request of at least
three members of such Consultative Committee.
114.
The Secretary-General or any other officer of Parliament
nominated by him shall be the Secretary to every such Committee.
He shall be provided with such other staff, facilities and resources as
may be necessary to carry out his duties and functions. These
include preparing minutes of meetings within a week of them being
held, and providing copies of these minutes to the Chairman and the
Secretary to the Ministry, as well as to the Minister concerned, for
clarification and approval prior to submission to the next meeting of
the Committee for adoption.
115.
All reports of each Ministry shall be submitted to the
Consultative Committee and thereafter tabled in Parliament. In
addition, any report from the Consultative Committee on matters
referred to it by Parliament shall be presented to Parliament by the
Chairman within three months of such reference, and if considered
necessary, Parliament may propose the further consideration of any
particular items. A reservation by any member of a committee may
be added to the report:
Provided that matters referred to a Consultative Committee
shall not be taken up for consideration by Parliament until the
Report of the Consultative Committee on those matters is presented
to Parliament.
Each Consultative Committee shall have the power to send for
and examine persons, papers and records, to move from place to
place and to do all such acts as are necessary for the fullest
consideration of matters referred to it or under its purview and to
meet notwithstanding any adjournment of Parliament:
Provided that, if such persons, papers and records cannot be
made available on a decision of the Minister concerned, this shall be
explained in writing by the Minister and an opportunity given for the
Committee to discuss with the Minister the relevant issues.'
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(vi)

reference to relevant authorities in the event of
criminal liability being disclosed

The Report shall be laid before Parliament and sent to the
Minister in charge of the subject of Finance who shall within one
month respond to the Report and indicate which recommendations
may be accepted with a time frame for implementation.
Explanations will be provided with regard to recommendations
which cannot be implemented with a description of what remedial
action will be taken instead to deal with issues raised.
Following such a response, the Report shall be discussed by
Parliament, and after amendments if appropriate shall be approved,
whereupon the recommendations in such report shall be deemed to
be recommendations to the Government which shall be responsible
for implementing the same and reporting back to Parliament within
a period of six months. Mr. Speaker will ensure that such reports are
furnished on time, and will raise any delays with the Head of the
Executive.
(8) Any member who absents himself from three consecutive
meeting of the Committee without having obtained the prior leave
of such Committee on application under his signature, shall be
deemed to have vacated his membership of such Committee and
shall not be re-appointed to such Committee during the same
Session unless agreed to by the Committee of Selection.'
8.
Insert the following at the end of the Standing Order No.
126(1):
'There shall be a Chairman and Deputy
Chairman of the Committee appointed by
the Speaker in consultation with the
Minister in charge of the subject of
Finance. Neither Chairman nor Deputy
Chairman may be a Minister or Project
Minister or Deputy Minister, and the
Chairman shall be a Member of the
Opposition and the Deputy Chairman a
Member on the government side.'
Insert the following immediately after the paragraph (6):'(7) The Committee on Public
Enterprises shall submit an annual report
which may carry recommendations on:

7.
Insert the following at the end of the Standing Order No. 125
(1):

(i) changes to policy
(ii) changes to institutional or management procedures

'There shall be a Chairman and Deputy
Chairman of the Committee appointed by
Mr. Speaker in consultation with the
Minister in charge of the subject of
Finance. Neither Chairman nor Deputy
Chairman may be a Minister or Project
Minister or Deputy Minister, and the
Chairman shall be a Member of the
Opposition and the Deputy Chairman a
Member on the government side.'

(iii) discontinuance of projects and programmes
(iv) fixing of responsibility on officers
(v) imposition of disciplinary proceedings
(vi) reference to relevant authorities in the event of criminal
liability being disclosed

Insert the following immediately after the paragraph (6):
'(7) The Committee on Public Accounts
shall submit an annual report which may
carry recommendations on:
(i)

changes to policy

(ii)

changes to
procedures

institutional

or

management

(iii) discontinuance of projects and programmes
(iv)

fixing of responsibility on officers

(v)

imposition of disciplinary proceedings

The Report shall be laid before Parliament and sent to the
Minister in charge of the subject of Finance who shall within one
month respond to the Report and indicate which recommendations
may be accepted with a time frame for implementation.
Explanations will be provided with regard to recommendations
which cannot be implemented with a description of what remedial
action will be taken instead to deal with issues raised.
Following such a response, the Report shall be discussed by
Parliament, and after amendments if appropriate shall be approved,
whereupon the recommendations in such Report shall be deemed to
be recommendations to the Government which shall be responsible
for implementing the same and reporting back to Parliament within
a period of six months. Mr. Speaker will ensure that such reports are
furnished on time, and will raise any delays with the Head of the
Executive.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා]

(8) Any member who absents himself from three consecutive
meeting of the Committee without having obtained the prior leave of
such Committee on application under his signature, shall be deemed
to have vacated his membership of such Committee and shall not be
re-appointed to such Committee during the same Session unless
agreed to by the Committee of Selection.'
9.
Insert the following at the end of the Standing Order No. 128
(5):'The Report, after adoption by Parliament, shall be sent
to the Head of the Executive who shall report back within
three months on action taken with regard to matters raised
in the report, and the measures to be taken to ensure that
any shortcomings noted in the Report will not be repeated.'
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11.
Insert the words, 'or the Committee on Public Enterprises'
wherever the words, 'Committee on Public Accounts' of the Standing
Order No. 132 occur as relevant.'

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

10.
Delete the paragraphs (3) and (4) of the Standing Order No.
128A and substitute the following:-

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

'(3) The Committee shall report each quarter to
Parliament with a record of those examined and the
recommendation made by the Committee. The report shall
be adopted following an opportunity for questions to be
asked regarding the decisions of the Committee.
(4) The Quorum of the Committee shall be four
members and the Committee may continue its examinations
notwithstanding a prorogation of Parliament.
(5) Any member who absents himself from two
consecutive meeting of the Committee without having
obtained the prior leave of such Committee on application
under his signature, shall be deemed to have vacated his
membership of such Committee and shall not be reappointed to such Committee during the same Session
unless agreed to by the Committee of Selection.
(6) The provisions of paragraphs (2) to (5) shall apply
also to the Parliamentary Council, save that where
members serve by virtue of their Office they shall be
replaced as follows:The Speaker by the Deputy Speaker
The Prime Minister by the Leader of the House
The Leader of the Opposition by the Leader of the Party
with the next highest representation in Parliament.'

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 3.50ට, අද දින සභා
සම්මතිය අනුව, 2015 ජනවාරි මස 30 වන සිකුරාදා අ.භා. 1.30 වන
ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப
பி.ப. 3.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன
இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 சனவாி 30ஆம் திகதி
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 3.50 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 30th
January, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ෙපොලීසියට කළ පැමිණිල්ල :
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වරපසාද:
කාර්යාලය වටලා සීල් තැබීම

பிரதான உள்ளடக்கம்
பிரதம நீதியரசர் ெமாஹான் பீாிஸ் அவர்கள் ெபா சில் ெசய்த
மாண் மிகு பிரதம அைமச்சாின

ைறப்பா :

கூற்

சிறப் ாிைம :
காாியாலயம் சுற்றிவைளக்கப்பட்

‘சீல்’ ைவக்கப்பட்டைம

PRINCIPAL CONTENTS
COMPLAINT TO POLICE BY CHIEF JUSTICE MOHAN PEIRIS:
Statement by Hon. Prime Minister
PRIVILEGE:
Raiding and Sealing of Office
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பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—-

2.

A petition from Mr. C. Vithanage of No. 188/2 B,
Rathmaldeniya Road, Pannipitiya;

3.

A petition from Mr. N.B. Rathnayaka of No. 27
A, Kumaradasa Place, Wellampitiya;

4.

A petition from Mr. U.A.G. Heras of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Avissawella
Branch;

5.

A petition from Mr. V.D. Sunil Wilfred of No.
70/16, St. Rita's Avenue, Ratmalana;

6.

A petition from Mrs. L.S.P. Koswaththa of No.
60A, Gnanalankara Mawatha, Ratnapura;

7.

A petition from Mrs. M.D.T.K. Munasinghe of
No. 541/2 G, 3rd Lane, Wewahena Road,
Ranmuthugala, Kadawatha;

8.

A petition from Mrs. M.G.D.N. Meddegoda of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Kandy
Branch;

9.

A petition from Mrs. Manori Polonnovita
Arachchi of No. 126/3/1/A, Mahabodhi Mawatha,
Pahala Karagahamuna, Kandy Road,
Kadawatha;

10.

A petition from Mrs. P.A. Inoka Kularathne of
No. 2/14, Uyankale Road, Panadura;

11.

A petition from Mrs. U.S.P. Liyanage of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited,
Ambalangoda Branch;

12.

A petition from Mrs. W.K. Samarasinghe of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited,
Metropolitan Branch, Kurunegala;

13.

A petition from Mrs. W.N.D. Illeperuma of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Elpitiya
Branch;

14.

A petition from Mrs. Wasantha Rohini
Muhandiramge of No. 67/2 B, Weera Mawatha,
Depanama, Pannipitiya; and

15.

A petition from Ms. Sujeewa Munasinghe of
Sri Lanka Insurance Corporation Limited,
Thambuththegama Branch.
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අ. භා.1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA]
in the Chair.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්
2012 වර්ෂය සඳහා ජාතික අධ්යාපන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව
මම ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා

ෙපත්සම්

ம

(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய)

க்கள்

(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් හතර
පිළිගන්වමි.

PETITIONS
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

(1)

හිඟුල, උහන්ෙගොඩ යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඒ. ජයන්තිස්ස
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

වරකාෙපොල, නුවර පාර, අංක 82 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්. ෙපේමලතා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

අටාල, අරන්දර, "ජයමැදුර" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ඩී.
කුමාරදාස ජයරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(4)

රුවන්වැල්ල, වැන්දල යන ලිපිනෙයහි පදිංචි ජී. විකමසිංහ
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

Hon. Speaker, I present the following petitions:
1.

A petition from Mr. B.J.D. Karunathilaka of
“Apeksha”, Eduragala, Ingiriya;
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සී.ඒ. සූරියආරච්චි මහතා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. C.A. Suriyaarachchi)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොෙලොන්නරුව, කදුරුෙවල,
දිමුතුගම, අංක 30 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩබ්ලිව්.එම්. ෙගේෂන්
සුනිල් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)

(The Hon.Victor Antony)

හලාවත, පැරණි වීදිය, අංක 33/7 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
එච්.ඊ. ජෑන්ස් මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අමාත්යාංශ නිෙව්දන - ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය.

අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහතා
ෙපොලීසියට කළ පැමිණිල්ල :
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය

பிரதம நீதியரசர் ெமாஹான் பீாிஸ் அவர்கள்
ெபா சில் ெசய்த ைறப்பா : மாண் மிகு
பிரதம அைமச்சாின கூற்
COMPLAINT TO POLICE BY CHIEF JUSTICE
MOHAN PEIRIS: STATEMENT BY HON. PRIME
MINISTER
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඊෙය් ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමතැනදී මතු කළ කාරණයක් තිබුණා.
එතුමා ෙමතැන පකාශ කෙළේ අගවිනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාට එල්ල කර තිෙබන තර්ජනය ගැන. ඇත්ත වශෙයන්ම
එෙහම තර්ජනයක් වුණා කියලා ජනවාරි 27වැනි දා 9.30ට
කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසියට පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Hon. Prime Minister, I did not raise that. The
Statement was made by the Hon. Leader of the
Opposition.
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Sorry, you raised the point of Order.
ඒ අනුව පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. දැනට ඒ
පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් කුරුඳුවත්ත ෙපොලිස් ස්ථානය මඟින්
මූලික විමර්ශනයක් සිදු කර, ජනවාරි 28වැනි දින ෙකොළඹ
මෙහස්තාත් උසාවිෙය් නඩු අංක බී/211/63/1/15 යටෙත් ගරු
අධිකරණයට වාර්තා කර ඇති අතර, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකොළඹ
අපරාධ ෙකොට්ඨාසය මඟින් වැඩි දුරටත් විමර්ශනය සිදු කරෙගන
යනු ලබයි. ෙපබරවාරි 9වැනි දිනට නැවත නඩුව කැඳවීමට
නියමිතව ඇති බව නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති විසින් වැඩිදුරටත් වාර්තා
කර ඇත. So, there is an on-going police investigation and the
matter will be taken up in the court on the 9th of February.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ
පකාශයක් අද කරනවා කියලා මම කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අපි
ෙකොෙහොමද ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් පවත්වන්ෙන් කියලා මෙග්
ෙමම පකාශෙයන් පසුව පක්ෂ නායකයින්ට තීරණය කර ගන්න
ෙවයි. මෙග් පකාශය අවසන් වුණු ගමන්ම ඒ ගැන කථා කරන්න
පක්ෂ නායකයින්ට මුණ ගැෙහන්න පුළුවන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අගවිනිසුරු තනතුර සම්බන්ධ සියලු
කරුණු අද ෙම් සභාව ෙවත ඉදිරිපත් කරන බවට මම ඊෙය්
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරමින් විෙශේෂ පකාශයක්
කරන්නයි මම ෙම් සැරෙසන්ෙන්. විපක්ෂ නායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්ත් එවැනි විමසීමක්
පිළිබඳව ඔබතුමාට දැනුම් දුන්නා. නමුත් විෙශේෂෙයන්ම දැනට ෙම්
කාරණය මතු ෙවලා තිෙබන නිසා ඒ අනුව සාකච්ඡා කළ යුතු බැව්
දැනුම් දී ඇති බවට මට දැනුම් දුන්නා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරෙයකු ඉවත් කිරීෙම් කියා
පටිපාටිය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 (2) ව්යවස්ථාෙව් ෙම්
අයුරින් දක්වා තිෙබනවා:
"ඉහත කී සෑම විනිශ්චයකාරවරෙයක් ම යථා පැවැත්ෙමන් සිටිනාතාක්
ධුරය දරන්ෙන් ය. ඒ යම්කිසි විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කිරීම සඳහා ඔප්පු
වී ඇති විෂම පැවැත්ම ෙහෝ අබලතාව ෙහෝ පදනම් ෙකොටෙගන
(ෙනොපැමිණි මන්තීවරයන් ද ඇතුළුව) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුළු මන්තීවරයන්
සංඛ්යාෙවන් බහුතර සංඛ්යාවක් විසින් සම්මත කරන ලද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙයෝජනාවක් ජනාධිපතිවරයා ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීෙමන් පසුව
ජනාධිපතිවරයා විසින් කරන ලද නියමයකින් හැර ඒ විනිශ්චයකාරවරයකු
ඉවත් කළ ෙනොහැක්ෙක් ය :"

ඒ ව්යවස්ථාවට බැඳී ෙමන්න ෙම් ෙලසත් සඳහන් ෙවනවා:
"එෙසේ වුව ද, එවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනා
සම්මතය පිළිබඳ දැන්වීම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මුළු මන්තීවරයන් සංඛ්යාෙවන්
යටත් පිරිෙසයින් තුෙනන් එකක් විසින් අත්සන් තබා ඇත්නම් හා ෙචෝදිත
විෂම පැවැත්ම ෙහෝ අබලතාව පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර එහි දක්වා
ඇත්නම් මිස කථානායකවරයා විසින් එවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම
සඳහා වූ කිසිම ෙයෝජනා සම්මතයක් භාර ගැනීම ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
න්යාය පතයට ඇතුළත් කිරීම ෙහෝ ෙනොකළ යුත්ෙත් ය."

අග විනිශ්චයකාර ධුරය දැරූ ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
එම තනතුරින් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් 117 ෙදෙනකු විසින් අත්සන් ෙකොට ගරු
කථානායකතුමාට භාර දුන්නා. එම ෙයෝජනාව මඟින් අග
විනිශ්චයකාරතුමියට විරුද්ධව ෙචෝදනා 14ක් ෙගොනු කර තිබූ
අතර, එම ෙචෝදනා විභාග කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ෙයෝජනා ෙකරුණා. එම
ෙයෝජනාව 2012 ෙනොවැම්බර් 6වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය
පතයට ඇතුළත් කළා. න්යාය පතෙය් අංක 20 යටෙත් ඉදිරිපත්
ෙකරුණු ඒ ෙයෝජනාව ෙමෙසේයි:
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"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
අගවිනිශ්චයකාර ධූරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා
ෙවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව"

එම ෙයෝජනාව අවසානෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වුණා:
"එබැවින්, ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන්, එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂා කර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ එයට වැඩි ගණනක්
ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා
කරනු ලැබුවෙහොත්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
අග විනිශ්චයකාර පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි.....

ගරු කථානායකතුමනි, මා එය නැවතත් කියවන්නම්:
"එබැවින්, ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂා කර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ එයට වැඩි
ගණනක් ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත්''

ඒ කියන්ෙන්, එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු
වී ඇති බව පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්න ඕනෑ. අන්න එෙහම
අවස්ථාවක,
''ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග විනිශ්චයකාර
පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල
මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ
හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ''

අන්න එෙහම නම් ඒ විෙශේෂ කාරක සභාව පත් කරන්න
කියලා,
''ඉහත නම් සඳහන් වන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 107(3) ව්යවස්ථාව සමඟ කියැෙවන 107(2) ව්යවස්ථාෙව්
විධිවිධාන සහ, 78අ දරන පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝගය ද පකාරව
ෙයෝජනා කර සිටිමු."

ගරු කථානායකතුමනි, එයින් අදහස් කරන්ෙන් ෙම් කාරණා
ගැන ෙසොයා බලන්න විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න
කියලායි.
ගරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය අග විනිශ්චයකාර
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම සඳහා 2012 වසෙර් ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුළත් ෙකරුණු ෙයෝජනාව
විභාග කිරීම සඳහා විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ බව 2012
ෙනොවැම්බර් 14වැනි දා ගරු කථානායකතුමන් විසින් නිෙව්දනය
කළා. එම නිෙව්දනය කෙළේ ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. යටෙත්යි.
ආරම්භෙය් සිටම ෙමම කියාදාමය නීත්යනුකූල වූෙය් නැති බව
මම ෙමහිදී අවධාරණය කරන්න කැමැතියි. ස්ථාවර නිෙයෝග
78අ. මඟින් දක්වා ඇත්ෙත් විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්
කිරීම සම්බන්ධවයි. නමුත්, ෙමහිදී ඉදිරිපත් වී තිබුෙණ්
විනිශ්චයකාරවරෙයකු ඉවත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා
ඇමතීෙම් ෙයෝජනාවක් පිළිබඳ දැනුම් දීමක්. ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.
(2) මඟින් දක්වා ඇත්ෙත් කථානායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විෙශේෂ
කාරක සභාවක් පත් කිරීම පිළිබඳවයි. එය
නිරායාසෙයන්ම සිදු වන්නක්. එෙසේ කිරීම සඳහා ෙවනමම
ෙයෝජනාවක් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ස්ථාවර නිෙයෝග
78අ. (1) අනුව ෙයෝජනාව විතරයි වුවමනා වන්ෙන්. ඒ ෙයෝජනාව
හරියට charge sheet එක වාෙගයි. එතෙකොට ඒ විෙශේෂ කාරක
සභාව පත් කිරීම නිරායාසෙයන්ම සිදු ෙවනවා; ෙම් කියාදාමය
ෙකොෙහොමත් automatically සිදු ෙවනවා. ඒක හරියට උසාවියට
ෙචෝදනා පතය ඉදිරිපත් කළාම නඩු අහන්න සිදු වනවා වාෙග්
වැඩක්.
ෙකෙසේ ෙවතත්, විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කිරීම සඳහා
2012 ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් ෙකරුණා.
2012 ෙදසැම්බර් 08වැනි දා විෙශේෂ කාරක සභාව තම වාර්තාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එහි මාතෘකාව වූෙය්, "ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ගරු ආචාර්ය ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු
ජනාධිපතිවරයා ෙවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක්
ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව
පකාර ෙයෝජනාව" යනුෙවනි. ආචාර්ය බණ්ඩාරනායක මහත්මියට
විරුද්ධව ඉදිරිපත් ෙකරුණු ෙචෝදනා තුනක් ඔප්පු වී ඇති බව
විෙශේෂ කාරක සභාව අනාවරණය කළා. තවත් ෙචෝදනා ෙදකකට
ඇය නිෙදොස් බව අනාවරණය වූ අතර, අනික් ෙචෝදනා නවය
ෙනොතකා හැරීමට විෙශේෂ කාරක සභාව තීරණය කළා.
2012 ෙදසැම්බර් 08වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය එම
වාර්තාෙව් අන්තර්ගතය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයක් ඉල්ලා
සිටියා. ඒ අනුව 2012 ෙදසැම්බර් 08වැනි දාට පසුව ඒ පිළිබඳව
විවාදයක් දිය හැකි බව කථානායකතුමා පකාශ කළා.
(පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 2012 ෙදසැම්බර් 08වන ෙසනසුරාදා
හැන්සාඩ් වාර්තාව - 213 -1 ෙවළුම - 3108 ෙකොළම)
ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. (6)හි සඳහන් වන්ෙන් විෙශේෂ කාරක
සභාව මඟින් ෙසොයා ගන්නා කරුණු සහ අදාළ සාක්ෂි පිළිබඳ
වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි. වාර්තාවක්
කියන්ෙන්, ෙසොයා ගැනීම් කරුණු සහ අදාළ සාක්ෂියි. එෙහත්
එවැනි කිසිදු වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකරුෙණ්
නැහැ. සිදු කෙළේ වාර්තාවක් ෙනොමැතිව, ෙසොයා ගත් කරුණු
පමණක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. සාක්ෂි ටික ඉදිරිපත් කරලා පසුව තමයි
ඒ වාර්තාව ලැබුෙණ්. ෙමය 78අ.(6) දරන ස්ථාවර නිෙයෝගය
සම්පූර්ණෙයන්ම උල්ලංඝනය කිරීමක්.
ෙම් කාරණය නැවත වරක් ජනවාරි 10වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු
න්යාය පුස්තකයට ඇතුළත් ෙකරුණු අතර 2013 ජනවාරි 10 සහ
11 යන දිනවල න්යාය පතෙය් අංක 1 යටෙත් දක්නට ලැබුණා.
2013 ජනවාරි 10 සහ 11 දිනවල න්යාය පතෙය් ඇතුළත් ෙකරුණු
ෙයෝජනාව 2012 ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු න්යාය
පුස්තකයට ඇතුළත් ෙකරුණු අංක 20 දරන ෙයෝජනාවමයි. ඉන්
පකාශිත වූෙය් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107. (3) සහ 107. (2)
ව්යවස්ථා යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළ
යුතු බවට වූ ෙයෝජනාවයි. එකම ෙයෝජනාවයි ඉදිරිපත් වුෙණ්.
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කරන්නත්, එෙසේ පත් කරලා
වැරැදිකරුවකු වුෙණොත් එම ධුරෙයන් ඉවත් කරන්න කියන
ෙයෝජනාවයි ඉදිරිපත් වුෙණ්. "ෙම් ෙම් ෙහේතු උඩ ඉවත් කළ
යුතුයි" කියන කාරණය ෙයෝජනාෙව් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙමම අවස්ථාෙව් දී ෙම් කටයුත්ත සඳහා නිවැරැදි කියා
පටිපාටිය අනුගමනය කළ යුතු යයි ෙපන්වා දුන් අතර ස්ථාවර
නිෙයෝග 78අ. සංෙශෝධනයෙකොට විවාදය ෙවත ෙයොමු විය හැකි
යයිද පැහැදිලි කළා. එෙහම නම් කරන්න තිබුෙණ් ස්ථාවර
නිෙයෝග 78අ. සංෙශෝධනය කරන්නයි. එෙහත් එය සිදු කෙළේ
නැහැ. ඒ ෙවනුවට රජය කෙළේ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් ෙසොයා
ගැනීම් පදනම් කර ගනිමින් විවාදය පැවැත්වීමයි. ෙමහිදී පැහැදිලි
කළ යුත්ෙත් ජනවාරි 10වැනි දා න්යාය පතයට ඇතුළත් කර
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

තිබුෙණ් අග විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවතින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කිරීමට සැලසුම්
ෙකරුණු ෙයෝජනාවක් ෙහෝ ෙමෝසමක් ෙනොවන බවයි. එය
හුෙදක්ම පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම සඳහා
ෙකරුණු ෙයෝජනාවක් පමණයි. එම ෙයෝජනාව අවසානෙය්
ෙමෙසේ සඳහන් වුණා.
"එබැවින්, ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන්, එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂාකර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ එයට වැඩි
ගණනක් ඔප්පුවී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය්
අග විනිශ්චයකාර පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
වන අපි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 (3) ව්යවස්ථාව සමග කියැෙවන
107 (2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන සහ, 78 අ දරන පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර
නිෙයෝග ද පකාරව ෙයෝජනා කර සිටිමු."

එම නිසා ජනවාරි 10, 11 දිනවල පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
ෙකරුණු ෙයෝජනාව හුෙදක්ම පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීමට ෙකරුණු ෙයෝජනාවක් පමණයි. පසු බිම
විතරයි මා කියවන්ෙන්, දැනුම් ෙදන්ෙන්, විස්තර කරන්ෙන්, ගරු
කථානායකතුමනි.
විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 107. (2) ව්යවස්ථාවට අනුව අයථා හැසිරීම ෙහෝ
තනතුෙර් කටයුතු කිරීමට ෙනොහැකි වීම යන කරුණුවලට එම
ෙයෝජනාව අදාළ වන්ෙන් නැහැ. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ගණනාවක්
ෙම් පිළිබඳ කථානායකවරයාෙග් අවධානය ෙයොමු කළා.
"න්යාය පතෙය් සඳහන් කරුණු අප සැලකිල්ලට ෙගන ඡන්දය
විමසා එය සම්මත වුවෙහොත් අපට තවත් ෙත්රීම් කාරක සභාවක්
පත් කර ගන්නට සිදුෙවනවා. ෙහේතුව ෙම් ෙයෝජනාව ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ එකක් වීමයි.
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කළ හැකි ෙයෝජනාවක්
ෙලස දක්වා ඇතත් ඒ ෙකොටස කියාවට නැංවිය ෙනොහැකියි.
කියාත්මක කළ හැකි එකම ෙකොටස වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීමට අප තීරණය
කිරීමයි." (648වන ෙකොලම, පාර්ලිෙම්න්තු විවාද, ෙවළුම 214
අංක 4 - 2013 ජනවාරි 11 වැනි සිකුරාදා හැන්සාඩ් වාර්තාව.)
ගරු කථානායකවරයා එදින සභා වාරය ප. ව. 7.34 දක්වා කල්
දැම්මා, ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඉන් අනතුරුව රැස්වීම
ආරම්භෙය්දී එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන්වූෙය් සභාව සාකච්ඡාවට
භාජන කර ඇති න්යාය පතෙය් අංක 1 යටෙත් සඳහන් ෙයෝජනාවට
ෙමය පමාණවත් බවයි. (651 ෙකොලම) ඒ අනුව ෙයෝජනාව සඳහා
ඡන්ද විමසීමක් කැඳවූවා. එය පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් ෙකරුණු ෙයෝජනාවක් පමණයි.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 155 ෙදෙනකුෙග් ඡන්දෙයන් එය
සම්මත වූ අතර 49 ෙදෙනකු විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ කළා.
ෙමහිදී කථානායකතුමා ගත් තීරණය පිළිබඳව මා විෙව්චනය
කරන්ෙන්වත්, හැප්ෙපන්ෙන්වත් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටිෙය් නඩුකාරවරයකු හැටියට නීතිය ෙමොකක්ද කියා
කියන්න ෙනොෙවයි. න්යාය පතෙය් සඳහන් අංක 1 ෙයෝජනාව
සම්බන්ධෙයන් ෙමය අදාළද, නැද්ද?
අංක 1 ෙයෝජනාෙව්
වැරැද්දක් තිෙබන එක එතුමාට විසඳන්න බැහැ. එය විසඳන්න
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ස්ථානයකදීයි. එතුමාට තිබුෙණ්, අංක 1
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. (1) යටෙත්
කාරක සභාවක් පත් කර ගන්නයි. ඒකට ෙම්ක සම්පූර්ණයි. එෙහම
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නම් ඒ වුවමනාව ඉටු ෙවලා තිෙබනවා. මමයි ෙම් පශ්නය ගත්ෙත්.
මම කියන ෙද් බැලුවා නම් ඔබතුමාට නඩු අහන්න ෙවන්ෙන්. නඩු
අහන්න බලය ඔබතුමාට නැහැ. ඔබතුමා සිදු කළ ෙදය එයට
අදාළයි, ඒ ගැන මෙග් පශ්නයක් නැහැ. මම ඔබතුමා සමඟ ඒකට
එකඟ ෙවනවා.
ෙමම කියාදායම නිසි අයුරින් සිදු වූවා නම්, ඊළඟ පියවර විය
යුතුව තිබුෙණ් ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(7) අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවනුෙවන් කථානායකවරයා විසින් ජනාධිපතිවරයා ෙවත
ෙයොමුවක් ඉදිරිපත් කිරීමයි. නමුත් ෙම්ක අනුව එතුමාට සිදු වුණා
ඒ සම්මත වුණු ෙයෝජනාව එවන්න. ෙමයද සිදු වූ බවක්
ෙපෙනන්නට තිබුෙණ් නැහැ. එය සිදු කිරීමට ෙනොහැකි වූෙය් විවාද
ෙකොට සම්මත කර ගත්ෙත් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කර
ගැනීම සඳහා ෙදවැනි වරටත් ඉදිරිපත් කර තිබූ ෙයෝජනාවක්
නිසායි.
ෙයෝජනාෙව් සිරස්තලය අනුව එය ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්.
කථානායකතුමා ඒ වැඩ කටයුත්ත කළා. ඒක ජනාධිපතිට එව්වා.
2013 ජනවාරි 11ෙවනි දා කථානායකතුමා විසින්
ජනාධිපතිතුමා ෙවත ෙයොමු කරන ලද ලිපිෙය් සඳහන් වන්ෙන්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107ෙවනි වගන්තිය හා ස්ථාවර නිෙයෝග
78අ.(2) අනුව ෙමය සම්මත කර ගත් බවයි. අනුගමනය කළ
කමෙව්දය එයයි. එහි ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(7) පිළිබඳව කිසිදු
සඳහනක් නැහැ. ඇත්ෙතන්ම ෙම් ලිපිය සභාෙව් කටයුතු සිදු වූ
ආකාරය පිළිබඳව සැබෑ පිළිබිඹුවක්. It is a true and accurate
record of what happened in the House.
ඒක බලා කියා කළාම කථානායකතුමාෙග් වැඩ ෙකොටස
එතැනින් අවසානයි. සභාෙව් අපටත් ඡන්දය ෙදන්න කිව්වා.
සමහර අය පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා, සමහර අය විරුද්ධව ඡන්දය
දුන්නා. අපි විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා. ඔබතුමන්ලා සමහර ෙදෙනක්
පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඒ කරුණු දිහා බලා
වැරදිකාරියද නැද්ද කියලා තීරණය කිරීම ෙනොෙවයි, ඒ ෙයෝජනාව
අදාළ විධියට සකස් වුණාද, නැද්ද කියන එකයි. ෙම් සභාෙව් අපි
හැම ෙකනාම අෙප් යුතුකම් කරලා තිෙබනවා.
ෙම් අනුව බලන විට මුළු ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාදාමයම ෙදෝෂ
සහගතයි. සමස්ත කියාවලිෙය්ම කිසිදු වලංගු භාවයක් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා එළැඹිය හැකි එකම අවසන් නිගමනය වන්ෙන්
අගවිනිශ්චයකාර ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියට
එෙරහි ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙහෝ එතුමිය තනතුෙරන් ඉවත් කිරීම
කිසිෙසේත් වලංගු ෙනොවන බවයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක ජනාධිපති කාර්යාලයට ගියාම,
ජනාධිපතිතුමාෙග් උපෙද්ශකයන්ට තිබුණා ෙම් දිහා බලලා ෙම්ක
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක්ද නැද්ද කියලා කියන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.
(7) යටෙත් ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙනොෙව් නම් විකල්ප තුනක්
තිබුණා.
ඉන් එක විකල්පයක් තමයි, ආපසු ෙම් සභාවට එවීම
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් හැටියට ගන්න. ෙදෙවනි එක තමයි, ෙම්
ස්ථාවර නිෙයෝගය සංෙශෝධනය කරන්න කියලා සභාවට කීම.
ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(7) ෙමතැනට බලපාන්ෙන් නැහැ කියලා
කිව්වා නම් ෙම්ක ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් විධියට සලකන්න පුළුවන්.
එෙහම නැත්නම් තිබුෙණ්, ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙනොෙවයි කියලා
ෙම්ක පතික්ෙෂේප කිරීම. නීතිෙව්දී සංගමය සහ අතිගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් ගැන බලලා තීරණයක් අරෙගන
තිෙබනවා. ඉන් පසුව ඔබතුමා හිතන්න ඊළඟ පියවර කුමක්ද
කියලා.
ෙම් විගහය අනුව, එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා
කියා කර ඇත්ෙත් අගවිනිශ්චයකාර ශිරානි බණ්ඩාරනායක
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මහත්මිය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිදු ෙකරුණු
පකාශයන් පදනම් කර ගනිමිනුයි. ෙමම විගහය අනුව ෙකෙසේ
ෙවතත් අගවිනිශ්චයකාර ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායකෙග්
අයථා කියා කලාපය ෙහෝ ෙවනයම් දුබලතාවක් උඩ එතුමිය
තනතුෙරන් ඉවත් කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩි ෙදෙනකුෙග්
ඡන්දෙයන් සම්මත වූ කිසිදු ඇමතුමක් කිසිදා ජනාධිපතිතුමාට
ඉදිරිපත් ෙනොවූ බව පැහැදිලියි.
තුෙනන් ෙදකක ඡන්දෙයන් ෙයෝජනාවක් සම්මත වුණා. ඒ
ෙයෝජනාව ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් බවට පත් වන්ෙන් නැහැ.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107.(2) ව්යවස්ථාෙව් නිෙයෝගයන්
හැදෑරීෙම්දී ෙපනී යන්ෙන් අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීමට
ජනාධිපතිවරයා නීති විෙරෝධි හා හිතුවක්කාරි තීරණයක් ෙගන
ඇති බවයි.
ෙම් කරුණු සලකා බැලීෙම්දී එවකට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් නීති
උපෙද්ශක වශෙයන් කටයුතු කළ ෙමොහාන් පීරිස් මහතා
අගවිනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් පත් කිරීම බල රහිත කියාවක් බව
ඉතා පැහැදිලියි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔහුට ඒ තනතුර පදානය කිරීමට
අවශ්ය නීත්යනුකූල ඇබෑර්තුවක් ෙනොතිබීම ඊට ෙහේතුවයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමතැනදී සිදු වුෙණ් ෙම්කයි. උපෙදස් ෙදන
ෙකනා තමයි ඊට පසුව ෙම් තනතුර ගත්ෙත්. එෙහම නැත්නම්
ෙවනත් උපෙදසක් ෙදනවා. එතැනයි තිබුණු ගැෙට්, මට ෙපෙනන
හැටියට. ඒක වැරදියි කියලා අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මට කිව්ෙවොත්, මම ඒකත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කියවන්නම්.
ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය නීත්යනුකූලව එම
තනතුෙරන් ඉවත් ෙනොෙකරුණු අතර, ඒ නිසා එතුමියට
නීත්යනුකූලව
හා
ව්යවස්ථානුකූලව
පත්
ෙකරුණු
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය වශෙයන් අඛණ්ඩව කටයුතු කළ හැකියි.
ඊළඟට, 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දින පැවැති
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඇති වූ සිද්ධීන් ෙම්කට සම්බන්ධ නිසා දැන්
මම ඒ කාරණා මතු කරන්නම්.
ජනවාරි 09ෙවනි දින උෙද් පාන්දර, හරියටම කිව්ෙවොත් උෙද්
පාන්දර 4.00ට පමණ ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට මා
සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්ය වී ඇති බව දැන ගන්නට ලැබුණා.
මා එම සාකච්ඡාව සඳහා අරලියගහ මන්දිරයට ගිය විට පුද්ගලයින්
ගණනාවක්
ජනාධිපතිතුමා
අසල
සිටිනු
මා
දුටුවා.
ෙද්ශපාලනඥයන් සිටියා. අෙනක් නිලධාරින් සිටියා. ඒක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ඉන් එක් අයකු වූෙය් ෙමොහාන් පීරිස් මහතායි.
එතැන කුමක් කරන්ෙන්දැයි මා ඔහුෙගන් විමසූ විට, තමා යම්කිසි
උපෙද්ශයක් දීමට පැමිණි බව කියා ඔහු කාමරෙයන් ඉවත්ව ගියා.
නමුත් මට ගරු නීතිපතිතුමාෙගන් දැන ගන්න ලැබුෙණ්
ජනාධිපතිතුමාෙගන් පණිවුඩයක් ලැබ පාන්දර 2.30ට පමණ ඔහු
අරලියගහ මන්දිරයට පැමිෙණද්දීත්, ජනාධිපතිතුමා හා අෙනක්
අයත් සමඟ ෙමොහාන් පීරිස් ද එහි සිටි බවයි. ෙමොහාන් පීරිස් මහතා
පසුව මට දුරකථනෙයන් කථා ෙකොට පැවසුෙව් සමහර ෙකොටස්
ඔහුව ධුරෙයන් ඉවත් කරලීමට උත්සාහ කරන බවයි. නමුත් අග
විනිසුරු ෙලස ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ඉදිරි සියලු තීරණයන් මඟින්
රජයට සහාය ලබා ෙදන බවත් ඔහු පැවසුවා. මා විතරක් ෙනොෙවයි
සාක්කිකාරයන් හැටියට ඉන්ෙන්. ඒක අධිකරණ ඇමතිතුමාටත්
කිව්වා. ඒක ජනාධිපතිතුමාටත් කිව්වා. සාකච්ඡාවකට අවස්ථාවක්
ලබා ෙදන ෙමන් ඔහු මෙගන් ඉල්ලා සිටියා. තමා ජනාධිපතිතුමන්
සමඟ ද සාකච්ඡා කළ බව ඔහු පැවසුවා. එවිට මම පිළිතුරු ෙදමින්
කියා සිටිෙය්, අප ෙදෙදනා සමඟම සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීෙම්
අවස්ථාවක් ඔහුට සංවිධානය කර දීමට මා සූදානම් බවයි.
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ඒ අනුව 2015 ජනවාරි 12වන දා රාති 8.00ට, විෙජ්රාම පාෙර්
ජනාධිපතිතුමාෙග් නිවෙසේදී එතුමා සහ මා සමඟ සාකච්ඡාවක්
පැවැත්වීමට ෙමොහාන් පීරිස් මහතාට දින නියම ෙකරුණා. එම
සාකච්ඡාවට සහභාගි වන ෙලස මා තිලක් මාරපන මහතාට ද
ආරාධනා කළා. තිලක් මාරපන මහතා තමයි ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාෙග් senior. එදින සිය බිරිඳ සහ තවත් ෙදොස්තරවරුන්
ෙදෙදනකු සමඟ එහි පැමිණි පීරිස් මහතා ඔවුන් අපට හඳුන්වා
දුන්නා. හඳුන්වා දීෙමන් පසු අපට සාකච්ඡා කිරීමට ඉඩ කඩ ලබා
දී ඔවුන් ඉවත් වී යතැයි සිතුවද දිගටම රැඳී සිටියා. ෙමොහාන් පීරිස්
පැවසුෙව් අධිකරණය විධායකය සමඟ සමඟිෙයන් කටයුතු කිරීම
සහ විධායකෙය් සහාය අධිකරණයට ලැබීම යහපත් තත්ත්වයක්
බවයි. නීති කටයුතු පමා වීම වළකාලන්නට තමා කළ ෙසේවාව ඔහු
පහදා දුන්නා. තමා නීති විද්යාලය පතිසංස්කරණය කිරීම නිසා යම්
යම් බලපෑම්වලට ලක් වූ ඇතැම් නීතිඥයන් තමන්ට එෙරහි
විෙරෝධතා පිටුපස සිටින බව ඔහු තවදුරටත් පැවසුවා. නීතිඥ
සංගමෙය් බහුතරයක් එතුමා එක්ක ඉන්නවා කියලාත් එතුමා
කිව්වා. ඉතින්, ෙම් ගැන අපට වාද කරන්න බැහැ ෙන්. ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා පැවසුෙව් නීතිඥ සංගමෙය් විධායක කමිටුව හමුවී
තත්ත්වය සමාෙලෝචනය කර ඔවුන්ෙග් අදහස් ඔහු ෙවත දන්වන
බවයි. 2015 ජනවාරි 17වන දා මම නීතිඥ සංගමෙය් විධායක
කමිටුව හමු වුණා. ඔවුන් එක හඬින් කියා සිටිෙය් අග විනිසුරු
ෙලස ෙමොහාන් පීරිස් ෙකෙරහි කිසිදු විශ්වාසයක් නැති බව හා එම
පත්වීම නීති විෙරෝධි බවයි. අග විනිසුරු ආචාර්ය ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට එෙරහි ෙදෝෂාභිෙයෝගයට කිසිදු
විධිමත් ෛනතික පසු බිමක් ෙනොමැති බව ද ඔවුන් පැවසුවා. 2015
ජනවාරි 19වන දා අරලියගහ මන්දිරෙය්දී මා හමු වන ෙලස මම
ෙමොහාන් පීරිස්ට දැන්වූවා.
ගරු අධිකරණ අමාත්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සහ තිලක්
මාරපන මහතා මා සමඟ ෙම් සාකච්ඡාවට එක් වුණා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී මට දැනගන්න ලැබුෙණ් ෙමොහාන් පීරිස් සිය බිරිඳ
සහ ෙදොස්තරවරුන් ෙදෙදෙනකු සමඟ අරලියගහ මන්දිරයට
පැමිණ ඇති බවයි. එවිට අප උපෙදස් දුන්ෙන් පීරිස් මහතා
පමණක් සාකච්ඡාවට කැඳවන ෙලසයි. සාකච්ඡාෙව්දී ඔහු ඉල්ලා
සිටිෙය් අෙපේල් වනතුරු ෙසේවය කරන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදන
ෙලසයි. රජයට එෙරහි කිසිදු තීන්දුවක් ලබා ෙනොෙදන බවත් ඔහු
පැවසුවා. ඔහු තවදුරටත් කිව්වා, ඕනෑ නම් රජයට එෙරහි කිසිම
නඩුවක ඔහු වාඩි වන්ෙන් නැතිව ඉන්නම් කියලා; අප කියන
නඩුකාරවරුන් පත් කරන්නම් කියලා. මම නීතිඥ සංගමෙය්
විධායක සභා රැස්වීෙම් මතය ඔහුට දැනුම් දුන්නා. එවිට ඔහු
පැවසුෙව් ස්විට්සර්ලන්තය වැනි රටක -ජිනීවාහි- තානාපති
තනතුරක් ලබා ෙදන්ෙන් නම් ඔහු තනතුර අත් හැර යෑමට සූදානම්
බවයි. ඒ වනෙකොට නීතිෙව්දින්, විනිශ්චයකාරවරුන් සහ ෙමොහාන්
පීරිස් අතර ඝට්ටනයක් ඇති වන තැනට ඇවිල්ලායි තිබුෙණ්. අපි
බැලුෙව් ෙමොකක් හරි කරලා ෙම්ක විසඳාගන්නයි.
ගරු විෙද්ශ ඇමතිතුමා මඟින් එවැනි තනතුරු පුරප්පාඩු ඇතිද
යන්න පිළිබඳව ෙසොයා බැලිය යුතු බව මම ඔහුට පැවසුවා. එවැනි
පුරප්පාඩු පිළිබඳව දැනුම් දීෙමන් පසු තමා ඉල්ලා අස් වන බවට
ෙමොහාන් පීරිස් එකඟ වුණා. බසීලෙය් සහ වියට්නාමෙය් තානාපති
තනතුරු පුරප්පාඩුව පවතින බවත්, ඉතාලි තානාපති ධුරය ළඟදීම
පුරප්පාඩු වන බවත්, ගරු විෙද්ශ අමාත්ය මංගල සමරවීර මහතා
මට දැන්වූවා. මම ෙම් බව ෙමොහාන් පීරිස්ට දන්වා බසීලෙය්
තානාපති ධුරය නිර්ෙද්ශ කළා. මම කිව්වා, “අෙනක් පුරප්පාඩුව
තිෙබන්ෙන් වියට්නාමෙය්, ඔබතුමා එෙහේ යන්ෙන් නැති ෙව්වි
කියා හිතුවා’ කියා. නමුත් ඔහු සෑහීමකට පත් වුෙණ් නැහැ. මා
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙම් ගැන දැනුම් දුන්නා. ඉතාලිෙය්
-ෙරෝමෙය්- තානාපති ධුරය සති කීපයකින් පුරප්පාඩු වන බව
ෙමොහාන් පීරිස්ට දන්වන්නැයි මම ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමාට
පැවසුවා. එවැනි තනතුරක් එතුමා ඉල්ලපු ආකාරයට එක සැෙර්
ෙදන්න බැරි වුණා. සති කීපයකින් ෙදන්න පුළුවන් බව. ෙමොහාන්
පීරිස්ට දැන්වූ බවත්, පිළිතුරක් අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින බවත් ගරු
අධිකරණ අමාත්ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා මට දැනුම් දුන්නා.
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ජනවාරි 21වන දා ජනාධිපති ෙල්කම්වරයා මටත්,
ජනාධිපතිතුමන්ටත් දැන්වූෙය් තමන් තානාපති තනතුරක් සඳහා
ඉල්ලීමක් ෙනොකළ බව ෙමොහාන් පීරිස් පකාශ කළ බවයි. ඉන් පසු
ජනාධිපතිතුමාත්, අධිකරණ අමාත්යතුමාත්, මමත් ෙමොහාන් පීරිස්
මහතාෙගන් ඉල්ලා සිටිෙය් එදිනම කැබිනට් රැස්වීෙමන් පසු අප
හමුවන ෙලසයි. කැබිනට් රැස්වීම පැවත්ෙවමින් තිබියදී පස් වරු
5.00ට පමණ ෙමොහාන් පීරිස් ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට
පැමිණි බවත්, කැබිනට් රැස්වීම අවසන් ෙවද්දී ඔහු පිටව ෙගොස්
ඇති බවත් අපට දැන ගන්නට ලැබුණා.
අපි එතුමාට එන්න කිව්ෙව් පස්වරු 5.00ට. නමුත් කැබිනට්
රැස්වීමට ටිකක් ෙවලාව ගත වුණා.
ඒ නිසා පසු දා උදෑසන 8.30ට ජනාධිපතිතුමා සහ මා හමු වීමට
පැමිෙණන ෙලස ජනාධිපති ෙල්කම්වරයා ෙමොහාන් පීරිස්ට දැනුම්
දුන්නා. ෙමොකද, අපි බැලුෙව් ෙම් ගැන යම් කිසි තීන්දුවකට
එන්නයි. එතුමා තානාපතිකම ගන්නවා නම් අරෙගන ඒ කටයුතු
කරන්න. නැත්නම් අපට කරන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒකයි
මම කියන්ෙන්.
එදින රාතිෙය් කිසිම දැනුම් දීමකින් ෙතොරව පීරිස් මහතා සහ
මහත්මිය ජනාධිපතිතුමන්ෙග් නිවසට පැමිණියා. එහිදී ෙමොකක්ද
වුෙණ් කියලා ජනාධිපතිතුමා මට කිව්වා. ඒ ගැන මම ෙම් සභාෙව්
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. එහිදී ජනාධිපතිතුමන් පීරිස් මහතාට
දන්වා සිටිෙය් පසු දා උදෑසන 8.30ට හමු වීම සඳහා ෙව්ලාව ෙවන්
කර ඇති බවයි. ජනාධිපතිතුමාත්, අධිකරණ ඇමතිතුමාත්, මමත්
උදෑසන 8.30 ෙවද්දි ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට පැමිණියා.
නමුත් ෙමොහාන් පීරිස් පැමිණිෙය් නැහැ. උදෑසන 9.15 පමණ
ෙවද්දී ඔහු සාකච්ඡාව සඳහා ෙනොපැමිෙණන බව අපට ඒත්තු ගියා.
ජනවාරි 26ෙවනි දා හැන්දෑෙව් නීතිඥ සංගමෙය් ෙජ්යෂ්ඨ
සාමාජිකයන් මට දැනුම් දුන්ෙන් පත් වීම නීත්යනුකූල ෙනොවන
නිසා ෙමොහාන් පීරිස් වහාම ඉල්ලා අස් විය යුතු බව සහ ෙම් පත්
වීම ජනාධිපතිතුමා යළි සමාෙලෝචනය කළ යුතු බවයි. ඔවුන්
අවධාරණය කෙළේ නීත්යනුකූල කමෙව්දයකින් ෙතොරව ඉවත් කිරීම
නිසා තවමත් සැබෑ අග විනිසුරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
බව නීතිඥ සංගමෙය් මතය බවයි. ඒ නිසා ෙමොහාන් පීරිස්
මහතාෙග් පත් වීම කිසිදු ෛනතික වලංගුභාවයකින් ෙතොර බවද
ඔවුන් ෙපන්වා දුන්නා.
ෙම් වන ෙකොට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ෙනොපැමිෙණන බව
දැනගත්තා. ෙජ්යෂ්ඨ ජනාධිපති නීතිඥවරු කිව්ෙව් "ෙම්ක තවත්
දුර යන්න ෙදන්න එපා. අපි කිව්ව ෙද් දිහා බලන්න. ඔබතුමන්ලා
සහ ජනාධිපතිතුමා ඒ ස්ථාවරෙය් ඉන්නවා නම්, ෙම්ක වලංගු
නැහැ කියලා කියන්න. එෙහම ෙනොෙවයි නම්, පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඔබතුමන්ලාට සිදු ෙව්වි.
එෙහත් අෙප් ස්ථාවරය ෙම්කයි. ෙකොෙහොම හරි ෙම්ක දිහා බලා ඊට
පස්ෙසේ ඕනෑ තීරණයක් ගන්න" කියායි. ෙමතැනදී අධිකරණ
ඇමතිතුමාත් ඒකයි කිව්ෙව්. ඒ ගැන බලන්න තමයි ඊට පස්ෙසේ
ජනාධිපතිතුමා සියලු ෙදනාම කැෙඳව්ෙව්.
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 130ෙවනි සංවත්සරය ෙවනුෙවන්
පැවති නීතිපති සමුළු රාතී ෙභෝජන සංගහය සඳහා ෙමොහාන් පීරිස්
ෙවත යැවූ ආරාධනය ඉවත් කර ගැනීමට සිදු වුණු බව මම දැන
සිටියා.
ඒක සිදු වුෙණ් රජෙය් නීතිඥයන් කිව්වා, එතුමා පැමිණිෙයොත්
අපි එන්ෙන් නැහැ කියලා. නීතිෙව්දී සංගමයත් ඒ වාෙග්ම දැනුම්
දීමක් කරලා තිබුණා.
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නීතිඥ සංගමය අග විනිසුරු සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක්
සම්මත කර ෙගන තිබුණා. 2015 ජනවාරි 9වන දින හිමිදිරිෙය්
ෙමොහාන් පීරිස් අරලියගහ මන්දිරෙය් රැඳී සිටීම පිළිබඳව නීතිඥ
සංගමය පූර්ණ සැලකිල්ල ෙයොමු කර තිබුණා. ෙම් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙයෝජනාෙව් තිබුණු කරුණු. ඔවුන් ඒ ගැන
මෙගන්ද විමසා සැක හැර දැන ගත්තා. ෙජ්යෂ්ඨ නීතිෙව්දින් සහ
නීතිඥ සංගමය පැවසූෙය් ඡන්ද ගණන් කරමින් තිෙබන
අවස්ථාවක අග විනිසුරුවරයා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයකු සමඟ
සිටීම කිසිෙසේත්ම සුදුසු කියාවක් ෙනොවන බවයි. ගරු විෙද්ශ
අමාත්යතුමා ෙම් පිළිබඳව කළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැන් පරීක්ෂණ පවත්වනවා.
විෙශේෂෙයන් දැන් ෙකෙරන පරීක්ෂණවල ෙමොහාන් පීරිස්ෙග්
නම සමාගම් ගණනාවක් සමඟ ඈඳී තිෙබනවා. රක්නා ලංකා
පුද්ගලික සමාගම, ලංකා ෙලොජිස්ටික්ස් සමාගම ආදිෙයහි
අධ්යක්ෂවරෙයකු ෙලස ෙසේවය කළා පමණක් ෙනොව, තවමත්
ඒවාෙය් ෙකොටස් හිමිකරුෙවක්. ෙම් කරුණු ජාතික විධායක
කවුන්සිලය මඟින් පත් කළ ඉහළ ෙපෙළේ දූෂණ විෙරෝධී කමිටුව
ෙවත ඉදිරිපත් ෙකෙරනු ඇති. ෙම් තත්ත්වයන් රජෙය් නීතිඥයන්,
අෙනකුත් නීතිඥයන් සහ අධිකරණය අතර ෙමොහාන් පීරිස් පිළිබඳ
ගැටුමකට පමණක් ෙනොව, සමස්ත ෛනතික පද්ධතියම
අර්බුදයකට ඇද දැමීමට ෙහේතු වුණා. ඔහුෙග් නීති හා ව්යවස්ථා
විෙරෝධී පත් වීම නිසා ආරම්භෙය් සිටම එය වලංගු ෙනොවීමට
අමතරව අග විනිසුරු නාමය ඔහුෙග් කියා කලාපයන් නිසා
ෙකෙළසුණා.
නිවැරදි කියා පිළිෙවත වන්ෙන් අග විනිසුරු ෙලස හිටපු
ජනාධිපතිතුමන් විසින් කළ පත් වීම වලංගු ෙනොවන බව ෙමොහාන්
පීරිස්ට දැනුම් දීම බව ජාතික විධායක සභාව සහ නීතිපතිවරයා
විමසීෙමන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමන් තීරණය කෙළේ ෙමන්න ෙම්
පසු බිම මතයි. ෙම් ගැන නීති උපෙදස් ලැබුණාට පස්ෙසේ ගත යුතු
පියවර ෙමොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කළා. එතුමාත් සිතුෙව් ෙම්
පත්වීම වලංගු නැහැ කියලායි. එතුමාත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
හිටියා. පශ්නය තිබුෙණ් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙවයි, ඒ ෙයෝජනාව
පිළිබඳවයි. ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාට කිව්වා, ෙම් ගැන දැනුම්
ෙදන්න කියලා.
ඒ සමඟම සැබෑ අගවිනිසුරු ශිරාණි බණ්ඩාරනායක
මහත්මියට ජනාධිපතිතුමන් විසින් දැනුම් දුන්ෙන් නීත්යනුකූල
අගවිනිසුරු ෙලස යළි රාජකාරි අරඹන ෙලසයි. නීතිඥ සංගමය
පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය පුරා ෙම් ස්ථාවරය දැරූ බවත්,
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා නීත්යනුකූල අගවිනිසුරු ෙලස පිළිගැනීම
පතික්ෙෂේප කළ බවත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න
කැමතියි.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 119 (2) ව්යවස්ථාව පිළිබඳව ෙම් ගරු
සභාෙව්ත් රෙට්ත් අවධානය ෙයොමු කරන්න මා කැමතියි.
"ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් යම් විනිශ්චයකාර ධුරයක් හිස්ව තිබුණ ද
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කියා කිරීමට බලය ඇත්ෙත් ය. තව ද, එවැනි
යම් ධුරයක් හිස්ව තුබූ පමණින් ෙහෝ විනිශ්චයකාරවරයකු පත්
කිරීෙමහි ලා යම් ෙදෝෂයක් තිබූ පමණින් ෙහෝ ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
යම් කියාවක් නැතෙහොත් නඩු කටයුත්තක් නිර්බල ෙනොවන්ෙන්ය;
නිර්බල වන්නාක් ෙසේ ෙනොසැලකිය යුත්ෙත් ය."
ඒ නිසා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් පසු ගිය වසර ෙදකක කාලය
තුළ ලබා දුන් නඩු තීන්දු සහ නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් සැකයක්
ෙහෝ බියක් ඇති කර ගත යුතු නැත.
යළි සිය රාජකාරි ඇරඹීෙමන් පසුව ආචාර්ය ශිරාණි
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය 2015 ජනවාරි 29 වන දා සිට ෙසේවෙයන්
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විශාම යන බව නිෙව්දනය කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සාම්පදායික
නිල උත්සවෙය්දී රජෙය් නීතිඥයන්, අෙනකුත් නීතිඥයන් ඇතුළු
නීති ක්ෙෂේතය සම්බන්ධ සියලු ෙදනා එතුමිය උණුසුමින්
පිළිගත්තා. එතුමියට උණුසුමින් සමු දුන්නා. විෙශේෂෙයන් ඊෙය්
මතු කළ රීති පශ්නය ගැන මම කියන්න කැමැතියි. ඒ ගැන වාදයක්
නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙදෝෂාභිෙයෝගයකින්
පස්ෙසේ තමයි ජනාධිපතිතුමාට අගවිනිශ්චයකාරවරයා ෙහෝ
විනිශ්චයකාරෙයක් ඉවත් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. නමුත්
ෙමතැනදී විෙශේෂෙයන් ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥයන් ඇතුළු ඔක්ෙකෝම අය
දැනුම් දුන්ෙන් එෙහම ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ්
නැහැ කියලායි. එදා ෙම් සභාෙව් සිදු වුණු ෙද් ගැන අපි එක
ස්ථාවරයක් ගත්තා. අපි ෙම් සභාෙව්දී ඡන්දය දුන්නා. ඔබතුමාත්
කිව්ෙව්, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 78 (2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන
පකාරවයි ෙම් ෙයෝජනාව දුන්ෙන් කියලා. ඒ අනුව තමයි
ජනාධිපතිතුමාට තීරණයක් කරන්න වුෙණ් ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගය
නීත්යනුකූල ද නැද්ද කියලා. නීත්යනුකූල නම් අපට සිද්ධ
ෙවනවා, ෙම් සභාවට ඇවිත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ අනුව
ඔබතුමා මාර්ගෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා යළිත් කාරණා අහන්න.
තව කාරණයක් තිෙබනවා. අද ෙවනෙකොට නීතිඥ සංගමෙය්
සියලු ෙදනාම - සියයට සියයක්- ෙම් ස්ථාවරෙය් ඉන්ෙන්. එෙහම
දිගටම කටයුතු කළා නම් විශාල හැප්පීමක් ෙවනවා. [බාධා
කිරීමක්] සියයට 90ක්. මමත් නීතිඥවරෙයක්
නිසායි මම
කියන්ෙන්. අපි ඒ කරුණු දන්නා නිසා. ඒ අය අප හම්බ ෙවන්න
ආවා. එතුමා ෙවනුෙවන් කවුරුත් හිටිෙය් නැහැ. කවුරුත් හිටිෙය්
නැහැ. මම පුදුම වුණා. එතුමාෙග් යාළුෙවෝත් කියනවා එතුමා
ඉන්න ෙහොඳ නැහැ කියලා. මම දන්නවා ෙන් එතුමාෙග් යාළුෙවෝ.
ඒ තත්ත්වය තමයි තිබුෙණ්. ඒ විධියට විශාල හැප්පීමක් තිබුණා.
එක අතකින් නීතිඥයන් විනිශ්චයකාරවරුන්, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා අතර පශ්නයක් ඇති ෙවලා. ෙම්කට ෙකොෙහොම ද
ආණ්ඩුව මැදිහත් ෙවන්ෙන්? ෙම්ක අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
ෙම් සභාෙව් කරුණු එකක්වත් මම පශ්න කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
මම සභාෙව්දී වාද කළා. ෙම්වා වැරදියි කිව්වා. අපි කළ එක හරි. ඒ
ෙයෝජනාෙව් තිබුණා ෙදෝෂයක්. ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලයට
තිබුණා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න. ඒ ගැන ෙසොයා බලන්න බැරි
වුෙණ් උපෙද්ශක ඒ තනතුරට පැන්න නිසා.
චන්දිකා කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියට එව්ව පණිවුඩ
ෙමොනවාද කියලා ෙසොයා ගන්න. එතෙකොට ෙපෙනයි ෙමොකක්ද
වුෙණ් කියලා. එෙහම වුණා නම් තීරණයක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි
ඔබ සියලු ෙදනාම හිෙර් දාන්න පුළුවන් කියලා. එෙහම වුණා නම්,
ඒකත් සිද්ධ ෙවනවා. අපට එෙහම කරන්න වුවමනා නැහැ. අපි
ෙමතැනට ආෙව් ෙම් රෙට් අධිකරණය ගැන ස්වාධීනව කියා
කරන්න. ෙම් ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තීරණ ෙදන්න. ආණ්ඩුවට
විරුද්ධ තීරණ ෙදන්ෙන් නැත්නම් ෙම් ආණ්ඩුව දැනුෙමන්ම පිරුණු
එකක්. නැත්නම් අපට යටත් ෙවන්න ෙශේෂ්ඨාධිකරණයක්
තිෙබනවා. ඒක අපට වුවමනා නැහැ. ෙකොෙහොම හරි ෙම් තත්ත්වය
ඇති වුණු නිසා ඒ තීරණ ගත්ෙත්.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද ෙවලා සභාෙව් ඉතුරු වැඩ ටික කර ෙගන යමු. [බාධා
කිරීම්] තව කථා කරන්න කරුණු තිෙබනවා. ඇහුම්කන් ෙදන්න.
[බාධා කිරීම්] ගරු අගාමාත්යතුමා කථා කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතැනදී එකක් කියන්න ඕනෑ. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමාත්, ෙම් සභාවත් ආරක්ෂා ෙවනවා. මම ඒ වැඩ
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ඉතුරු අය ගැන වාද කරන්න ඕනෑ නම්,
ඕනෑ තරම් කරුණු තිෙබනවා. ඕනෑ තරම් ඒවා ෙගෙනන්න
පුළුවන්. අපි දැන් මුණගැහිලා ඒ සඳහා ෙවලාවක් දමා ගනිමු;
දිනයක් ෙයොදා ගනිමු. අපට කිසිම පශ්නයක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාෙගන් එක ඉල්ලීමක් කරන්න තිෙබනවා.
කරුණාකරලා මෙග් කථාව අරෙගන ගිහිල්ලා ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාට ෙපන්වලා, ඒ සාක්ෂි ඇතිව ඇවිල්ලා කථා කරන්න.
[බාධා කිරීම්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva-Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින දවල් ෙදොළහ හමාරට ෙම්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා පක්ෂ නායක රැස්වීමක්
කැෙඳව්වා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

කරුණාකරලා නිශ්ශබ්ද වන්න.
ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

[බාධා කිරීම්]

දැන් වාඩි

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එම පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්වීමට අපට බැරි වුණු නිසා, ඒ
අවස්ථාෙව්දී, -[බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමායි දැන් කථා කරන්ෙන්. අතාවුද
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා, සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා,
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. විපක්ෂ නායාකතුමා විතරයි කථා
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මන්තීතුමාත්
වාඩි ෙවන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මා දීර්ඝ කථාවක් කළා. ෙම් කරුණු ෙසොයා ගන්න වුවමනා
ෙවයි. සමහර අය ගිහින් ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාෙගන් අහයි ෙම්
කරුණු කිව්වා ද නැද්ද කියලා. ඒ කරුණු ඔක්ෙකෝම වුණත්
ෙගෙනන්න. අපි ලෑස්තියි විවාද කරන්න. ෙම්ක රීතියට සීමා වුණු
එකක් ෙනොෙවයි. කරුණාකරලා ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාටත් ෙම්
කරුණු ෙපන්වලා, කරුණු අහෙගන ඇවිල්ලා [බාධා කිරීම්] අපි
ලෑස්තියි. ඕනෑ තරම් ලෑස්තියි. අපි ලෑස්තියි. [බාධා කිරීම්]
ඔක්ෙකෝම එක්ක. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා දැක්ෙක් නැහැ ෙන්.
[බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් විවාදයට ලෑස්තියි.
අපට ෙම් විවාදය ඕනෑ- [බාධා කිරීම්]

ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා තීරණය කළා, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්
පකාශය අවසන් වූ වහාම සභාව කල් තබලා පක්ෂ නායක
රැස්වීමක් පැවැත්විය යුතුයි කියලා. ඒ අනුව මම ඉල්ලා සිටිනවා,
ඒ පක්ෂ නායක රැස්වීම දැන් පැවැත්විය යුතුයි කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඊට පස්ෙසේ අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගනිමු. අපට ඒක EU එකට ෙගන යන්න
තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්යතුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

නිදහස් කරන්න මෙගන් අහන්ෙන් ෙමොකටද? තමුන්ම ඒ වැෙඩ්
කරන්න" කියා. නමුත් මහජන දිනය පවත්වන්නවත් අද වන
තුරුත් මට ඒ කාර්යාලෙය් ඉඩ ලබා දීලා නැහැ.

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantations and
Leader of the House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් වරපසාද කඩ කර තිෙබන්ෙන්
තිකුණාමලය දිස්තික්කය භාරව කටයුතු කරන නිෙයෝජ්ය
ෙපොලිස්පති ජයෙසේකර නමැති පුද්ගලයායි. ඒ පුද්ගලයන් තමයි
එක එක්ෙකනාෙගන් ලකුණු දමා ගැනීමට ෙමවැනි කටයුතු සිදු
කරන්ෙන්. අපට පරිෙභෝජනය කරන්න, අපි සල්ලි දීලා ගත්තු
භාණ්ඩ ෙම් විධියට අත් අඩංගුවට අරෙගන අපට හිරිහැර කරන
එක යහ පාලනෙය් එක ලක්ෂණයක්ද කියා මම අහන්න කැමැතියි.

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

අපට ඒක කලින් කර ගන්න පුළුවන් ෙන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

No, we will meet and come back.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම්, සභාෙව් කටයුතු විනාඩි 20කට අත් හිටුවනවා.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා
3.05ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப
அமர்
இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 3.05 மணிக்கு
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 3.05 p.m. and then resumed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වරපසාද පිළිබඳ පශ්න - ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා.

වරපසාද : කාර්යාලය වටලා සීල් තැබීම
சிறப் ாிைம: காாியாலயம்
சுற்றிவைளக்கப்பட் 'சீல்'
ைவக்கப்பட்டைம

PRIVILEGE : RAIDING AND SEALING OF OFFICE

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ලියා දුන්නු එක කිෙයව්වාම
පමාණවත්.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාතාවරණය
තුළ මට ඡන්දය දුන්
තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය් ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට අපහසු
තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව විධිමත්
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙදපාර්තෙම්න්තු මට්ටෙමන් ඒ අයට අවශ්ය
කරන උපෙදස් ලබා දීලා තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මහජනතාවට නිදහෙසේ ෙසේවය කිරීමට
මට අවස්ථාව සලසා ෙදන ෙලසත්, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
පවත්වා, වග කිව යුතු අයට නීතිමය වශෙයන් දඬුවම් ලබා ෙදන
ෙලසත් මම ඔබතුමාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. අදාළ -

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු කථානායකතුමනි, තිකුණාමලය ෙපොලීසිෙය් අයුතු
මැදිහත්වීම මත මෙග් මන්තී වරපසාද කඩ වීමක් සම්බන්ධෙයනුයි
ඔබතුමාට මම ෙම් පැමිණිල්ල කරන්ෙන්. මා වසර 20කට වැඩි
කාලයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට මහජන ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වූ
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් -දැනට තිකුණාමලය දිස්තික්කෙය්
මන්තීවරෙයක් වශෙයන්- කටයුතු කරනවා. මෙග් කාර්යාලය
පවත්වාෙගන යනු ලබන්ෙන් චීනවරාය, සමනල මාවත අංක 49/1
දරන ස්ථානෙය්යි. මන්තීවරෙයක් වශෙයන් මා ෙවත හිමි වී ඇති
දුරකථන, ඒ වාෙග්ම මහජනතාවට ෙසේවය ඉටු කිරීෙම්දී අවශ්ය
වන සියලු ලිපිදව්ය, මෙග් පරිෙභෝජනය සඳහා ෙපෞද්ගලිකව මා
විසින් මිලට ලබා ෙගන තිෙබන සහල්, පරිප්පු, සීනි වාෙග්
ෙද්වලුත් ඒ ස්ථානෙය් තමයි තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය 23වැනි දින
ෙපොලීසිෙය් 25ක, 30ක පමණ පිරිසක් ෙසෝදිසි වෙරන්තුවක්
අරෙගන ඇවිල්ලා, කාර්යාලය වට ලා සීල් තබා තිෙබනවා. අද
වනෙකොටත් ෙපොලීසියට ෙම් කරුණු ඔප්පු කර ගන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා.
ඊෙය් දිනෙය් උසාවියට ගිහින් මෙහස්තාත්තුමා හමු වුණායින්
පසුව, මෙහස්තාත්තුමා ෙපොලීසියට කියා තිෙබනවා, "බඩුත්
උසාවිෙය් නැත්නම්, ෙපොලීසියට ඒවා ෙගනිහිල්ලාත් නැත්නම් ඒවා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙමොෙහොතකට කල් දැම්මා, විරුද්ධ පක්ෂ නායකතුමාත්, අපි
කවුරුත් කරපු ඉල්ලීම අනුව. අගාමාත්යතුමාෙග් කථාව පිළිබඳව
අපි විවාදයක් ඉල්ලා සිටියා. විවාදයට එකඟ වුණා; විපක්ෂ
නායකතුමා ඒ බව සඳහන් කළා. ඒ අනුව විවාදයක් පටන්
ගැනීමට ඉඩ පස්ථාව සලසා දීම ගැන අපට තවම පැහැදිලිතාවක්
නැහැ. ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව තාවකාලිකව කල් තැබුෙව් ෙම්
පශ්නය විසඳා දීම සඳහායි. නමුත් ඒ පශ්නය විසඳී ෙනොමැති වීම
ඉතාම බරපතළයි, ගරු කථානායකතුමනි.
අග විනිසුරුෙග් කාරණය සම්බන්ධෙයන් අෙප් මන්තීවරු,
පක්ෂ නායකයන් රාශියක් කථා කිරීමට නියමිතයි. ෙමොකද,
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අගාමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනාවක් සම්මත
කර තිෙබනවා. ඒක අගාමාත්යතුමාත් පිළිගන්නවා. ඒ සම්මත
කරන ලද ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුව විසිනුයි කර තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමා එහි අත්සන් තබා තිෙබනවා. ෙයෝජනාව
යවා තිෙබනවා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුව සම්බන්ධ පශ්නයක් නිසා
අපි යළිත් වරක් ගරු කථානායකතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
විපක්ෂ නායකතුමා ෙයෝජනා කළා, අද දින පැයකට ෙහෝ ෙම්
විවාදය පවත්වා 2වැනි දාට අපට කාල ෙව්ලාව ලබා ෙදන්නය
කියා.
රෙට් පධාන පශ්නයක් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුව හැසිෙරන්ෙන්
මර්දනයට පාර්ලිෙම්න්තුව යටත් කිරීමට නම් අපට නම් ඒක
අනුමත කරන්න බැහැ; ඊට එකඟ ෙවන්නත් බැහැ. ෙම්ක
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබඳ පශ්නයක්. අගාමාත්යතුමා විපක්ෂෙය් සිටි
කාලෙය්දී අපි එතුමාට හැම තිස්ෙසේම ෙවලාව ලබා දුන්නා.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා සභානායකතුමා
හැටියට, මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා හැටියට
හැමදාම ඉල්ලන විවාදවලට කාල ෙව්ලාව දුන්නා. ඇයි ෙම්? [බාධා
කිරීමක්] ෙම් පශ්නය පධානතම පශ්නයක්; ලංකාෙව් කවදාවත්
මතු ෙනොවුණු පශ්නයක්, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමැතිතුමනි.
ඔබතුමා අහගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
We are willing.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You are willing, but you are depriving us. Your
willingness is always a big question. You want us to wait
for one week. For what? - [Interruption.] You did not
wait for one week. Give us a debate and we will show that
you all did not wait for so many years. You listened to the
Hon. Prime Minister’s speech; read it if you do not
understand it. We respect the Hon. Prime Minister in
relation to certain matters, which he admitted were
correct. That is what you all are trying to suppress now.
So, give us a chance to start the debate. You must, at
least, give the Hon. Leader of the Opposition a chance to
start the debate.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ෙම් ගරු සභාව ඉදිරිෙය් අපි
කරපු ඉල්ලීමක්; සභාවට වුණු ෙපොෙරොන්දුවක්. ගරු
කථානායකතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා, ෙම් වැදගත් වූ පශ්නය, ගරු
අගාමාත්යතුමා ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් Statement එක,
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය විවාද කරන්නට අපට පළමුෙවන්
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් කියන කාරණය ෙකෙරහි
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. ඊෙය් ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා මතු කළ පශ්නයත්, විපක්ෂ නායක
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා මතු කළ පශ්නයත් ගැන අද
ගරු අගාමාත්යතුමා පකාශයක් කරනවාය කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉල්ලීමක් කළා, ඒ පකාශය ගැන
අපට ෙහට විවාදයක් ෙදන්න කියලා. මමත් ඒ අවස්ථාෙව්
නැඟිටලා ඒ ඉල්ලීම කළා. ඒ අවස්ථාෙව් මට මතකයි, පක්ෂ
නායකයන් රැස්ෙවලා ඒ ගැන තීරණයක් ගන්න කියලා ගරු
අගාමාත්යතුමා ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කළ බව.
ඒ අනුව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කැඳවීම මත අපි අද 12.30ට පක්ෂ නායක
රැස්වීමට ආවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් කිසිම
නිෙයෝජිතෙයක් ඒ සාකච්ඡාවට සහභාගි ෙවලා සිටිෙය් නැහැ. ඒ
නිසා ඒක සාකච්ඡාවකින් ෙතොරව අවසන් වුණා. ඊට පස්ෙසේ තමයි
අපි සභාවට ආෙව්.
දැන් ගරු අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් පකාශය කළා. ඔබතුමාෙග්
කැඳවීෙමන් අපි ඒ පක්ෂ නායක රැස්වීමට ගිෙය්, අද දවෙසේ
එතුමාෙග් පකාශය හා සම්බන්ධ කරුණු සාකච්ඡා කරන්න
අවස්ථාව ලැෙබයි කියන විශ්වාසෙයන්. නමුත් අවසානෙය් ආණ්ඩු
පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ ඉතා ඈත දින; 9වැනිදා, 10වැනිදා
වාෙග් දින. අන්තිමට තව දිනයක් ෙයෝජනා කළා. ඒකත් අය
වැයත් එක්ක සම්බන්ධ සාකච්ඡාව තිෙබන දවසක්.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි. ෙම් පශ්නය
මතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාර
ධුරය සම්බන්ධෙයන්. අග විනිසුරුතුමා ඒ ආකාරයට ඉවත් කිරීමට
පියවර ගැනීෙම් පතිඵලයක් හැටියට ඊෙය් තවත් සිද්ධියක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. නීතිඥ සංගමෙය් නීතිඥයන් යයි කියන
කණ්ඩායමක් ගිහිල්ලා අළුත්කෙඩ් උසාවි සංකීර්ණෙය් අංක 5
දරන මෙහස්තාත් උසාවිෙය් ඉන්න විනිශ්චයකාරතුමාට ෙඝෝෂා
කරලා, එතුමාට එෙරහිව යම් යම් පකාශ කරලා, ඒ
විනිශ්චයකාරවරයාත් අයින් ෙවන්න ඕනෑ කියන මතෙයන්
එතුමාට ඉතා විශාල හිරිහැර කර තිෙබනවා.
ඒ උසාවි
සංකීර්ණෙය් අතිෙර්ක මෙහස්තාත්වරු අටක්, නවයක් ඉන්නවා. ඒ
අෙටන් නවෙයන් එක්ෙකෙනක් එතුමා. ඉතින් දැන් ෙම්ක
පවණතාවක් හැටියට යනවා.
විනිසුරුවරුන් එෙහම ෙකෝලාහල කරලා එළවන කමයක්
තිෙයන්න බැහැ. විනිසුරුවරුන් එෙහම විෙරෝධතා පවත්වලා
එළවන කමයක් තිෙයන්න බැහැ. එතැන- [බාධා කිරීමක්] මට
සමාෙවන්න. මට ෙම්ක කියන්න ඉඩ ෙදන්න ගරු මන්තීතුමා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඊෙය් මෙහස්තාත් උසාවිෙය් එෙහම වුණා නම්
ෙහට තව තැනක ෙම්ක ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා එම තනතුරට සුදුසු නැත්නම් එතුමාව අයින් කරන
විධියක් තිෙබනවා. ඒ විධියට අයින් කිරීම ගැන අෙප් කිසි
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. එතුමා ගැන ෙනොෙවයි, ෙම් අපි ෙපනී
සිටින්ෙන්. අපි ෙම් ෙපනී සිටින්ෙන් ෙම් සිදු වී තිෙබන කියාවලිය;
ඒෙකන් පාර්ලිෙම්න්තුවට සිදු වී තිෙබන මහා හෑල්ලු වීම; ඒෙකන්
අපි අපිවම පශ්න කර ගන්නා තත්ත්වයකට පත් වීම කියන
කාරණා ගැනයි.

(The Hon. Wimal Weerawansa)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාෙග් point of Order
ෙමොකක්ද?

එක

ඒ නිසා ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙම්කයි. ගරු
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශයට අපි ඉතා සාවදානව ඇහුම්කන්
දුන්නා. එතුමාෙග් පකාශය පදනම් කර ෙගන අපි අද ෙම් විවාදය
අඩු ගණෙන් පැයක් ෙදකක්වත් කරලා, සුදුසු දිනයකට කල් දමමු.
ඉතාම මෑත දිනයකට කල් දමමු. කරුණාකරලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අපට ෙම් පිළිබඳව අදහස් පළ කරන්න තිෙබන අවස්ථාව ෙදන්න.
ෙම්ක අෙප් ෙපෞද්ගලික පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ජාතියක් හැටියට

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

මතු ෙවලා තිෙබන අවදානමක් ගැනයි අපි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඒ
නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, කරුණාකරලා අද
අෙප් අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්නය කියලා. [බාධා
කිරීමක්]

262

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා ඔය ෙයෝජනාව Parliamentary Business
Committee එෙක්දී කළා. අපි පස්වැනි දා පස්වරු හයහමාරට ෙම්
විවාදය ආරම්භ කරන්න සූදානම්. අද බැහැ. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(Mr. Speaker)

(An Hon. Member)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු සභානායකතුමා, තමුන්නාන්ෙසේෙග් අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්න.

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

පස්වැනි දා කල් වැඩියි. අද සවස විවාදය ඕනෑ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද බැහැ. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි විවාදයක් ෙදන්න සූදානම්. ඒ ගැන
පශ්නයක් නැහැ. අෙප් ගරු අගමැතිතුමාත් කිව්ෙව් අපි දිනයක්
ෙදන්නම් කියන එකයි. [බාධා කිරීම්] මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අවුරුදු 25ක් ඉඳලා තිෙබනවා. කවදාවත් එදාම විවාදයක් දුන්ෙන්
නැහැ. විවාදයක් ඉල්ලුවාම එකම දවෙසේ -එදාම- විවාදයක්
ෙදන්ෙන් නැහැ. එදාම විවාදයක් දීලා තිෙබනවාද? [බාධා කිරීමක්]
කවදාවත් එකම දවෙසේ විවාදයක් ෙදන්ෙන් නැහැ. අෙනක්
කාරණය Committee on Parliamentary Business රැස්ෙවලා 5,6
සහ7 දිනවල වැඩ පිළිෙවළ සාකච්ඡා කරලා අවසන් කළා.
ඉතින් ඉල්ලන දවෙසේම විවාදයක් ෙදන්න බැහැ ෙන්. අපි ඒකට
ලෑස්ති ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් පශ්නය ගැන හැම එක්ෙකනාටම කතා
කරන්නත් බැහැ. ෙම් පශ්නෙය්දී නීතිය සම්බන්ධෙයන් ගැඹුරට
යන්න ඕනෑ. ෙම්ක හදිසිෙයන් කරන්න බැහැ. ඕනෑම ෙකෙනකුට
අපහාස කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්ක ෛනතික පශ්නයක්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙකොෙහොම හරි ෙදන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙකොෙහොමටවත් එදාම විවාදයක් ෙදන්න බැහැ. මට කියන්න
එෙහම දීපු එක අවස්ථාවක්. අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ විපක්ෂය
හැටියට සිටියදී විවාදයක් ඉල්ලලා, එදාම දුන්නාද? එදාම දුන්නාද?
එෙහම දුන්න එක අවස්ථාවක් මට කියන්න. විවාදයක් ඉල්ලුවත්
කිසිම දවසක එදාම අවස්ථාව දීලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අගවිනිසුරු ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා
තනතුරින් ඉවත් කිරීෙම් කාරණය අද ෙම් රෙට් උණුසුම්
මාතෘකාවක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කාරණය පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙකොයි විධිෙයන්ද හැසිෙරන්ෙන් කියන කාරණය
අපි රටට පකාශ කරන්න ඕනෑ. අපි ඉල්ලන්ෙන් අද ෙම් විවාදය
පටන් ගන්න අපට අවස්ථාව ෙදන්න කියලායි. විවාදය කල්
දැම්මාට කමක් නැහැ. විවාදය පටන් අරෙගන කථිකෙයක්
ෙදන්ෙනක් කථා කළාට පස්ෙසේ ෙවනත් දිනයකට කල් දමන්න අපි
කැමැතියි.

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙම් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න
අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම් වාෙග් වැදගත් කාරණයක් ඒ
විධියට ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් පකාශය
කළා. ඒ පකාශය පිළිබඳවයි අද විවාද කරන්න ඕනෑ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවලා අද
සම්මත කර ගන්න ඕනෑ පනත් ෙකටුම්පතක් තිෙබනවා. ඒක ඉතා
හදිසියි. ඒක මුළු රටටම බලපානවා. [බාධා කිරීම්] ඒක අපි
සවිස්තරව කථා කළ යුතු පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳ විවාදය කල් තබනවාට මම අකමැතියි. ෙමොකද,
එෙහම වුෙණොත් ෙම් රෙට් ධීවරයන් විශාල පිරිසකට ෙලොකු
පශ්නයක් මතු වනවා. ඒ ධීවරයන් පාරට බහියි. ඒ නිසා වැදගත්
වන්ෙන් ඒ විවාදයයි. [බාධා කිරීම්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මාළු කන්න කලින් ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අද සාකච්ඡාවට ගන්න තිෙබන්ෙන් ධීවර සහ ජලජ සම්පත්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත. ඒකට වැදගත්කමක් තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමන්ලාට අවශ්ය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්නෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න තිෙබනවා.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

කථා කරලා අවසානෙය්දී කරන්ෙන් සම්මත කරන එක ෙන්.
අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දීලා ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කරලා ෙදන්න අපි කැමැති වුණා, ගරු කථානායකතුමනි.
අෙප් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත්, අෙනකුත්
කථිකෙයෝත් අප මතු කරන කාරණෙය් තිෙබන හදිසි අවශ්යතාව
ෙපන්වලා දුන්නා. අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ගරු අගාමාත්යතුමා
පකාශයක් කළා. අද රටට යන්ෙන් එතුමා කළ ඒ පකාශය විතරයි.
ඒ නිසා අපට අසාධාරණයක් වනවා. ඒකයි අපි කිව්ෙව්, අඩුම
තරමින් අෙප් එක් කථිකෙයකුට හරි අද ඒ පිළිබඳව කරුණු
ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාවක් ෙදන්න කියලා. රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම
පජාතන්තවාදය ගැන කථා කරන
ෙකෙනක් නිසා, එතුමාෙගන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා, නම්යශීලි ෙවලා
අද දවෙසේ එතුමාෙග් පකාශය පිළිබඳ විවාදය ආරම්භ කිරීමට ඉඩ
ෙදන්න කියලා. එෙහම බැරිකමක් තිෙබනවා නම්, අපි ඉල්ලා
සිටියා අඩුම තරමින් තිෙබන ළඟම දිනය හැටියට ෙපබරවාරි
ෙදවැනි දා ඒ අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ඊෙය් පකාශ කළා, අද ෙම්
සභාවට ඇවිල්ලා කරුණු පැහැදිලි කරන්නම් කියලා. ඒ වාෙග්ම
අද දිනය ෙවන් කරලා තිබුණා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත විවාද
කරන්න. ඒ සඳහා පැය ෙදකක් ඉල්ලුෙව් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට කථා
කරන්න වුවමනා වුණු නිසා. මම අද පකාශයක් කළා. එවැනි
පකාශයක් කළාට පස්ෙසේ, ඊට පසුව එන දිනයක් ෙයොදා ගන්නා
සාමාන්ය සම්පදාය කවදාවත් කඩලා නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම මම කාරණා ෙදක තුනක් කියන්න කැමැතියි.
අපට පුළුවන් මීට පස්ෙසේ තිෙබන පළමු දිනය ෙම් විවාදය සඳහා
ෙයොදා ගන්න. අෙප් නිදහස් දිනය තිෙබනවා ෙපබරවාරි මස 4 වැනි
දා. එම නිදහස් උත්සවය පවත්වන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට
තිෙබන කීඩා පිටිෙය්. ෙසනසුරාදා, ඉරිදා නිවාඩු දවස්. ආපසු
ෙදවැනි දා තුන්වැනි දා ෙපරහුරුව කරන්න කියලා අපි තිවිධ
හමුදාවට කිව්වා. තිවිධ හමුදාෙවන් ඉල්ලා සිටි සම්පූර්ණ දවස්
පමාණය අපි ඔවුන්ට දුන්ෙන් නැහැ.
ඒ අනුව, ඇත්ත වශෙයන්ම අපට ෙහට සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වැඩ කටයුතු කරන්න බැහැ. නවම් ෙපරහැර නිසා ෙදවැනි දා උෙද්
වරුෙව් ෙකොළඹ සමහර පාරවල් වහනවා. එම නිසා අපට ආපසු
රැස්ෙවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් පස්වැනි දා යි. ඒ නිසායි පස්වැනි දා
දිනෙයන් ෙකොටසක් ෙම් විවාදය සඳහා ෙවන් කෙළේ. නැත්නම්
අපට කියන්න තිබුණා, ෙසනසුරාදා උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්
ෙවන්න කියලා. නමුත් ෙහට උෙද් තමයි සම්පූර්ණෙයන් නිදහස්
උත්සවෙය් ෙපරහුරුව පටන් ගන්ෙන්. ඒ නිසා ෙදවැනි දා සහ
තුන්වැනි දා අෙප් වාහන එන විධිය, ෙකොළඹින් පිටත් ෙවන විධිය
සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් ෙවනවා. නැත්නම් ෙදවැනි දා විවාදයට
කාලය ලබා ෙදන එක ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. එෙහම දුන්නා
නම් අපට ෙමතැනදී ෙම් කාරණය සාකච්ඡා කරන්න තිබුණා.
අපටත් ඕනෑ ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්නයි. අසාධාරණයක් ෙවන්න
බැහැ. මෙග් පකාශය කාටවත් විරුද්ධ එකක් ෙනොෙවයි. තමන්
දන්නා ෙහේතු ටික කියලා ඒ ගැන කථා කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම මම
එක ෙදයක් දැක්කා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් නායකතුමා බැලුවා, අඩු
ගණෙන් ෙදවැනි දා අවස්ථාව ෙදන්න කියලා කියන්න. නමුත්
ෙමතැන ඉන්න ෙකොටසක් ඒකට කෑ ගැහුවා. එෙසේ කෑ ගැහුෙව්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඇයි
පාණ ඇපකරුවන් බවට ගන්න හදන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා
චන්දිකා කුමාරණතුංග ඔය පක්ෂෙයන් පැන්නුවා. [බාධා කිරීම්]
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඔය පක්ෂෙයන් පැන්නුවා. දැන් ඔය පක්ෂය
නැති කරන්න හදන්න එපා. ඔය පක්ෂය නැති කර ගන්න එපා.
කරුණාකරලා තමන්ෙග් කණ්ඩායම කැඳවලා, තමන්ෙග්
කණ්ඩායෙමන් අහන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා. [බාධා
කිරීම්] තමන්ෙග් කණ්ඩායෙමන් අහන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සිටිෙය් නැහැ ෙන්. ඔබතුමා සම සමාජ පක්ෂෙය් ඉඳලා
පැනපු ෙකෙනක් ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න. දැනුත්
කෑ ගහනවා. වාඩි ෙවලා ඉන්න. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. මම
ලෑස්තියි විපක්ෂ නායකතුමාට විවාදය සඳහා අවස්ථාව ෙදන්න.
ඇයි, ෙම් පළමුවැනි ෙප්ළිෙය් ඉන්නා අය විපක්ෂ නායකතුමාට
කෑ ගැහුෙව්? ඇයි අර ෙප්ළිෙය් ඉන්න අය කෑ ගැහුෙව් නැත්ෙත්?
මම හිතුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය කෑ ගහයි කියලා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එතැන නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඕනෑවට වඩා
කෑ ගැසුෙවොත් මම ඔබතුමා ගැන ජනාධිපතිතුමාට වාර්තා
කරනවා. වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. ජනාධිපතිතුමාෙගන්
ෙටොක්කක් කන්ෙන් නැතුව වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ජනාධිපතිතුමා අෙප්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ජනාධිපතිතුමා අෙප්. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඔෙබ් නායකයා කවුද? ඔෙබ් නායකයා අෙප් ජනාධිපති.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

හරියට හරි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගිහිල්ලා
එතුමාෙගන්
අහගන්න.
ඔෙබ්
පක්ෂෙය්
නායකයාෙගන් ගිහින් අහන්න ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියලා.
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා වාඩිෙවන්න. මම ලෑස්තියි
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙය් නායකතුමා සමඟ කථා කරන්න. [බාධා
කිරීම්]
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පාර්ලිෙම්න්තුව

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මුලින්ම ගරු අගමැතිතුමා කියන ෙදයට ඇහුම්කන් දීලා, ඊට
පසුව කථා කරන්න. එතෙකොට කියන ෙදය පැහැදිලියි.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමා කිව්වා ෙදවැනි දා
විවාදයට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන් කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඒක එපා කියන්ෙන් ෙවනත් අය. අතාවුද
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, බණ්ඩාරනායක, ෙසේනානායක
ෙලොකුද, නැද්ද කියලා අපට කියන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.

මම කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා දැන් කිව්වා ෙදවැනි දා ෙදන්න පුළුවන්, - [බාධා
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා. දැන්
ඔබතුමා කිව්වා,- [බාධා කිරීම්] - ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
ගරු අගමැතිතුමනි, මම කියන ෙදය අහන්න ෙකෝ. මම කියන
ෙදය වැරදි නම් වැරදියි කියන්න. ඔබතුමා කිව්වා, ෙදවැනි දා
ෙදන්න පුළුවන්, නමුත් හමුදාව නිදහස් දින උත්සවයට පුරුදු
ෙවනවා කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. හමුදාව පැය ෙදක,
තුනක් පැත්තකින් ඉඳියි. [බාධා කිරීම්] ෙම්ක ගරු
කථානායකතුමාෙග් බල පරිශය. පාර්ලිෙම්න්තු වටරවුම කියන්ෙන්
ගරු කථානායකතුමාෙග් බලය තිෙබන පෙද්ශය. Parliament can
decide that we sit on the 2nd. Why can we not decide that we
sit on the 2nd? Why are you trying to deprive Parliament of
sitting on the 2nd?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි සම්පදායයක් හැටියට, - [බාධා
කිරීම්] Wait till I finish.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මාදිෙවල පැත්ෙතනුත් එන්න පුළුවන්.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙමතැන 1984 අවුරුද්ෙද් සිට
නිදහස් දින උත්සවය පවත්වා තිෙබනවා. ගාලු මුවෙදොර එම
උත්සවය පවත්වා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපට වැදගත්ම
දිනය තමයි අෙප් නිදහස් දිනය. දැන් ෙමතුමා කියන්ෙන් නිදහස්
උත්සවය පවත්වන්න එපා කියලායි. ඒකෙන් කියන්ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ඔබතුමා කියන්ෙන් නිදහස් දින උත්සවය කරන්න එපා
කියලායි. බණ්ඩාරනායක, ෙසේනානායක යන මැතිවරුන් ලබා
ගත්ත නිදහස් දිනය එපා කියන්ෙන් සම සමාජෙය් අය. එවකට
අගමැති ඩී.එස්. ෙසේනානායක මහතා. එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මහතා සභානායක. ඒ දිනය එපා කියන්ෙන් කවුද?
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අයවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයවත්
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(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු
අගමැතිතුමා
කිව්වා,
පාර්ලිෙම්න්තුව
ඉදිරිෙය්
ෙපෙරට්ටුෙව් ෙපරහුරුව තිෙබන නිසා එන්න අමාරුයි කියලා.
ඇත්ත තමයි ෙපෙරට්ටුෙව් ෙපරහුරුව පටන් ගත්ෙතොත් ෙම්
පාෙරන් එන්න බැහැ. නමුත් ඒ ඔක්ෙකෝම ෙකෙරන්ෙන්
පිට්ටනිෙය් හා ඒ අවට පාෙර්. අපට මාදිෙවල පාෙරන් එන්න ඉඩ
හදලා තිෙබන්ෙන් ඒ නිසායි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම රාජ්ය මාර්ගය State Drive එක - වුවමනායි, ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ අෙප් වාහන
ටික එන්න. කථානායකතුමාෙග් වාහනය පධාන ෙග්ට්ටුෙවන්
එන්ෙන්. තවත් එන වාහන තිෙබනවා. ඒ පාර එදාට වහනවා.
ෙමෙතක් දවස් වැසුෙව් එක ෙකොටසක් විතරයි. ඊළඟ දවස්
කීපෙය්දී ෙම් පාෙර් අෙනක් ෙකොටසත් වහන්න යනවා. ජනාධිපති
මන්දිරෙය් ඉඳන්- [බාධා කිරීම්] නැහැ, නැහැ. Chopper එෙකන්
කියන්ෙන්? එතුමාට ඕනෑ ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිදහස් දිනය පහළට
දාන්න ද? Chopperවලින් යන ජනාධිපතිවරු ෙමෙහේ නැහැ. දැන්
ඉන්ෙන් ඇවිද ෙගන යන අය. රජ මන්දිරයට යන්ෙන්- [බාධා
කිරීම්] එතැනට විතරයි.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු කථානායකතුමනි, පැය ෙදකක් ඇතුළත පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කරලා ෙදනවා. අපි කියන්ෙන්, "12
ෙවනකම්, පැය 5ක් අපට කථා කරන්න ෙදන්න" කියලායි.
ෙමෙහම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාද විවාද කරලා තිෙබනවා. ෙපරහුරුව
කර ගන්න ෙහටත් පුළුවන්, අනිද්දාත් පුළුවන්. බාධාවක් නැහැ.
දිගටම කාලය තිෙබනවා. අපට පැය පහක්, 12 වන ෙතක් කාලය
ෙදන්න ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔෙබ් නායක- [බාධා කිරීම්]
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඔබතුමන්ලාට ඕනෑ- [බාධා කිරීම්]
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පාර්ලිෙම්න්තු ඉතිහාසෙය් කිසිම දවසක- [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා අහන්න ෙකෝ.
ෙහට ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා අහන්න ෙකෝ, අපි වැරදිද කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්- [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

පක්ෂෙය් නායකයා හමු ෙවන්න.

නැඟී සිටිෙය්ය.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

எ ந்தார்.
rose.

ඔව්. පක්ෂෙය් නායකයාෙගන් අහන්න ෙකෝ. එතුමා ෙදන
උත්තරය ෙමොකක්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු තිස්ස
කියන්ෙන්?

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

විතාරණ

මන්තීතුමා,

ඔබතුමා

ෙමොකක්ද

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු
කථානායකතුමනි,
පසු
ගිය
දිනක
අෙප්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමා එතුමාෙග් තනතුෙරන්
ඉවත් වන්න පියවරක් හදිසිෙය් අරෙගන තිෙබන බව අපි දන්නවා.
ඒක සුළු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒක අධිකරණෙය් අනාගතයට
බලපාන ෙදයක්. ඒක අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදයට බලපාන
ෙදයක්. යහ පාලනය ගැන කථා කරන අය ඒක ෙත්රුම් ගතයුතුයි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහේතු
දැක්වූවා, ඇයි ඒක කෙළේ කියලා. ඒ මතය විතරයි රටට යන්ෙන්.
ඒක පජාතන්තවාදයද? ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂය
හැටියට අපට ඒ සම්බන්ධව යම් අදහසක් ඉදිරිපත් කරන්න
අවස්ථාවක් ෙදන්න. එපමණයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. විවාදය පටන්
ගත්තාට පස්ෙසේ ජනතාවටත් හැඟීමක් එයි, ෙම් කරලා තිෙබන ෙද්
අපි පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියලා. කරුණාකරලා, අඩු වශෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වුණු සිද්ධියක් සම්බන්ධව අෙප් අදහසවත්
ඉදිරිපත් කරන්න ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා ඉතාමත්ම
ඕනෑකමින් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විවාදයක් කරනවා නම් Motion එකකින් එන්න ඕනෑ. ඒ නිසා
අදහස ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි මුලින්ම කිව්වා, දැන් තිෙබන්ෙන්
අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් කියලා. අෙප් ජනාධිපති, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති. අෙප් ජනාධිපති. [බාධා කිරීම්] අපියි පත්
කර ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්]

ඊට පස්ෙසේ එන්න අපිත් එක්ක වාද කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම් වැදගත් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පතට-

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා,
ජනාධිපතිතුමායි. නමුත් අද ෙම් පශ්නය උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඒ නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය උද්ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්,
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ඉවත් කිරීම ගැන ගරු අගාමාත්යතුමා
කළා. පකාශය සම්බන්ධව අෙප් විපක්ෂෙය් මතය පකාශ
කරන්නට ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන් නැති නිසා. ෙමය ඉතාම අසාධාරණ
කියාවලියක්. ෙමොකද? රටට යන්ෙන් අගමැතිතුමාෙග් පකාශය
පමණයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අපි දරන පතිවාදී අදහස් පකාශ කිරීම
සඳහා අවස්ථාවක් ඕනෑ. එම නිසා තමයි අප කියා සිටින්ෙන් අඩුම
තරෙම් එක කථිකෙයක් සඳහාවත් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න
කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තමයි ලිපිය ලියලා තිෙබන්ෙන් ගරු ශිරානි
බණ්ඩාරණායක මැතිනියට. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන
ඉන්නෙකෝ. ජනාධිපතිතුමා තමයි ලියලා තිෙබන්ෙන්. අපි
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිතුමායි
ලියුම ලියලා තිෙබන්ෙන්, ශිරානි බණ්ඩාරණායකට ෙමම අග
විනිශ්චයකාර ධුරෙය් වැඩ භාර ගන්න කියලා. අෙප්
ජනාධිපතිතුමා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා.
එතෙකොට එතුමාෙගන් තමයි ෙමය අහගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

නිශ්ශබ්ද වන්න. කියන ෙද් ඇෙහන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අෙප් ජනාධිපති, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති. ෙම්ක
අලුත් සංස්කෘතියක්. [බාධා කිරීමක්] අපි එකට වැඩ කරමු. අපි
විවාදයකට සූදානම්. නමුත් විවාදය අදම ෙදන්න බැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කුමන්තණය කළා, ජනාධිපති ෙවන එක අෙහෝසි කරන්න.
[බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි ෙමොනවා කරන්නද? [බාධා කිරීම්]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(An Hon. Member)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

මහින්ද රාජපක්ෂ එක්ක ෙමොහාන් පීරිස් කුමන්තණය කළා,
මැතිවරණ පතිඵල අෙහෝසි කරන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපිට කරන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන අනුව කටයුතු කළ යුතු
ෙවනවා. ඉන් පිටස්තරව, සාමාන්ය කම්කරුෙවක්වත් ඉවත්
ෙනොකරන විධියට තමයි එතුමාව ඉවත් කෙළේ. ඒ නිසායි, අෙප් ෙම්
විෙරෝධතාව.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විපක්ෂනායකතුමා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

දැන් ෙමම අවස්ථාෙව්දී, ෙමතැනදී අෙප් පක්ෂෙය්
නායකතුමාෙග් නම ඇදුන නිසා, මම ෙමය කියන්නට ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අපට ඉතා
පැහැදිලිව උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. එතුමා කිව්වා, ෙමම දින
සියෙය් වැඩසටහන ෙව්වා, ෙවනත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන වැඩ
කටයුත්තක් ෙව්වා ඒ පිළිබඳව අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා නම්
විෙව්චනය කිරීෙම් පූර්ණ අයිතිය අපටත් ෙදනවා; ඒ වාෙග්ම
රජෙය් ඉන්න ඕනෑම ෙකෙනකුටත් ෙදනවා කියලා. ඒ නිසා
එතුමාට එෙරහිව යන කියාවක් ෙනොෙවයි අපි ෙම් කරන්ෙන්. අෙප්
අදහස් පළ කිරීෙම් නිදහස ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා
අපට තහවුරු කර දීලා තිෙබනවා. ඒ නිදහස කියාත්මක කරන්නයි
ෙමම අවස්ථාව ඉල්ලා සිටින්ෙන් කියන කාරණාව මම ඉතාම
පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අගාමාත්යතුමා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, දවස් 100ෙය් වැඩසටහෙන් 94වන
අංකය හැටියට තිෙබන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමිය
යළිත් ෙසේවෙය් පිහිටුවා අයිතිවාසිකම් ලබා ෙදනවා කියලායි.
ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. පශ්නය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් කරන ලද කමෙව්දය හරි ද කියලායි. ෙම්
කමෙව්දය කරන්නට ඕනෑ ද, නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියලා
කරන්න ඕනෑ ද කියලායි පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඉවත් කරපු
එක ගැන වාදයක් නැහැ. ඉතින් ඕකට ෙමොකද හදිස්සිය? අපි 05
ෙවනිදාට ඒ විවාදය කරමු. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
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ගරු
කථානායකතුමනි,
ගරු
අගාමාත්යතුමා
ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන ලද පකාශෙය් හරය හැටියට ගන්නවා
නම් තිෙබන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද
ෙයෝජනාව නිසි ආකාරෙයන් සම්මත වුණා ද, ඒ ෙයෝජනාව
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් පත් කරන ලද කමිටුව මඟින් කරන ලද
නිර්ෙද්ශය මත සිදු වුණාද, ඒක නියමාකාරෙයන් සන්නිෙව්දනය
වුණා ද කියන කාරණායි. දැන් මතු ෙවන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
පිළිබඳ වරපසාද පශ්නයක්. [බාධා කිරීමක්]ඒක නිසා එතුමා
ෙමතැන නිවැරදිව සඳහන් කළා වාෙග්, -ගරු අගාමාත්යතුමාත්
පිළිගත්තා ෙන් ෙමතැන කම ෙව්දය පිළිබඳවයි පශ්නය
තිෙබන්ෙන් කියන එක.- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින ආණ්ඩු
පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් සියලුම මන්තීවරුන්ට ඒ පිළිබඳව අදහස්
දක්වන්නට අයිතියක් තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. අපි
ෙම් ඉල්ලා සිටින්ෙන් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම -එක
මන්තීවරෙයකුෙග් ෙනොෙවයි,- වරපසාදයක් පිළිබඳ පශ්නයක්
සාකච්ඡා කරන්නටයි. එෙහමනම් ඒ සඳහා අවස්ථාව ලබා ෙදන්න
කියලා තමයි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ෙමතැනදී විධායකය ෙම්කට
සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්යතාවක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අගාමාත්යතුමා කෙළේ අමාත්යාංශ නිෙව්දනයක්. සාමාන්යෙයන්
අමාත්යාංශ නිෙව්දනයක් කළාම ඒක- [බාධා කිරීමක්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම එක කාරණයක් කියන්නම් ගරු කථානායකතුමනි. මෙග්
කථාෙව්දී කිසි විෙටක ෙමම සභාෙව් සිදු වුණු ෙදයක්
සම්බන්ධෙයන් මම පශ්නයක් ඇති කෙළේ නැහැ. මම කිව්වා, මම
එම ෙයෝජනාවට විරුද්ධ වුණා; විරුද්ධව ඡන්දය දුන්නා කියලා.
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් අදාළ ෙයෝජනාව ෙනොෙවයි කියලා මම
කිව්වා. ෙමතැන සිදු වුණ ෙද් ඒ අනුව සඳහන් කළා.
ඔබතුමා කිව්ෙව්, පළමුවන ෙයෝජනාවට -Item No. 1 එකටෙම්ක ඇති කියලා. ඒක ඔබතුමා යැව්වා, ජනාධිපති කාර්යාලයට,
ජනාධිපතිතුමාට. ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ඇතුෙළේ සිදු වුණ ෙමොනවා
ගැනවත් මම පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ලිපිෙය් ඔබතුමා
නියම වශෙයන් කිව්වා, පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. (2)
යටෙත් කටයුතු කරෙගන ගියා කියලා.
ෙම් ෙගොඩනැඟිල්ල තුළ සිදු වුණු ෙද් ගැන පශ්නයක් නැහැ.
පශ්න ඇති වුෙණ් අෙනක් ෙගොඩනැඟිල්ෙල්. ජනාධිපති
කාර්යාලයට යුතුකමක් තිබුණා ඒක බලලා කියන්න, ඒක හරියටම
වුවමනා ෙදෝෂාභිෙයෝගයක්ද, ෙනොෙවයිද කියලා. අපට වාද
කරන්න පුළුවන්, ජනාධිපති කාර්යාලය ඇතුෙළේ ෙමොකක්ද වුෙණ්
කියලා. ෙම් සභාව ගැන මම කිසිම විවාදයක් කරන්ෙන් නැහැ. මම
ෙම්කට විරුද්ධ වුණාට, මම ෙම් පශ්නය මතු කළාට ෙම් සභාව
ගැන ෙමොකුත් කියලා නැහැ. ෙම් සභාව ගත්තු තීරණය හරිද,
වැරැදිද කියලා කියන්න මට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ෙමතැන සිදු
වුණු ෙද් ගැන පකාශ කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙමතැන අපට පකාශ
කරන්න තිෙබන්ෙන් ජනාධිපති කාර්යාලෙය් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්
කියන එකයි. ඒ ගැන අපි වාද කරමු. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා දැන්
කියන්ෙන් ෙම් කමෙව්දය ගැනයි. අපි කියන්ෙන්ත් ඒ කමෙව්දය
ගැන මිසක් ෙම් සභාව ගැන ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්]
ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, ඒ අවස්ථාෙව් ජනාධිපති කාර්යාලය
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ගත්ත එක හරිද, නැද්ද කියන කාරණයත්, දැන්
ජනාධිපති කාර්යාලය ෙම්කට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙනොතිෙබනවා
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කියන එක හරිද නැද්ද කියන කාරණයත් විමසා බැලීම විතරයි. ඒ
ෙදකම දිහා බලා වාද කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක හදිසි එකක්. මමත් ඒක
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. 4වැනි දා නිදහස් දිනය වාෙග්ම 3වැනි දා
ෙපෝය දිනයයි. ඒ නිසා ෙමතැනට අපට එන්න බැරි ෙවනවා. ඒ
නිසා මම කියන්ෙන් 5වැනි දා පස්වරු 6.30ට ෙම් සම්බන්ධ විවාදය
ගනිමුය කියලායි. [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, - [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

- [බාධා කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ෙමොහාන් පීරිස් අයින්
කරන්න ෙම් සභාවට ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා ඒක කළා නම් අපි
ඒ ගැන පශ්න කරන්ෙන් නැහැ. ඒ අයිතිය නැත්ෙත් නැහැ. ෙම්
කරපු විධියත් එක්ක ෙම් රෙට් මුළු අධිකරණ ක්ෙෂේතයම
සම්පූර්ණෙයන්ම තුෂ්ණිම්භූත ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
මම කලිනුත් කිව්වා, උසාවිවලට ගිහිල්ලා කරන ෙද්වල්. ඒ ගැන
විතරයි අපි කථා කරන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඇහුම් කන් ෙදන්න.

ගරු අගමැතිතුමා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

අපට අද රැස් ෙවලා සාකච්ඡා කරන්න වැදගත් ෙදයක්
තිෙබනවා. අපි පක්ෂ නායකයින් එක්ක එකඟ වුණු ස්ථාවර
නිෙයෝග ෙයෝජනා ඔක්ෙකෝම අපි අද න්යාය පතයට ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. අද ඒ න්යාය පතය අනුව වැඩ කරලා, ඊළඟට එන
පළමු වැනි රැස්වීම් දවස වන 5වැනි දා ෙම් ගැන විවාද කරන්න
පුළුවන්. අපි කිව්ෙව් 9වැනි දා විවාද කරමු කියලායි. නමුත් විපක්ෂ
නායකතුමා කිව්වා 5වැනි දා ෙදන්න කියලා. 5වැනි දා පස් වරු
6.30 සිට ඕනෑ තරම් ෙව්ලාවක් සාකච්ඡා කරන්න, ඊට පස්ෙසේ
ආපහු 9වැනි දා නැත්නම් 10 වැනි දා නැවත ගන්න. ඒ ගැන අෙප්
කිසිම විරුද්ධත්වයක් නැහැ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඊට වඩා මට කියන්න වැඩක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙමොහාන්
පීරිස් මැතිතුමා මට කිව්ෙව් තානාපතිකමක් ෙදනවා නම් ඉල්ලා
අස්ෙවන්නම් කියලා. මම හිතුවා, ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න ඒක
ෙහොඳයි කියලා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Wimal Weerawansa)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

ගරු කථානායකතුමනි, -

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා. [බාධා කිරීම්]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்
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ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එෙහම කරන්න එපා, කරුණාකරලා අපට කථා කරන්න
අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන්
කරුණු ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ අද අපට සාකච්ඡා කරන්න
අවසරය ෙදන්න. අපි ඉල්ලන්ෙන් එච්චරයි. එතුමාෙග් පකාශෙය්
සඳහන් ෙවච්ච කරුණු ගැන අපි සලකා බලන්න ඕනෑ. ඇත්ත
වශෙයන්ම ගත්ෙතොත් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒ
විෙශේෂ කාරක සභාෙව් හිටියා. වර්තමාන විපක්ෂ නායකතුමා,
එතුමා ඒෙක් සභාපති හැටියට හිටියා. ඒ වාෙග්ම ඒ විවාදෙය්දී
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ෙගොඩක් මන්තීවරු ඒ අවස්ථාෙව්
කථා කරලා ඒ කියාවලිය අනුමත කරලා තිෙබනවා. අද එක
පාරටම ඒෙක් ෙදෝෂයක් ෙහොයාෙගන. ෙමතුමන්ලා ඇයි ෙමොහාන්
පීරිස් මහත්මයාට ඉල්ලා අස්ෙවන්න කියලා ඉල්ලීමක් කෙළේ, ඒ
පත්වීම නීත්යනුකූල නැත්නම්? නීත්යනුකූලව පත් ෙනොෙවච්ච
ෙකෙනකුෙගන් ඉල්ලා අස්ෙවන්න කියලා ඉල්ලන්න ෙදයක්
නැහැ. ගරු අගමැතිතුමාෙග් පකාශෙය්ම කිව්වා, අවස්ථා
ගණනාවකදී ඉල්ලා අස්ෙවන්න කිව්වා කියලා. එෙහම නම් ඉල්ලා
අස්ෙවන්න කියලා කියන්න ඕනෑ නැහැ, නීත්යනුකූලව පත් වුෙණ්
නැත්නම්. ඇත්ත කථාව වුෙණ් එක එක මැර කල්ලි යවලා
තර්ජනය කරලා, භය ගන්වලා ඉල්ලා අස් කරන්න බැලුවා. [බාධා
කිරීම්] බැරි වුණාම තමයි එක පාරටම අලුත් law point එකක්
ෙහොයා ගත්ෙත්. [බාධා කිරීම්] අලුත් law point එකක් ෙහොයා
ගත්තා. ඒ නිසා ෙම්ක අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඉතා
ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, ෙම් අලුත් නීති තර්ක දාලා ෙම් අකටයුත්ත,

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ෙම් සභාෙව් ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ෙනොමැති වුවත් මම වග
කීෙමන් අගාමාත්යතුමාට කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස් මහතා ඉල්ලා
අස්වීමක් දීමට එකඟ වුෙණ් නැහැ කියලා. කිසිම අවස්ථාවක
ඉල්ලා අස්වීමක් දීමට,- [බාධා කිරීම්] ඔබතුමාත් දන්නවා සත්යය;
මමත් දන්නවා. එකඟ වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපට වාදයක් ෙදන්න.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේ අලුත් පිටුවක් ආරම්භ කළා. අපට වාදයක්
ෙදන්න. ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා අස්වීම ඔබතුමා
ඉල්ලුවාට, එතුමා ඉල්ලා අස්වීමක් දුන්ෙන් නැහැ. ඇයි, ඔබතුමා
ඉල්ලා අස්වීමක් ඉල්ලුෙව් වලංගු නැති මිනිෙහක් නම්? වලංගු
නිසා ෙන් ඉල්ලා අස්වීමක් ඉල්ලුෙව්.

Hon. Prime Minister, what I am trying to say is that a
retirement is different to a resignation. I am telling you
with responsibility. I will present this case with
responsibility. That is why we want time. We do not want
to get involved personally with the Hon. Prime Minister
on any matter. He has tried his best, perhaps in a way to
resolve it, but the Bar Association came and forced him
to accept their conditions. - [Interruption.] You said that
the Bar Association forced the Government to accept
these conditions of forcibly removing Mohan Peiris.
What you said is recorded. You said it just two hours ago.
What you said is true. That is what happened. You were
trying to resolve, but the Bar Association took the matter
into their hands and forced you all to act like thugs and
throw out Chief Justice, Mohan Peiris and install a lady
in that chair. That is the fact.
ගරු කථානායකතුමනි, අපට ෙම් ගැන විවාද කරන්න
අගමැතිතුමා ෙවලාව දීලා දැන් ඉවරයි. ෙම් ෙවලාව අපි තව ටිකක්
අරෙගන යමු. විපක්ෂ නායකතුමාට කතා කරන්න ෙදන්න,
විපක්ෂ නායකතුමා කතා කරයි. මම ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒකයි.
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

මා ගැන සඳහන් කළ නිසායි
මම ෙමය කියන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම කිසි විෙටක මම ෙමොහාන් පීරිස්ට ඉල්ලා අස්
ෙවන්න කිව්ෙව් නැහැ. එතුමායි මට කතා කෙළේ. මම එක
පියවරක් ගත්තා, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමනි, [බාධා
කිරීම්] මම එතුමා එක්ක තනිවම කතා කෙළේ නැහැ. මම ෙමොහාන්
පීරිස් ගැන දන්නා නිසා සෑම ෙවලාෙව්ම සාක්ෂිකාරයින් තියා
ෙගනයි කතා කෙළේ. [බාධා කිරීම්] අෙනක, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා තමන්ෙග් භාර්යාව එක්ක ඇයි එදා රෑ ජනාධිපතිතුමා
හම්බ ෙවන්න ගිෙය් appointment එකක් නැතිව? [බාධා කිරීම්]
අපි දන්නවාද? [බාධා කිරීම්] අපි ඔක්ෙකොම කියන්නම්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු අගමැතිතුමා දැන් ෙම් පශ්නය කතා කරන ෙවලාෙව් අලුත්
ෙදයක් එකතු කළා. අපට ඕනෑ විවාදයක්. ෙම්වා විවාදෙය්දී ගත
යුතු කරුණු. නමුත් එතුමා ෙපන්වන්න හැදුවා, ෙම් සභාෙව් කියා
දාමයක් එතුමා පශ්නයට ලක් කෙළේ නැත කියලා. ෙම් සභාෙව්
ගත්ත කියා දාමය තමයි එදා හිටපු අග විනිශ්චයකාරවරිය ඉවත්
කිරීම. ඒක තමයි පශ්නයට ලක් කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ඒක තමයි පශ්නයට ලක් කරලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

මට කතා කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] කථානායකතුමා මට
ඉඩ දීලා තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ තවත් කථානායක
ෙකෙනක් මට පිටුපස ආසනයකත් ඉන්නවාද කියලා. [බාධා
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, -[බාධා කිරීම්] අෙප් අගමැතිතුමා
කිව්වා ෙම් සභාෙව් කියා දාමය කිසි ෙලසක ෙදෝෂ දර්ශනයට ලක්
කෙළේ නැහැයි කියලා. එෙහම නම් ෙම් සභාෙව් කියා දාමය අනුව
ගනු ලැබූ තීරණය ෙකොෙහොමද පශ්නයට ලක් කෙළේ? පශ්නයට
ලක් කෙළේ කවුද? ඒ බලය තිෙබන්ෙන් කාටද? ඒක තමයි ෙමතැන
පශ්නය. ෙම් සභාෙව් කියා දාමය අනුව ඉවත් කරනු ලැබූ
අග විනිශ්චයකාරතුමියෙග් ඉවත් කරනු ලැබීම, කළු
ෙකෝට්කාරයන්ෙගන් ෙකස් පැෙලන තර්ක ඉෙගන ෙගන ඇවිල්ලා
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා හදන්ෙන්, “පිදුරු ගහට මුවා ෙවලා මිනී
මැරුෙව් නැහැ" කියන්නද? ඒ නිසා ෙම් ගැන අපි කතා කරමු.
ෙම් සභාවටයි ෙම් තර්ජනය එල්ල ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් සභාෙව්
උත්තරීතරභාවයට, ඔබතුමාෙග් අධිකාරියට, ෙම් සභාවට
ව්යවස්ථාෙවන් ලබා දී තිෙබන පධානත්වයට අද අභිෙයෝගයක්
එල්ලෙවලා. ඇයි? ෙම් සභාෙව් කියා දාමය අත්හිටුවලා තිෙබනවා
ජනාධිපතිතුමා. ජනාධිපතිතුමාට එවැනි බලයක් ව්යවස්ථාෙවන්
දීලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙම් කාරණය හදිසි කාරණයක්, වැදගත්
කාරණයක් හැටියට අද විවාදයට ගත යුතුයි කියා මා ඔබතුමාට
බැගෑපත් ෙලස කියනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

විවාදයක් ඉල්ලන ෙකොට ඒකට Motion එකක් ඉදිරිපත්
කරලාෙන් ඒක කරන්න ඕනෑ. එෙහම ෙන්ද?

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

(மாண் மிகு பீ

නැඟී සිටිෙය්ය.

(The Hon. Felix Perera)

எ ந்தார்.
rose.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔබතුමා උපෙද්ශකද? [බාධා කිරීම්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පන්දම්කාරයා. අද පන්දම්කාරයා. [බාධා කිරීම්]

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

There is a point of Order being raised by the Hon.
Felix Perera. What is your point of Order?
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

ගරු කථානායකතුමනි, microphone එක දීලා නැහැ. [බාධා
කිරීම්]

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ඒ පකාශය පිළිබඳව විවාදයක් ෙදන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.
[බාධා කිරීම්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

අද පන්දම්කාරයා, අද පන්දම්කාරයා. [බාධා කිරීම්] මට කතා
කරන්න ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා, කතා කරන්න.

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

க்ஸ் ெபேரரா)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් අග විනිශ්චයකාරතුමාට
threaten ෙකරුවාය කියලා දැන් කිව්වා. අපටත් පශ්නයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. අද වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් - [බාධා කිරීම්]
මහජන සාමය පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමා - [බාධා කිරීමක්]
ඇමතිතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. තවම කිව්ෙව් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
කියනකම් ඉන්න. අද වත්තල පාෙද්ශීය සභා රැස්වීෙම්දී හතර
ෙදනකුට ගහලා තිෙබනවා. ඒ හතර ෙදනාව දැන් ඉස්පිරිතාලයට
ඇතුළත් කර තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා, ෙම් ගැන
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පරීක්ෂණයක් කරන්නය කියලා. [බාධා කිරීම්] ෙම් ගැන ඔබතුමා
පරීක්ෂණයක් කරන්න. ෙකොෙහොමද එෙහම ගහන්ෙන්? [බාධා
කිරීම්] එතෙකොට ෙකෝ, යහ පාලනය? [බාධා කිරීම්] කරුණාකර,
ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න. [බාධා කිරීම්]

යනුෙවන් ෙම් ෙයෝජනාව සංෙශෝධනය කළ යුතු යැයි මා ෙයෝජනා
කරනවා. ඒකට සභාෙව් එකඟතාව ගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

කථානායකතුමා
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மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඒක ලිඛිතව තිෙබන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]

(Mr. Speaker)

අද පධාන කටයුතුවලට තිෙබන - [බාධා කිරීම්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා
ෙමොකක්ද සිද්ධියක් ගැන කථා කරනවා. මා අහනවා, එතුමා
එතැන සිටියාද කියලා. ඒ සිද්ධිය දකින්න එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්
එතැන සිටියා ද කියලා මා අහනවා. [බාධා කිරීම්] ගරු මන්තීතුමා
ඒ අවස්ථාෙව් එතැන සිටියා නම් කියන්න, මා ඒ ගැන විභාග
කරන්නම්. [බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ලිඛිතව ෙදන්නට ඕනෑ.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I call for a Vote.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

No. You cannot take a Vote like that.

නැඟී සිටිෙය්ය.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

எ ந்தார்.
rose.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

කථානායකතුමා

I call for a Vote. - [Interruption.]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(Mr. Speaker)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අගාමාත්යතුමා.

(Mr. Speaker)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ගැන සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් අපි
කරන්නම්. [බාධා කිරීම්] Give me the facts.

සභාෙව් වැඩ කටයුතු සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟතාෙවන් යුතුව
සාමකාමීව කරන්නට ඕනෑ. ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ කරුණ
පිළිබඳව තව දුරටත් සාකච්ඡා කර බැලීම සඳහා සභාෙව් කටයුතු
විනාඩි 10කට අත් හිටුවනවා.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,
අ. භා. 4.15ට නැවත පවත්වන ලදී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

அதன்ப
அமர்
இைடநி த்தப்பட் , பி.ப. 4.15 மணிக்கு
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 4.15 p.m. and then resumed.

(Mr. Speaker)

ගරු සභානායකතුමා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්

කල්තැබීම

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

ADJOURNMENT

பாரா

மன்ற அமர்

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Speaker, I move,
“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00 p.m.
on Thursday, February 05th, 2015.”

ஒத்திைவப்
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! කරුණාකර, ගරු මන්තීතුමන්ලා තමන්ෙග්
අසුන්වලට යන්න. සභාව ඊළඟ දිනය ෙතක් කල් තබන ලද බව
දන්වමි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.16 ට, 2015 ෙපබරවාරි
05 වන බහස්පතින්දා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

அதன்ப பி. ப. 4.16 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2015 ெபப் வாி
05, வியாழக்கிழைம பி. ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

Hon. Speaker, we disagree. I request you to get the
consent of the House. I propose an amendment to that. [බාධා
කිරීම්] "2015 ෙපබරවාරි මස 02 වැනි සඳුදා අ.භා 1.00 වන ෙතක්"

Adjourned accordingly at 4.16 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday,
05th February, 2015.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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மன்றம்

PARLIAMENT
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வல்

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

2015 ෙපබරවාරි 02වන සඳුදා
2015 ெபப் வாி 02, திங்கட்கிழைம
Monday, 02nd February, 2015
—————————————–

අ. භා. 2.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය. කථානායකතුමා [ගරු චමල්
රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 2.00 மணிக்குக் கூ ய . சபாநாயகர்
அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 2.00 p.m., MR. SPEAKER [THE HON.
CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

(மாண் மிகு
ல
மன் கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

Hon. Speaker, I move,
“That the Business of Parliament be exempted at this day’s sitting
from the provisions of Standing Order No. 7 and the motion agreed
to by Parliament on 09.07.2010”.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්

அறிவிப் க்கள்

பாரா

ANNOUNCEMENTS

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීම

பாரா

மன்ற அ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT

மன்றத்ைதக் கூட்டல்

(மாண் மிகு ல

SUMMONING OF PARLIAMENT

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කථානායකතුමා

Sir, I move,

(Mr. Speaker)

“That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00
p.m. on Thursday, February 05th, 2015”.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පාර්ලිෙම්න්තුව කැඳවීෙම් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මහ ෙල්කම්වරයා විසින් දැන් සභාවට කියවනු ලැෙබ්.

අනතුරුව පහත සඳහන් ගැසට් නිෙව්දනය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ
ෙල්කම් විසින් කියවන ලදී :

அதன்ேமல் பாரா மன்ற ெசயலாளர் நாயகம் பின்வ ம்
வர்த்தமானி அறிவித்தைல வாசித்தார்:
Whereupon the Secretary-General of Parliament read the following
Gazette Notification:

“

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ගැසට් පතය
අති විෙශෂ
අංක 1899/45 – 2015 ජනවාරි මස 30 වැනි සිකුරාදා - 2015.01.30
(රජෙය් බලයපිට පසිද්ධ කරන ලදී)

රජෙය් නිෙව්දන
කථානායකතුමාෙග් නිෙව්දනය
2015 ෙපබරවාරි මස 02 වැනි සඳුදා ප. ව. 2.00ට ශී ලංකා පජාතාන්තික
සමාජවාදී ජනරජෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීමක් කැඳවීම
අගාමාත්යතුමාෙග් ඉල්ලීම පරිදි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අංක 14 වැනි ස්ථාවර
නිෙයෝගය අනුව 2015 ෙපබරවාරි මස 02 වැනි සඳුදා අ. භා. 2.00ට රැස්වන ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුව මා විසින් කැඳවන ලද බව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායක
තැන්පත් චමල් රාජපක්ෂ වන මම ෙමයින් දැනුම් ෙදමි.
චමල් රාජපක්ෂ,
කථානායක .

”

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

I වැනි ෙකොටස: (I) වැනි ෙඡදය - සාමාන්ය

2015 ජනවාරි මස 30 වැනි දින,
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට්.

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

(Mr. Speaker)

කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා.

අග විනිසුරු ධූරය සම්බන්ධව ගරු අගාමාත්යතුමා
කළ පකාශය
பிரதம நீதியரசர் பதவி பற்றிய மாண் மிகு பிரதம
அைமச்சாின கூற்

STATEMENT MADE BY HON. PRIME MINISTER ON OFFICE OF
CHIEF JUSTICE

[අ.භා. 2.04]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, මා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත භාර දී
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ඇති පහත සඳහන් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මම සභාවට ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ගරු අගාමාත්යතුමා විසින් 2015 ජනවාරි 30වන දින පාර්ලිෙම්න්තුව
හමුෙව් ඉදිරිපත් කරන ලද අග විනිසුරු තනතුර සම්බන්ධ විෙශේෂ පකාශය
විවාද කළ යුතු යැයි ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරමි."

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳව ජනමාධ්ය
හරහා ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරන ලද වැරදි කරුණු කිහිපයක්
නිවැරදි කිරීමට මා පළමුෙවන්ම ඔබතුමාෙග් අවසරය
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඔබතුමාට මතක ඇති 2015.01.30වැනි දා අගාමාත්යතුමා
එතුමාෙග් පකාශය ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව්දී විපක්ෂයට සම්බන්ධ
පක්ෂ නායකයින් සහ මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාම "එය එදිනම
විවාදයට ගන්න, එෙහම නැත්නම් අඩුම ගණෙන් එක
කථිකෙයකුටවත් ෙම් පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට අවසර ෙදන්න"
කියා එක හඬින් ඉල්ලා සිටියා. ගරු කථානායකතුමනි, අපට එම
අවස්ථාව ෙනොලැබුණු නිසා අපි නැවතත් ඔබතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් පවත්වලා, එම පක්ෂ
නායක රැස්වීෙම්දී එහි ඇති වැදගත්කම පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත්
කරලා අපට ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලා සිටියා. ඒ
අවස්ථාෙව්දීත් අපි කිව්වා, අඩු තරමින් 2015 ෙපබරවාරි 02වැනි
දාවත් අපට ෙමම විවාදය ලබා ෙදන්න කියලා. නමුත් පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම්දී සභානායකතුමා ෙහෝ රජය ෙවනුෙවන් කිසිෙවකු ඊට
යහපත් පතිචාරයක් දැක්වූෙය් නැහැ. ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු
අගාමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ
මැතිතුමා කියා සිටියා,
ජනාධිපතිතුමාෙග් අවසරය ලැෙබනවා නම් ෙමම විවාදය
ෙපබරවාවරි 02වැනි දාට ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව
මමත්, ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාත් වහාම
ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා ෙම් විවාදෙය් ඇති වැදගත්කම
පිළිබඳව එතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කළාම එතුමා කිව්වා, "කිසි
පශ්නයක් නැහැ, ෙපබරවාරි 02වැනි දා ෙම් විවාදය පවත්වන්න
පුළුවන්" කියලා. ඒ නිසා අපට අද ෙමම විවාදයට අවස්ථාව සලසා
දීම පිළිබඳව මම පළමුෙවන්ම අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව සලසා
දුන්ෙන් එතුමායි. එතුමා අෙප් සෑම රැස්වීමකදීම අපට කියලා
තිෙබනවා, "විෙව්චනය කරන්න, අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්
ෙපන්වලා ෙදන්න, ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ" කියලා. ඒ
නිසා අපට එම කාර්ය භාරය ඉටු කිරීමට එතුමා ලබා ෙදන
සහෙයෝගයත් අපි විෙශේෂෙයන්ම අගය කරන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පකාශ කරන්නට කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙම් දීර්ඝ පකාශෙය් කාරණා ෙදකක් සඳහන් ෙවනවා.
එක් කාරණයක් තමයි ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාදාමය ෙදෝෂ
සහිතයි, සමස්ත කියාවලිෙය්ම කිසිදු වලංගුභාවයක් තිබුෙණ් නැහැ
කියන එක. ඒ වාෙග්ම, හිටපු අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීමට
ජනාධිපතිවරයා නීති විෙරෝධී හා හිතුවක්කාර තීරණයක් ෙගන
ඇත කියලා කියනවා. ඒ වරද නිවැරදි කරන්නට නම්, කළ
යුත්ෙත් ෙමන්න ෙම් ආකාරයටයි කියලා නීති සංගමය වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාට උපෙදස් දුන්නාය කියනවා. ඊට අමතරව,
ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා බලන්න
ගියාය,
අගමැතිතුමා බලන්න ආවාය කියලා මහා වැල්වටාරම් රාශියක්
කියලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙමතැනට ආෙව් ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයාට කෙඩ් යන්න ෙනොෙවයි. විපක්ෂය කටයුතු කරන්ෙන්
පතිපත්තියක් අනුවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පරමාධිපත්යයට පහර
ෙදන ෙකොට, එය බාල්දු කරන ෙකොට, අපි නිෙයෝජනය කරන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඒ ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ගැනීම විපක්ෂෙය්

280
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් යුතුකමක් හා වග කීමක් ෙවනවා. ඒ
වග කීම ආණ්ඩු පක්ෂයටත් තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පිළිබඳව මම
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙම් ෙගන එන
තර්කය අලුත් තර්කයක් ෙනොෙවයි. එදා ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝග
ෙයෝජනාව විවාද කරන අවස්ථාෙව්දී වර්තමාන සභානායක
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ෙම් කියන තර්කය මතු කළා. ඒ
තර්කය මතු කරන ලද අවස්ථාෙව් එවකට අෙප් කාරක සභාෙව්
හිටපු මෙග් මිත, ගරු ෛවද්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා 2013
ජනවාරි 11වන දින පළවූ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 650
යටෙත් ෙමන්න ෙමෙහමයි කිව්ෙව්:
ගරු කථානායකතුමනි, අද දින, එනම් 2013.01.11වන දින න්යාය පතෙය්
පැහැදිලිවම ෙම් ෙයෝජනාව තිෙබනවා. බලන්න, හතරවන පිටුව. එහි
සඳහන්ව තිෙබන්ෙන් ෙමෙසේයි:
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
අගවිනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා
ෙවත පාර්ලිෙම්න්තු ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 (2) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, -"

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒ
අවස්ථාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ කිව්වා:
"ඊට වඩා ෙමොකක්ද? ෙම් ෙයෝජනාව. ෙයෝජනාව හරියට කියවා ගන්නවා.
[බාධා කිරීම්] කසිප්පු නඩු කථා කළාට හරි යන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
කසිප්පු නඩු කථා කළාට වැඩක් නැහැ."

ෙමන්න ෙමෙහම කියලා ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමාත් අපට
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය දුන්නා. එතුමා කියා සිටියා ෙම්ක
ව්යවස්ථානුකූලයි, ෙමතැන වැරැද්දක් ෙවලා නැහැ කියලා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ඔබතුමා ඒෙක් ඉතුරු ෙකොටසත් කියවන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, නැහැ. අන්තිම දක්වාම කියවලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]
ගරු කථානායකතුමනි, අතීතය ෙපොඩ්ඩක් මතක් කිරීම
පමණයි මා ෙම් කෙළේ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමා ෙමොකද
කෙළේ? ෙම් සභාෙව් භාරකාරයා වශෙයන් ඔබතුමා ෙමෙහම
කිව්වා:
"යම් තීන්දුවක් ෙදද්දි ස්ථාවර නිෙයෝග, ඊට ෙපර සිදුවූ ආකාරයන් පිළිබඳව
ෙසොයලා, විශ්ෙල්ෂණය කරලා, හිතලා බලලා තමයි මම තීරණයක්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මම විනාඩි 10කට සභාව අත්හිටුවලා ඊට පස්ෙසේ
ඇවිල්ලා තීරණයක් කියන්නම්."

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන් පසුව ඔබතුමා පැමිණ ගරු
සභාවට ෙමන්න ෙම් තීරණය ඉදිරිපත් කළා:
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"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන මම අධ්යයනය කර බැලුෙවමි.
ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත මන්තීවරුන්
අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව අලුත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි.
දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ්යයනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2)
ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව්යවස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය
ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අගවිනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු
ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ
රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි
සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය ඉතා පැහැදිලි වන අතර,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3)
ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අද දින න්යාය පතෙය්
අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම පකාශ කරමි.
එම නිසා අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 ෙයෝජනාව දැන් ඡන්ද
විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරමි."

දැන් ෙමොකද කරන්ෙන්? ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව ඉතාම පැහැදිලි
නිෙයෝගයක් දීලා -තීන්දුවක් දීලා- ඡන්දය විමසා තමයි ෙම්
ෙයෝජනාව සම්මත කරලා යැව්ෙව්. අද අභිෙයෝගයට ලක් කරලා
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමා එදා දුන්න තීන්දුවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථානායකවරයකු දුන් තීන්දුවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදී
අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්ද?
ගරු කථානායකතුමනි, අපට මතකයි, විෙශේෂෙයන්ම
අධිකරණය මඟින් ෙමවැනිම යම් යම් තහනම් නිෙයෝග ෙගන ආ
අවස්ථාෙව්දී එදා අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඉතා ෙහොඳ
Ruling එකක් දුන්නු බව. එහිදී එතුමා ෙමෙසේ සඳහන් කර
තිෙබනවා. Column No. 1033 of Hansard of 20th June, 2001
states, I quote:
“At page 277 citing the case of Stockdale V. Hansard 1839, 9A&E 1
the same judge observed,… ‘Lord Denman says at page 114:
whatever is done within the walls of either assembly must pass
without question in any other place.’"

ෙමම සභාව තුළ තීරණය කරපු ෙදයක් ෙම් සභාෙව් බිත්ති
හතරට පමණක් සීමා වනවා. එයින් පිටත කිසි ෙකනකුට එය
අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න බැහැ. ෙම්වා තමයි පාර්ලිෙම්න්තු
ඉතිහාසෙය් ඉතා පැහැදිලිවම තිෙබන තත්ත්වයන් ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම්වා අමු-අමුෙව් උල්ලංඝනය කරලා
තිෙබනවා. අෙප් අගාමාත්යතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කියන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑය, පාර්ලිෙම්න්තුවට වැඩි
බලතල ෙදන්න ඕනෑය කියලායි. එෙහම කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන බලතල උදුරා ෙගන, සූරා ෙගන, ඒවා විනාශ කිරීමට ෙම්
රජය ෙම් වාෙග් කටයුතු කරනවා. මට කනගාටුයි. ඉතාම
කනගාටුදායක තත්ත්වයක් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුවක් තුළ, ෙම් සභාවක් තුළ සිදු වන ඒ
කියාදාමයන් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතට ගිහින් ෙසොයා
බලන්නට, ඒවා ෙවනස් කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැයි කියලා
කියනවා.
මූලිකව ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය පිළිබඳව නිවැරැදි
නීති තත්ත්වය, ඒ ෙයෝජනාව සම්මත කිරීම පිළිබඳ නීති තත්ත්වය
ගැන බලමු. අපි හිතමු, ෙයෝජනාව වැරැදියට සම්මත කළාය
කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය ෙමොකක්ද? ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහෝ යම් ෙදයක් වැරැදියට
සම්මත කළත්, එය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නිවැරැදි කරනවා
විනා එයින් පරිබාහිරව නිවැරැදි කිරීෙම් අයිතියක් නැහැ ගරු
කථානායකතුමනි. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන නීතිය. නීතිය,
යහ පාලනය ගැන අද කථා කරනවා නම් ෙම් රෙට් නීතියට ගරු
කරන්න ඕනෑ; ඒ යහ පාලනයට ගරු කරන්න ඕනෑ.
අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශෙය් කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා ජනාධිපතිතුමාෙග් නිවසට පාන්දර 2.00ට ආවාය
කියලා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ආවාද, නැද්ද කියලා. ඒවා පසුව සිදු
වුණු ෙද්වල්. එතුමා ඒ තනතුරට සුදුසු නැත්නම් නීත්යනුකූලව
impeachment එකක් ෙගෙනන්න. එෙහම ෙගනැල්ලා එතුමාව
අස් කරන්න. එෙහම නැතුව ෙම් විධියට නීතිය උල්ලංඝනය කිරීම
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරැදි බව මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, එපමණක් ෙනොෙවයි. By an act of
the Executive, you cannot nullify a decision of the
Legislature. ඒ කියන්ෙන් නීති සම්පාදකයා විසින් ගනු ලබන
තීරණය විධායකයාෙග් හස්තෙයන් කිසි විටකත් යටපත් කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙසේ කරනවා නම් ඒක ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල බාල්දු කිරීමක්, හීන කිරීමක්, යට
කිරීමක්. විපක්ෂය වශෙයන් අපි අද මූලිකව විරුද්ධ වන්ෙන්,
අන්න ඒ කාරණයටයි.
ඒ වාෙග්ම ෙම්කට මූලික ෙවලා තිෙබන්ෙන් කවුද?
According to the doctrine of "null and void", it can only be
done by a court of law, not by the Executive.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්යතුමා
30ෙවනි දින කළ පකාශෙයන් ඉතා පැහැදිලිවම ෙප්නවා ෙම්
බළල් අත කාෙග්ද කියලා. ඒක ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙනොෙවයි.
උපුල් ජයසූරිය මහත්මයාෙග් බළල් අත තමයි ෙම් කියාත්මක
වුෙණ්. ෙම්ක ආරම්භ කෙළේ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා
කියනවා, ''ජනවාරි 26ෙවනි දා නීතිඥ සංගමෙය් ෙජ්යෂ්ඨ
සාමාජිකයින් මට දැනුම් දුන්ෙන්' -ජනාධිපතිතුමාට කිව්ෙව්ත්
නැහැ.- 'පත්වීම නීත්යනුකූල ෙනොවන නිසා ෙමොහාන් පීරිස් මහතා
වහාම ඉල්ලා අස් විය යුතු බවයි. ඒක නීතිඥ සංගමෙය් මතය
බවයි" කියලා. ඊළඟට කියනවා, "නීතිපතිවරයා විමසීෙමන්
අනතුරුව ෙම්ක තීන්දු කළා" කියලා. ෙකෝ නීතිපතිතුමාෙග්
opinion එක? නීතිපතිතුමා සද්භාවෙයන් තීන්දුවක් දුන්නා නම්,
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නට ඕනෑ, නීතිපතිතුමාෙග් ඒ
මතය. නීතිපතිතුමාෙග් මතය binding නැහැ. එෙහම තිබුණා නම්
අපට ඒක බලන්න පුළුවන්. ෙමොකක්ද ෙම් දීලා තිෙබන මතය
කියන කාරණය අපට බලා ගන්නට පුළුවන් ෙවයි ගරු
කථානායකතුමනි.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ judgment එෙක්ම ෙමෙසේත් සඳහන්
වනවා. I quote:

එතැන ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ නිසාම දැන් නීතිඥ සංගමෙය්
අය ඇවිල්ලා උසාවිෙය් අනිකුත් විනිශ්චයකාරවරුන්ව එළවනවා.
ෙමන්න යහ පාලනය; ෙමන්න rule of law. ෙම්කද ෙම් රෙට්
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්? නීතිඥ සංගමය අද ෙම්
කරෙගන යන කියා කලාපය තුළින් ෙම් රෙට් නීතිය කැලෑ නීතිය
බවට පත් කරනවා.

“Patterson, J. said….'Beyond all dispute, it is necessary that the
proceedings of each House should not be liable to examination
elsewhere.’"

ඒ
වාෙග්ම
සමහර
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ
ගිහින්,
ෙද්ශපාලනඥයින් උසි ගන්වලා, පාෙද්ශීය සභාවල සභා රැස්වීම්
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

පවත්වන විට ඔළු ෙපොඩි කරනවා; ගහනවා; කුඩු කරනවා. ෙමන්න
ෙම් යහ පාලනය ෙග්න්නටද ෙම් රෙට් ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්? ඒ
නිසා අපි විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ, අද ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය්
නීතිෙය් වල් වැදීමක් ඇති ෙවලා තිෙබන බව. නීතිෙය් වල් වැදීමක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාට ෙම් විධියට ලණු දීලා,
වැරදි නීති තර්ක ඉදිරිපත් කරලා, බලපෑම් කරලා තමයි ෙම් වැඩ
කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉදිරියටත් Constitutional
Court එකක් ඕනෑ නැහැ; ව්යවස්ථාදායක උසාවියක් ඕනෑ නැහැ.
උපුල් ජයසූරිය මහත්මයායි, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ
නීතිඥ කණ්ඩායමකුයි Bar Association ෙබෝඩ් එක ගහෙගන නීති
උපෙදස් ෙදනවා, ෙම්ක කරන්න ඕනෑ ෙම් විධියට කියලා.
එතෙකොට රජය ඒක කියාත්මක කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමන්න ෙම් ෙසෝචනීය තත්ත්වය
පිළිබඳව අපි අවදිෙයන් සිටින්නට ඕනෑ. ඒ නිසා, ෙම්ක වැරදියි;
නීතිඥ සංගමය දුන්නු උපෙදසක් මත කළ කියාව වැරදියි; නීතිඥ
සංගමය දුන්නු උපෙදස වැරදියි. ෙම් රෙට් අද ෙම් ආකාරෙයන්
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම කනගාටුවට පත් ෙවනවා.
අද රට පුරා අෙප් පාක්ෂිකයින්ට සිදු කරන හිරිහැර තුළින්
අපට ෙපනී යන්ෙන් නීතිෙය් වල් වැදීම නිසා ඇති ෙවලා තිෙබන
අලුත් තත්ත්වයයි. අපි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඒ පිළිබඳව
දන්වලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයින්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කරන වැරදි වැඩ ගැන විෙශේෂෙයන්ම
නීතිය හා සාමය භාර අමාත්යවරයා තමන්ෙග් රාජකාරිය හරියට
කරන්ෙන් නැති බව අපට ෙප්නවා. වත්තල සිද්ධිය එයට ඉතා
ෙහොඳ උදාහරණයක්. ඒ නිසා අෙප් කණ්ඩායම තීරණය කරලා
තිෙබනවා මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට. එහිදී අපි ෙම් රෙට් අෙප්
පාක්ෂිකයින්ට සිදු වූ ඒ කාරණා පිළිබඳව ෙපොලීසිෙය් නිහඬවීම සහ
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවිධායකයින්ෙග් කියාකාරිත්වය කියන
කරුණු පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් පමුඛ සාමාජිකයින් භිය ගැන්වීම සහ තැති
ගැන්වීම සඳහා විවිධ උපකම ෙයොදනවා. ඒවා පිළිබඳව අපි
10ෙවනි දා පවත්වන විවාදෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත්
කිරීමට කටයුතු කරනවා, ෙම් විවාදය සඳහා අපට ලබා දී ඇත්ෙත්
සීමිත කාල සීමාවක් නිසා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද දින, -මම දන්ෙන් නැහැ
ඔබතුමාට දැන්වූවාද කියලා-අෙප් තිස්ස අත්තනායක පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීතුමා අත් අඩංගුවට අරන් තිෙබනවා. එතුමාව, අත් අඩංගුවට
අරන් තිෙබනවා.
සාමාන්ය සම්පදාය වන්ෙන්, යම් මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට
ගන්නවා නම්, ඒ සම්බන්ධෙයන් කථානායකතුමාව දැනුවත්
කිරීෙමන් පසුව අත් අඩංගුවට ගැනීමයි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன )

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, 1994 දී මාව අත් අඩංගුවට
ගන්නෙකොට එදා හිටපු කථානායකතුමා කිව්වා එතුමාව දැනුවත්
කිරීමට කිසිදු අවශ්යතාවක් නැහැ කියලා. ඒ ආකාරයට එදා
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් මා අත් අඩංගුවට ගත්තා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එදා හිටපු කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා, එතුමාට දැනුම්
දීම අවශ්ය නැහැ කියලා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Parliament (Powers and Privileges) Act එෙක් තිෙබනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට මන්තීවරයකුව අත් අඩංගුවට ගන්න
බැහැ කියලා. ඒ පිළිබඳව යම් සම්පදායක් තිෙබනවා. [බාධා
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, ඒ නිසා -

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, මා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාෙග්
රීති පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධ ෙචෝදනාවක් එල්ල වුණාම ඒ
ෙචෝදනාව මත අත් අඩංගුවට ගන්න එපා, ඒ සම්බන්ධව
කථානායකතුමාෙගන් අවසරයක් ගන්න ඕනෑ කියලා සඳහන් කර
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමාව දැනුවත් කරලා - [බාධා කිරීමක්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එෙහම සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලි කරන්න.

ෙකොෙහේද

කියලා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඔබතුමා Committee on Privileges එකට ආවා ෙන්.
ඔබතුමාට සිදු වුණු අෙහේනි ගැන කල්පනා කරලා ඒ ෙවලාෙව්
ඔබතුමා ඔය තර්ක ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ ෙන්. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තත්ත්වය ඉතාමත් පැහැදිලියි. අද යහ
පාලනය ගැන කථා කරන අය එම යහ පාලනය වචනයට පමණක්
සීමා කරන්ෙන් නැතිව කියාෙවනුත් ෙපන්වන්න කියලා ඉල්ලා
සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(Mr. Speaker)

යහපාලනය කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ කාලෙය් වැරැදි
කළා කියලා දැනුත් වැරැදි කරන එක හරිද? [බාධා කිරීම්]

- மின்வ

ෙයෝජනාව
මන්තීතුමා.

ස්ථීර

කිරීම,

ගරු

ෙජෝන්

ෙසෙනවිරත්න
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ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු කථානායකතුමනි, අද දින ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මන්තීතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබීෙම්
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, මා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති
පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)
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කෙළොත් එය අෙප් ඉදිරි අනාගතයට ෙහොඳයි. පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගන්නවා නම් ඒ පිළිබඳ ඔබතුමාව
දැනුවත් කරනවා නම් තමයි වඩාත් ෙහොඳ කියන එක තමයි මෙග්
අදහස. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ලබා ෙදනවා නම්,
එතෙකොට හිටපු කථානායකවරුන්ෙග් තීන්දු අපට අදාළ වන්ෙන්
නැහැ කියලා මා හිතනවා.
ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
අධ්යයනය කරලා අපට යම්කිසි කියා පිළිෙවතක් පිළිබඳව දැනුම්
ෙදන්න. ෙමොකද අපට ෙම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නසහගත
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක්
කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එක තමයි මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපට තීන්දුවක් ලබා ෙදන ෙලස ඉතා
ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පසුගිය
කථානායකතුමන්ලා
ෙම්
පිළිබඳව
දක්වපු
නිෙයෝගයන්, උපෙදස් අධ්යයනය කරලා පසුවට ඒ පිළිබඳව
පැහැදිලි උපෙදසක් ලබා ෙදන්නම්.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා මතු කරපු රීති පශ්නයට
මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. 1971 දී මාව අත් අඩංගුවට ගත්තා. එදා
ගරු කථානායකතුමාට ෙනොදන්වා තමයි මා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්.
ඒ ෙවලාෙව් ගරු ඩබ්ලිව්. දහනායක මැතිතුමා සහ ගරු පින්ස්
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඒ පශ්නය මතු කළා. ඒ පශ්නය මතු කරපු
ෙවලාෙව් හිටපු කථානායක ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මැතිතුමා, එෙසේ
කෙළේ ඇයිද කියලා පශ්න කළා. එය වැරදි බව කියා සිටියා.
මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගන්නෙකොට සම්පදායානුකූලව ඒ බව
කථානායකවරයාට දැන්විය යුතුයි කියලා එතුමා පකාශ කළා.
ඒවා වාර්තාගත ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාව අර ෙගන බලන්න.
1994 දී එදා හිටපු කථානායකතුමා ෙම් ගරු සභාවට වාර්තා කර
තිෙබනවා, මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා
කථානායකතුමාෙගන් කිසිම අවසරයක් ගන්නට අවශ්ය වන්ෙන්
නැහැ කියලා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කථානායක ධුරෙය් සිටින
කාලපරිච්ෙඡ්දෙය් දීත් ෙපොලීසිය විසින් අවස්ථා ෙදකකදී මා අත්
අඩංගුවට ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට ඒ අවස්ථාවලදී ඔබතුමාව
දැනුවත් කිරීමකින් ෙතොරව තමයි ෙපොලීසිය මාව අත් අඩංගුවට
ගැනීමටත්, අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමටත් කටයුතු කරලා
තිෙබන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි, තිස්ස අත්තනායක හිටපු
අමාත්යතුමාව අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙබොරු ලියවිලි කූට ෙල්ඛන- ඉදිරිපත් කිරීම යටෙත්යි. ඔහු විසින් නිර්මාණය
කරන ලද, ඔහු විසින් ෙහොරට [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කරපු
කාරණයට අදාළවයි මම කථා කරන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙකටිෙයන් දැනුම් ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමා ඒ සම්බන්ධව තීන්දුවක් ෙදයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් දැන් බලය අතට ගන්න හදන්ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ගරු කථානායකතුමනි, එතෙකොට
ඒ අන්දමට එදා කටයුතු කර තිෙබනවා. අද අධිකරණයට ඉදිරිපත්
කිරීමට අදාළව ෙචෝදනා ලබපු ගරු තිස්ස අත්තනායක
මන්තීතුමාව කූට ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීෙම් ෙචෝදනාව මත තමයි
අත් අඩංගුවට ෙගන තිෙබන්ෙන්.

(Mr. Speaker)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වශෙයන්
ෙමය අප සියලු ෙදනාටම වැදගත් වන කරුණක්. අපි ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් සිටින්නට පුළුවන්; විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින්නට පුළුවන්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා ගන්නා තීන්දුව පකාශයට පත්

මම ඒ සම්බන්ධෙයන් කිව්වා, ඒ පිළිබඳව පසුව දැනුම්
ෙදන්නම් කියලා. ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා
ඔබතුමා අත් අඩංගුවට ගන්න ෙකොට කථානායකවරයාට දැනුම්
දුන්ෙන් නැහැ කියලා. මම ඒ අවස්ථාෙව්දී ලංකාෙව් ෙනොහිටපු එක
නම් ෙහොඳයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාට ඒ බව දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය්ම එෙහම ඒවා දැනුම් දුන්නා.
අපි ඒ ගැන පසුව බලමු.
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා නිසි තීන්දුවක් ගන්න; නිසි
නිෙයෝගයක් ෙදන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා විපක්ෂ නායකතුමනි. ෙමොකක්ද ගරු
ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්? එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ්
ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්ය කියලා තමයි
ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්.

කථානායකතුමා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(Mr. Speaker)

(An Hon. Member)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ඒ ගැන ෙහොඳ නිෙයෝගයක් ෙදන්නම්.
මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல)
(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, අද ෙම් සාකච්ඡා කරන විෂයයට අදාළ
තීන්දුව, ඒ කියන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය නැවත අග
විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් කිරීෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් ඇත්ත
වශෙයන්ම අප ෙනොෙවයි. කවුද ඒ තීන්දුව ගත්ෙත්?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කවුද උපෙදස් දුන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කවුරු උපෙදස් දුන්නත්- [බාධා කිරීම්] කවුරු උපෙදස් දුන්නත්
මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහනවා අවසාන වශෙයන් ෙම් තීන්දුව
ගත්ෙත් කවුද කියලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

එතුමාව ෙනොමඟ යවලා- [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද?

(மாண் மிகு ல

[අ.භා. 2.28]

(மாண் மிகு ல

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම්ක දැන දැන, ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත් කවුද කියලා දැන දැනම
නිකම් බබ්බු ෙවන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා
බබ්බු ෙවන්න හදනවා. [බාධා කිරීම්]

උපෙදස් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමාම කිව්වා ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Labour Relations)

උපෙදස් ඕනෑ නැහැ ඒකට.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කවුරු උපෙදස් දුන්නත් අවසාන තීරණය ගන්ෙන්
ජනාධිපතිතුමායි. [බාධා කිරීම්]එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජනවාරි
මාසෙය් 11වන දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්ය කියලා එතුමා කිව්වා.
ඔබතුමාට මතක ඇති- [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

පත් කරන ලද ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් ආෙයත් පත් කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ )

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe )

ඉතින් ඒක තමයි. කවුද ෙගනාෙව් ෙයෝජනාව? අපිද
ෙගනාෙව්? තමුන්නාන්ෙසේලායි ෙගනාෙව්. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ல

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

You can give a reply later. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කරගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ක රෑ 8.00 වන කල් සාකච්ඡා කරන්න
ඕනෑ ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙපෙර්දා අෙප් ජනාධිපතිතුමා ITN
එෙක්ත්, රූපවාහිනිෙය්ත් කරපු කථාව අහෙගන සිටියා නම්, එහි
ෙම්කට උත්තරය තිෙබනවා. මම ඒ කථාවට පැය ෙදකක් තිස්ෙසේ
සවන් දුන්නා. ජනාධිපතිතුමාෙග් කථාෙව් ෙම් උත්තරය තිෙබනවා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

එදා ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාපු ෙවලාෙව් එතුමා ඡන්දයත් දුන්නා.
එතුමා කථාවකුත් කළා. එදා 11වන දා එතුමා කථා කළා.
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන හිටපු
ඇමතිතුමාෙග් කථාව. ඒක කියවන්න. එහිදී එතුමා ඡන්දය දුන්නා
ඒකට. [බාධා කිරීම්] ඒකයි ඇත්ත තත්ත්වය. ඔබතුමා ෙත්රුමක්
නැති කථා කියන්න එපා.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

කථානායකතුමා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(Mr. Speaker)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ෙම් ෙයෝජනාෙව් යටි අරමුණ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කීමයි. ඔබතුමාෙග් අදහසත් ඒකයි;
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කියන එකයි. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහත්මයා
ජනාධිපතිතුමාට ෙදොස් කියන්නයි ෙම්ක ෙගනාෙව්. වාසුෙද්ව
මැතිතුමා, අෙප් විමල් වීරවංශ මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමාට මඩ
ගහන්න - [බාධා කිරීම්] එෙහම ෙනොෙවයිද? [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔව්, ඔව්.
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

දැන්, ගරු මන්තීවරු ෙදෙදෙනක් කථා කරනවා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට වරපසාද පශ්නයක් නඟන්න
තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ෙමොකක්ද වරපසාද පශ්නය?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඔබතුමන්ලා බබ්බු ෙවන්න හදනවා ෙන්. ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්
අපිද? කවුද ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්? [බාධා කිරීම්] ෙමතැන බබ්බු
ෙවන්න හදනවා. ෙතොත්ත බබාලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් නඟන්න තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා අපි බබ්බු කියලා. ඒ
වචනය ඉල්ලා අස් කරගන්න ඕනෑ. බබ්බු නැහැ ෙමහි.
මන්තීවරුයි ඉන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් බබ්බු
ෙකොෙහේ ඉන්නවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ වචනය ඉල්ලා
අස් කරගන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒක ඉල්ලා අස් කරගන්න
ඕනෑ. බබ්බු ෙනොෙවයි ෙම් ඉන්ෙන්; මන්තීවරුයි.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් නඟනවා.

ෙමොකක්ද ඉල්ලා අස් කර ගන්න ඕනෑ?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

බබ්බු ෙවන්න හදනවා. ෙතොත්ත බබාලා.

මම එය ඉල්ලා අස් කරගන්නවා.

කථානායකතුමා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

රීති පශ්නයක් නඟනවා ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, මට වරපසාද පශ්නයක් නඟන්න
තිෙබනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

රජයත්, නීතිඥ සංගමයත් ජනාධිපතිතුමාව ෙනොමඟ යවලා[බාධා කිරීම්]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා-

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

හරි. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථාව කරෙගන
යන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දයක් තිබුණා. අපි බලන්න ඕනෑ ඒ ඡන්දය
ෙදන ෙකොට මන්තීවරුන්ෙග් අරමුණ වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා.
What was the intention of the legislation? ෙමොකක්ද ඒ
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්? 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා න්යාය
පතෙය් සඳහන් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන් ෙම්කයි. ඔක්ෙකෝම
සඳහන් කරලා එහි අවසාන වශෙයන් සඳහන් කර තිෙබන්ෙන්,
"...පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ඉහත
නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ..... ෙයෝජනා
කර සිටිමු." කියලායි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

අපි ජනාධිපතිතුමාට ෙනොෙවයි ෙදොස් කියන්ෙන්, රජයටයි.

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

ඒ ඉහත නම් සඳහන් මන්තීවරු කියන්ෙන් කවුද?
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

You can speak later. ඇත්තටම එදා පාන්දර තුන වන ෙතක්
ෙම් ෙයෝජනාව විභාග කළා. ඒ අවස්ථාෙව් සියලු ෙදනා නිදිමෙත්
හිටිෙය්. ඒක ෙන් ඇත්ත. එවකට ආණ්ඩුවට බහුතරය තිබුණු නිසා
ෙමොකක් ෙහෝ දමා ෙම් ෙයෝජනාව සම්මත කරමුය කියන මතෙය්
තමයි ඇත්ත වශෙයන්ම එදා ආණ්ඩු පාර්ශ්වය හිටිෙය්.
ජනාධිපතිතුමා එදා අයිටීඑන් එෙක්, ජාතික රූපවාහිනිෙය් කිව්වා,
"2013 ජනවාරි මාසෙය් 11 ෙවනි දා සම්මත වුෙණ් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්" කියා. ඒක ඇත්ත. මම දන්ෙන්
නැහැ, ෙම් වැරැද්ද කවුරු ෙකරුවාද කියා. නීතිඥ මහත්වරු
ෙකරුවාද, ෙවන කවුරුවත් ෙකරුවාද කියා මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

ආපස්සට හරවන්න බැහැ, අපි ඡන්දයට දමමු." කියා. මම
ඔබතුමාට ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "ඡන්දයට දාලා පශ්නය විසඳනවා
නම්, බහුතරය තිබුණු පළියට විවාදයක් ෙමොකටද?" කියන
කාරණය. ෙම්ක පැහැදිලි වැරැද්දක්. එදා ජනාධිපතිතුමා ජාතිය
අමතනෙකොට කිව්ෙව්, "එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත වුෙණ්
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි,
ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක්." කියා. ඒක
ඇත්ත. ෙම් වාර්තා බැලුවාම එය සක් සුදක් ෙසේ පැහැදිලියි. ෙම්ක
කවුරු ෙකරුවාද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. පාන්දර තුන වන ෙතක්
පිටු එක්දහස් ගණනක් අධ්යයනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපි එදා
ෙම්වා ෙපන්වා දුන්නා. මම නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට
කියනවා, රෑ අට වන ෙතක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්ක කථා කරන්න
ඕනෑ නැහැ කියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා ෙන්,
ජනාධිපතිතුමා. එතුමාෙගන් අහන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේලා
අහන්න බයයි. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඉදිරිපත් කෙළේ සභානායකතුමා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සභානායකතුමනි, ඔබතුමා තමයි ඉදිරිපත් ෙකරුෙව්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, රීති පශ්නයක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙග් රීති පශ්නය
ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා එදා තීන්දුවක්
දුන්නා. ඒ තීන්දුවට විරුද්ධවයි අද ෙම් කථා කරන්ෙන්. ගරු
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුවකට විරුද්ධව ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට කථා කරන්න බැහැ ෙන්?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒකටත් පිළිතුරු දීලා ඉන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නැඟිටලා
කිව්වා, "පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි
ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව අනුව ෙයෝජනා කරමු." කියා. ඡන්දය ෙදනෙකොට
අරමුණ වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අරමුණ එන්ෙන් ෙයෝජනාෙවන්.
උසාවියට ගියාම වුණත් පනතක් සම්මත වුණාම අපි කථා
කරන්ෙන් අරමුණ ගැනයි. What is the intention of the
legislation? ෙමොකක්ද අරමුණ? අරමුණ වුෙණ් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම. ගරු කථානායකතුමනි, එදා ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් වුණාම මම ඔබතුමාට කිව්වා, "ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරියට
අරෙගන යන්න බැහැ." කියා. මම ඔබතුමාට එෙහම කිව්ෙව්
නැද්ද? පසුව ඔබතුමා අපව ඔබතුමාෙග් කාමරයට අඬගහලා එදා
අපට කිව්වා, "ෙම්ක දැන් දුරදිග ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්, ෙම්ක

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

මට විනාඩියක් ෙදන්න. ෙම් විවාදය අපි ලබා ගත්ෙත් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට කරුණු ඉදිරිපත් කරලායි. එතුමා කිව්වා, "ෙම්ක
විවාද කරන්න, කිසිම පශ්නයක් නැහැ." කියා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

විවාද කරන්න. නමුත්, මම පුන පුනා කියන්ෙන් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් නැවත ස්ථාපිත
කරන්න පියවර ගත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා කියලායි. එතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිද්ධ ෙවච්ච
ෙද්වල් දැක්කා. ෙම් වාර්තා බැලුවාම, ඒ වාෙග්ම අපි ඉදිරිපත්
කරපු තර්ක දිහා බැලුවාම එතුමාට ෙපනුණා, එදා විශාල වැරැද්දක්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාය කියා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග
විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් නැතිව ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් සම්මත කරලා එතුමිය
ඉවත් කරන්න පුළුවන්ද? අනික් එක, ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග
විනිශ්චයකාරතුමියෙග් සමු ගැනීෙම් උත්සවය එදා පැවැත්වූවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණය සාධාරණ වන්ෙන් ඒකට
පිළිගැනීමක් තිෙබනවා නම්. එදා ජනාධිපතිතුමා ගත් තීරණය මුළු
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයම පිළිගත්තා. මුළු ඇපැල් අධිකරණයම
පිළිගත්තා. නීතිඥ මහත්වරු සියයට 99.9ක්ම පිළිගත්තා.
අධිකරණ ෙසේවා සංගමෙය් සියලු විනිශ්චයකාරවරු ඒක
පිළිගත්තා. Ultimately, what is important is whether this
decision is accepted by the members of the legal fraternity.
ඒ තීරණය සියලු ෙදනාම වාෙග් පිළිගත්තා. මම හිතන හැටියට එදා
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකරුෙව් අෙප් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
සභානායකතුමා. එතුමාට කවුරු උපෙදස් දුන්නා ද මම දන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග විනිශ්චයකාර
ධුරයට පත් කරන්න තීරණය ගත්ෙත් අපි ෙනොෙවයි, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමායි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ තීරණයට ආෙව්, එදා
2013 ජනවාරි 11වන දා අපි ඉදිරිපත් කළ නීති තර්ක එතුමා
කිෙයව්වායින් පසුවයි. එදා විශාල වැරැද්දක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන
බව එතුමාට ෙත්රුණා. ඒකයි එතුමා එදා ජාතික රූපවාහිනිෙය්
කිව්ෙව්. ෙම් කාරණය මීට වඩා තර්ක කරන්න අවශ්ය නැහැ කියා
මම හිතනවා. එම නිසා මෙග් කථාව මම ෙමතැනින් හමාර
කරනවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා
ෙමම විවාදය සම්බන්ධ සමහර කරුණු හරියට අනාවරණය කෙළේ
නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මම අවධානය ෙයොමු කරවනවා-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

You can reply later.
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)
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ලද විෙශේෂ පකාශෙයන් පැන නඟින කරුණු සම්බන්ධෙයන් සහ
ඒවාට අදාළව ෙම් විවාදෙය්දී කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට මම
සූදානම් ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මට ලැබී තිෙබන
කාලය මිනිත්තු 10ක් නිසාත්, මෙග් පකාශය යතුරු ලියන පිටු 9ක්
දක්වා දිෙවන නිසාත් මෙග් කථාව අවසානෙය්දී ෙම් සම්පූර්ණ
පකාශය සභාගත කිරීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්
කරන ලද පකාශය පදනම් කර ෙගන තමයි ෙම් විවාදය
පැවැත්ෙවන්ෙන්. එම නිසා ෙමහිදී මෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්ෙන්, එතුමාෙග් පකාශෙයන් පැන නඟින කරුණු
සම්බන්ධෙයන් සහ ඒ පැන නඟින කරුණුවලට තාර්කික
පදනමක් මත පිළිතුරු ඉදිරිපත් කිරීමටයි. ඒ අනුව, එතුමා මූලික
වශෙයන් මතු කළ කාරණය ෙමන්න ෙම් ආකාරයට
සම්පිණ්ඩනය කර මා ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම හා ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කිරීම
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107.(3) සහ ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.
අනුව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම ෙයෝජනාෙව් දීර්ඝ වශෙයන්
කරුණු සඳහන් ෙවනවා. එතුමා කළ පකාශෙය්දී ඒක ෙකොටස්
ෙදකකට ෙබදුවා.

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

No. මට අවශ්ය ෙම් කාරණාව පැහැදිලි කරන්නයි. [බාධා
කිරීම්] Sir, I rise to a point of Order.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Point of Order එක ෙමොකක්ද?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු කථානායකතුමනි, එදා ඒ සාකච්ඡාෙව්දී, ඒ ෙයෝජනාව
ස්ථිර කළ අවස්ථාෙව්දී ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හිටපු
ඇමතිතුමා-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට කථාවක් තිෙයනවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී -

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මට කථාවක් නැති නිසා මා ෙම් කාරණය මතු කෙළේ. [බාධා
කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම් පසුව -[බාධා කිරීම්] ෙහොඳයි. ගරු ඒ.ඩී. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා.
[අ.භා. 2.39]

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා විසින් පසු ගිය 30වන දා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරන

එකක් තමයි ෙයෝජනා සම්මතය. ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්
නිර්ෙද්ශ වාර්තාවත් එක්ක ඉදිරිපත් කළාම ඊට සමගාමීව සිදු
වන්නා වූ ෙයෝජනා සම්මතය. ඒෙක් මුල් ෙකොටස තමයි මන්තීවරු
117 ෙදෙනකු විසින් අත්සන් කර ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම්
විමර්ශනය කිරීම සඳහා ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කළ යුතුය
කියන ෙකොටස. ෙම් ෙයෝජනාෙව් ෙම් ෙකොටස් ෙදකම තිෙබනවා.
ඒ අනුව තමයි 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11වන දා ඡන්දය විමසන
අවස්ථාෙව්දී සභාව කල් තබා ෙම් සියලුම කරුණු සලකා බලා
ගරු කථානායකතුමාෙග් අවසාන තීරණය දැනුම් දුන්ෙන්. ෙම්
ඡන්ද විමසීම කරන්ෙන් කුමටද? ඡන්ද විමසීම කරන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු කමිටුෙව් වාර්තාව පදනම් කර
ෙගන ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත් මසක කාලයක් දීලා, මසක
කාලය අවසන් වුණායින් පස්ෙසේ විවාද කර ෙම් සභාෙව් ඒ
ෙයෝජනාව සම්මත කිරීම සිදු කරන නිසා.
ඊළඟට, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාව අරෙගන එහි මුල්
ෙකොටස බැලුවාම ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා, -එතුමා
කියනවා- ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම සඳහා නැවත ඡන්ද
විමසීමක් කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ කියා. එතුමාෙග්
කථාෙව් ෙදවන පිටුෙව් හතරවන ෙඡ්දෙය් ඉතාමත් පැහැදිලිව
සඳහන් ෙවනවා, "නිරායාසෙයන්ම සිදු වන්නක්" කියා. ඒ
කියන්ෙන් ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(2) යටෙත් ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම නිරායාසෙයන්ම සිදු වන්නක්. "එෙසේ කිරීම
සඳහා ෙවනමම ෙයෝජනාවක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ" කියා
තිෙබනවා. ෙම්, එතුමාෙග් පකාශෙය් එක තැනක කියන
කාරණයක්. එෙසේ කියන ගමන්, ෙම් ෙයෝජනාව ෙකොටස් ෙදකක්
හැටියට අරෙගන, එතුමාෙග් පකාශෙය් 4වන පිටුෙව් කියා
තිෙබනවා, ෙදවන ෙකොටස කියාත්මක ෙවලා නැහැ; ඒ නිසා
අවසාන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුෙව්ත් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කිරීම සඳහාය කියලා. එතෙකොට එතුමාම කියනවා,
නිරායාසෙයන්ම කමිටුව පත් ෙවනවාය කියලා. ඊට පසුව
එතුමාෙග් පකාශෙය් අවසාන භාගෙය්දී නැවත කියනවා, ෙත්රීම්
කාරක සභාවට තමයි අවසාන ඡන්ද විමසීම කෙළේ කියලා. ඒ
අනුව ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශෙය්ම තැන් ෙදකක කරුණු
පරස්පර විෙරෝධී ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මම දීර්ඝ වශෙයන් ඊළඟ කරුණු
කියන්න යන්ෙන් නැහැ. කරුණු හැටියට පමණක් කියනවා. මම
ෙදවන කාරණය කියන්නම්. ෙත්රීම් කාරක සභාව සමන්විත වූෙය්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 6 ෙදෙනක් සහ විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් 4 ෙදෙනකුෙගන්. ෙමම ස්ථාවර කාරක සභාව
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විපක්ෂය පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි විපක්ෂය ෙත්රීම් කාරක
සභාවට සහභාගි වුෙණ්. ෙම් ෙත්රීම් කාරක සභාව හිටපු අග
විනිසුරුතුමිය සහ නීතිඥ කණ්ඩායමත් පිළිගත්තා. ඒ නිසා තමයි ඒ
අය දින තුනක් ෙත්රීම් කාරක සභාව ඉදිරියට ආෙව්. හැබැයි ඉන්
පසුව ඒ අය ආෙව් නැහැ. එයින් ඉවත් ෙවලා ගියා. ඒ සමඟම
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුත් ඉවත්ව ගියා. නමුත් ෙත්රීම් කාරක සභාව
දිගටම පවත්වාෙගන ගියා. එෙහම නම් ෙත්රීම් කාරක සභාව
ස්ථාපනය වූ බවත්, ෙත්රීම් කාරක සභාව පිළිගන්නා බවත්
විපක්ෂය සහ අගතියට පත් පාර්ශ්වය කියන ඒ ෙදපාර්ශ්වයම
පිළිගත්තා. එෙහම නම් ෙමොකටද අපි ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත්
කරන්න නැවතත් අවසාන ඡන්ද විමසීමක් කරන්ෙන්? එයින්ම
ගම්යමාන ෙවනවා, අවසාන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වූෙය් ෙම්
නිර්ෙද්ශය -වාර්තාව- ඉදිරිපත් කරලා ඒ වාර්තාව ෙම් ගරු සභාෙව්
ෙයෝජනා සම්මතය කිරීම සඳහා බව.
ඊළඟ කාරණය තමයි, ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාෙව් 4වන
පිටුෙව් සඳහන් කරනවා, ස්ථාවර නිෙයෝග 78.අ (6) යටෙත්
වාර්තාවක් ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ කියා. ඒක
එතුමාෙග් පකාශෙය් සඳහන් ෙවනවා. එෙහම නම් ගරු
කථානායකතුමනි, ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මැතිතුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන් තිබූ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව්, ඔබතුමාෙග් කාර්ය
මණ්ඩලය සකස් කළ, 2012.12.08 දිනැති පාර්ලිෙම්න්තු පකාශන
මාලා අංක 187 ෙවළුම I හා ෙවළුම II කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක
වාර්තාව ෙනොෙවයිද? ගරු අගාමාත්යතුමා කියනවා, වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියා. ඒක වාර්තාවක් ෙනොෙවයි නම්
පාර්ලිෙම්න්තු පකාශන මාලා අංක 187 ෙවළුම I හා ෙවළුම II
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා මම පශ්න කරනවා. මම උපුටනයන්
ගන්ෙන් ඒවායින්මයි.
ඊළඟට, ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙම් සඳහා නියමිත ආකාරෙයන් පියවර
අරෙගන තිෙබනවා. ඊළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 78(අ) අනුව
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාෙව් ෙම් ෙකොටස් ටික අඩංගු ෙවනවා.
(1)

ෙත්රීම් කාරක සභාවක් පත් කිරීම.

(2)

එම ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් තීරණය අනුව වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කිරීම.

(3)

නිර්ෙද්ශ අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
එම
වාර්තාෙව්
ෙයෝජනාවක් සම්මත කිරීම.

(4)

එම ෙයෝජනා සම්මතය ස්ථාවර නිෙයෝග 78 (අ) 7 අනුව
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත කථානායකතුමා විසින් දන්වා
යැවීම.

ෙම් සියලු කරුණු සැලකිල්ලට අරෙගන තමයි
කථානායකතුමාෙග් අවසාන තීන්දුව පකාශ කරලා ඉන් පසුව ඡන්ද
විමසීම සිදු කරනු ලැබුෙව්.
ඊළඟට, 43වන අග විනිසුරුතුමිය ධූරෙයන් ඉවත් කිරීෙම්
පටිපාටිය ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2), 107(3) සහ ස්ථාවර
නිෙයෝග 78(අ) අනුව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. කිසිම ෙදෝෂයක් නැහැ.
ඊළගට, එම ෙයෝජනා සම්මතෙය් තීරණය ස්ථාවර නිෙයෝග
78(අ)(7) අනුව ගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත දන්වා යවා තිෙබනවා.
ඒකත් නිවැරදිව සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම දැන්වීම අනුව හිටපු
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 107(2) යටෙත් 43 වන අග විනිසුරුතුමිය ධූරෙයන්
ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒකත් ව්යවස්ථානුකූලව කර තිෙබනවා.
ඊළඟට, 2013.01.13 දින වන විට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිසුරු ධූරය හිස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ හිස් වූ ධූරයට 44වන අග
විනිසුරු ෙමොහාන් පීරිස් මහතා විධිමත්ව පත් කර තිෙබනවා. ඒ

නිසා ගරු අගාමාත්යතුමා 30වැනි දා කරපු පකාශය මත එළඹිය
හැකි නිගමන ෙමොනවාද?
(1) ගරු අගාමාත්යතුමාට ෙමම පකාශය කිරීමට පදනම් වූ
ෛනතික හා ෙසසු කරුණු උපකල්පන මත සිය
පාණ්ඩිත්යය හුවා දැක්වීමට නීති විශාරදයින් යයි කියා
ගන්නා අය විසින් ෙහෝ නීතිඥ සංගමය නිෙයෝජනය
කරමින් සිය මතය තහවුරු කර ගැනීමට මුල සිටම
උත්සාහ දැරූ පිරිසකෙග් බලපෑමට යටත්ව ගනු ලැබූ
තීරණ සාධාරණීකරණය කිරීමට කරන ලද පකාශයක් බව;
(2)

(3)

ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් ෙමම පකාශය තුළම පධාන
කරුණ සම්බන්ධෙයන් එනම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා
සම්මතයක් සිදු වූවාද යන්න සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්
107 (2), 107 (3) හා ස්ථාවර නිෙයෝග 78 (අ)
සම්බන්ධෙයන් පරස්පර විෙරෝධයක් ඇති බව;
මා ඉහතින් දැක්වූ කරුණු හා තර්ක මත 43වන අගවිනිසුරු
ඉවත් කිරීම හා 44වන අගවිනිසුරු පත් කිරීම ආණ්ඩු කම
ව්යවස්ථාවට එකඟව සිදු ෙකොට ඇති බව;

(4)

එම නිසා අග විනිසුරු ධුරය හිස්ව ෙනොතිබුණි යන තර්කය
පතික්ෙෂේප කරනු ලබන බව;

(5)

එම නිසා 2015.01.29 ෙහෝ ආසන්න දිනක දී 43
අගවිනිසුරු නැවත ෙසේවයට පැමිණ විශාම යාම
සම්පූර්ණෙයන්ම විධි විෙරෝධී හා ව්යවස්ථා විෙරෝධී බව;.

(6)

කියා දාමය ෙම් අයුරින් වන නිසා 45වන අගවිනිසුරු පත්
කිරීම ද යමකුට ව්යවස්ථානුකූල ද යන්න පශ්න කිරීෙම්
හැකියාවක් ඇති බව;.

(7) 44 වන අග විනිසුරු ධුරය දරමින් 2013.01.13 දින සිට
2015.01.28 දින දක්වා ෙදන ලද තීරණ, නිෙයෝග පශ්න
කිරීමට ලක් වනු ඇත. ආණ්ඩු කම ව්යවස්ථාෙව් 119(2)
මඟින් අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය අනුව "නිර්බල
ෙනොවන්ෙන්ය" යන්න පිළිගත ෙනොහැකි බව;
ෙහේතුව 119(2) වන ව්යවස්ථාව කියවන්න ඕනෑ, 119(1)
වන ව්යවස්ථාවත් එක්කයි.
(8) ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය මඟින් පමණක් කළ යුතු ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව අනුව අර්ථ නිරූපණ ඇතුළු ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 118 වන ව්යවස්ථාෙව් ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
අධිකරණ බලය, එෙසේ බලය නැති අය විසින් කියාත්මක
කළාද යන පශ්නය මතු වන බව.
(9) වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙනොමඟ යවා ඇති බව;
(10) අනාගතෙය් යම් දිනයක ෙමම සමස්ත කියා දාමයම එනම්
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය හා ඊට පදනම් වූ කරුණු
ව්යවස්ථාදායකය විසින් හා ෙශේෂඨ
් ාධිකරණය විසින් නැවත
සමාෙලෝචනයකට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇති බව;
(11) පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර භාවය අභිෙයෝගයට ලක් කර
ඇති බව;
(12) ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය 44වන අග විනිසුරු
ෙමොහාන් පීරිස් සම්බන්ධෙයන් ද්ෙව්ශ සහගතය, ව්යාජය,
සාවද්යය. එය එම පකාශෙය් අන්තර්ගතෙයන් ද එම
පකාශෙය් 5වන පිටුෙව් 4වන ෙඡ්දෙය් සඳහන්
අන්තර්ගතෙයන් ද, එම පකාශෙය් 5වන පිටුෙව් 4වන
ෙඡ්දෙය් සඳහන් 2015.01.21 දින ජනාධිපති ෙල්කම්ෙග්
දැනුම් දීම අනුව ෙමොහාන් පීරිස් මහතා සම්බන්ධෙයන් වූ
සඳහන පරස්පර විෙරෝධි වී ඇති බව;
(13) තම පකාශය අනුව, අග විනිසුරු ධුරය හිස්ව තිබුණා නම්,
44වන අග විනිසුරුට ඉල්ලා අස්වැන්නැයි කීෙව් ඇයි ද
යන්න;
(14) ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් හැසිරීම අග විනිසුරු ධුරයට
ෙනොගැලෙප් නම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) වන
ව්යවස්ථාව යටෙත් කටයුතු කළ හැකිව තිබුණු බව;
(15) ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් හැසිරීම එෙලස නම් තානාපති
ධුරයට සුදුසු වූෙය් ෙකෙසේද යන බව?
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ඒ අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය අනුවමයි.
(16) 43වන
අග
විනිසුරුතුමියෙග්
ස්වාමි
පුරුෂයා
සම්බන්ධෙයන් පශ්න කෙළේ ෙවනින් කවුරුවත් ෙනොව,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ නිෙයෝජ්ය
අමාත්ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මැතිතුමායි. එය ෙවළුම
208, 2012.05.23 දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු 952-960
තීරුවල සඳහන් ෙවනවා.
(17) 44වන අග විනිසුරු ෙලස ෙමොහාන් පීරිස් මහතා හැර
ෙවනත් අයකු පත් වූෙය් නම් තත්ත්වය ෙකෙසේද? ඒත්
ෙමෙසේම ද? එෙසේ ෙනොෙව් නම් ෙවනස් වන්ෙන්ද යන බව;
ඒ පශ්නයටත් තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිතුරු ෙදන්න.
(18) ෙමම රජය අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය බලපෑමක් කර
තිෙබනවා. ෙමය ෙපොෙරොන්දු වූ යහපාලනය යන බව;
(19) ගරු අගාමාත්යතුමා, හිටපු අග විනිසුරු ෙනවිල්
සමරෙකෝන් මහතා ඉවත් කිරීෙම්දී විමර්ශනය අතරතුර
එතුමාට ඉල්ලා අස්වීමට පසු බිම සැකසූ සිය
පූර්වගාමීන්ෙග් ආදර්ශය ලබා ෙගන එය අසාර්ථක වූ විට
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙනොමඟ යවා විධායක බලය
පාවිච්චි කර ඇති බව සමස්ත පකාශය කියවූ විට පැහැදිලි
වන බව;
ඉතිහාසෙය්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිසුරුවන්ට
එෙරහිව
උද්ෙඝෝෂණය කර අත් දැකීම් ඇති පක්ෂයක ඉහත දැක්වූ ෙලස
තමන් විසින්ම පත් කළ අගවිනිසුරු ෙනවිල් සමරෙකෝන් මහතා
ඉවත් කිරීමට ගත් පියවර නැවත සිහි ගන්වමින් ඔවුන් තමන්ෙග්
අතීතය ෙවනස් කිරීමට සූදානම් නැති බවත් අධිකරණය බිය
ගන්වා, ජනතාව බිය ගන්වා ෙගන යන එදා ධර්මිෂ්ට පාලනය
ෙවනුවට අද යහපාලන කඩතුරාවවට මුවා වී ෙගන යන පාලනයක
ආරම්භය සනිටුහන් කළ බව ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශෙයන්ම
සනාථ කර ඇති බව අවසාන වශෙයන් පකාශ කරමි.
ගරු කථානායකතුමනි, මා මුලින් සඳහන් කළ පරිදි මෙග් ෙම්
කථාවට අදාළ ලියැවිල්ල සභාගත* කරනවා.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
[අ.භා. 3.26]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමය, ෙම් රෙට්
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙක්න්ද කර ගත් කටයුතු ගණනාවක්
පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙමොෙහොත. මම මතක් කරන්නට කැමැතියි,
ෙමොන්ෙටස්කිව් කියන ව්යවස්ථාදායක ක්ෙෂේතය පිළිබඳ
දාර්ශනිකයාෙග් බලතල පංගු කිරීෙම් න්යාය කියාත්මක වුෙණ්
ව්යවස්ථාදායකය, විධායකය, අධිකරණය අතර පැහැදිලි බලතල
ෙබදීමක්, බල තුලනයක් කියාත්මක කරලා පජාතන්තවාදය
ශක්තිමත් කිරීෙම් දර්ශනයක් මත බව. ඒක තමයි ඒ
ෙමොන්ෙටස්කිව් දාර්ශනිකයා ෙලෝකයාට ඉදිරිපත් කෙළේ.
ස්වාධීන අධිකරණයක් පැවැත්වීම අතිශයින්ම වැදගත්
කාරණාවක්. ඒ වාෙග්ම වටිනා කාරණාවක්. අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය පජාතන්තවාදෙය් පදනමට අතිශයින්ම වැදගත්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

298

වනවා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් 10වැනි අග විනිශ්චයකාර ශීමත් ෙජරාඩ්
ෙබනන් මැතිතුමා ෙමෙහම කියනවා.
“Judicial independence does not exist to serve the judiciary;
nor to serve the interests of the other two branches of
government. It exists to serve and protect not the governors but
the governed”.

"අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පවතිනුෙය් අධිකරණයට ෙසේවය
කිරීම පිණිස ෙහෝ ආණ්ඩු කමෙය් අෙනකුත් අංශ ෙදකට ෙසේවය
කිරීම පිණිස ෙනොව, එය පවතිනුෙය් පාලකයාට වඩා පාලිතයා
ෙවත ෙසේවය සලසමින් ඔහු ආරක්ෂා කිරීමටය"
ගරු කථානායකතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 වන
ව්යවස්ථාවට අනුව විනිශ්චයකරුවන් පත් කරන්න පුළුවන්; ඉවත්
කරන්න පුළුවන්. 2012 ෙනොවැම්බර් පළමුවැනි දා මන්තීවරු 117
ෙදෙනක් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, එවකට සිටි අග
විනිශ්චයකාරවරියට විරුද්ධව. එෙලස ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත්
කරලා ෙනොවැම්බර් 06වැනි දා එය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය
පතයට ඇතුළත් කරලා, ෙනොවැම්බර් 14 වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළා. ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. යටෙත්
ෙචෝදනා 14ක් ඉදිරිපත් කරලා, එයින් තුනකට එවකට සිටි
අගවිනිසුරුවරිය වැරදිකාරිය බවට පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ
පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභා වාර්තාව 2012 ෙදසැම්බර්
08වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. 2013 වර්ෂෙය්
ජනවාරි 10වැනි දා, 11වැනි දා ඒ කරුණ විවාදයට ගත්තා. විෙශේෂ
කාරක සභාව පත් කිරීමට ගත් ෙයෝජනාව එදා පාර්ලිෙම්න්තුව
සම්මත කළා. ගරු කථානායකතුමනි, නමුත් කරන්න තිබුෙණ් එය
ෙනොෙවයි. අග විනිශ්චයකාරවරිය ඉවත් කිරීම ඉලක්ක කරගත්
ෙයෝජනාවක් ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත් විය යුතුව තිබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම එදා අනුගමනය කළ කමෙව්දය අතිශයින්ම ෙදෝෂ
සහිතයි.
ස්ථාවර නිෙයෝගවල 78ආ. (5) සහ (6) ෙදස බලන ෙකොට ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට අනුව පාර්ලිෙම්න්තු
සභාවට එදා ඉදිරිපත් වුෙණ් වාර්තාව පමණයි. නමුත් ෙම් ස්ථාවර
නිෙයෝගවල තිෙබනවා, සාක්ෂිත් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑය කියලා.
මම හිතන හැටියට එදා දින තුන, හතරක දිවා රෑ කියාවලිය තුළ
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරීමට බැරි වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි, ගරු
කථානායකතුමා විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු එකී
ෙයෝජනාව විධිමත්ව ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කරලා තිබුෙණ්
නැහැ. ෙමන්න ෙම් ෙදෝෂ සහිත තත්ත්වය නිසා පැහැදිලිවම එදා
ස්ථාවර නිෙයෝග උල්ලංඝනය වුණා. ඒ වාෙග්ම, එදා කියාත්මක
වුණු කියාවලිය ව්යවස්ථා විෙරෝධී කියාවලියක්, ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට
පටහැනි
වූ
කියාවලියක්
නිසා,
අග
විනිශ්චයකාරවරිය ඉවත් කිරීම අපි කිසිෙසේත්ම එදා පිළිගත්ෙත්ත්
නැහැ, අද පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ, ෙහට දවෙසේ පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ.
එවකට ගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශිරානි
බණ්ඩාරනායක අග විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කෙළේ, ව්යවස්ථා
විෙරෝධී පදනමක් තුළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අමු අමුෙව්
උල්ලංඝනය කරලා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අමු
අමුෙව් උල්ලංඝනය කරලා.
අද අපට ඇෙහනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතරභාවය
රකින්න
ඕනෑ,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ෛවරීත්වය රකින්න ඕනෑ කියලා කථා
කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාකාරකම් ෙවනුෙවන් ස්ථාවර
නිෙයෝග තිෙබනවා. උත්තරීතරයි, උත්තරීතරයි, උත්තරීතරයි
කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග උල්ලංඝනය කරන්නට
පාර්ලිෙම්න්තුවට හැකියාවක් තිෙබනවාද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එෙහම කියා කරන්න පුළුවන් ද?
ගරු කථානායකතුමනි, ෛනතික පිරුළක් තිෙබනවා, Lex
non a rege est violanda - the law must not be violated even
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by the King” - "නීතිය රජු විසින් පවා උල්ලංඝනය ෙනොකළ
යුතුයි" කියලා. ෙම්වා ෙලෝකය පුරාවට කියාත්මක ෙවන ෛනතික
සම්පදායයන්. අපි එක එක්ෙකනාට හිතුමතයට, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණාය කියලා, රෙට් පළාත් සභා බලය
තිබුණාය කියලා අපට ඕනෑ ඕනෑ විධියට හැසිෙරන්නට බැහැ.
[බාධා කිරීම්] එෙලස හැසිරුණු ගුණාංගයන් තුළ, එෙලස හැසිරුණු
රටාව තුළ අද විවිධ පුද්ගලයන්ට ඒ හැසිරීම් රටාෙව් ඵල විපාක
අත්විඳින්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මට කුතුහලයක් තිෙබනවා, ෙම්
ව්යවස්ථා විෙරෝධි කියාවලිය, ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝගවලට පටහැනිව
කියාත්මක වුණු කියාවලිය එදා පාලක පක්ෂය -ආණ්ඩු පක්ෂයඅවෙබෝධ කර ගත්ෙත් නැත්ෙත් ඇයි කියලා. ඒ ෙනොහැකියාවද,
අනවෙබෝධයද, ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන පිළිබඳව ෙනොදැනුවත්කමද,
කියවීෙම් ෙනොහැකියාවද, සාක්ෂරතාවෙය් යම් කිසි ඌනතාවක්ද?
එෙහම නැත්නම් ආඥාදායකත්වය උපෙයෝගි කරෙගන,
ඒකාධිපතිත්වය උපෙයෝගි කරෙගන හදිසිෙය්ම ඒ අග
විනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කිරීම හිතාමතාම ව්යවස්ථාව අමු
අමුෙව්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොෙවයිද? රෙට් ජනතාව ෙම්
පිළිබඳව ෙහොඳින් දන්නවා ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, උත්තරීතර යැයි කියපු ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව එදා පැහැදිලිවම කැන්ගරු උසාවියක් බවට පත්
වුණා. ස්වාභාවික යුක්තිෙය් මූලධර්ම - the rules of natural
justice - පැහැදිලිවම, බරපතළ විධියට උල්ලංඝනය කළා.
පක්ෂපාතිත්වය මුදුන්පත් කර ෙගනයි කටයුතු කෙළේ. පැහැදිලි
සවන් ෙනොදීමක් කියාත්මක වුණා. නින්දා, අපහාස කියාත්මක
වුණා. පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් පරුෂ වචන පාවිච්චි
කළා. ගරු කථානායකතුමනි, කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්නට ඕනෑ,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය ගැන කවුරු කථා කළත්, එදා
ආඥාදායකත්වයත්, ඒකාධිපතිත්වයත් රජ වුණ බව. ඒකයි සත්යය.
විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරය උපෙයෝගි කර ගනිමින්
ස්ථාවර නිෙයෝග, ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන සියල්ලක්ම උල්ලංඝනය
කරමින් එදා ෙම් සභාව තුළ කැලෑ නීතිය රජ වුණා. ඒකයි සිද්ධ
වුෙණ්. එදා කැලෑ නීතිය රජ වුණු යුගෙය් සිටි ෙබොෙහෝ ෙදනා අද
සාධාරණත්වය ගැන කථා කරනවා; පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කරනවා; යුක්තිය ගැන කථා කරනවා. කථා කිරීෙම් අයිතිය
තිෙබනවා, භාෂණෙය් අයිතිය තිෙබනවා. නමුත් කථාවට වඩා අප
ඒවා කියාවට නංවන්නට ඕනෑ.
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය දවස්වල ෙම් කියාවලිය
ෙකොෙහොමද කියාත්මක වුෙණ්? වර්තමාන ජනාධිපති ශීමත්
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, අෙප් ගරු අගාමාත්ය
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, පවීණ
නීතිෙව්දීන්, ව්යවස්ථාව පිළිබඳ විෙශේෂඥයන්, නීතිපතිතුමා යන ඒ
සියලු ෙදනාෙග්ම අදහස් ලබා ෙගනයි, ෙම් ඓතිහාසික,
ව්යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීම නිවැරදි කෙළේ.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිසුරු
ෙක්.
ශීපවන්
මැතිතුමා
අගවිනිශ්චයකාරතුමා හැටියට පත් කෙළේ කවුද? ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමායි. අද ෙමොකක්ද, විපක්ෂෙය් - ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් - සාමාජික, සාමාජිකාවන් ෙම් උත්තරීතර
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියන්ෙන්? එතුමන්ලා කියනවා, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් නායකතුමාව -අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව - ෙනොමඟ
යැව්වාලු. එතෙකොට ෙවනත් විධියකට තමුන්නාන්ෙසේලා
කියන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන ශීමතාණන් කියන්ෙන් කරුණක්
පිළිබඳව පැහැදිලිව ෙතොරතුරු ෙහොයා ෙගන, අවෙබෝධෙයන්,
පැහැදිලිව, පිරිසිදුව තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්නට බැරි ෙමොෙළේ
කලඳක්වත් නැති, බුද්ධියක්, ඥානයක් නැති පුද්ගලයකු කියලායි.
ඔබලාෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමාව එවැනි පුද්ගලයකු ගානට දා
කථා කිරීම මම දකිනවා, චින්තන ෙකොන්තාත්තුවක් හැටියට.

300
ෙම්ක චින්තන ෙකොන්තාත්තුවක්. මම පැහැදිලිවම කියනවා,
විරුද්ධ පාර්ශවෙය් නායකවරයා හැටියට නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමන්, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා හැටියට ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමන් ෙම් කරන්ෙන් ෙකොන්තාත්තුවක්.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

නැහැ, නැහැ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් ෙකොන්තාත්තුව- [බාධා කිරීම්] තමන්ෙග් නායකයාට මඩ
ගහන ෙකොන්තාත්තුවක්. ඒ නිසා තමයි කියන්ෙන්, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්නට බුද්ධියක්,
ඥානයක් නැහැ; හැකියාවක් නැහැ; වුවමනාවක් නැහැ කියලා.
[බාධා කිරීම්] හැබැයි, "සිරිෙසේන ආෙවොත් ෙකොටියා දිනනවා,
සිරිෙසේන ආෙවොත් තස්තවාදීන් දිනනවා, සිරිෙසේන ආෙවොත් රට
විනාශ ෙවනවා"යි එදා කියපු ෙම් විපක්ෂය අද එතුමා ළඟට ගිහින්
එතුමාෙග් ෙසෙරප්පු සුප් ෙබොනවා. [බාධා කිරීම්] ඒකයි සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් ෙසෙරප්පු සුප්
ෙබොනවා. [බාධා කිරීම්] ඒකයි ඇත්ත. [බාධා කිරීම්] ඒකයි සත්යය.
ඒ නිසා මම ඉල්ලීමක් කරනවා,-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කථානායකතුමා මුලසුන ගන්නවා ඇති.

ගරු

නිෙයෝජ්ය

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]
මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.

அக்கிராசனத்தினின்
[மாண் மிகு
சந்திம

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, කථාව කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලිවම සඳහන්
කෙළේ ශී පවන් මැතිතුමාව අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට පත්
කෙළේ රෙට් ජනාධිපතිවරයා හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා බවයි. ශී පවන් මැතිතුමාෙග් පත්වීම වැරදියි කියලා
ඔබතුමන්ලා අභිෙයෝග කරනවා නම්, ඔබතුමන්ලා කියනවා නම්,[බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ඔව්, කියනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එතුමාව පත් කිරීම වැරදියි කියලා,- [බාධා කිරීම්]
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ගරු මන්තීවරු

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(Hon. Members)

(The Deputy Speaker)

වැරදියි.

That is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්
ඔබතුමන්ලාෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමාට. එෙහම නම්
ඔබතුමන්ලා ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන් රෙට් ජනාධිපතිතුමාටයි.
ඒකයි ඇත්ත කථාව. වැරදියි කියලා කියනවා නම්, ෙකොන්දක්
තිෙබනවා නම් නමත් එක්ක පළෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලා
කියන්න, "වැරදියි" කියලා. හැංගිලා නිකම් "වැරදියි" කියන්න
එපා. භය නැතුව කියන්න, "වැරදියි" කියලා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ශී පවන් මැතිතුමාව පත් කළ විධිය වැරදියි කියලා
කියනවා නම් ෙකොන්ද ෙකළින් තබා ෙගන නැඟිටලා කියන්න.
නැඟිටලා කියන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා
කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)
(Hon. Members)

වැරදියි.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ඉල්ලීමක්
කරනවා, තමන්ෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමට ගිහින් එක
ෙදයක් කියලා, ෙමතැන ඇවිත් ෙබොරුවට තමන්ෙග්ම
ජනාධිපතිතුමාට, තමන්ෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමාට ඇඟිල්ල දික්
කරන එක නතර කරන්න කියලා. ෙකොන්දක් තිෙබනවා නම්
පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීමට ගිහින් තමුන්නාන්ෙසේලා කථා
කරන්න. ඒකයි මම කියන්ෙන්. නිකම් ෙබොරුවට විරුද්ධයි
කියනවා: වැරැදියි කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොන්ද
ෙකළින් තිෙබනවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙවලාෙවන්
අරෙගන කථාෙව් දී කියන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කළ
ෙද් වැරැදියි කියලා. මම අභිෙයෝග කරනවා. [බාධා කිරීම්] මම
අභිෙයෝග කරනවා. [බාධා කිරීම්] නිකම් ෙබොරුවට කෑ ෙකෝ
ගහන්ෙන් නැතිව ඉන්න.

ගරු මන්තීවරු

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒක වැරැදියි.

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තැබීෙම් විවාදය
ඉදිරිපත් කළ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා අස්වාභාවික
විධියට, ෙබොෙහොම ෙකටි කථාවක් කෙළේ. [බාධා කිරීම්] අෙප්
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා ෙබොෙහොම ෙකටි කථාවක් කෙළේ.
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා වග බලා ගත්තා, ෙබොෙහොම
ෙකටිෙයන් කථා කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා
අද දවෙසේවත් ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කළ පුද්ගලයාට
නින්දා කරන එක නතර කරන්න; අපහාස කරන එක නතර
කරන්න කියලා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා පරාජය පිළිෙගන
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] එදා "අයිෙයෝ සිරිෙසේන", "බයිෙයෝ
සිරිෙසේන" ගෑවා ෙන්ද? ඒ නිසා- [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

(Hon. Members)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ඒක වැරැදියි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please!ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාවට බාධා කරන්න
එපා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Hon. Sajith Premadasa)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම් රැස්වීෙම්[බාධා කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමා, ඒක මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් ඔබතුමා කථා
කළාද? පරදිනකම් බලා ෙගන-

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙමම සභා ගර්භය තුළ
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙග් හැසිරීම් රටාව
සහ mike එෙක් හඬ ෙනොවැෙටන ආකාරයට එල්ල කරන කරුණු
කාරණා තුළ අපිට පැහැදිලිවම ෙත්ෙරනවා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට අභිෙයෝගයක් එල්ල කරන්නට ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් අද කටයුතු කරමින් සිටින බව. ඒක
කනගාටුවට
කාරණාවක්
ෙවනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා
වන්දිභට්ටකම් කරලා, එතුමා ළඟ වැඳ වැටිලා එතුමාෙගන් සමාව
ඉල්ලන්නට ෙකොච්චර උත්සාහ කළත් මතක තබා ගන්න,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ජයගහණයට ෙලොකුම හයිය
ලබා දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි, අෙනකුත් පක්ෂයි කියන
එක.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපිට ෙපෙනනවා දිව
ෙදෙක් ෙද්ශපාලන සංදර්ශනය. දිව ෙදෙක් සංදර්ශනය.
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් ''චින්තන සරණං ගච්ඡාමි, චින්තන
සරණං ගච්ඡාමි.''
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකෙයක් තමයි නායකයා වුෙණ්.
[බාධා කිරීම්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සිරිෙසේන
ෙකොටියයි
කිව්ව
තමුන්නාන්ෙසේලා,
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ''සිරිෙසේන සරණං ගච්ඡාමි.'' ලජ්ජයි.
දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය. ෙකොන්දක් නැහැ; ආත්ම ගරුත්වයක්
නැහැ; ෙකළින් කථා කරන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙමම
විවාදය පිළිබඳව පසු ගිය සිකුරාදා මහා ආන්ෙදෝලනයක් ඇති
වුණා. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මන්තීවරු ෙමොකක්ද කෙළේ? එදා සිකුරාදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු සභා
ගර්භය තුළ ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට ඔවුන්ෙග් සුභ සාධනය
ෙවනුෙවන්, ඔවුන්ට ශක්තිය ලබා ෙදන්නට ෙගන එන්නට තිබුණු
පනත් සංෙශෝධනයක් හිතාමතාම නතර කළා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා. ෙමොකක්ද
point of Order එක?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙම් රෙට් ධීවරයාට ලබා දුන්නු සහන සියල්ලක්ම කපා
හරින්නට ෙම් විරුද්ධ පාර්ශ්වය කියා කළා. [ෙඝෝෂා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ෙජෝන් ෙපොලිස් අපට එපා! ෙජෝන් ෙපොලිස් අපට එපා! ෙජෝන්
ෙපොලිස් අපට එපා! [ෙඝෝෂා කිරීම්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒ ජාතික කුමන්තණය කෙළේ යුෙරෝපා හවුල ෙවනුෙවන්. ඒ
කුමන්තණය කෙළේ අධිරාජ්යවාදීන් ෙවනුෙවන්. [ෙඝෝෂා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තුව විනාඩි 10කට කල් තබනු ලැෙබ්.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්, අ.භා
3.26ට නැවත පවත්වන ලදී.
அதன்ப அமர் இைடநி த்தப்பட் , பி.ப 3.26 மணிக்கு
மீண் ம் ஆரம்பமாயிற் .
Sitting accordingly suspended till 3.26 p.m. and then resumed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථා කරන්න, ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා.

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙමම එක්සත් ජාතික
පක්ෂ රජය අෙප් ජනතාවට කරන මර්දනයට විරුද්ධව, එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් වැඩයට විරුද්ධව අපි හැෙමෝම නැඟී සිටිනවා.
[ෙඝෝෂා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

That is not a point of Order. ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය සිකුරාදා ෙමොකක්ද
කෙළේ? [ෙඝෝෂා කිරීම්] ෙම් රෙට් ධීවර පජාවට සහන ලබා
ෙදන්නට තිබුණු පනත් සංෙශෝධනය සාකච්ඡා කරන්නට ෙනොදී
සභාෙව් රීති අමු අමුෙව් උල්ලංඝනය කරමින් එය සහමුලින්ම
ඉවත් කරන්නට කටයුතු කළා. එය ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට
කරන ලද ෙලොකුම අපහාසයක්. ධීවර ජනතාව ලක්ෂ දහයකට දමා
තිබුණු ඒ යුෙරෝපා හවුෙල් සම්බාධක සියල්ලක්ම ඉවත් කරන්නට
ෙම් රජය කටයුතු කරන ෙකොට ෙමොකක්ද විරුද්ධ පාර්ශ්වය
කෙළේ? [ෙඝෝෂා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
(The Deputy Speaker)

Order, please! කරුණාකර නිශ්ශබ්ද ෙවන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පැහැදිලි කරමින්
සිටිෙය් ඉතා වැදගත් කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය සිකුරාදා
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් මන්තීතුමන්ලාෙග් විෙරෝධය මැද අෙප් රෙට්
ධීවර පජාව ලක්ෂ දහයකට හානියක් සිදු වුණා. ඒ හානිය තමයි
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට
ගැනීෙම් අවස්ථාව නැති වීම. එම පනත සංෙශෝධනය කිරීම හරහා
යුෙරෝපා සංගමය අෙප් රෙට් ෙකළවල්ලන්ට, සප්පරා ඇතුළු
සියලුම මත්ස්ය වර්ගවලට, අෙප් රෙට් අපනයනවලට දමා තිබුණු
සම්බාධක සියල්ලක්ම ඉවත් කරලීෙම් ඉඩ පස්ථාව මඟ හැරුණා.
කුමක් නිසාද? විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අග විනිශ්චයකාර ධුරයට පත්
කිරීම්, ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම් පිළිබඳව විවාදය තරෙය්ම ඒ
අවස්ථාෙව්ම අවශ්ය යැයි කියන ඒ ස්ථාවරය මත -ඒ තද ස්ථාවරය
මත- ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාවට අතිශය විනාශකාරී කියාවක්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් සියලු ෙදනාම
ඉෂ්ට කළා. ඒ හරහා එතුමන්ලා යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක ෙලොකුම
ෙලොකු ෙකොන්තාත්තුවක් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ
ෙකොන්තාත්තුව අනුව සම්බාධක ඉවත් කරනවාට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය පමුඛ විරුද්ධ පාර්ශ්වය විරුද්ධයි. ඒ නිසා තමයි සිකුරාදා ඒ
පනත් සංෙශෝධනය ෙගන එන අවස්ථාෙව් ඒ පැහැදිලි විෙරෝධතාව
ඉදිරිපත් කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්,
ගරු අගාමාත්යතුමන් ඒකමතිකව කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
සාමාජිකයන්ට පකාශ කළා, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා
එතුමන්ලා ෙදපළම හමු වුණාය කියලා. ෙබොෙහොම එළිපිටම, වග
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කීෙමන් කියන්ෙන්. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු අගමැතිතුමන්
ෙදන්නාම එකම පකාශයකුයි කෙළේ. ෙමොකක්ද පකාශය? හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා ලු, "තව ටික කාලයක්
ඉන්න ෙදන්න. ආණ්ඩුවට ඕනෑ විධියට තීන්දු ෙදන්නම්" කියලා.
[බාධා කිරීම්] පැහැදිලිවම එෙහම කිව්වා ලු. [බාධා කිරීම්] දැන් මම
ෙම් කථාව කියන ෙකොට - [බාධා කිරීම්] මම ෙම් කථාව කියන
ෙකොට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පුද්ගලෙයෝ කෑ ගහනවා. [බාධා කිරීම්]
මම ඒ අයෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා කියපු පකාශයට විරුද්ධව ඔබලා කෑ ගහන්න එපා
කියලා. [බාධා කිරීම්] ඔබලා කරන්ෙන් මහා ෙලොකු වරදක්. [බාධා
කිරීම්] මම ෙම් කියන්ෙන්, අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් කරපු පකාශය. [බාධා කිරීම්]
ඒ නිසා එක ෙදයක් පැහැදිලි ෙවනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] හිටපු අග විනිසුරුතුමා කටයුතු
කෙළේ පැහැදිලිවම විධායකෙය් රූකඩයක් හැටියටයි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා, what is your
point of Order?

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා
සභාව ෙනොමඟ යවනවා. Nomination ගන්න අප දන්නවා. අපට
nomination ගන්න අප දන්නවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්ද වන්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(The Deputy Speaker)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

විධායකෙය් රූකඩයක් හැටියටයි, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා
කටයුතු කෙළේ. ඒ වාෙග්ම හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය තනතුරින්
ඉවත් වුෙණ්ත් එතුමිය විධායකෙය් රූකඩයක් ෙනොවුණු නිසායි;
විධායකයට ඕනෑ ඕනෑ විධියට තීන්දු ලබා ෙනොදුන්නු නිසායි.
විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර පැහැදිලිවම
මම ෙම් අවස්ථාෙව් ෛනතික පිරුළක් ඉදිරිපත් කරන්නට
කැමැතියි. මම දන්ෙන් නැහැ, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ඉන්න අය කෑ
ෙකෝ ගහන්ෙන් ෙම්වා ගැන දැනුමක්, මිනුමක්, ඥානයක්, බුද්ධියක්
ෙනොමැති නිසා ෙම්වා අහන්නට අකමැති නිසාද කියලා. [බාධා
කිරීම්] "Quod ab initio non valet in tractu temporis non
convalesait" ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? [බාධා කිරීම්] What is
not valid at the beginning does not become valid with time.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම?
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon. Member, that is not a point of Order. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා කථා කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් බහුතරයක්
මන්තීවරුන්ෙග් හැසිරීම් රටාව දිහා බලන ෙකොට, ගුණාංගයන්
දිහා බලන ෙකොට අපට පැහැදිලි වනවා, ෙම් කැලෑ නීතිය නිසා
තමයි
එදා
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය
අග
විනිශ්චයකාරකමින් ඉවත් කෙළේ කියන කාරණය. එදා කියාත්මක
වුෙණ්ත් ෙම් කැලෑ නීතිය. තවම ෙම් අය පාඩමක් ඉෙගන ෙගන
නැහැ, ජනාධිපතිවරණ ජයගහණය පිළිබඳව. තවමත් ඉන්ෙන්
කෑලෑ නීති යුගයක. ඒකයි කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්;
ඒකයි භාෂණෙය් නිදහස නැත්ෙත්; ඒකයි අදහස් පකාශ කිරීෙම්
නිදහස නැත්ෙත්. බහුතරය හැම විටම උත්සාහ කරනවා, සුළුතරය
තළන්න, ෙපළන්න. හැබැයි, ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ෙම් සජිත්
ෙපේමදාසෙග් කථාව ඔබලාට නතර කරන්න බැහැ.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

"ආරම්භෙය්දී වලංගු ෙනොවන්නා වූ ෙදයට කාලය ගත වූ පසු ද
වලංගු භාවයක් ෙනොලැෙබ්." ෙමන්න ෙම් කරුණ ෙහොඳින් හිෙත්
තබා ගත්ෙතොත් වැදගත් කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ
කරනවා.
මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ෙපර මා කනගාටුෙවන් පකාශ
කරනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන විපක්ෂ
නායකතුමා ෙයෝජනා කරලා, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා
ස්ථිර කරලා වකාකාරෙයන් ෙම් ෙගනාෙව් ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් බව. [බාධා කිරීම්] ඉන්න ජනාධිපතිතුමාට
විරුද්ධව ෙයෝජනාවක්. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා ෙම් සභාෙව්දී
මයික් එෙකන් ෙනොෙවයි ඕවා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] මයික්
එෙකන් කථා කරන්න බයයි. ඇයි? Nomination හම්බ ෙවන්ෙන්
නැති ෙවයි කියන බයට. [බාධා කිරීම්] ඒ නිසා පිටු පස්ෙසේ
ඉඳෙගන කෑ ෙකෝ ගැහුවා, ඉන්න ජනාධිපතිතුමා අනවෙබෝධෙයන්
කටයුතු කරයි කියලා, ෙතොරතුරු ෙනොදැන කටයුතු කරයි කියලා.
එෙහනම් ෙම් අවස්ථාෙව් මම ගරු විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙගන් අහනවා -

ෙමච්චර කෑ ගහන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජිකයින්ට
මම පැහැදිලිවම ෙම් කාරණය කියන්න කැමැතියි. එතුමන්ලා
කියනවා, ශී පවන් මැතිතුමාව අග විනිශ්චයකාරතුමා හැටියට
පත් කරපු එක වැරැදියි කියලා. එෙහම කියන ගමන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
විපක්ෂ
නායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තු
කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා ශී පවන් මැතිතුමාෙග් පත් වීම සනාථ
කරලා තිෙබනවා; එකඟ ෙවලා තිෙබනවා; අනුමත කරලා
තිෙබනවා. ෙමන්න දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනය; ෙමන්න දිව ෙදෙක්
ෙද්ශපාලනය.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමොෙහොතකට
ෙම්
කාරණයට
සවන්
ෙදන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ශී පවන් මැතිතුමා පත් කරපු කමෙව්දයට
විරුද්ධ නම් ඔබතුමන්ලාෙග් විපක්ෂ නායකතුමා පාර්ලිෙම්න්තු
කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා අත උස්සලා තිෙබන්ෙන් ඇයි? ඇයි අත්
උස්සලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි එකඟ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඇයි ෙම්වාට
උත්තර ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට විනාඩි ෙදකක් ලබා
ෙදන්න මෙග් කථාව අවසන් කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරන්නට ෙපර මම ධම්ම
පදෙය් ෙපොඩි වදනක් කියන්න කැමැතියි. ඒකටවත් අඩු ගණෙන්
ෙපොඩ්ඩක් සවන් දීලා ඉෙගන ගන්න. ධම්ම පදෙය් එන ෙම් වදන
ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙමෙසේ
ෙද්ශනා කරලා තිෙබනවා.
"න තං කම්මං කතං සාධූ - යං කත්වා අනුතප්පති
යස්ස අස්සුමුෙඛො ෙරොදං - විපාකං පටිෙසවති"
දැන් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධම්ම පදයටවත්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගරු කරන්ෙන් නැහැ. ඒකට සවන්
ෙදන්නවත් ෙකොන්දක් නැහැ. ඒකටත් "හූ" කියනවා. ධම්ම
පදයටත් "හූ" කියන

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඉන්ෙන්. මම කියන්න කැමැතියි, ඒ ධම්ම පදෙය් එන ගාථාෙව්
ෙත්රුම ෙමොකක්ද කියලා. "යම් කියාවක් ෙකොට පසුතැවිලි වීමට
සිදුෙව්ද, කඳුළු පිරුණු මුවින් යුතුව හඬමින් විපාක විඳීමට සිදුෙව්ද,
එවැනි කියාවක් ෙනොකිරීම යහපත්ය." අඩු ගණෙන් ධම්ම පදෙය්
වදනින්වත් ඔබතුමන්ලාට බුද්ධිය, ඥානය, පඥාව පහළ ෙව්වා
කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා.
[අ.භා. 3.36]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට්
සම්පදාය අනුව ආණ්ඩුවක් මාරු ෙවලා තවත් ආණ්ඩුවක් එන
ෙකොට CTB එෙක් සභාපතිවරයා ෙවනස් ෙවනවා, Ceylon
Petroleum Corporation එෙක් සභාපතිවරයා ෙවනස් ෙවනවා.
[බාධා කිරීමක්] ඒ විධියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිසුරුවරයා
ෙවනස් වනවා කියන කාරණයට අප කවුරුවත් එකඟ නැහැ. ඒක
අනුමත කරන්න බැහැ. අත්පුඩි ගැහුවාද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නමුත් ෙම් ෙමොහාන් පීරිස්
කියන පුද්ගලයා අග විනිශ්චයකාරෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ පට්ටපල්
ෙහොෙරක්. ඔහු ෙම් රෙට් කවදාවත් අග විනිසුරු ධුරයට පත් වුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා බැංකුෙව් සභාපති ෙකෙනකු මාරු කරන එකයි,
CTB එෙක් සභාපති මාරු කරන එකයි, Ceylon Petroleum
Corporation එෙක් සභාපති මාරු කරන එකයි, ෙම් ෙමොහාන්
පීරිස් මාරු කරන එකයි අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ
පැහැදිලි ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, නීතිය වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාව යුක්තියත්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නීතිය වාෙග්ම යුක්තිය හා
සාධාරණත්වයත් ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්විය යුතුයි.

308
එදා ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීමට පධාන
ෙහේතුව වුෙණ් ෙවන ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි. එවකට හිටපු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට ඕනෑ වුණා, දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කර ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් තිබුණු අඩු පාඩු ටික ෙවනස්
කර ගන්න. තමන්ෙග් පැත්ෙතන් සිදු වුණු අඩුපාඩු ටික නැවත
ෙවනස් කර ගන්න, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය හරහා
ඉල්ලීම් කළා. හැබැයි ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය කිව්වා,
"ඒක කරන්න බැහැ" කියා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනෙය් සිදු වූ වැරැද්ද නිවැරදි කර ගන්න දරපු උත්සාහය
අසාර්ථක වුණාට පස්ෙසේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තීරණය කළා, බලය
පාවිච්චි කරලා; යුක්තියට පයින් ගහලා; නීති විෙරෝධී ආකාරයට
එදා හිටපු අග විනිසුරුතුමිය වූ ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
ඉවත් කරන්නට. ඒ ඉවත් කිරීම තමයි එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු
වුෙණ්.
හැබැයි, එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු වූ ඒ කියාදාමය
නීත්යනුකූල පදනමක් මත සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ සඳහා ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කළා. ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කරද්දීම අපි
කිව්වා, "ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් සංයුතිය වැරදියි" කියා. 7:11
සංයුතියට තමයි ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව පත් කෙළේ. ඒ ෙත්රීම්
කාරක සභාෙව්දී එවකට අග විනිසුරු ධුරය දරපු ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට අපහාස උපහාස, තර්ජන ගර්ජන ආදී
සියලු ෙද්වල්වලට මුහුණු ෙදන්නට සිදු වුණා. ඒ ෙත්රීම් කාරක
සභාෙව්දී ඇයට ඇයෙග් පැත්ෙතන් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට
සාධාරණ ඉඩක් දුන්ෙන් නැහැ. එතැන යුක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ.
එතැන නීතිය හරියට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
අග විනිසුරුවරිය හැටියට එතුමිය තමන්ෙග් නිර්ෙදෝෂීභාවය ඔප්පු
කිරීමට, කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට කාලය ඉල්ලුවා. නමුත් සරිලන
කාලයක් ලබා දීම සඳහාවත් එදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක
සභාව අනුමැතිය දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව අපි ඒ
ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් කියාදාමයට විරුද්ධව නැගී සිටියා. ඒ
ෙත්රීම් කාරක සභාව යන විධිය වැරදි නිසා, එය සදාචාර විෙරෝධී
නිසා, එය යුක්තිය පසිඳලීෙම් ෙත්රීම් කාරක සභාවක් ෙනොවන
නිසා අපි එයින් ඉවත් වුණා. ඉවත් වුණා විතරක් ෙනොෙවයි, එදා
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියව එෙලස ඉවත් කිරීමට එෙරහිව
පජාතන්තවාදීව ජනතාවත් එක්ක අපි අරගළ කළා, "එය වැරදියි,
එය නීති විෙරෝධියි" කියා. අපි එයට අදාළව විෙරෝධතාවන්
දැක්වූවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව ඇතුෙළේ
අපි අෙප් විෙරෝධය දැක්වූවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
ඇය
සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත්
කළ
ෙයෝජනාවලදී අපි ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා, "ෙම් ෙත්රීම් කාරක
සභා කියාවලිය සම්පූර්ණ වැරදියි; ඇයව ඉවත් කරන්න දරන ෙම්
උත්සාහය සම්පූර්ණ වැරදියි; ඒ නිසා අඩුම ගණෙන් විවාදයටවත්
අපි සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ." කියා. අපි විවාදයත් වර්ජනය
කළා. ඒ නිසා හිටපු අග විනිසුරුතුමිය වූ ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීමට එදා ෙම් රාජපක්ෂ පාලනය දරපු නීති
විෙරෝධී, අත්තෙනෝමතික උත්සාහය පැරදවීම සඳහා යුක්තිය
ෙවනුෙවන් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අපි අෙප් ශක්ති පමණින්
මැදිහත් වුණා. ඒ ශක්ති පමණින් ඇයට කවදා ෙහෝ දවසක
යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉෂ්ට කරන්න ඕනෑ කියන අරගළෙය් අපි
දිගටම හිටියා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇය ඉසිලුෙව් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක කියන ෙපෞද්ගලික චරිතය ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිසුරු ධුරය. ඒ අග විනිසුරු ධුරයට
බලපෑම් කරලා, එය ෙද්ශපාලන අතෙකොළුවක් බවට පත් කරන්න
හදපු, නීතිෙය් ආධිපත්යය බිඳ ෙහළන්න හදපු රාජපක්ෂ ඒකාධිපති
පාලනයට විරුද්ධවයි අපි එදා නැඟී සිටිෙය්. ඒ නිසා වසර
ෙදකකට පස්ෙසේ හරි හිටපු ෙශේෂ්ඨාධිකරණ අග විනිසුරුතුමිය
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීමට එෙරහිව අද ෙම් ගත් කියා මාර්ගය අපි
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විධියට මුළුමනින්ම අනුමත කරනවා,
අනුමත කරනවා. ෙදවතාවක්, තුන්වතාවක් ෙනොෙවයි, සිව් වැනි
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වතාවටත් අනුමත කරනවා. ඇයව ඉවත් කිරීමට කිසිදු ආකාරයක
ෙයෝජනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාෙව් නැහැ. ඇයව ඉවත්
කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්ෙන් නැතුව,
ඇයට එෙරහිව ෙචෝදනාවක් විතරක් විමර්ශනය කරලා, ඒ
ෙචෝදනාව මත පදනම් වූ ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ගත්තාට ඇයව
ඉවත් කරන්න බැහැ. ඒක අද ෙම් ඔබතුමන්ලාම කියන,
ඔබතුමන්ලාම කථා කරන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
හෑල්ලුවට ලක් කිරීමක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ නම් එදා රාජපක්ෂ පාලනයට තිබුණා,
අඩුම ගණෙන් ඒ ෙයෝජනාවවත් හරියට ෙගෙනන්න. ඒකවත්
හරියට ෙගෙනන්න හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරියට ෙගෙනන්න බැරි වුණා,
වරද්දා ගත්තා. ඇයව ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න
උත්සාහ කළා, ඒකත් වරද්දා ගත්තා. ඒකවත් හරියට කර ගන්න
බැරි වුණා. ඒෙකන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය හෑල්ලු
කෙළේ අපි ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
හෑල්ලු කෙළේ, එදා රාජපක්ෂ පාලනය නිෙයෝජනය කරපු
තමුන්නාන්ෙසේලා. ඒ නිසා ඒක වැරදියි. අදවත් ඒක ස්වයං
විෙව්චනාත්මකව දකින්න.
එදා රාජපක්ෂ පාලනයට "එෙහයි" කියපු එක අදවත් නතර
කරලා, අදවත් ෙම්ෙක් ඇත්ත තත්ත්වය ෙත්රුම් අර ෙගන ෙම්ක
ෙවනස් කරන්න මැදිහත් ෙවන්න කියා අපි ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා
සිටිනවා. එදා තමයි කැලෑ නීතිය කියාත්මක වුෙණ්. එදා තමයි
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වැටලුෙව්. එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වටලන්න [බාධා කිරීම්] අර පුංචි මහින්දලා; මැර කණ්ඩායම් ගිහිල්ලා කැති,
ෙපොලු අර ෙගන එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වටලලා අග
විනිසුරුතුමියට යන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කරුණාකරලා බාධා කරන්න එපා. මන්තීතුමා
කතා කරන්න.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

අග විනිසුරුතුමියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට යන්න දුන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීම්] එදා තමයි නියම මැදමුලන කැලෑ නීතිය කියාත්මක
වුෙණ්. ඒ කැලෑ නීතිය ෙවනස් කරලා යුක්තිය, සාධාරණත්වය ඉටු
කිරීෙම් වගකීම අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. [බාධා කිරීම්] ඒ ෙත්රීම් කාරක
සභාෙව්දී ගත්ත කියා මාර්ග, සම්මත කර ගත්ත ෙයෝජනාවල කිසි
තැනක ඇයව ඉවත් කිරීෙම් වගන්තියක් තිබුෙණ් නැහැ.
එදා ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි- [බාධා කිරීම්] එදා අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්න මහත්මයාට ගල්කිස්ෙසේදී
ගැහුවා. අද ෙවන කල් මංජුල තිලකරත්න මහතාට ගහපු චූදිතයින්
කවුද කියා ඔප්පු කර ගන්න බැරි වුණා. [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන
පරීක්ෂණ නැහැ; ඒ ගැන ෙපොලීසිය මැදිහත් වුෙණ් නැහැ; ඒ ගැන
නියම ආකාරෙයන් නීතිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. අධිකරණ
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙල්කම් මංජුල තිලකරත්නට පහර දීම
පිළිබඳව නීතිය කියාත්මක කරන්න පසු ගිය අවුරුදු ෙදකක
කාලයක් තිබුණා. ඒ කාලය තුළ ඔහුට පහර දුන්ෙන් කවුද කියලා
ඊට අදාළව රාජපක්ෂ පාලනයට නීතිය කියාත්මක කරන්න බැරි
වුණා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමන්ෙග් ෙගදරට එදා ෙවඩි තිබ්බා. ඒක කැලෑ නීතිය
ෙනොෙවයිද? ශී ලංකා නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති විජයදාස රාජපක්ෂ
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මහත්මයාෙග් ෙගදරට ෙවඩි තියපු එක කැලෑ නීතිය ෙනොෙවයිද?
ඒක තමයි කැලෑ නීතිය. [බාධා කිරීම්] ඒ කැලෑ නීතිය කියාත්මක
කළ මැරෙයෝ ෙකෝ! අල්ලා ගත්තාද? [බාධා කිරීම්] අල්ලා ගන්න
බැරි වුණා. [බාධා කිරීම්] අද කැලෑ නීතිය ගැන කතා කරනවා.
[බාධා කිරීම්] අද කැලෑ නීතිය කියාත්මක ෙවනවා නම් වැරැදියි.
[බාධා කිරීම්] වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට ගහපු එක
වැරැදියි. [බාධා කිරීම්] ෙතවරප්ෙපරුම මන්තීවරයාෙග් හැසිරීම
වැරැදියි. ඒවා නතර කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්] ඒවා වැරැදියි. අද
කැලෑ නීතිය කියාත්මක ෙවනවා නම් ඒ කැලෑ නීතිය නතර
කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් එදා කැලෑ නීතිය අනුමත කරපු අයට
ෙනොෙවයි. ඒකත් මතක තියා ගන්න ඕනෑ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමොහාන් පීරිස් නමැත්තා
පත් කිරීම පිළිබඳව අද ඔය කතා කරන අය එදා කිව්ෙව්,
"ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් කෙළොත් අෙපත් ෙරදි ගැලෙවනවා,
ආණ්ඩුෙවත් ෙරදි ගැලෙවනවා" කියායි. [බාධා කිරීම්] එෙහමයි
එදා කිව්ෙව්. [බාධා කිරීම්] අපට මතකයි ඒවා; රෙට් ජනතාවට
මතකයි ඒවා.[බාධා කිරීම්] ෙමොහාන් පීරිස්ව අග විනිසුරු ධුරයට
පත් කෙළොත් අෙපත් ෙරදි ගැලෙවනවා, ආණ්ඩුෙවත් ෙරදි
ගැලෙවනවා කියලා එදා කිව්ව කට්ටිය, අද ෙමොහාන් පීරිස්
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් ෙරදි
ගැෙලව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙගත් ෙරදි ගලවා ෙගන
තිෙබනවා - [බාධා කිරීම්] ෙම් කෑ ගහන

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

[බාධා කිරීම්] ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ් එදා ඒ අත්තෙනෝමතික
කියා මාර්ග අනුමත කිරීම නිසායි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම්
ෙමොහාන් පීරිස් නැමැති බැංකු සභාපතිවරයා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
මුල් පුටුවට පත් කරලා මුළු අධිකරණ පද්ධතියටම ෙගොඩාක් හානි
කරලා තිෙබනවා. ඉස්ෙසල්ලාම ෙමොකක්ද කෙළේ? මහාධිකරණ
විනිසුරුවරෙයක් වන සිසිර රත්නායක අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාෙව් ෙල්කම්වරයා විධියට පත් කළා. නමුත් පත් කළ යුත්ෙත්
දිසා විනිසුරුවරෙයක් බව එහි රීතිවල ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා.
සිසිර රත්නායක පත් කරලා ෙමොකක්ද කෙළේ? තාවකාලික
ෙල්කම්වරයා විධියට අවුරුදු ෙදකක් තියා ගත්තා. ඊට පස්ෙසේ
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරෙයකුෙග් දුවව කසාද
බැඳපු කණිෂ්ක විෙජ්රත්න අතිෙර්ක ෙල්කම් හැටියට පත් කළා.
එතැනට තමන්ෙග් ඥාතීන් පත් කර ෙගන ෙමොකක්ද පසු ගිය
අවුරුදු ෙදක තුළ කෙළේ? ඒ අවුරුදු ෙදක තුළ මුළු අධිකරණ
පද්ධතියම ෙද්ශපාලනයට ලක් කළා. [බාධා කිරීම්]
විනිසුරුවරුන්ට දුරකථනෙයන් කතා කරලා කියනවා, "අහවල්
නඩුෙව් තීන්දුව ෙමෙහම ෙදන්න එපා. අහවල් එක්ෙකනාට ඇප
ෙදන්න එපා" කියා. [බාධා කිරීම්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය්- [බාධා කිරීම්]

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

විනිසුරුවරෙයක් තීන්දුවක් ෙදනෙකොට ඒ තීන්දුව ලියන
සාමාන්ය සිද්ධාන්තයක් තිෙබනවා, "අපරාධයක් ෙලස තහවුරු
කළ හැකි විශ්වාසදායි ෙතොරතුරු නැත" කියා. රතුපස්වල සිද්ධිය
සම්බන්ධෙයන් අපරාධයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැයි කියලා නඩු
තීන්දුව ෙදන්න විනිසුරුවරුන්ට බලපෑම් කෙළේ කවුද? ෙම් සිසිර
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

රත්නායකලා, මංජුල විෙජ්රත්නලායි. ඒ, ෙමොහාන් පීරිස්ෙග්
අනුදැනුමට යටත්වයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අධිකරණ
පද්ධතිෙය් විනිශ්චයකාරවරුන් කැඳවා අහන්න, ඔවුන්ෙග් හෘදය
සාක්ෂියට එකඟව කියාවි, තමන්ට ෙම් සිසිර රත්නායකලා ෙම්
කණිෂ්ක විෙජ්රත්නලා දුරකථනෙයන් කරපු තර්ජන, නඩු තීන්දු
ෙවනස් කරන්න කියාපු ෙද්වල්. ඔවුන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව
ඔවුන් අද ඒවා කියනවා. සමහරු රෙට් ඉන්න බැරිව ෆීජි දූපත්වලට
ගියා. ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු විධියට
අපක්ෂපාතීව වැඩ කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ නිසා ෆීජි දූපත්වලට
ඉල්ලලා ගියා. හිෙත් සැනසිල්ෙල් තීන්දු ෙදන්න පුළුවන් නිසා
අවුරුදු ෙදකකට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා එන්නම් කියලා ගියා. එෙහම
තත්ත්වයකට අෙප් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිය පත් කළා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
අරවින්ද ෙපෙර්රාට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිබුණා. ඔහු බැංකු ණයක්
ගත්තා; ආපසු ෙගවුෙව් නැහැ. ඒ ණය සඳහා රුපියල් මිලියන 19ක්
ෙපොලියත් එක්ක ෙගවන්න තිෙබනවා. ෙගවුෙව් නැහැ. විනය
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය අග
විනිසුරුවරිය ෙලස ඉන්න කාලෙය් අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසම
තීන්දුවක් ගත්තා, ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කරන්න. ෙමොකක්ද කෙළේ?
කැලෑ නීතිය රජ කරපු රාජපක්ෂ පාලනය ෙමොහාන් පීරිස් අග
විනිසුරු ධුරයට ආවාට පස්ෙසේ අරවින්ද ෙපෙර්රාව නැවත
ෙසේවෙය් පිහිටුවා පානදුර උසාවියට දැම්මා. ඔහු අදත් වැඩ
කරනවා. රුපියල් මිලියන 19ක් බැංකුවට ෙගවන්න තිෙබනවා.
බැංකුෙවන් සිතාසි එවනවා. ඒ සිතාසි භාර ගන්ෙන් නැහැ. සිතාසි
භාර ෙදන්න එන නිලධාරින්ව තර්ජනය කරලා එළවනවා. ෙම්කයි
අධිකරණයට ඇති කරපු තත්ත්වය. ඒ අරවින්ද ෙපෙර්රාව ඉවත්
කරන්න නීතිමය කාරණය වුෙණ් ෙමොකක්ද? මූල්ය ගනුෙදනුවක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නීතිය පිළිබඳව එදා ආචාර්ය
ඒ.ආර්.බී. අමරසිංහ මහතා ලියාපු ෙපොෙත් 86වැනි පිටුෙව්
“Judicial Conduct, Ethics and Responsibilities” කියන ෙජ්දය
යටෙත් ඉතා පැහැදිලිව ෙමෙසේ සඳහන් වනවා. I quote:

මහාධිකරණවල වැඩ කරන්ෙන් ඒ අධිකරණ තීන්දු ෙදන්න
හැකියාවක්, දැනුමක් නැති ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් ෙගෝලෙයෝයි. ඒ
තත්ත්වයට අධිකරණය පත් කළා. නියම හැකියාවක් තිෙබන,
පරිණත භාවයක් තිෙබන විනිශ්චයකාරවරුන්ව කුරුණෑගලට,
අනුරාධපුරයට, ෙපොෙළොන්නරුවට මාරු කළා. තවම මහාධිකරණ
විනිසුරුවරු පත් කරලා නැති මහාධිකරණ 16ක් විතර තිෙබනවා.
ඒ මහාධිකරණවල නඩු කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවායින්
අගතියට පත් වන්ෙන් සාමාන්ය ජනතාවයි. ඒවාට අදාළ
විනිසුරුවරුන් පත් කරන්න ෙමොහාන් පීරිස්ලාෙග් එදා ඒ
කියාදාමයට බැරි වුණා. ඔවුන් කෙළේ ෙමොකක්ද? තමන්ෙග්
හිතවතුන්, ෙහන්චයියලා, ෙද්ශපාලන හිතවතුන් පත් කරෙගන
ඔවුන්ට අවශ්ය විධියට නඩු තීන්දු දුන්නු එකයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා ෙමොහාන් පීරිස්ව
ෙම් ධුරෙයන් ඉවත් කරලා විතරක් මදි. වැරදි පුටුෙව්යි ඔහුව වාඩි
ෙකෙරව්ෙව්. එතැනින් ඔහුව ඉවත් කරන්න ඕනෑ. ඒක කළා; ඒක
ෙහොඳයි. ඒෙකන් නැවතිලා මදි. ඔහු ඒ අග විනිසුරු ධුරය දැරූ
අවුරුදු ෙදකක කාලය තුළ ඔහු විසින් අෙප් රෙට් අධිකරණ
පද්ධතියට කළ විනාශය පිළිබඳව ෙහොයා බලන්න වහාම විෙශේෂ
ජනාධිපති විමර්ශන ෙකොමිසමක් පත් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි
ආණ්ඩුවට ෙයෝජනා කරනවා, වහාම, හැකි ඉක්මනින් ඒ පිළිබඳව
විෙශේෂ ෙකොමිසමක් පත් කරන්නය කියලා. ඔහුෙග් අනුදැනුම මත
ඔහුට හිතවත් විනිශ්චයකාරවරු පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද, නීති
විෙරෝධී ආකාරයට, විනය විෙරෝධී ආකාරයට හැසිරුණු නිසා වැඩ
තහනම් කළ විනිශ්චයකාරවරු නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවූෙව්
ෙකොෙහොමද, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නීතිඥවරුන්ට බලපෑම් කෙළේ
ෙකොෙහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා හැකි
ඉක්මනින් විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිසමක් පත් කරලා සාධාරණය
ඉටු කරන්න, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඇති කරන්න. ඒ
වාෙග්ම අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඇති කරලා ෙහට දවෙසේ ෙම්
රෙට් නීතියට, යුක්තියට සාධාරණත්වයක් ඉටු කරන්න මැදිහත්
ෙවන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මා නතර ෙවනවා.

[3.51 p.m.]
"Although a judge may manage his or her own financial affairs, if
the judge fails to such a degree that he or she is unable to pay his or
her debts, the judge should resign and not await bankruptcy
proceedings in court,..."

ඉතා පැහැදිලිව තිෙබනවා, “the judge should resign and not
await bankruptcy proceedings in court” කියලා.
ඊළඟට ෙමෙසේ කියනවා. I quote:
“…for that would lead to a public examination, which is undesirable
in the case of a judge. Otherwise steps will have to be taken for
removal.”

ඉතා පැහැදිලිව ඒක කියලා තිෙබනවා. යම් කිසි
විනිශ්චයකාරවරෙයක් මූල්ය ගනුෙදනුවක් කරලා තිෙබනවා නම්,
ණය ෙගවන්ෙන් නැතිව ඉන්නවා නම් ඔහු ඉල්ලා අස් ෙවන්න
ඕනෑ. තමන්ට ඒ ණය ෙගවා ගන්න බැරි නිසා ඔහු ස්වයංව ඉල්ලා
අස් ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ඔහුව ඉවත් කිරීෙම් බලය
තිෙබනවා. ඒ ඉවත් කිරීෙම් බලය තිෙබනවා කියන පදනම මත
තමයි එදා අරවින්ද ෙපෙර්රා ඒ කරපු විනය විෙරෝධී වැෙඩ් නිසා
ඔහුව ධුරෙයන් ඉවත් කෙළේ; ඔහුෙග් වැඩ තහනම් කෙළේ. පස්ෙසේ
ෙමොහාන් පීරිස් අග විනිසුරු ධුරයට ඇවිල්ලා ෙමොකද කෙළේ? ඔහුව
නැවත ෙසේවෙය් පිහිෙටව්වා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම පරිණත භාවයක්
නැති, උසාවිෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු විධියට නඩු තීන්දු ෙදන්න
හැකියාවක්, දැනුමක් නැති තමන්ෙග් හිෛතෂීන්ව තැන් තැන්වලට
පත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ දිසා අධිකරණ,

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மங்கள

சமர ர

-

ெவளிநாட்ட

வல்கள்

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign
Affairs)

Mr. Deputy Speaker, in a statement made to “The
Island” and other newspapers yesterday, the outgoing
Chief Justice, Mr. Mohan Peiris, has said, I quote:
“Maintaining the dignity and decorum associated with the office
of the Chief Justice and ensuring its respectability and propriety
is my prime concern. As the pinnacle of our judicial
administration, it should be preciously safeguarded in its pristine
purity; now and for the future - in the need to preserve justice as a
wholesome entity.”

This, Sir, is part of the statement made by the former
Chief Justice and I see it almost as if a harlot is extolling
the virtues of virginity because Mohan Peiris, who
brought international disrespect and condemnation to our
judicial system by his scandalous appointment two years
ago and his conduct since then, is now shedding tears, if I
may quote his own words, for the “pristine purity" of the
Office of the Chief Justice.
As you know, two years ago, on Monday, the 14th of
January, 2013, a large contingent of military personnel
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occupied the Supreme Court Complex - this, I remind to
these gentlemen here, who, today, talk about the rule of
law - and from the early hours of the following morning,
the Supreme Court was cordoned off and riots squads,
barricades and water cannons put in place. All this and
more to enable Mr. Mohan Peiris to be driven into the
Courts Complex through its exit, the most appropriate
entry for a fake judge. Outside the court gates, lawyers
who had challenged the illegal and immoral eviction of
Shirani Bandaranayake lit candles in daylight and, as they
called it then, it was "the beginning of darkness at noon".
In fact, there are reasons, both substantial and
procedural, which others today have gone into greater
depth to point out why Mohan Peiris was not lawfully
appointed to the Office of the Chief Justice. I think that
has been dealt with by many of my Colleagues. But, since
he claims to be an expert on unconstitutional processes,
then, he is well aware of the degree of unconstitutionality
that attends the eviction of the legitimate Chief Justice
from a rightful chair by which, he, escorted by the STF
and armed guards, took up and functioned in that chair.
He actually, for the first few days and weeks, functioned
with STF and armed guards around, like in one of those
banana republics in Africa. He is also well aware of all
that he had done to degrade the Judiciary, its dignity,
independence, objectivity and reputation over these two
years.
In fact, Mr. Mohan Peiris recently stated that the
separation of powers is a fundamental feature of our
Constitution. It is in the spirit of his own words then that I
recommend that someone look at the appointment of this
person. When he was appointed to this position, he was
the Legal Adviser to the Cabinet, the Chairman of the
Seylan Bank, a Director of the Lanka Logistics and
Technologies Limited, the arms purchasing unit of the
Ministry of Defence, and a Director of the Rakna
Arakshaka Lanka Limited, a security company
established by Mr. Gotabaya Rajapaksa, the then
Secretary to the Ministry of Defence. He was also the
Legal Adviser to the Ministry of Defence, the AttorneyGeneral, the Government Spokesman before the UN
Human Rights Council refuting allegations of war crimes
and importantly, a close and partial ally of the former
President and he should not hold the post of de facto
Chief Justice.
He became the Chief Justice of this country while
holding all these posts which I mentioned before. In fact,
the dignity of the Judiciary, which Mohan so nobly now
talks about, is dependent on its impartiality and
objectivity as well as its independence from the Executive
and the Legislature, as you well know. It also requires
that the head of the system commands the respect of the
community of lawyers, who, in this case, have been
propelled to be the champions of resisting the former
Chief Justice.
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Under Mohan Peiris’ tenure, this illusory dignity and
independence was a cobweb of conflicting interest and
Mohan Peiris, in actuality, became an appendage or an
extension of the State apparatus. In fact, the Bangalore
Principles of Judicial Conduct, the International Gold
Standard - I am sure, my Friend, the former Justice
Minister knows - in fact, states that a judge shall not only
be free from inappropriate connections with, and
influenced by, the executive and legislative branches of
Government, but must also appear to be a reasonable
observer to be free therefrom. Did Mohan Peiris give any
thoughts to the sanctity of his judicial office when, on the
14th of April last year - we saw pictures all over the
newspapers - he, apparently in the company of Gotabaya
Rajapaksa joined President Rajapaksa and his immediate
family in celebrating the Sinhala and Hindu New Year
and joining the feeding of milk rice to each other at the
auspicious time? Did Mohan Peiris think it was part of
his job to become a member of President Rajapaksa’s
entourage on an official visit to Italy and the Vatican in
September last year, when we all saw on TV and
otherwise, that he accompanied the President there? Did
Mohan Peiris give any thought to the public perception of
the Supreme Court when he begged for a diplomatic
appointment from the Executive branch of the
Government? In fact, it was only last week since I was
sworn-in as the Foreign Minister, within about a week of
being sworn-in, I got a call from the Prime Minister
asking what stations are available for Mr. Mohan Peiris
because he was demanding a diplomatic appointment, the
Prime Minister said. I was rather taken aback, but I said,
“Okay, if it is to clean the Supreme Court, let us offer him
something” and I offered him Brazil. We said he can
become the Ambassador for Brazil. Then, two days later,
I got a message saying he is not interested in Brazil, that
he is insisting on Italy and the Vatican. So, this is the way
he bargained with the position he illegally got and he was
trying to actually bargain the post of Chief Justice to
become an Ambassador in Italy and the Vatican.
I hope the Hon. Members remember that I had made a
complaint to the CID based on reliable information and in
that complaint I have stated that Mr. Mohan Peiris was
there when this conspiracy took place early morning of
the 9th of January, along with the former President, along
with the Defence Secretary, along with the former
External Affairs Minister and the Provincial Councillor,
Mr. Gammanpila. Mr. Mohan Peiris was there, as far as
we know, taking part in a conspiracy to prevent this
Government taking office, attempting to impede the one
democratic process most crucial to the proper functioning
of our society in any democracy.
It is clear from all that can be seen of this man's
outward actions, transactions and relationships ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Vasudeva Nanayakkara, what is your point of
Order?
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

This Hon. Minister has made a complaint to the CID
and initiated proceedings, thereby, to have this very
serious matter investigated and while it is pending, he
takes the liberty to talk about it.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

It is not sub judice, Hon. Member.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I am not talking about sub judice. I am talking about
the morality.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

You are the last person who can talk about morality
out of all these persons. The most immoral person I have
ever met is now talking about morality. What a joke! It is
like Mohan Peiris speaking about purity of the Judiciary.
It is like a harlot extolling the virtues of virginity. That is
what you are doing.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

There you are! [Interruption.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

It is clear from all that can be seen of this man's
outward actions, transactions and relationships, that he
cannot be expected to command the respect and
confidence of the international community, or of Sri
Lankans expecting accountability and transparency in a
court of law. Hon. Members would recall the international
backlash that attended the removal of the 43rd Chief
Justice Shirani Bandaranayake two years ago. Statements,
as you know, condemning the move and calling for her
reinstatement were made by several governments, the UN
Special Rapporteur on the Independence of the Judiciary,
the International Commission of Jurists, the International
Bar Association and the Bar Associations of several
countries
and
the
Secretary-General
of
the
Commonwealth, which we currently chair, expressed the
Commonwealth’s profound collective concern at what
could be perceived to constitute violations of core
Commonwealth values and principles.
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In fact, I have the two reports which were never
published. These reports were submitted only to the
Commonwealth Secretary-General and to the former
President Rajapaksa as the incoming Chair-in-office of
the Commonwealth, where two of the most eminent
Judges in the world were commissioned by the SecretaryGeneral to assess the impeachment of Shirani
Bandaranayake. One is, Sir Jeffrey Jowell and the other is
the Justice Pius Langa from Johannesburg, South Africa.
In the conclusion of the Memorandum it clearly states, I
quote:
“(b) It follows that all subsequent actions flowing from that, by
Parliament and the President, namely, the impeachment of the
Chief Justice and her removal from office were unconstitutional
and unlawful. It also follows that the purported appointment…”

This is the very word “purported appointment”, which
has been used.
“ …of a new Chief Justice was also unconstitutional and
unlawful, since the incumbent Chief Justice had not been validly
removed.”

So, this is the exact argument on which President
Maithripala Sirisena based his decision to remove Mohan
Peiris and to appoint a new Chief Justice.
In fact, 45 Judges from all Continents wrote to
President Rajapaksa urging him to act immediately to
restore the independence of the Judiciary by reinstating
the legal Chief Justice and the UN High Commissioner
for Human Rights described the removal of the Chief
Justice through a "flawed process”, as a gross
interference with the independence of the Judiciary and a
setback for the Rule of Law in Sri Lanka.
She questioned how anyone could have any
confidence in the independence and impartiality of
Mohan Peiris when handling allegations of serious
human rights violations by the authorities. In the two
years in which Mohan Peiris was in power, creditability
continued to wane. He was, after all, the person who
informed the UN Committee against Torture that
journalist Ekneligoda was comfortably and safely living
in a certain country. Here, the Chief Justice of this
country makes this very irresponsible statement and when
called upon by a court of law to disclose the country
where Mr. Ekneligoda was, the reply Mohan Peiris gave
was, “Only God knows”. Having said that he knows the
country in which this man is living, he finally said, “Only
God knows”.
The many victims of Mohan Peiris’s tenure include,
but are not limited to, PTA prisoner Ganesan
Nimalaruban, the Slave Island affectees who were
banished in the name of development and the victims of
the Welikada Prison riots. In a context when a credible
judicial system is needed, both for domestic healing and
to prevent international intervention in what should be a
domestic process of reconciliation, Mr. Peiris would be a
very significant hindrance indeed. It is a notorious fact
that his former juniors operated and conducted legal
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practice from the Chief Justice’s official residence. This is
a well-known fact. I am sure many Ministers of the
former regime are well aware of the fact that he used even
his official residence for his private practice.
It is also a notorious fact that appeals listed in
different courts were arbitrarily moved to his own court
when a party happened to be a friend or a relative. For
example, he directed that the Supreme Court case where
Asia Asset Finance was the appellant be heard before a
Bench of which he was a member despite being well
aware that the Chairman is his brother-in-law and his wife
is on the board of directors and are major shareholders of
the company. This is how he used the position given to
him, the position gained by him illegally. It is a notorious
fact that in two cases, supporters of the former
Government were brought as suspects before Magistrates
for assaulting Opposition supporters during the last
Presidential campaign; you are talking about people
getting assaulted. We condemn it from whichever side it
emanates from, but this was what happened then. When
our Opposition supporters were assaulted, Mr. Mohan
Peiris called his Magistrates and ordered them to grant
bail to the suspects. It was never heard of. Mohan Peiris,
himself, during the last Presidential Election actually
called his Magistrates and instructed them to grant bail to
the suspects. Even the records of the Committee against
Torture, the Treaty body of the Convention Against
Torture, would bear testimony to the fact that Mr. Mohan
Peiris stated untruths before it.
This is there in the international arena and he was
thereafter called a "liar" by one of its members. The
Chief Justice of Sri Lanka was called a "liar" in public by
one of its members. This was judicial corruption at its
best. Mohan Peiris was, without dispute, at the rotten core
of the institutional mechanism that stands accused of
committing violations of human rights and crimes against
humanity. Not many of you may be aware that in
November, 2013 Mohan Peiris attended a Conference of
Chief Justices of the Asia and Pacific Region, convened
by the Chief Justice of the Republic of Turkey and the
United Nations, uninvited. He was not invited. He went
there and gatecrashed this Conference. The Sri Lankan
Judiciary had been deliberately excluded in view of the
events in January of that year. Neither did the United
Nations nor the Turkish Judiciary recognize Mohan Peiris
as the Chief Justice of Sri Lanka. He just went and sat
there in that international Conference. The whole
Conference refused to recognize Mohan Peiris as the
Chief Justice of Sri Lanka. Yet, he travelled to Istanbul
with his wife, demanded that he be accommodated in the
Conference hotel, attended the Conference and
participated in the discussions without being recognized
as a participant. A shameless chap, an absolutely
shameless man Mohan Peiris is. On leaving Istanbul, he
demanded that his airfare be reimbursed in cash.
The Istanbul Declaration on Transparency in the
Judicial Process, which was adopted at that Conference
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does not bear his name. In fact, the Hon. (Dr.) Wijeyadasa
Rajapakshe can check all these details at his Ministry.
This is how he misused and abused his powers as the
Chief Justice. The Bangalore Principles of Judicial
Conduct require judges not to do anything that detracts
from the dignity of judicial office. However, what Mohan
Peiris has done will detract from the dignity and
reputation of our Judiciary for many years to come.
Finally, Sir, as the Minister of Foreign Affairs, now it
is my duty and responsibility to promote and safeguard
the interests, integrity and the sovereignty of Sri Lanka.
One of the principal issues, which you faced and I am
facing today, is the question of addressing the ongoing
inquiry being conducted under the auspices of the United
Nations Human Rights Council into war crimes and
violations of the International Human Rights Law and the
Humanitarian Law alleged to have been committed in this
country during the latter part of the war. If I am to
convince, even when we were in the Opposition, it was
always our stand that we should be against international
interference in such matters, but even during the election I was hoping to bring our Manifesto, the "Hundred-Day
Programme" - we categorically stated that we believe in
an internal domestic mechanism to look into these alleged
war crimes and under our Government, such an institution
will be set in motion.
In fact, many of our foreign friends have admitted that
Sri Lanka still has some of the best judges in the world
and we still believe - I believe personally - that we can
look after many of these questions ourselves. We had a
Judiciary which is competent, independent and impartial,
a Judiciary which can rank as one of the best amongst the
world. In fact, as you know, many of our judges are even
serving in countries like Fiji, because of the respect we
have been able to garner all over the world during the
years. But, that respect was lost during the last few years.
An international inquiry initiated last year is currently
nearing completion. In fact, the results of this inquiry
could lead to Sri Lankan Armed Forces and other
civilians appearing before the International Tribunal,
unless tangible steps are taken to restore judicial
credibility.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

Yes, I will be finishing in one minute. This is where
the restoration of the credibility of our judicial system is
extremely important. Especially, if we are to convince the
international community that we do not want an
international intervention in our internal affairs of our
country, if we are to tell the international community that
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we have a judicial system which can take care of our own
problems, we have to ensure that the Judiciary is put back
in order and the credibility of it restored as soon as
possible. It is the previous administration’s failure to set
up a credible domestic mechanism that has led to our
current difficulties. It is the current Government’s
position that the most effective way of beginning the
process of healing between communities and preventing
international prosecution, which many would feel will be
a violation of sovereignty, would be to institute a credible
domestic mechanism as soon as possible. In fact, we are
in the process of doing it. The challenge today is to
ensure that we are able to effectively enjoy the rights,
privileges and benefits of re-entering the community of
civilized nations and ensure that we, as a country, do not
suffer economic sanctions, ill-dignity and a tarnished
reputation because we fear justice or because we are too
short-sighted to be able to pursue that justice in a credible
manner ourselves. Because of the many regressions we
have made, we have a long way to go before we can
change perceptions and to prove that we, as a country, can
institute a domestic mechanism that is as effective and
just as any proposed international mechanism. We hope
that under the new Chief Justice and the reforms we
propose to introduce, we will be able to raise the Judiciary
from the depths to which it has sunk to one that conforms
to contemporary international standards and the essential
requirements of a democratic multiethnic, multireligious
and multilinguistic State. That is the principal reason for
my intervention in this Debate.
Thank you.
[අ.භා. 4.14]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් විෙද්ශ ඇමතිතුමා
වැරදුණු කුරුමානමක් පිළිබඳව කථා කිරීම ගැන එක්තරා විධියකට
මා කනගාටු වනවා. ෙමොකක්ද වැරදුණු කුරුමානම? අද එතුමාෙග්
කථාෙවන්
එතුමා
පිළිගත්තා,
ෙමොහාන්
පීරිස්
අග
විනිශ්චයකාරතුමාට තානාපති තනතුරක් ෙහෝ ෙවනත් තනතුරක්
දීෙම් ගනුෙදනුවකට පැමිණීමට හැම ෙදයම කළ බව. ඒ වාෙග්ම
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් කථාෙව්දීත් ඒ බවම සඳහන් කළා. ඇයි?
ඔබතුමන්ලාට ඕනෑකම තිබුණා, ඔහුෙග් ඉල්ලා අස්වීම ලබා ෙගන
ඔබතුමන්ලාට අවශ්ය අග විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කරන්න. ඒ
සඳහා ඕනෑම තනතුරක් පුද කරන්නට දැරූ උත්සාහය අසාර්ථක
වුණා. වැරදුණු කුරුමානෙම් කපිතාන්වරයාෙග් -මෙග් පැරණි
මිතයාෙග්- කථාෙවන් කියා පාන්ෙන් ෙම් කුරුමානම වැරදුණු
හැටියි. අගාමාත්යතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුවට කථාව කරන ෙකොට
කියා සිටියා, එතුමාෙගන් ඉල්ලා අස්වීම ගන්න දවස් ගණනාවක්,
සති ගණනාවක් සාකච්ඡා කරමින් ගනුෙදනු කළාය කියලා. ඒ
කියන්ෙන් අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට එතුමාව පිළිගත්තා
කියන එකයි. ඒ ගැන කිසි සැකයක් නැහැ. අෙප් විෙද්ශ
ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් හෑල්ලක් කියැවුණා. විෙද්ශ ඇමතිතුමා ඒ
හෑල්ෙල් සියලු ෙදයින්ම කියන්ෙන් ඔහු අග විනිශ්චයකාරවරයා
හැටියට පිළිගත් බවයි. ඒ අග විනිශ්චයකාරතුමාෙගන් ඉල්ලා
අස්වීම ගැනීම ගැන එතුමා -ෙමොහාන් පීරිස්- හා ඔබ අතර තිබුණු
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ගනුෙදනු ගැන ෙහෝ රහස් සාකච්ඡා ගැන මා කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. එය සිදු වුෙණ් නැති නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිබුණු එකම පියවර තමයි, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ගරු
කිරීම.
අග
විනිශ්චයකාරවරයකු
ඉවත්
කරන්නට
ෙහෝ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කරන්නට පුළුවන්
වන්ෙන්, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 ව්යවස්ථාව අනුව
කටයුතු කිරීෙමනුයි. ඒ ව්යවස්ථාවට අනුව කටයුතු කරන්නට බැරි
වීම තමයි අද මතු වී තිෙබන පධාන පශ්නය. ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට පටහැනිව, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවයට
පටහැනිව පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු කිරීමට පයින් ගහලා, අග
විනිශ්චයකාරවරයකු බෙලන් එළියට දමලා, ෙවන ෙකනකුව ඒ
පුටුෙව් දවසකට ඉන්දවා ඇති කළ විලම්බීත නාඩගම ලංකාෙව්
ෙශෝචනීයම අවස්ථාවක්ය කියන එක පළමුෙවන්ම මා කියන්න
කැමැතියි.

The letter sent to the Chief Justice Mohan Peiris by
the Secretary to the President undermines not only the
sovereignty or the sanctity of Parliament but also the
Judiciary. Because of the unconstitutional nature of the
letter, today a lawfully-appointed Chief Justice stands
displaced and supplanted by an interloper. I would say
this is a historical blunder by a Government that came to
power on the promise of Good Governance and the Rule
of Law. You will never erase this blight that you have
brought upon the Judiciary unless corrective measures are
taken immediately.
According to the former Chief Justice Sarath N. Silva,
nowhere in the world has anything of this kind happened
nor will it ever happen. I think the former Chief Justice
should be heard by the leader of the JVP. What the
former Chief Justice has to say must be heard by the
Front Benchers of the Government, except for the Hon.
Rauff Hakeem, who voted with us to evict Mrs. Shirani
Bandaranayake. I would like to remind that there were
others, my good Friend, the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne,
who also served on the Committee. I do not want to take
much time because time is limited and I have been given
only ten minutes.
The former Chief Justice says, “So, we have set a
great example of good governance in ousting a Chief
Justice who still remains the Chief Justice of this
country”. You are not a lawyer, Hon. Foreign Minister, I
am not a lawyer. You have never been a judge; I have
never been a judge. Here is a person who headed the
Supreme Court of this country, Chief Justice Sarath N.
Silva, who very clearly states about the violations that
you all have done. I will demonstrate with clarity how
illogically wrong the Prime Minister had been in
receiving advice from a group of lawyers who have an
axe to grind against Mohan Peiris.
We see, today, how Upul Jayasuriya settled scores
with Mohan Pieris; how he enlisted a group of senior
lawyers who had personal interest in ousting the Chief
Justice because these wise men who were named by Upul
Jayasuriya in his speech recently could not manoeuvre
and peddle influence with the Bench.
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I do not want to go further into that matter. I would
now like to quote what is mentioned in the “Rivira”
newspaper.

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙබොරුව කියලා කියලා ෙමතුමාෙගන්
ඉල්ලා අස්වීම ගන්න බැරි වුණාම අර නීතිඥ කණ්ඩායම ගිහිල්ලා
ජනාධිපතිතුමාට බලපෑම් කළා, බෙලන් ශිරානි බණ්ඩාරානායක
මහත්මියව තනතුෙර් ඉන්දවන්න.

ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කිව්වා, වලංගු නැහැයි කියලා.
සරත් එන්. සිල්වා හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා සමඟ පැවති පුවත්
පත් සාකච්ඡාවක් 2015 ෙපබරවාරි 01වන ඉරිදා ''රිවිර'' පුවත්
පෙත් පළ වී තිෙබනවා. එහිදී එතුමාෙගන් අසා ඇති පශ්නයක් සහ
ඊට දී ඇති පිළිතුර ෙමහි සඳහන් කරන්නම්.

ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ඇති "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හා
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් පත් කිරීම හා ඉවත්
කිරීම" ව්යවස්ථාව වන 107වන ව්යවස්ථාව අපි කවුරුත් දන්නවා.

"ප - ෙකෙසේ ෙවතත් ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාවක් විනා අගවිනිසුරුතුමිය
තනතුරින් ඉවත් කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ
නැති බවක් කියනවා ෙන්ද?
පි - එෙහම කියන එක වැරදියි. අගවිනිසුරුතුමිය ඉවත් කිරීෙම්
ෙයෝජනාවක් නැතැයි එදා විපක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විෙරෝධයක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අවස්ථාෙව්දී කථානායකවරයාෙග් නිෙයෝගයක් අනුව
ෙත්රීම් කමිටු කියාමාර්ගයක් ගන්නා ලද නිසා බණ්ඩාරනායක මහත්මියට
තනතුරින් ඉවත්කිරීෙම් ෙයෝජනාවක් ෙසේ සලකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දය
විමසන බව කථානායකවරයා පකාශ කළා.
ඒ අනුවයි ඡන්දය පැවැත්වුෙණ්. අදාළ පාර්ලිෙම්න්තු කියාදාමය තීරණය
කළ යුත්ෙත් කථානායකවරයායි. ඊට ඉහළින් අධිකරණයට කිසිවක් කළ
ෙනොහැකියි. ෙම් සියලු කඩඉම් පසු කිරීෙමන් අනතුරුවයි එවක
ජනාධිපතිවරයා බණ්ඩාරනායක මහත්මියව තනතුරින් ඉවත් කරන්ෙන්.
අෙනක් වැදගත් කාරණය තමයි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය තනතුරින් ඉවත්
කිරීෙමන් පසුව ගතවූ අවුරුදු ෙදකක කාලය ඇතුළත කිසිදු අවස්ථාවක
එකී කියාමාර්ගයට එෙරහිව කිසිවකුත් ෙම් දක්වා උසාවි ෙනොයෑම."

ෙමන්න, හිටපු අග විනිශ්චයකාර සරත් එන්. සිල්වා මැතිතුමා
ඉතා පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබන ෙද්. ෙම් වාෙග්ම තව
ෙකොටසක් කියන්න තිබුණත් මට කාලය මදි. නමුත් එතුමා ෙදන
පිළිතුරක් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ:
"නෑ. ජනාධිපතිවරයාෙග් නිෙයෝගයක් මගින් ඔහුෙග් තනතුර අහිමි
ෙවනවා නම් ඔහුට ඊට එෙරහිව පිළිසරණක් නෑ. ඔහු අසරණයි. ෙම්ක
බරපතළ කාරණයක්. 1802 ඉඳලා ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයක්
කියාත්මක ෙවනවා. ෙම් ආකාරෙය් සිදුවීමක් ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත්
ෙවලා නෑ. ෙමොහාන් පීරිස් මහතාට එෙරහිව කිසිදු පරීක්ෂණයක් පවත්වලා
නෑ. එෙහත් ඔහුට තනතුරින් ඉවත් වන ෙලස බලපෑම් කරලා තිෙයනවා.
ෙම්ක අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වයට තර්ජනයක්."

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ කාරණා ෙදක
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරමින් මා ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ.
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා අග විනිශ්චයකාර තනතුෙර් සිටිෙය්
නැහැ කියන කතාන්තරය අද ඔබතුමන්ලා කියනවා. පාප්තුමා
ලංකාවට ආවාම "ෙම් අෙප් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරයා" කියලා
හඳුන්වා දුන්ෙන් ඔෙබ් රජෙය් නායකයා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

Article 107 of the Constitution is very clear as to how you
could remove a Supreme Court Judge. I repeat it because
you all have not followed that procedure, which was
followed for the removal of Shirani Bandaranayake.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඊළඟ කාරණාව ෙමයයි.
අෙප් කථානායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව
ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කළාය කියන එක මම යළිත් කියනවා.
එදා, 2013 ජනවාරි 11වැනිදා ෙදෝෂාභිෙයෝගය සාකච්ඡා කරන
අවස්ථාෙව්දී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මන්තීතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන්
මතු කළ කාරණාව ගැන ගරු කථානායකතුමා කළ පකාශය මම
කියවන්නම්. එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 650වැනි තීරුෙව් ෙමන්න
ෙම් විධියට තිෙබනවා:
"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන මම අධ්යයනය කර බැලුෙවමි.
ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත මන්තීවරුන්
අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව අලුත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි.
දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ්යයනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2)
ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව්යවස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය
ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග විනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු
ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ
රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි
සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය ඉතා පැහැදිලි වන අතර,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3)
ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අද දින න්යාය පතෙය්
අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම පකාශ කරමි."

එය තමයි, ගරු කථානායකතුමා දුන්න නිෙයෝගය. ෙම්
නිෙයෝගය වැරැදියි කියලා පාර්ලිෙම්න්තුවට නිගා කරන්නට අද
කණ්ඩායමක් උත්සාහ දරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බව ආරක්ෂා කිරීම අප කාෙග්ත් වග
කීමක්.

(An Hon. Member)

ආරාධනයක් නැතුවයි ආෙව්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ආරාධනයක් ඇතිව ෙහෝ නැතිව ආපු මිනිහාව හඳුන්වලා
දුන්ෙන් එෙහමයි. ෙමෝඩ කථා කියන්න එපා. ආරාධනයක් ඇතුව
ෙහෝ නැතුව ආපු ෙකනාව හඳුන්වලා දුන්ෙන් එෙහමයි. ෙමෝඩ
කථා කියන්න එපා. "ෙමන්න මෙග් රෙට් අග විනිශ්චයකාරතුමා"
කියලා හඳුන්වලා දුන්නා. පාප්තුමා ආගමික නායකෙයක් විතරක්
ෙනොෙවයි, ස්වාධීන වතිකානු රාජ්යෙය් පධානියා. ඒ නිසා

(The Deputy Speaker)
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන් ෙවමින්
තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කාරණයත් කියලා මම
කථාව අවසන් කරන්නම්.
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]

එම ෙයෝජනාව පිළිබඳ ඡන්දය විමසීෙමන් පසුවද, ගරු
කථානායකතුමා එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 666වන තීරුෙව් එම
තීරණය යළිත් පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතනවා ගරු
අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශය වැරැදියි කියලා.
අෙනක් ඇමතිවරුන් පාර්ලිෙම්න්තුවට කළ පකාශයනුත් වැරැදියි.
අප ඉතා ඕනෑකමින් කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙචෝදනාවක්
තිෙබනවා නම්, අග විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කළ හැක්ෙක්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 ව්යවස්ථාව යටෙත් පමණයි. එෙසේ
නැතිව, ජනාධිපතිතුමාට හිෙතන විධියට, අගමැතිතුමාට හිෙතන
විධියට, උපුල් ජයසූරියට හිෙතන විධියට අග විනිශ්චයකාරවරුන්
ඉවත් කරන්න බැහැ. තවත් අග විනිශ්චයකාරවරයකු පත්
කරන්නට පුළුවන් වන්ෙන් හිටපු අග විනිශ්චයකාරවරයාව
නීත්යනුකූලව ඉවත් කෙළොත් විතරයි.

What I fear is that we are going into a state of anarchy.
You all are violating the Constitution from the day of
swearing in under the pretext of Good Governance. There
is no good governance. You all are violating the
Constitution in the fear that you will not have a majority
vote in Parliament. This is the fear that you all have - that
you cannot come to Parliament. I state very confidently,
had you come to Parliament and had an inquiry on the
charges that the Hon. Minister of Foreign Affairs had laid
before the House, we, in Parliament would have
supported if it was established. We do not want a
violation of the Constitution. This is an anarchy that you
all are promoting today.
එම කාරණය පකාශ කරන අතරම, ෙම් භයානක තත්ත්වය
වළක්වන්න, ෙම් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට ගරු කරන්න, ෙම්
කළ වැරැද්ද නිවැරදි කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා අප ඔබට
බල කර සිටිනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා.
[අ.භා. 4.28]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අග
විනිශ්චයකාරවරයකු පිළිබඳ ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධෙයන්
විවාදයකට මම ෙම් සහභාගි වන්ෙන් තුන්වැනි වරටයි.
මා පළමුෙවන්ම කියන්න කැමැතියි, අෙප් ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දිගින් දිගටම කියපු සරත් එන්. සිල්වා හිටපු
අග විනිශ්චයකාරවරයා ගැන. ඔහු එදා මුළු අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය්ම
දූෂිත අන්දමින් කියා කරන ෙවලාෙව්, අප ඔහුට විරුද්ධව කියා
කළා. මා හිතන්ෙන් වික්ටර් අයිවන් මහත්මයාෙග් ෙපොෙත් මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්ම ස්තුති කර තිබුෙණ් අප ෙදෙදෙනකුට විතරයි.
ඒ වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාට සහ මටයි. අප ෙනොසැලී,
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අවසාන දිනය දක්වා ඒ දූෂිත අග විනිශ්චයකාරවරයාට විරුද්ධව
කියා කළා. එදා මම මූලික ෙවලා තමයි ඒ අග
විනිශ්චයකාරවරයාට
විරුද්ධව
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙදෝෂාභිෙයෝග ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ දූෂිත අග
විනිශ්චයකාරවරුන්ව ආරක්ෂා කරන්න නම් අප කටයුතු
කරන්ෙන් නැහැ.
සමහර මන්තීවරුන් කමෙව්දය ගැන ෙමතැනදී කථා කළා.
කමෙව්දය ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙමොහාන් පීරිස් - එවැනි දූෂිතෙයක් ෙවනුෙවන් කථා කිරීම ගැන මට කනගාටුයි. එදා හිටපු අග
විනිශ්චයකාරවරයාට විරුද්ධව අප ඒ කාර්ය භාරය කළා. ඔහු
ගියා. ඊට පසුව ආෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියයි.
එතුමියෙග් වැරැදි අප දැක්කා. මම එදාත් කිව්වා; අදත් කියනවා;
ෙහටත් කියනවා. මෙග් ස්ථාවරෙය් ෙවනසක් නැහැ.
විජිත ෙහේරත් මන්තීතුමා කථාවක් කළා. එතුමාෙග් කථාෙව් ඒ
ෙකොටස මම පිළිගන්ෙන් නැහැ. මට ඉතාම ෙහොඳින් අවෙබෝධ
වුණා, එතුමිය කරපු වැරැදි ටික. නමුත් එතුමියෙග් ඒ ෙචෝදනා
ගැන විභාගෙය්දී ෙකොයි ෙවලාවකවත් මම එතුමියට
වචනයකින්වත් ගැරහුෙව් නැහැ.
මම හැම තිස්ෙසේම එතුමියට කථා කෙළේ, "Honourable Chief
Justice" කියලායි. මම එතුමියට address කෙළේ, "Your Honour"
කියලා. මම එතුමියට වැදගත් විධියට කථා කරලා කරුණු
ඉදිරිපත් කළා. එතුමිය කළ වැරදි ගැන, එහි තිබුණු දූෂිත ගනුෙදනු
ගැන මම කථා කළා. මම එතුමියට පසිද්ධිෙය් කිව්වා, “මම
විශ්ෙල්ෂණය කරන කමය වැරදි ෙවන්න පුළුවන්" කියලා.
ෙමොකද, ෙම් ෙචෝදනා ඉදිරිපත් ෙවලා තිබුෙණ් අග
විනිශ්චයකාරවරියකට විරුද්ධවයි. ඉතින් අපි ෙබොෙහොම පරිස්සම්
වන්නට
ඕනෑ.
සාමාන්යෙයන්
ෙද්ශපාලනඥයන්,
ෙද්ශපාලනඥයන් බැණ ගන්නවා වාෙග් ෙනොෙවයි. රටක
අධිකරණයට විරුද්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරනෙකොට මුළු
අධිකරණ ක්ෙෂේතයම කඩාෙගන වැෙටන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා
ෙද්ශපාලනඥයන් විධියට අපි පරිස්සම් වන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා මම
පැහැදිලිවම එතුමියට කිව්වා, “ඔබතුමියෙග් ගනුෙදනු ගැන මම
ෙම් කරන විගහය වැරදි වන්නට පුළුවන්; මම විශ්ෙල්ෂණය කරන
විධිය වැරදි වන්නට පුළුවන්" කියලා. එෙහම නම් ඔබතුමිය අපිට
කියන්න, "ෙම් ගනුෙදනු හරි. නමුත් ඔබතුමා පැහැදිලි කරන කමය
වැරදියි" කියලා. එෙහම නම් මම ඒ ෙවලාෙව්ම සමාව අරෙගන
එය පිළිගන්නම් කියලා මා කිව්වා. නමුත් එතුමිය කවදාවත් අපට
අපි විශ්ෙල්ෂණය කරපු කමය වැරදියි කියලා කිව්ෙව් නැහැ. ඒ
නිසා එතුමියට විරුද්ධවත් මම ඒ රජය තුළ සිටියා. එක් අයකුව
ඉවත් කරලා, තවත් වැරදිකාරයකුව ෙගෙනන්න අපට ඕනෑ නැහැ.
ඒක ෙනොෙවයි අෙප් අභිපාය වන්ෙන්. අපට ෙත්ෙරන අන්දමින්
අෙප් අධිකරණය පිරිසිදු කර ගැනීමයි අෙප් අභිපාය වන්ෙන්. මම
හිතන විධියට ඒක තමයි හැම මහජන නිෙයෝජිතයකුම කළ
යුත්ෙත්. එෙහම නැතිව තමන්ෙග් පැත්තට ආවාම, "ෙහොඳයි"
කියන එක ෙනොෙවයි.
අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග්
ෙසෞඛ්ය ෙවනුෙවන් දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනාපු අවස්ථාෙව් එදා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම්
ආසනෙය් ඉඳෙගන හැසිරුෙණ් ෙකොෙහොමද? කෑ ගැහුෙව්
ෙකොෙහොමද? සමහර ෙවලාවට රජයන් සමඟ ඉන්න විට අපිට යම්
යම් ෙද්වල් කරන්නට සිදු ෙවනවා. නමුත් ඒවාට සීමාවන් තිබිය
යුතුයි. අපිට කියලා පතිපත්තියක් තිෙබනවා වාෙග්ම අපිට පිට
ෙකොන්දකුත් තිබිය යුතුයි. අෙප් ආත්ම ගරුත්වය පාවා දීලා
නායකයන් රකින්නට අපට බැහැ. ඒ විධියට කරලා ඒ නායකයාව
රකින්නත් බැහැ. එතෙකොට මිනිස්සු අපිව ගණන් ගන්ෙන් නැහැ;
ඉන් පසුව නායකයාව ගණන් ගන්ෙනත් නැහැ.
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එදා ෙම් කියාදාමය සිදු වුණා. ෙම් කියාදායම සිදු වන විට මම
ෙකළින්ම බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට කිව්වා, "ඒෙගොල්ලන් තව
දින ඉල්ලනවා. බැසිල්, අපි ෙම් දින ෙදමු" කියලා. ෙමොකද, මම ඒ
වනෙකොට ෙනවිල් සමරෙකෝන් මහත්මයා පිළිබඳව පැවැති
පරීක්ෂණය අධ්යයනය කරලා තිබුණා. එදා හිටපු ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයාට අවශ්ය ෙවලා තිබුණා ෙකොෙහොම හරි
ෙනවිල් සමරෙකෝන්ව එළියට දමන්න. නමුත් එදා ඒ විභාගය කළ
මැති ඇමතිවරුන්ට ආත්ම ශක්තියක් තිබුණා.
තමන්ෙග්
නායකයාට ෙකොපමණ වුවමනාව තිබුණත්, ෙනවිල් සමරෙකෝන්
මහත්මයාට කල් ෙදමින්, කල් ෙදමින් ඒ පරීක්ෂණය කරන්නට
එදා ඒ මිනිසුන්ට පිට ෙකොන්දක් තිබුණා. ඒක දැක්ක නිසා මම
කිව්වා, "ෙනවිල් සමරෙකෝන්ටත් මාස ගණනාවක් කල් දුන්නා. ඒ
නිසා අපි ෙමතුමියටත් කල් ෙදමු, එෙහම නැත්නම් ෙහොඳ නැහැ"
කියලා.
ෙමොකද, ෙමහි පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයා 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
හා අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයන් පත් කිරීම හා
ඉවත් කිරීම සඳහා ඇති කර තිෙබන කමෙව්දය ගැන පශ්නයක්
තිෙබනවා. ෙම් කමෙව්දය ඉතා ඉක්මන් විභාගයක්. ඇයි?
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සහ අභියාචනාධිකරණෙය් විනිසුරුවරුන්ව
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීෙම් කියාවලිෙය්දී ඔවුන්ෙග් ෙසේවය අත්
හිටුවන්ෙන් නැහැ. එතැනින් පහළ සියලු උසාවිවල විනිසුරුවරුන්
සම්බන්ධව කටයුතුවලදී අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව විසින්
මූලික පරීක්ෂණයක් කරලා එදිනම ෙසේවය අත්හිටුවලා තමයි
අෙනක්
විභාගය කරන්ෙන්. නමුත් ඉහළ අධිකරණවල
විනිසුරුවරුන් සම්බන්ධෙයන් එවැනි කමයක් නැති නිසා ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ගත්ෙත් වැරදි කියා මාර්ගයක්. එදා
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ව්යවස්ථාව මඟින් ඒක
ෙනොෙවයි කරන්නට තිබුෙණ්.
එදා මම රජය ෙවනුෙවන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
සම්බන්ධ පරීක්ෂණයට
සහභාගි ෙවමින් -රජයත් ආරක්ෂා
කරෙගන- පැහැදිලිව පකාශයක් කළා. ෙමොකක්ද? මම එදාත්
කිව්වා, ෙම් කමය ෙනොෙවයි නිවැරදිම කමය කියලා. ඒක මම
පිළිගන්නවා කියලා කිව්වා. මම ෙම් පරීක්ෂණයට සහභාගි වුණත්
ෙම්ක ෙනොෙවයි නිවැරදිම කමය, නියමිත කමය නම්, ඊටත් වඩා
උසස් විනිසුරු මඩුල්ලකින් ඒ අග විනිශ්චයකාරෙග් හරි වැරැද්ද
ෙසවීමයි කියන එක එදා මා කිව්වා. ඒ සඳහා කල් ගත ෙවයි, මාස
6ක්. ඒ නිසා මම එදා පැහැදිලිවම ෙයෝජනා කළා, වහාම අග
විනිශ්චයකාරවරයාෙග්
ෙහෝ
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරයාෙග් ෙසේවය අත්හිටුවා විභාගය පැවැත්වීෙම්
කමෙව්දය පිළිපදින්නට ඕනෑ කියලා. තිෙබන කමය හරි, ඒක
කමවත් වන්න නම් ඒ කමෙව්දය පිළිපදින්නට ඕනෑ. ෙමොකද,
විත්තිකරුෙවකුට තව ෙකෙනකුෙග් නඩුවක් අහන්නට බැහැ.
අපි ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියෙග් එම පරීක්ෂණ කටයුතු
අවසන් කරලා සිටින විට, එක්තරා ඉරිදා දිනයක මා හිටපු
ජනාධිපතිවරයාව හමුවුණා මට මතකයි. මට එතුමාව හමුවන්නට
ඕනෑ යි කියලා කිව්වාම, ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, "රාජිත උෙද්
එන්න, මමත් සමඟ උෙද් කෑම කන ගමන් අපි කථා කරමු"
කියලා. මම ගියා. එදා එතුමා ෙබොෙහොම නිවී සැනසිල්ෙල් සිටියා.
අපි ෙදෙදනා විතරයි සිටිෙය්.
ෙවන කවුරුවත් ජනාධිපති
මන්දිරෙය් සිටිෙය් නැහැ. අපි දීර්ඝව කථා කළා.
මෙග් වැඩ ටිකත් කථා කරලා ඉවර ෙවලා, ෙසටිෙය් වාඩි
ෙවලා ඉන්න ගමන් එතුමා කිව්වා, "රාජිත දැන් අලුෙතන් අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරන්නට ඕනෑ, මම හදන්ෙන්
ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් කරන්න" කියලා. මම කිව්වා, "ඒක නම්
කරන්න එපා" කියලා. මම ෙම් විධියටම අත් ෙදක උස්සලා ඒක
කරන්න එපා කියලා කිව්වා. මම කිව්වා, එක්දහස් නවසිය අසූ
ගණන්වල ඉඳලා ෙමොහාන් මෙග් මිතයා, ෙමොහාන් පීරිස්ව
දැම්ෙමොත් telephone call එකකින් නඩුවක් කථා කර ගන්නට
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තීන්දුවක් ගන්නට මටත් පුළුවන්, හැබැයි අපි ෙම් කරපු වැෙඩ්
ෙමෝසම් වරුසාෙව් ඔරු පදිනවා වාෙග් ෙවනවා කියලා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මුළු රටක් අපිට විරුද්ධයි කියලා මම කිව්වා.
ශිරානි බණ්ඩාරනායක හරි ෙහෝ වැරදි ෙව්වා ඒ ෙවලාෙව් අපිට
විරුද්ධව රට නැඟී සිටියා. මුළු අධිකරණයම නැඟී සිටියා.
නීතිඥවරු විතරක් ෙනොෙවයි ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුෙවනි වරට
විනිශ්චයකාරවරු නැඟී සිටියා. පහළ මෙහස්තාත් උසාවිෙය් ඉඳලා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය දක්වා සියලුම විනිසුරුවරු ඒ ෙවලාෙව් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ෙවනුෙවන් නැඟී සිටියා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ඒ
යථාර්ථය තුළ ඉඳෙගන තමයි අපි වැඩ කෙළේ.
මම කිව්වා ජනාධිපතිතුමනි, ෙමෝසම් වරුසාෙව් ඔරු පදිනවා
වාෙගයි අපි වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්, එෙහම කරලා අපි ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ෙගොඩට ආවා, ඒ නිසා ෙම්ක කරන්න එපා, ෙම්ක
කෙළොත් - ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් කෙළොත්- අපි ෙම් කළ සියලු
කියාදාමය ෙද්ශපාලන කියාදාමයක් බවට සනාථ ෙවනවා කියලා.
ඒ සැෙර් මට ෙමොකක්ද හිටපු ජනාධිපතිතුමා කිව්ෙව්? "නෑ රාජිත,
ඉවරයක් නැහැ ෙන්, නහින්න හදනවා" කියලා කිව්වා. මම කිව්වා,
ෙකොච්චර නහින්න හැදුවත්, ෙම්ක කෙළොත් ඔබතුමාෙග් ආත්ම
ගරුත්වයත් ඉවරයි, ෙම්කට වාඩි වුණු අෙප් ආත්ම ගරුත්වයත්
ඉවරයි කියලා. ජනාධිපතිතුමාෙගන් ගිහිල්ලා අහන්න.
ජනාධිපතිතුමාට අපි නිවැරදි ෙද්වල් කිව්වා, කළ යුතු ෙද්වල් ගැන
කිව්වා. අපි ෙබොරුවට ජනාධිපතිකම්වලට බය ෙවලා ඉඳලා ඊට
පස්ෙසේ එළියට ඇවිල්ලා කථා කෙළේ නැහැ. මම කිව්වා, "ෙමොහාන්
පීරිස් පත් කරන්න එපා" කියලා. ඔහු ෙද්ශපාලන පුද්ගලෙයක්,
ඔහු කැබිනට් මණ්ඩලෙය් උපෙද්ශකවරෙයක්, ජනාධිපතිතුමාෙග්
උපෙද්ශක, සමාගම්වල නිෙයෝජිතෙයක්, ඔහු රජෙය් ආයතනවලට
සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා, එෙහම ෙකනක්ව දැම්ෙමොත් අපිට
ෙහොඳ නැහැ, කවුරු හරි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටින පුද්ගලෙයක්
ඔය තනතුරට පත් කරන්න කියලා මම කිව්වා. එතෙකොට ෙම්ක
ගැන මිනිසුන්ට ඇති ෙවලා තිෙබන සැක සංකාවල් නැති ෙවලා,
ඇත්තටම ෙම් ශිරානිෙග් වැරැද්ද මිසක් තමන්ෙග් මිනිෙහක්
appoint කරන්න ෙනොෙවයි ෙම්ක කෙළේ කියලා හිතනවා කියලා
මම කිව්වා. නමුත් දවස් හතරකට පහකට පස්ෙසේ මට ආරංචි වුණා
ඔහුව පත් කරනවා කියලා. මම දැන ගත්තා බලපෑම වැඩියි කියලා.
එතැනින් අර සියලු කටයුතු ෙහේදිලා ගියා. මම දැක්කා ෙම්
ෙමොහාන් පීරිස් මහතා අලුත් අවුරුද්ද දවෙසේ හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්
එක්ක කිරි බත් කනවා. ෙමොන විළි ලජ්ජා නැති වැඩක් ද?
අග විනිශ්චයකාර ජී.පී.එස්. ද සිල්වා මහතා පතිකාර ගැනීම
සඳහා දිගටම ආෙව් මෙග් ළඟට. මම ඒ පතිකාර කිරීෙම් කටයුතු
ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් නවත්වන තුරුම එතුමා මා ළඟටයි
ආෙව්. අපි ෙදන්නා ෙබොෙහොම මිත හින්දා මම එක දවසක්
ජී.පී.එස්. ද සිල්වා මහතාට කථා කරලා මෙග් පුතාෙග් උපන් දින
සාදයට එන්න කියලා කිව්වා. රාතී ෙභෝජන උත්සවයක් අෙප්
ෙගදර තිබුෙණ්. එතුමා මෙගන් ඇහුවා "රාජිත, ෙකොච්චර කට්ටිය
එනවාද?" කියලා. මම කිව්වා, ෛවද්යවරු එනවා, මෙග්
ෙද්ශපාලන මිතුෙරෝ එනවා කියලා. එතුමා කිව්වා "මම කවදාවත්
ෙත් පැන් සංගහයකට, දිවා ෙභෝජන සංගහයකට, රාතී ෙභෝජන
සංගහයකට යන්ෙන් නැහැ" කියලා. එෙහමයි එදා අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක් කිව්ෙව්. කිසි දවසක යන්ෙන් නැහැ. "ඔයා
මට ෙවනමම ආරාධනා කරන්න ෙගදරට, නැත්නම් මම ඔයාට
ආරාධනා කරන්නම්, අපි ෙදන්නා හමුෙවලා කාලා බීලා කථා
කරමු" කියලා එතුමා කිව්වා. ඔන්න අග විනිශ්චයකාරවරු. ෙම් අග
විනිශ්චයකාරවරු හැසිෙරන හැටි දැක්කාම මට ෙම්ක හැමදාම
මතක් ෙවනවා. ඒ තමයි ජී.පී.එස්. ද සිල්වා මහතා මෙග් ෙයෝජනාව
පතික්ෙෂේප කරපු හැටි. එෙහම ෙපොදු තැනකට ඒ ෙගොල්ෙලෝ
කවදාවත් ආෙව් නැහැ. ෙමොකද එතැනට එනවා නඩුහබවලට
සම්බන්ධ උදවිය, එතැනට එනවා නඩුවල පැමිණිලිකරුවන්.
එතෙකොට අමාරු තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ
එෙහමම ඉන්න ඕනෑ කියලා. එෙහව් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයකට තමයි
ෙම් විපත්තිය පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ්.
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ෙම් සිද්ධිෙය්දී ශී ලංකා නීතිඥ සංගමය ෙබොෙහොම වීෙරෝදාරව
සටන් කරනවා මම දැක්කා.
විනිශ්චයකාරවරු ෙබොෙහොම
වීෙරෝදාරව සටන් කරනවා මම දැක්කා. ඒ රජෙය් ඉඳිමින්, ඒ
කියාවලියට සහභාගි ෙවමින් ඒ යථාර්ථයත් අපි දැක්කා. ෙබොරු
කියන්න ඕනෑ නැහැ. මුළු රටක් නැඟී සිටිනෙකොට ඒක
ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් අපි ෙද්ශපාලන අන්ධෙයෝ.
අපි
ෙද්ශපාලන අඳ බාලෙයෝ. ස්වාධීන රූපවාහිනිය මඟින් විකාශය
කරන "හත්ෙවනි පැය" වැඩසටහනට සහභාගි වුණු ෙවලාෙව් මම
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ගැන කථා කෙළේ ෙබොෙහොම ආරක්ෂිත
අන්දමින්. ෙමොකද මම දන්නවා ඇය පිටුපස තිබුණු බලෙව්ගය
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ ගැන දැන ගනිමින් තමයි ඇයට විරුද්ධව
කථා කෙළේ. තිරස්චීන විධියට පහර ගහමින් කථා කෙළේ නැහැ.
ඇයට අනුකම්පා වන විධියට මම ෙකොයි ෙවලාෙවත් කථා කෙළේ.
මා එහිදී කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? අරෙගන බලන්න ඒ "හත්ෙවනි පැය"
වැඩසටහන. මම කිව්ෙව්, "එතුමිය ගරු අග විනිශ්චයකාරතුමිය.
එතුමිය හරි ෙවන්න පුළුවන්. මට ෙහට ෙම්ක පහදා ෙදන්න. මම
අනිද්දාට අග විනිශ්චයකාරතුමියෙගන් සමාව ඉල්ලලා පකාශයක්
කරනවා" කියලායි. අන්න එෙහමයි අපි ඇයට විරුද්ධව කියා
කෙළේ.
ෙමොහාන්
පීරිස්
මහත්මයා
ඉල්ලුවා
සාකච්ඡාවක්,
ජනාධිපතිතුමා සහ අගමැතිතුමා එක්ක. එතුමාට එන්න කියලා
කිව්වා. ෙම්වා අපට වාර්තා කෙළේ ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාපු අද
ෙනොෙවයි; එදාමයි. ආරාධනා කළාම ඔහු ආෙව් කාත් එක්කද?
ඔහුෙග් භාර්යාව සහ මිතයන් වූ ෛවද්යවරුන් ෙදෙදනකු සමඟයි
ආෙව්. හරි නම් එන්න ඕනෑ නීතිඥවරුන් අරෙගන නීතිය පිළිබඳව
කථා කරන්න ෙන්. එෙහම ආෙව් නැහැ. එතැනදී කිසිම
සාකච්ඡාවක් කෙළේ නැහැ මිතයන් ඉස්සරහා. එතුමා ඇවිල්ලා
එතුමා කරපු ෙද්වල් ගැන කිව්වා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව්දීත් කිව්වා,
"මම රජයට සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් රජයත් එක්ක කටයුතු
කරන්න කැමැතියි" කියන එක. එතැනදී ඒ කථාව නිම වුණා.
27වන දා උෙද් ඔහු ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා තිෙබනවා. එදා
තමයි අලුත් කෙඩ් උසාවියට ෙම් අර්බුදය ආපු දවස. මට ඒ ගැන
කිව්වා. එදා උෙද් 7.30ට ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා පැහැදිලිව
ඔහු කියලා තිෙබනවා, "මට කිසි ෙදයක් කරන්න එපා.
ඔබතුමන්ලාට අවශ්ය සියලු තීන්දු මම ලබා ෙදන්නම්" කියලා. ෙම්,
ෙමොන අග විනිශ්චයකාරවරෙයක්ද? මෙහස්තාත් අධිකරණයක
නඩුකාරයකු ෙහෝ ෙමෙහම කිව්ෙවොත්, මම නම් ඔහු සත පහකට
ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. මට ෙකොච්චර වාසි වුණත් මම නම් ඔහු සත
පහකට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. වැෙඩ් කර ගත්තත් ගණන් ගන්ෙන්
නැහැ ඒ වාෙග් අය. ඔහු ඒ විධියට බයාදු වුණා; තානාපතිකම්වලට
ගනුෙදනු කළා; පස්ෙසන් ආවා. පාප් වහන්ෙසේට හඳුන්වා දුන්නාය
කිව්වා. ඔබතුමන්ලා දන්නවාද, ෙමයාව අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ,
ෙමයාව ෙගෙනන්න එපා, ෙමයාට එන්න ෙදන්න එපා කියලා
කිව්වා. ෙමොහු බෙලන් ආවා. කෙතෝලිකයකු වශෙයන් කාදිනල්
හිමිපාණන් වහන්ෙසේට කථා කරලා, ඒ හරහා ඉල්ලීම කරලා pass
එකක් අරෙගන ආවා. ඔහුට අන්තිම ෙකොෙන් පුටුවකුයි දීලා
තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලා දැක්කා නම් හරි. මමත් එතැන වාඩි
ෙවලා සිටියා ගරු කථානායකතුමා එක්ක. ගරු කථානායකතුමා
සිටියා මාත් එක්කම වාඩි ෙවලා. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ඉල්ලීමක් කළා
මඩු ෙද්වස්ථානයට ඒ ගුවන් යානෙය් යන්න. නමුත් ඒකත්
පතික්ෙෂේප කළා. ඒ අවස්ථාව දුන්ෙන්ත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අප මතක තියාගන්න ඕනෑ
කාරණයක් තිෙබනවා. හිටපු ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාට
ෙමය මතක ඇති. එදා ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙමතැන ඉඳලා
කථා කළා. අවසාන ෙමොෙහොෙත් එතුමා ඔය නීති පශ්නය ඉදිරිපත්
කළා. එතෙකොට මම ඉක්මනට ෙම් Order Paper එක බැලුවා. ඒක
බැලුවාම මම මවිතයට පත් වුණා. ඒ ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මහත්මයායි. ෙවනත් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ
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ෙවලාෙව් එතැන සිටියා ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා. මම කිව්වා,
"ඩිව්, ෙම් බලන්න ෙකෝ! ෙම්ෙක් ෙලොකු පශ්නයක් තිෙබනවා ෙන්.
කමිටුවක් පත් කිරීම ගැන ෙන් ෙම් තිෙබන්ෙන්" කියලා. එතුමාත්
ඒක බලා ඔළුවට අත ගහලා කිව්වා, "ඔව්, ඇත්ත" කියලා.
ෙකොෙහොම හරි එදා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් අෙප් ගරු
කථානායකතුමා අපව ෙබ්රා ගත්තා. ෙමොකක්ද, ෙමහි පැහැදිලිවම
තිෙබන්ෙන්? සියලු නීතිෙව්දින් අපට ෙම්ක ෙපන්වා දුන්නා. ෙම්
රජය මටත් එය නැවත ෙපන්වා දුන්නා, ෙම් අර්බුදය විසඳන්න
කථා කරපු ෙවලාෙව්. ඒ ෙයෝජනාෙව් මුල ඉඳලාම පැහැදිලිව
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා බලන්න. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"එබැවින්, ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන්, එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳව පරීක්ෂාකර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ එයට වැඩි
ගණනක් ඔප්පුවී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත්,...."

ඒ ඔක්ෙකෝම අනාගත වාක්යයයි. වර්තමාන ෙහෝ අතීත ෙහෝ
ඒවා ෙනොෙවයි.
"... ලැබුවෙහොත්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත්කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත්කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
වන අපි, ...... ෙයෝජනා කර සිටිමු."

අන්තිමට ආෙව් මුලටයි. ෙම්වා ෙබොරු ෙනොෙවයි. ෙම්ක
ෙත්රුම් ගන්න නීතිය ඕනෑ නැහැ. ෙම්කට ඕනෑ සිංහලයි, ඉංගීසියි
කියවා ගැනීෙම් හැකියාවයි. ඉංගීසි එක ඉංගීසිෙයන් කියවන්න
පුළුවන්. සිංහල එක සිංහෙලන් කියවන්න පුළුවන්. ෙම්ක
කියවන්න LL.B ඕනෑ නැහැ, attorney-at-law ඕනෑත් නැහැ. මට
ෙහොඳට සිංහල පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමහි සිංහල එක කියවන්න
පුළුවන්. ඒක දැකපු ෙවලාෙව්ම මම උඩ වීසි ෙවලා වාෙග් සිටියා,
දවස් ෙදකක් අපි විවාද කෙළේ ෙම්ක කරන්නද, ෙමන්න,
සභානායකවරයා කරපු වැෙඩ් කියලා. අපි බැලුෙව් නැහැ ෙන්
ෙම්වාෙය් ඉස්පිලි, පාපිලි. අපි අපට අවශ්ය ෙද් කළා. ඒක හරියට,
වැදගත් විධියට කළා. එෙහම කරලා අපි ආවා.
එහිදී කථා පැවැත්වූවා. අෙප් ස්ථාවරය කිව්වා. ෙම්වාෙය් ඇති
වැරදි ෙද්වල් කිව්වා. අපි වාඩි වුණා. අවසානෙය්දී විපක්ෂ
නායකවරයා ෙම් ෙද් කියනෙකොට අපට ෙත්රුණා, ඇත්තටම
ෙමහි ශිරානි බණ්ඩාරනායකව ඉවත් කිරීෙම් කිසිදු ෙයෝජනාවක්
නැහැ කියා. ෙමහි තිෙබන්ෙන් කමිටුවක් පත් කිරීම පිළිබඳවයි.
මට තවම මතකයි, ඒ ෙවලාෙව් මම මෙග් seat එෙකන් නැඟිටලා
ඇවිල්ලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර අධ්යයනය කිරීම සඳහා අෙප්
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාට කිව්වා, ෙම්ෙක් ෙමොකක් ෙහෝ legal
ෙදයක් තිෙබනවාද කියා ඔබතුමාත් ෙම්ක කියවා බලන්න කියා.
එතුමා ඔළුවට අත ගහ ගත්තා, ඇත්තටම ෙම් ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන් මුල් ෙයෝජනාව ෙන් කියා. ඒ අනුව ඇත්තටම ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ෛනතික වශෙයන් ෙම් ධුරෙයන් ඉවත් ෙවලා
නැහැ. එෙහම ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා
නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
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අපි ඔක්ෙකෝම අත් උස්සා තිෙබන්ෙන් කමිටුවක් පත්
කරන්නයි. ෙමන්න ෙම් නිසා සියලු නීතිෙව්දින් කිව්වා, “ෙකොයි
විධියකටවත් ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් ෙවලාත් නැහැ, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ඉවත් ෙවලාත් නැහැ” කියා. නමුත්, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක පිළිබඳව අපට ෙවනම මතයක් තිබුණා. ශිරානි
බණ්ඩාරනායකට ෙකොෙහොමටත් අග විනිශ්චයකාර ධුරය ෙදන්න
බැහැ, ෙම් තනතුරට කවුරු ෙහෝ පිවිතුරු මනුස්සෙයක් දමන්න
කියා අපි කිව්වා. ෙජ්යෂ්ඨත්වය අනුව විනිශ්චයකාරවරෙයකුට ෙම්
තනතුර ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් අධිකරණය සම්බන්ධ ධුරයක්. අපි අෙප්
ෙද්ශපාලන කටයුතු ඔක්ෙකෝම කර ගන්නම්. ෙම් රෙට් අධිකරණය
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් අධිකරණය විනාශ කෙළොත් ඒෙක් ඵල විපාක
කවදා ෙහෝ අපටම විඳින්න පුළුවන්. ෙම් කථා කරන මටත් විඳින්න
පුළුවන්. ෙම්ක ෙම් විධියටම ජරාජීර්ණ වුෙණොත් ඒකයි ෙවන්ෙන්.
කවදා ෙහෝ අපට ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? අපි කථා කරලා අන්තිමට
අපිටම අෙප් දුක්ඛ ෙදෝමනස්සභාවය පකාශ කරන්න ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම් නීති කටයුත්ත කිරීෙම්දී ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව පිළිබඳව
විෙශේෂඥ දැනුම තිෙබන නීතිඥවරු සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා අපට
ෙපන්වා දුන්නා, ෙමන්න ෙම්ෙක් නීතිමය අවකාශය තිෙබන්ෙන්
ෙමතැනයි කියා. ෙමොහාන් පීරිස්ව පත් ෙවලාත් නැහැ, ශිරානි
බණ්ඩාරනායකව ඉවත් කරලාත් නැහැ කියා ඔවුන් කිව්වා. එෙහම
නම්, එතුමිය ෙම් ධුරෙය් වාඩි ෙවන්න ඕනෑ. ඊට පස්ෙසේ
නීතිෙව්දින්ම කථා කරලා කිව්වා, "එතුමිය සහ ඔබතුමන්ලා අතර
තිෙබන පශ්නය නිසා එතුමිය ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉල්ලා අස් ෙවන
එක ෙහොඳයි" කියා. ඒක තමයි ෙහොඳම කමය. ඒ ෙවලාෙව් රජයක්
වශෙයන් අපි ගත් වැදගත් තීන්දුව තමයි, අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
අග විනිශ්චයකාර ධුරය ෙදන්න ඕනෑ ඒෙක් ඉන්න ෙජ්යෂ්ඨම
ෙකනාට කියන කාරණය. ෙමොකද, අෙප් යහ පාලන
ෙයෝජනාවලිෙය් තිෙබනවා, මීට පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරයා විසින් අග
විනිශ්චයකාරවරයා පත් කරන්ෙන් නැහැ කියා. ඒක අෙප් එක්
ෙයෝජනාවක්. අග විනිශ්චයකාරවරයා පත් කිරීම ජනාධිපතිවරයා
කරන්න අවශ්ය නැහැ. ජනාධිපති කවුරු වුණත්, එතුමාත් අපි
වාෙග් ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මීට පස්ෙසේ ජනාධිපතිවරෙයකුට ෙම්
තනතුරට පුද්ගලයින් පත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ව්යවස්ථාදායක
සභාවට අදාළව ෙවනම මණ්ඩලයක් පත් කරලා ඒෙකන් ෙයෝජනා
කරලා එන පුද්ගලයා පත් වනවා මිසක් මීට පස්ෙසේ
ජනාධිපතිවරෙයකු විසින් අග විනිශ්චයකාරවරයා පත් කරන්ෙන්
නැහැ. එය මතක තබා ගන්න.
අප අතර ෙද්ශපාලන ගැටුම් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත්, යහ
පාලනයට කවුරුවත් විරුද්ධ නැහැ. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
මන්තීමන්ලා ඇවිල්ලා ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිෙය් කිව්ෙව්, “ෙම් දවස්
100 වැඩසටහනට අකුරක් නෑර අපි සහෙයෝගය ෙදනවා” කියායි.
එෙලස අකුරක් නෑර සහෙයෝගය ෙදනවා නම්, ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? "යහ පාලනය"යි. කථා කරන්න
තිෙබන්ෙන් ඒෙක් කමෙව්දය පිළිබඳව ෙනොෙවයි, අග ඵලය
පිළිබඳවයි. එය මතක තබා ගන්න. බුදු හාමුදුරුෙවෝ ඒකයි කිව්ෙව්
"ෙච්තනාහං භික්ඛ ෙව් කම්මං වදාමි" කියා. ඒ කියාව ෙනොෙවයි,
ෙච්තනාවයි වැදගත් වන්ෙන්. ඒ ෙච්තනාව ෙහොඳ නම්, කර්මය
ගැන කථා කරන්න. පහර ගහලා ෙම් තරම් ෙඝෝෂා කරන්නට එපා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව අවසන්
කරන්න ඉස්ෙසල්ලා මම තව කරුණක් කියනවා. දකුණු අපිකාෙව්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙමවැනිම තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එදා ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලාව හිෙර් දමන්න හිටපු ඩී. ක්ලාක් නැමැති පරාජිත
මන්තීවරයාට නිෙයෝජ්ය ජනාධිපතිකම ෙදන්න ඒ ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලාට ආත්ම ශක්තිය තිබුණා. එෙහම ඔහුව නිෙයෝජ්ය
ජනාධිපති තනතුරට පත් කර සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව හැදුවා.
ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් වාඩි වුණා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට දැන්
කියනවා, ඒ ජාතික පක්ෂය එදා ඩී. ක්ලාක්ලාෙග් තිබුණු සභාගයත්
එක්ක ආණ්ඩුෙව් වාඩි වුණා වාෙග් විපක්ෂය ඒ කියාවලිය හරියට
හදාරන්න. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලාත් අනාථ වන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ නම්, ඩිව් ගුණෙසේකරලාෙගන්, වාසුෙද්ව
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නානායක්කාරලාෙගන් ඒ ෙපොත් පත් ඉල්ලා ගන්න. දැනගන්න, ඒ
අය ෙකොෙහොමද හැසිරුෙණ් කියා. අන්න ඒ හැසිරීම පමණයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අනාගතයට තිෙබන්ෙන්. එය මතක තබා
ගන්න. නැත්නම් හදිසි මැතිවරණ ඒවි. ඒෙකන් මහා විශාල විනාශ
ඇති ෙවයි. අපි ඔක්ෙකෝම ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් එක තැනකට.
ෙද්ශපාලන වශෙයන් මරා ගන්න ෙනොෙවයි. අපි සියලු ෙදනා හැම
දාම ජීවත් වන්ෙන් නැහැ. අපිට ලබා ගන්න අවශ්ය ෙද්වල්
තිෙබනවා. අපට ජීවිතෙය් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් තව ටික
කාලයයි. ෙම් කාලෙය්දී අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් ගරු
සභාෙව් අපි ඒ කටයුත්ත කරමු. ඊට පස්ෙසේ අපි ෙද්ශපාලනය
කරමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. M.A. Sumanthiran.
Order, please! Before that, the Hon. Deputy Chairman of
Committees will take the Chair.
අනතුරුව
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
[THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, you may commence your speech.
[4.50 p.m.]
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Committees, for
the opportunity given to speak on this Adjournment
Motion. I wish to thank the Hon. Leader of the
Opposition for bringing up this Adjournment Motion for
the reason that there seems to be some uncertainty in the
minds of the people of the country as to the procedure by
which these changes took place last week.
Firstly, let me remind the House that, in terms of
Article 107 of our Constitution, it is the President who
appoints the Chief Justice amongst others. There are
various conditions that must be fulfilled before he
appoints the Chief Justice. Presently, the name must be
approved by the Parliamentary Council. Before that, the
name had to be approved by the Constitutional Council.
Although it is the President who appoints the Chief
Justice, without the recommendation of the Parliamentary
Council, or previously, the Constitutional Council, the
President cannot appoint the Chief Justice. If the
President had appointed His Lordship Justice Sripavan as
the Chief Justice without the approval of the
Parliamentary Council, that would be null and void and of
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(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

no force or effect in law. Merely because the President
appointed, that does not become a valid act because the
Constitution says, "prior to the appointment, the
Parliamentary Council must grant its recommendation".
Similarly, in terms of the same Article of the Constitution,
it is the President who can remove the Chief Justice, not
the Parliament. The Parliament cannot remove the Chief
Justice. We seem to be labouring under a misconception
that we, as a Parliament, removed the Chief Justice. No,
the Constitution says that it is the President who can
remove the Chief Justice. But, prior to the President being
able to remove the Chief Justice, there must be a
condition that must be fulfilled. What is that condition?
The Parliament must, by a Resolution, make an address to
the President for the removal of the Chief Justice. So, like
the example that I gave about the appointment, if the
President removed a Chief Justice without an address of
Parliament being passed as a Resolution, that act of the
President is invalid and will not be of any force or effect
in law in terms of the Constitution. This is the simple fact.
This is easily understood. That is why I cited the example
of the appointment procedure. All of us will agree that the
President cannot simply appoint somebody. He has to
have the recommendations of the Parliamentary Council.
Similarly, the President cannot remove unless there is an
address to the President by Parliament.
I must thank the Hon. Ajith P. Perera who is here
today because, as I recalled, it was he who spotted what
was in the Order Paper and brought it to the notice of
other Seniors in the United National Party, the then
Leader of the Opposition, the former Speaker, the Hon.
Joseph Michael Perera, the Hon. Lakshman Kiriella and I
too was there. It was he who saw that Item 1 on the Order
Papers of the 10th and the 11th of January, 2013 was not an
address to the President for the removal of the Chief
Justice. What had appeared as Item 20 on the Order Paper
of 6th of November, 2012, resolving to appoint a
Parliamentary Select Committee to inquire into the
allegations was reproduced again in January, 2013. The
same Resolution which appeared on the Order Paper ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

What is the point of Order?

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

The Hon. Speaker gave a Ruling on the matter.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, that is not a point of Order.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

That is a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, let him not take my time. Hon. Vasudeva
Nanayakkara, you reply later if you want to.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

The Hon. Speaker’s Ruling ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am coming to the Ruling. I am talking about the
Ruling.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I am raising my point of Order. Hon.
Sumanthiran, you are not the Speaker.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

I am on my feet. Do not take my time.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I am raising a point of Order.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

What is the point of Order? There is no point of Order
in that.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Vasudeva Nanayakara, what is
your point of Order?

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Please let me do that. The Hon. Speaker gave a Ruling
after the matter was raised. So, that Ruling stands
conclusive. How can he argue against it?
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sumanthiran, you can carry on.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා

(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

Sir, say today in the Order Paper, there is an item that
is printed. The Hon. Speaker or whoever is in the Chair
can put Item No. 1 to vote. That is all the Chair can do,
put Item No. 1 to vote, and we vote. Can you or anybody
in the Chair say that what was voted was for something
else and not for what was printed and actually put to vote?
No, you cannot do that. The Hon. Speaker's saying
anything, with utmost respect to the Chair, I say, is
wholly irrelevant because with what was put - I have the
Hansard of 11th January, 2013 - he said, “Item No. 1, put
to vote.” That is what the Hon. Speaker said : "Item No. 1,
put to vote". I have the Order Paper of the 11th of January,
2013 and Item No. 1 of it states to appoint a
Parliamentary Select Committee, nothing else. That is all
that matters. So, it was Item No. 1 that was put to vote.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. Vasudeva
Nanayakkara?
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

The Hon. Vasudeva Nanayakkara cannot say that
something else was put to vote.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Sir, I would like to bring to your attention that there
was a Ruling given by the Hon. Speaker. He merely did
not put Item No. 1 to vote. He, having given a Ruling on
the matter, put Item No. 1 to vote. So, the Hon. Member
must combine the two; he must be honest.
ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා
(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

He did not put something else to vote; he cannot put
something else to vote. He put Item No. 1 to vote and that
was carried. So, the Resolution that was carried only
resolved to appoint a Parliamentary Select Committee to
inquire into the allegations against the then Chief Justice.
The matter went to the President. Article 107 of the
Constitution states, as I said at the beginning, that it is the
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President who can remove the Chief Justice, but only if
there is an address of Parliament sent to him for the
removal. There was no address of Parliament sent to him
because what was passed was a Resolution to appoint a
Parliamentary Select Committee.
But, only when the Hon. Prime Minister made a
Statement last Thursday, it dawned on all of us that the
Legal Adviser at that time to the then President was none
other than Mohan Peiris, who wanted to occupy that seat,
had misled the then President and advised him to remove
the Chief Justice without legal authority, a wholly
unconstitutional act. Then, he went and occupied that
seat.
The present Leader of the Opposition has very clearly
stated that they are supporting the "Hundred-Day
Programme" of the Government. The "Hundred-Day
Programme" of this Government has 100 points and in
those 100 points, point No. 94 is to restore Shirani
Bandaranayake to the position of Chief Justice. You say
you are supporting entirely the "Hundred-Day
Programme". In the "Hundred-Day Programme", it is
very specifically stated that she would be restored to the
position of Chief Justice. Then, why are you raising this
issue now? It not only has your support, but it had the
support of the people because the "Hundred-Day
Programme" was put as a mandate before the people. It
was revealed to the people before the election that this
would be done. If a person has not been appointed to a
post, he need not be removed from that; he never
occupied that post.
This has constantly been the position of the entire Bar
of Sri Lanka. I want to put on record that when the Hon.
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, Minister of Justice and
Labour Relations, was the President of the Bar
Association of Sri Lanka, an unprecedented meeting of
the Bar Association took place, where more than 3,000
lawyers assembled. Never before did we have 3,000
lawyers assembling! And, what is more? A unanimous
resolution was carried saying that the removal of Shirani
Bandaranayake was illegal and the Bar Association would
not welcome anybody who would be appointed as Chief
Justice consequent to her removal, and the Bar
Association stuck to it for two years. When Mohan Peiris
was appointed, he was not welcomed. He could not have
had a ceremonial welcome. He had a ceremonial
welcome, he got some private lawyer to welcome him.
The President of the Bar Association did not welcome
him. When the Bar Association’s President's Convocation
took place in March, 2013 - customarily, it is the Chief
Justice who places the Bar Association President in that
place - he invited Dr. Shirani Bandaranayake to do that
act and the present Chief Minister of the Northern
Province, retired Supreme Court Judge, Justice C.V.
Wigneswaran, delivered a speech, in which he articulated
very clearly that there is a de facto Chief Justice in this
country. He compared the situation to the time when
LTTE ruled certain areas of this country and there were
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judges appointed by the LTTE and judgments given. He
said those were de facto situations. That is the situation
that prevailed.
I also would like to claim some credit for this position
because on the 22nd of November 2012, just after Mohan
Peiris was purported to have been appointed to that post, I
took an objection to that. I will table* the case record in
SC (FR) No. 665 of 2012, in which references were made
to SC (FR) 666 and SC (FR) 667 of 2012.
The Judges headed by Justice J. Amaratunga had this
recorded in that and I want to read that. It states, I quote:
“Mr. Sumanthiran, who appears for the Petitioner in SC (F/R)
667/2012 insists that his objections should be recorded as follows;
He states that,
‘I object to the present application made by the learned Deputy
Solicitor General on the basis that the person occupying the
Chamber’s of the Chief Justice de-facto is a usurper in that office in
terms of the pronouncement of this Court itself and therefore I have
to object to an application under Article 132(3) (III) being sent to
that person’."

We considered him a pretender. We did not consider
him a de jure Chief Justice right through these two years.
The legal community of this country protested at every
turn.
The crowning moment came last Thursday when a
farewell was accorded to Chief Justice Shirani
Bandaranayake in the Ceremonial Court, when the entire
Supreme Court, the entire Court of Appeal and all the
Judges of the High Court assembled. I have witnessed
ceremonial sittings for 25 years, but I have never seen
such a situation before, where more than 100 judges of
the minor Judiciary, judges from all parts of the country
came to the Supreme Court last Thursday. The decision to
have a ceremonial sitting was made after 2.00 p.m. the
previous day. In less than 20 hours, judges, magistrates,
district judges and primary court judges from the length
and breadth of this country came in their numbers. They
could not find seats for them in the dais and they were
accommodated on the side. The entire ceremonial
Supreme Court was full and we accorded a farewell to
her. That is because a grave injustice was done; that is
because the entire Bar, without exception, recognizes the
fact that what was said to have been the removal was no
removal in law. We refuse to recognize that that was a
removal in law.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன்)

(The Hon. M.A. Sumanthiran)

We only addressed “Mohan Peiris”, because he was
there by force. As was stated by the Hon. Minister of
Foreign Affairs today, he came there by force. That day,
all the lawyers’ cars and boots were examined; they
checked whether Shirani Bandaranayake was coming to
Court. She was kept out by force. But, when she came
back to resume her rightful place, there was no force;
there was not a single arm to be seen; there was no
police; there was no STF; there was no army. The entire
civil society and the lawyers took her to her Chamber and
she resumed her place.
Therefore, I thank the Hon. Leader of the Opposition
for bringing this Motion because this clarifies the position
that Shirani Bandaranayake was never removed from her
office in terms of the law and Mohan Peiris was never
appointed to that position. He occupied it as a usurper in
office.
Thank you very much.
[අ.භා. 5.05]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
විපක්ෂ නායක
කාර්යාලෙයන් මට ලැබී තිෙබන්ෙන් විනාඩි දහයක තරම්
ෙබොෙහොම සීමිත කාලයක් නිසා මා ඉතා ෙකටිෙයන් කරුණු
කිහිපයක් ෙම් ඉතා වැදගත් විවාදයට එකතු කරන්නට කැමැතියි.
ෙමතැනදී ආණ්ඩු පක්ෂය ෙවනුෙවන් කථා කරපු විපක්ෂෙය්,
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් සහ ෙදමළ ජාතික සන්ධානෙය්
මන්තීතුමන්ලාෙග්
අදහසුත්
ඇතුළුව,
ෙම්
කියාදාමය
සාධාරණීකරණය කරමින් කරපු ෙබොෙහෝ කථාවලදී මතු කරපු
පධාන තර්කය වුෙණ්, හිටපු අග විනිසුරුතුමිය සම්බන්ධෙයන් වූ
ෙදෝෂාභිෙයෝගය එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවාදයට අරෙගන
අවසානෙය්දී ගත්තු තීන්දුව වැරදිය, එෙහම ෙයෝජනාවක් තිබුෙණ්
නැහැ කියන එකයි. ඒ කරුණ මත පදනම් ෙවලා
තමුන්නාන්ෙසේලා උපකල්පනයකට එනවා, හිටපු අග
විනිසුරුවරිය ඉවත් කිරීමක් ෙවලාත් නැහැ, ඉවත් ෙවලා නැත්නම්
අලුතින් ෙකෙනක් පත් ෙවලාත් නැහැ කියලා. ඒ නිසා හිටපු අග
විනිසුරුතුමිය ඇවිල්ලා පුටුෙව් වාඩි ෙවලා එයා ඉන්නවා කියලා
ෙපන්වලා, ඊට පස්ෙසේ එතුමිය ඉල්ලා අස් වුණාය කියලා
ෙපන්වලා, එතුමිය ඉල්ලා අස් ෙවලා ගියාට පසුව අලුතින්
ෙකෙනක් පත් කරන වාතාවරණය හදා ගන්න එකයි කෙළේ.
අපි අහලා තිෙබන විධියට නම් යම්කිසි විවාද සම්පන්න
කරුණක් සම්බන්ධෙයන් කථානායකතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
තීන්දුවක් ෙදනවා නම්, ඒ තීන්දුව අවසානාත්මක තීන්දුවක්
හැටියට භාර ගන්න අපි සියලු ෙදනාම එකඟ ෙවලා තිෙබනවා.
කථානායකතුමාෙග් ඒ තීන්දුව අපි පිළිගන්න කැමැති වුණත්
නැතත්, ඒක අවසානාත්මක තීන්දුවක් හැටියට පිළිගැෙනනවා.
ඒක තමයි අතීතෙය් සිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවතුණු සම්පදාය. ඔය
කියන තර්කය එදාත් තමුන්නාන්ෙසේලා මතු කළා. එදා ඒ තර්කය
මතු කළාම ඒ ගැන විවාදාත්මක වාතාවරණයක් ඇති වුණා. ඒ
විවාදය අවසානෙය්දී කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්කවලටත් ඇහුම්කන් දීලා ඒ තීන්දුෙව්
කථානායකතුමා පැහැදිලිව ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
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"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් පතිපාදන මම අධ්යයනය කර බැලුෙවමි.
ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත මන්තීවරුන්
අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව අලුත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි.
දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ්යයනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2)
ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව්යවස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම
විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ
පරීක්ෂණය ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී
ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබුව ෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක
වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය
ඉතා පැහැදිලි වන අතර, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව
සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අද දින න්යාය පතෙය් අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම
පකාශ කරමි.
එම නිසා අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 ෙයෝජනාව දැන් ඡන්ද විමසීම
සඳහා ඉදිරිපත් කරමි."

තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ඒ මතය දැරුවා; කථානායකතුමා
තීන්දුව
දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ තීන්දුව පිළිගත්ෙත්
නැත්නම්, ඒක වලංගු නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුණා
එතැනින් එහාට ඒ කියාදාමයට සහභාගි ෙනොවී ඉන්න. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කෙළේ?
ෙයෝජනාව ගැන ඡන්ද විමසීමක් ආවා. කථානායකතුමා ඡන්ද
විමසීෙමන් පසුව ෙමෙහම කියා තිෙබනවා:
"ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෂයය අංක 1, එනම්
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිශ්චයකාර ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක
වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා
අතිගරු ජනාධිපතිවරයා ෙවත
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, පක්ෂව ඡන්ද 155ක් හා
විරුද්ධව ඡන්ද 49ක් ලැබීෙමන් අද දින සභා සම්මත වූ බව දැනුම් ෙදනු
කැමැත්ෙතමි.
ඒ බව ස්ථාවර නිෙයෝග 78 අ.(7) අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත
දන්වා යැවීමට කටයුතු කරන බව ද ෙමයින් දැනුම් ෙදමි."

ඒ විදිහට කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා. අපි දන්නා
කමයට අනුව නම් කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව අවසාන තීන්දුවයි.
ඒකට අභිෙයෝග කරන්න පුළුවන් කාටද? ඒකට අභිෙයෝග කරන්න
විධායකයට පුළුවන්ද? ඒකට අභිෙයෝග කරන්න අධිකරණයට
පුළුවන්ද? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක හිටපු
කථානායකතුමා, ගරු චමල් රාජපක්ෂ කථානායකතුමා දීලා
තිෙබන තීරණ ෙදකකින් පැහැදිලිව පකාශ කර තිෙබනවා,
පාර්ලිෙම්න්තුව සතු බලය අභිභවා යන්න, අත ෙපොවන්න, ඒකට
ඇඟිලි ගහන්න ෙවන කවර බල අධිකාරයකටවත් බැහැ කියලා.
අපි හිතමු, පාර්ලිෙම්න්තුව එදා ගත්තු තීන්දුව වැරදියි, ඒ තීන්දුව
පකාරව එදා හිටපු ජනාධිපතිතුමා අරෙගන තිෙබන තීන්දුව වැරදියි
කියලා. ඒක ෙන් දැන් ෙම් කියන්ෙන්. එදා ගරු රවුෆ් හකීම්
මැතිතුමාත් අත ඉස්සුවා. එදා ඒ පක්ෂ ඡන්ද 155 අතෙර්
ඔබතුමාෙග් ඡන්දයත් තිබුණා. ඒ ඡන්ද 155 අතෙර් රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් ඡන්දයත් තිබුණා.
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
ඡන්දයත් තිබුණා, ඒ 155 ඇතුෙළේ. එතුමා එදා කථාවකුත්
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පැවැත්වූවා. දැන් එකපාරට නින්ෙදන් අවදිෙවලා ආවා වාෙග්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොෙහොමද එක වරම කියන්ෙන්, ''හරි වැෙඩ්.
ඒක හරියට ෙවලා නැහැෙන්. හරියට ෙවලා නැති නිසා අපි දැන්
හරියට එක් ෙකෙනක් දානවා'' කියලා. ෙම්ක කවුද පිළිගන්ෙන්?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය අග විනිසුරු ධුරෙයන් ඉවත් කරනු ලැබුෙව්
නීත්යනුකූලව ෙනොෙවයි කියලා ෙන් ෙමතුමන්ලා කියන්ෙන්. ඒක
ෙවලා නැහැ කියලා ෙන් කියන්ෙන්. දැන් අපි අහන්ෙන් ෙමයයි.
එදා ගත්තු තීන්දුව වැරදි නම්, අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිබුණා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. ඒ වැරැද්ද
නිවැරදි කරන්නත් ඕනෑ ෙමතැනින්මයි. ඒ වැරැද්ද ෙමතැනින්
නිවැරදි ෙනොකර, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමා අවසාන
තීන්දුවක් අරෙගන ඡන්ද විමසීමක් කරලා, පජාතාන්තිකව,
නීත්යනුකූලව ගත්ත තීන්දුව, විධායකෙය් බලය පාවිච්චි කරලා
කියනවා, "ඒක අපි පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒ තීන්දුව වැරදියි "කියලා.
කවුද ෙම් අර්ථ නිරූපණය දුන්ෙන්? ෙකොෙහන් ද? ෙමොන
උසාවිෙයන් ද? ෙමොන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් ද? අඩු ගණෙන්
එෙහම අර්ථ නිරූපණයක් ගන්න ඕනෑ නැද්ද? කවුරු හරි
විනිසුරුවරු කණ්ඩායමක් ඇවිත් කිව්වාය කියලා, ඒ මත පුළුවන්ද
ෙම් රෙට් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් මුල් පුටුව සම්බන්ධ තීරණ ගන්න?
එෙහම ගන්නවා නම් ඒ තීරණ හරිද? ඒ තීරණ ගැනීම යහපාලන
කමෙව්දවලට අනුකූල ද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
මා තමුන්නාන්ස්ට පැහැදිලිව කියන්නම්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
යමක් නිවැරදි ෙනොවන ආකාරයට සිදු ෙවලා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා කළ යුතුව තිබුෙණ්, නැවත පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළින්ම ඒක නිවැරදි වන ආකාරයට ඉටු කර ගැනීමයි. ඒ
සදාචාරත්මක යුතුකම තමුන්නාන්ෙසේලා පැහැර හැරියා.
ඊළඟ
පශ්නය.
දැන්
තමුන්නාන්ෙසේලා
කියනවා,
විනිසුරුවරයකුෙග් යම් ෙදෝෂයක් තිෙබනවා නම් ඔහු ලබා දුන්
තීන්දු තවදුරටත් වලංගුයි කියලා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 119
වන ව්යවස්ථාෙව් දක්වා තිෙබනවා කියලා. ඔව්, තිෙබනවා.
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තර්කයට අනුව ෙම් කථා කරන්ෙන්
පත් ෙනොවූ විනිසුරුවරයකු ගැන. 119 ව්යවස්ථාෙවන් කියන්ෙන්
පත් වූ ෙකෙනකුෙග් ෙමොනවා හරි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඔහු
දුන් තීන්දු අවලංගු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් කියන්ෙන් පත් ෙනොවූ අග
විනිසුරුවරයකු ගැන. ඔබතුමන්ලාට අනුව ඔහු පත් ෙවලා නැහැ.
එෙහම නම් ඔබතුමන්ලාට අනුව, පත් ෙවලා නැති ෙම් අග
විනිසුරුවරයා දුන් තීන්දුත් තීන්දු හැටියට ඔබතුමන්ලාට පිළිගන්න
බැහැ. පත් වූ ෙකෙනකුෙග් නුසුදුසුභාවය මත ඔහු ඉවත් කරද්දී
ඔහු දුන් තීන්දු අවලංගු නැහැ කියන එක හැබෑව. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කියන්ෙන් ෙමොහු පත්ෙවලා නැහැ කියලායි.
පත් ෙනොවුණු ෙකෙනකු තීන්දු දීලා. ඒ තීන්දු අද තමුන්නාන්ෙසේලා
පිළිගන්නවාද? පත් ෙනොවූ ඒ අග විනිසුරුවරයා විනිසුරුවරුන් පත්
කරලා; නීතිඥයන් ෙදදාහකට තුන්දාහකට විතර පත්වීම් දීලා.
එතෙකොට ෙම් පත් ෙනොවූ අග විනිසුරුවරයා විසින් පත් කරන ලද
මිනිසුන්ෙග් රක්ෂාවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඒ තනතුරු
නීත්යනුකූලද? වලංගු ද?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Nalin Bandara?

339

340

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමා පාස්ෙපෝට්
උගුෙලන් ෙබ්ෙරන්නද ෙම් ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ෙබ්රා ගන්න
යන්ෙන් කියලා මා අහනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

විධායකට බැහැ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට අත ෙපොවන්න.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාර ධුරයට තමන්ට අවශ්ය
ෙකෙනක් පත් කර ගැනීමට
දරන ලද ඉතාම සාහසික
උත්සාහයක් මිසක් ෙමතැන කිසිම නීත්යනුකූල වලංගුභාවයක්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ත තීන්දුවක් වලංගු නැහැ
කියලා කියන්න පුළුවන් ජගෙතකුත් නැහැ. එෙහම කරන්න
බලයක් ව්යවස්ථාෙව් ෙකොෙහේවත් සඳහන් ෙවලා නැහැ; කාටවත්
දීලා නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අභිෙයෝග කරලා
තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට; පාර්ලිෙම්න්තුව ගත්ත
තීන්දුවකට. ඒ තීන්දුව අවලංගුයි කියන පදනමින්, -ඒ තීන්දුව
වලංගු නැහැ කියන පදනමින්- තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ්ය කරන
විධියට කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒක වැරදියි, ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. ඒ නිසා අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියනවා,[බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. මන්තීතුමා කරුණාකර අහෙගන
ඉන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

Sir, I rise to a point of Order.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා කථා කරන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු මන්තීතුමා ෙමතැන තිෙබන්ෙන්, ෙමොහාන් පීරිස් ෙහොඳ ද,
ශිරානි බණ්ඩාරනායක ෙහොඳ ද, සරත් නන්ද සිල්වා ෙහොඳ ද
කියන පශ්නය ෙනොෙවයි. චරිතවලින් කවුද වඩා ෙහොඳ කියන
විවාදයකට අපි එන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ තිෙයන අයත් ඇති. අඩු පාඩු
තිෙබන අයත් ඇති. අපට පශ්නය තිෙබන්ෙන් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක අග විනිසුරුවරියට වඩා ෙමොහාන් පීරිස් අග
විනිසුරුතුමා ෙහොඳ ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි. ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්තයාට වඩා තව කවුරු හරි ෙහොඳ ද කියන පශ්නය ෙනොෙවයි.
ඒ වාෙග්ම අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණය භාර දීලා තිෙබන ශීපවන්
මැතිතුමාට අෙප් තිෙබන විරුද්ධත්වයකුත් ෙනොෙවයි ෙම්ක. අපි
ෙම් කියන්ෙන් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවත් එක්ක, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බලයත් එක්ක ගැට ගැහිච්ච පශ්නයක්. ෙමතැන ඔය විදියට
පූර්වාදර්ශයක් දුන්ෙනොත් අනාගතෙය් දවසක තව ජනාධිපති
ෙකෙනකුට පුළුවන්, ''අහවල් එකත් හරියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙවලා නැහැ. ඒෙකත් තිෙබනවා ෙපොඩි හුටපටයක්'' කියලා ඒ
තීන්දු බල්ලාට දාලා, තමන්ට ඕනෑ කරන විධියට වැඩ කරන්න.
ඒක වැරදියි. ඒ කමය වැරදියි. අපි කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වරදක් ෙවලා තිෙබනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා නම්,
ඒක නිවැරදි කරන්නත් ඕනෑ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්මයි කියන
එකයි. ඒක ෙනොකරපු එෙක් වැරැද්දයි අපි කියන්ෙන්. ෙකොණ්ඩය
කපන්න ගිහින් ෙබල්ල කපා ගත්තා වාෙග් වැඩක් ෙම් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙමොහාන් පීරිස් අග විනිසුරුවරයා දුන්
පත්වීම් නීත්යනුකූල ෙනොවන්ෙන් නම් -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන කරනවා.
අපි ඉතා ඕනෑකමින් කියන්ෙන් ෙම්කයි. අධිකරණයට ෙහෝ

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Member is going to wind up now. Hon.
Nalin Bandara, what is your point of Order?
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙනෝනාෙගයි,
මහත්තයාෙගයි වයස අඩු කරන්නත් පුළුවන්ද ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්තයාට කියලා?

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒ ෙද්වල් තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. ඕවාට අපි යටත්
ෙවන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Wimal
Weerawansa, please wind up now.
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඕවා කියලා අපව දණ ගස්සවන්න බැහැ. යටත් ෙවන්ෙන්ත්
නැහැ, දණ ගහන්ෙන්ත් නැහැ. ඕනෑ විකාරයක් කරන්න.
මන්තීතුමා නිකම් ලජ්ජා නැතිව කෑ ගහන්න එපා, වාඩි ෙවන්න.
භූමිෙතල් මිල අඩු කරපු හින්දා ගැරඬියා වාෙග් දඟලන්ෙන් නැතිව
වාඩි ෙවන්න.
මම කථාව අවසන් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙපන්වන්ෙන් ඉතා භයානක ෙපරනිමිත්තක්.
ලාංකිකෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් මහ බැංකුෙව් අධිපති කරනවා.
ලාංකිකෙයක් ෙනොවන ෙකෙනක් නීතියට අනුව මහ බැංකුෙව්
අධිපති කරන්න පුළුවන්ද? පාර්ලිෙම්න්තුව දුන්නු තීන්දු පැත්තකට
දාලා, බල්ලාට දාලා, අද තමන්ට ඕනෑ විධියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
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ඉහළ පුටුවලට පත් කරනවා නම් ඒක වැරදියි. ඒ වැරැද්දට ඉඩ
ෙදන්න එපා කියලා ඉල්ලමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීම්]
[අ.භා. 5.16]

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of
Development, Water Supply and Drainage)

Urban

බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙකස් පැෙළන තර්ක
ෙකොච්චර ඉදිරිපත් කළත් සමහර න්යායන් කියන්න අපට සිදු
ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මම සුවිෙශේෂී පුද්ගලෙයක්. හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමා ඒ පදවිය දරපු කාල සීමාවකදී මම අධිකරණ
අමාත්ය ධුරය දරපු නිසා සාමූහික වගකීමට එෙරහි ෙවන්ෙන් නැති
කථාවකුයි මට කරන්න සිදු ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
මුල් ෙපෙළේ, වෙම් නායකයින් හැටියට වාඩි ෙවලා ඉන්න තිස්ස
විතාරණ මැතිතුමා, ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා, වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමා සමඟ මම එකම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
ෙම් කාරණා පිළිබඳව ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ
කාල වකවානුෙව් මෙග් ස්ථාවරය කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව
එතුමන්ලා දන්නවා. එතුමන්ලාෙග් ස්ථාවරයත් මම ෙහොඳට දැන
ෙගන සිටියා. නමුත් අපිට කියන්න බැරි සමහර කරුණු තිෙබනවා.
ඒ සාමූහික වගකීමට එෙරහි ෙවන්ෙන් නැති කථාවක් තමයි ෙම්
සභා ගර්භය තුළත් මට කරන්න සිදු ෙවන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වැරදුණු කුරුමානමක්
පිළිබඳව ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ෙමතැන කථා කළා. ඒ
වාෙග්ම විපක්ෂ නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා
කථා කරද්දී එතුමාත් ෙම් පිළිබඳව ඉතාම ආෙව්ගශීලීව
ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් කියා පෑවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා පරමාධිපත්ය රැක ගැනීමට කරන සටනක්
හැටියට එතුමා ෙම් කරුණ පිළිබඳව සඳහන් කළා. ඒ වාෙග්ම
නීතිඥ සංගමෙය් වර්තමාන නායකත්වය දරන උපුල් ජයසූරිය
මැතිතුමා බළල් අතක් හැටියට කටයුතු කරනවා කියලා
ෙදෝෂාෙරෝපණය කළා. හිටපු අධිකරණ අමාත්යතුමා හැටියට මම
හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා සමඟ, -ඒ තනතුර සමඟ- කටයුතු
කළා. ඒ වාෙග්ම නීතිඥ සංගමයත් එක්කත්, එහි සභාපතිතුමා
එක්කත් කටයුතු කරන්න මට සිදු වුණා. නමුත් එදා මට කියන්න
බැරි ෙදයක් තිබුණා. එතුමා විනිශ්චයකාරවරුන්ෙග් උත්සවාකාර
පිළිගැනීම්වලදී - ceremonial sittingsවලදී - කරපු කථා දිහා
බලපුවාම ඒකට නීතිඥවරුන්ෙගන් ලැබුණු පතිචාරය ෙදස බලද්දී
අපි කාටත් එදා දැනුණා, එතුමා ඒ සංගමෙය් සභාපතිත්වය දරද්දී
කළ යුතු කථා තමයි එතුමා කෙළේ කියලා. ෙමොකද, ඒවා ෙම් රෙට්
නීතිෙය් ආධිපත්ය රැක ගැනීම සඳහා කරපු කථා කියන එක අපි
කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. නමුත් අද ෙමතැන ඇති ෙවලා තිෙබන
පශ්නය පිළිබඳව මට එක ෙදයයි කියන්න සිදු ෙවන්ෙන්. මම ඒක
ඉංගීසි භාෂාෙවන් කියන්නම්.
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that she had never ceased to be the Chief Justice. This is
the position the Hon. Sumanthiran also enunciated in his
speech. The resulting position is that the reinstalling of
Mrs. Shirani Bandaranayake was carried out not by the
removal of Mr. Mohan Peiris. The position was that Mr.
Mohan Peiris was not properly appointed as there was no
vacancy and therefore Article 107(2) of the Constitution
is not applicable to the circumstances of the subject
matter. That is the simple explanation of this whole
situation. There was no vacancy and therefore, it was void
ab initio and that is what all of us in legal parlance say.
So, when you take that position, it is very clear that the
Executive - because the Executive is the appointing
authority - has made the appointment for a position
which was vacant. That matter has to be borne in mind.
Now, merely going into other areas, I think I need to
also advert to another issue. Now, what we have to focus
mostly is - I expected this to be said by the Hon.
Lakshman Kiriella, the Leader of the House, because I
have been at the receiving end of his arguments when I
was the Minister of Justice defending the previous
administration's mode of administration of justice in this
country. The Hon. Lakshman Kiriella quite often would
point fingers at me and talk about Latimer House
Principles. He said it is a shame that former President
Mahinda Rajapaksa, being the Head of the
Commonwealth Heads of Government, was not
honouring the Latimer House Principles. Now, it is time
for us to revisit the Latimer House Principles. The Hon.
(Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe, the current Minister of
Justice and Labour Relations, my Colleague in this
Government has presented that to be included.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Please permit me to speak.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

No, let me not be ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Is this action of the President now in terms of Latimer
House Principles?
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Judges hold office during good behaviour and liable to
be removed on ground of proved misbehaviour and
incapacity. Therefore, it is clear, the removal is solely
based on personal conduct. Mr. Mohan Peiris was
informed that he was not duly appointed to the Office of
the Chief Justice. This is the position taken by the current
Government. Mrs. Shirani Bandaranayake was informed

No, I am not talking about that. Let this House
deliberate on the need to have a proper procedure for the
removal of the Chief Justice because there never existed a
proper procedure. There is a lacuna. My argument is not
about having removed the Chief Justice. My argument is
that there was certainly a lacuna. Therefore, the lacuna
has to be addressed and that is why, for all purposes, the
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[ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා]

existing position is that the removal procedure is through
a Parliamentary Select Committee. However, during the
impeachment of Mrs. Shirani Bandaranayake, allegations
were bias, non-adherence to principles of natural justice
and many other reasons were alleged.
The Hon.
Vasudeva Nanayakkara himself was quite affected by
what was happening, I know that for all purposes.
Therefore, Parliament must provide procedure by
legislation for removal of judges or, at least, we must
amend the Standing Orders and set a procedure for
removal of judges. It may also be advisable that the judge
against whom allegations are made should be allowed to
choose the procedure. Further, when a judge is
impeached, the inquiry panel must consist of independent
representation such as internationally-reputed individuals
to ensure justice and impartiality.
එතෙකොට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නඩුත් හාමුදුරුවන්ෙග්, බඩුත්
හාමුදුරුවන්ෙග් වාෙග් වැඩක් තමයි අපි කරන්ෙන්. අපි Select
Committee එෙකන් පත් කළාම ඒකයි ෙමතැන සිදු ෙවන්ෙන්.
ඒක කවුරුත් දන්නවා. ඒ හින්දා තමයි ෙම් වාෙග් කමෙව්දයක්
පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරමින් එම කමිටුෙව් සභාපති හැටියට කටයුතු කළ, ගරු අනුර පියදර්ශන
යාපා හිටපු අමාත්යතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින එක ෙහොඳයි. අපි ඔක්ෙකෝම -ෙදපාර්ශ්වයම- එකතු ෙවලා ෙම් ෙද් කරමු.
ෙමොකද, අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරලා මින් ඉදිරියට
ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොෙවන්නත් වගබලා ගනිමු. එච්චරයි, අපට
දැන් කරන්න තිෙබන්ෙන්.
Mr. Deputy Chairman of Committees, how many more
minutes do I have?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You have three more minutes and in addition to that,
you have been given another five more minutes from the
time allotted to the Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.
So, altogether you have eight more minutes.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Thank you very much, Sir.
As you know, I have been an emissary between the
former Chief Justice Shirani Bandaranayake and former
President Mahinda Rajapaksa trying to resolve the
conflict. I have run between both of them; I have spoken
to them; I have shared this with my Colleagues in the
Front Benches several times, but it was a futile attempt.
The intransigence on both sides perhaps contributed to
what happened.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! A point of Order is being raised by the
Hon. Sujeewa Senasinghe.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Let me not be disturbed.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order? - [Interruption.] It is okay, you may continue.
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Having ventilated my pain and agony which became
more pronounced as a result of my abortive attempts to
broker peace in that constitutional convulsion, which saw
this House debate a botched resolution in January, 2013
to impeach Mrs. Shirani Bandaranayake, I next dealt with
the trajectory of the litigation that sought to dispose of the
issues that cropped up in challenge to the Select
Committee proceedings. In the crux of my speech during
the impeachment proceedings, I focused on the rulings of
the Court of Appeal and the Supreme Court drawing on
some comparative jurisprudence from countries such as
the United States. But, it has to be pointed out that when
the Court of Appeal comprising late Justice Sri
Skandarajah, the then President of the Court of Appeal,
His Lordship Justice Anil Gooneratne, who has now been
promoted to the Supreme Court after having been
unfairly kept in the doghouse - I am very sorry to say this
having been the Minister of Justice in the former
administration, all of us felt that he was unfairly kept in
the doghouse - for having associated himself with the
final decision of the court then, and His Lordship Justice
Salam, one of the most respected judges, later the
President of the Court of Appeal, perhaps, he was denied
the chance to get elevated to the Supreme Court because
of his association with that Bench - these are all
unfortunate events - issued a Writ of Certiorari in a Writ
Application No. 41 of 2012 quashing the findings and/or
the decision contained in the Report of the Parliamentary
Select Committee; their attention exclusively focused on
preliminary issues such as whether a writ can lie against
Select Committee findings.
I still stand vindicated with my speech I made on the
last occasion. Even when this matter went up in appeal at
the instance of the Attorney-General, the Supreme Court
considered two questions of law, which I can simply
summarize as one. Did the Court of Appeal err in holding
that the writ jurisdiction embodied in Article 140 of the
Constitution extend to the proceedings of Parliament or a
Select Committee of Parliament? It was the question that
was put up, framed by the then Court of Appeal Bench.
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When the Supreme Court answered the above question
in the negative, I have to point out that it did not go into
the question that we are debating today, and I still stand
by what the Supreme Court Bench said because it was
wrong for the Court of Appeal to have quashed the
Parliamentary Proceedings.
It never possessed that
authority and I have quoted extensive authorities on that
when I spoke during the earlier Debate.
The question of invalidity of the Motion to impeach
Mrs. Bandaranayake and the consequent illegality that
flowed therefrom were never questions that were focused
upon by the Supreme Court. I would summarize the allimportant issue before us today.
Article 172 of the Constitution clearly declares that an
address of Parliament supported by a majority of the total
number of Members of Parliament, including those not
present must be presented to the President before a Judge
of the Supreme Court or a Court of Appeal is removed.
“Was there such an address?” This is the simple question.
The said Article uses the word “shall” and thus imports a
mandatory requirement for Parliament to present an
address to the President. Was this mandatory requirement
complied with by this House when we debated the Motion
to impeach the 43rd Chief Justice? That is the simple
question. The answer is a mandatory, “No”. If there is
such a non-compliance with the mandatory provisions of
the Constitution, what is the effect of such noncompliance? That is the question.
The established principle is that it results in
procedures that are null and void.
The consequence
follows that all subsequent acts taken in consequence of
the non-existent address mandated by the Constitution
will necessarily become void ab initio and that is how
today measures had to be taken to rectify this injustice.
As students of Administrative Law, we recall the
words of Lord Diplock’s in the Civil Service Union case,
Council of Civil Services Union v Minister for the Civil
Service (1985). This case followed the age-old case of
Associated Provincial Picture Houses Ltd. v Wednesbury
Corporation (1948). This case rules when we talk about
reasonableness in writ jurisdiction. Lord Diplock was
quoted by the Hon. Leader of the Opposition as well in a
different context. Lord Diplock gave a summary of the
grounds of judicial review namely, illegality, irrationality
and procedural impropriety. He defined "procedural
impropriety" to mean a failure to follow mandatory
provisions of law or to act with procedural fairness that
would result in decisions becoming void ab initio.
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today to comment on this and rest my case at that. This
impropriety has been remedied in the case of the 43rd
Chief Justice and I would commend that we put an end to
this filibustering exercise.
Thank you very much.
[අ.භා. 5.34]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් හිතවත් ගරු රවුෆ්
හකීම් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් අවසාන වචන මට ඇහුෙණ්, "ෙම්
පිස්සු වැෙඩ් අපි දැන් නවත්වමු" කියලායි. ඒක තමයි මට
ෙත්රුෙණ් “...put an end to this filibustering exercise”.
ඔක්ෙකෝම පිස්සු වැඩ කරලා දැන් කියනවා, "ඒ පිස්සු වැෙඩ්
ඉදිරියට නවත්වමු." කියලා.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

ඔබතුමාත් එෙරහි වුණා ෙන්ද, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා පත්
කිරීම පිළිබඳව.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔව්. මම දැන් ඒක කියන්නයි යන්ෙන්. ෙමොහාන් පීරිස් මහතාට
විරුද්ධව ෙම් ගරු සභාවට ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාවා නම් ඒකට
සාක්ෂි කියන එක් ෙකෙනක් මම. ෙහේතුවක් තිෙබනවා. එතුමාව
පත් කරන්න එපාය කියලා මම ගරු කථානායකතුමාට ලියවිලි
පවා ඉදිරිපත් කළා. මම ජනාධිපතිතුමාටත් ඉදිරිපත් කළා. නමුත්
එතුමාව පත් කළා. ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ෙවනුෙවන් මම
වචනයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම කථා කරන්ෙන්,
පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවනුෙවන්.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ජනතා
පරමාධිපත්යය ෙවනුෙවන්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. පිස්සු ෙකළලා,
ඒ සියලුම ෙද් යටපත් කරලා දැන් ඇවිත් කියනවා, "පිස්සුව
නවත්වමු" කියලා.
ෙම් රෙට් උසාවියක් ඉදිරිෙය් අහන නඩු ෙදකක් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මහත්මියට තිබුෙණ් නැද්ද? ඒ ෙම් රෙට් අධිකරණ
ෙනොෙවයිද? ඒ අධිකරණවල නඩු විභාග ෙවද්දී, අස් ෙනොවූවා යැයි
සැලෙකන ෙසේ එතුමිය ෙකොෙහොමද නැවත අග විනිශ්චයකාර
ධුරයට එන්ෙන්? එතුමියට විරුද්ධව නඩු තිෙබනවාය කියන එක
සැලකිල්ලට ගත්ෙත් නැද්ද? එතුමියට විරුද්ධව අෙනක් නඩු
තිෙබනවා ෙන්ද මෙහස්තාත් උසාවිවල. ඒවා ෙනොසලකා
අධිකරණයට විනිශ්චයකාරවරු ෙගෙනන්න පුළුවන්ද? ෙහොඳයි,
අපි ගනිමු, ඔබතුමන්ලා කියපු කමය තමයි එකම කමය කියලා.
දැන් අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා, "කමෙව්දෙයන්
වැඩක් නැහැ. පතිඵලය පමණි අවශ්ය" කියලා. ඒක නම් නියමයි.
පතිඵලය පමණි අවශ්ය. එතෙකොට කිසිම කමෙව්දයක් ඕනෑ නැහැ,
පතිඵලය ඉෂ්ට කර ගන්නයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

There cannot be a more classic instance of such a
procedural impropriety than the manifest illegality we
committed in 2013, including me who voted for it, when
we grievously voted to oust Mrs. Bandaranayake with
scant disregard for the mandatory requirement of an
address to the President. That is why I feel cathartic

පතිඵලය කමෙව්දයකට අනුව.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

කමෙව්දෙයන් වැඩක් නැහැ කිව්වා ෙන්. Justice is according
to law. ඒක තමයි ඉස්ෙසල්ලාම ඉෙගන ගන්න ඕනෑ. යුක්තිය ඉටු
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කරන්න බැහැ නීතිය පකාරව හැර. දැන් නීතිය පකාරව ඉටු
කරනවාය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා ෙමතැන හුඟ ෙදෙනක්
කිව්වා. ඒ නිසා මම ඒක ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,
මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. දැන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, "ඇය ඉවත්
කරනු ලැබූ ෙසේ සැලකිය ෙනොහැක" කියා. “එෙහම නම් එතැන
තිබිලා තිෙයන්ෙන් අවතාර කියාකාරිත්වයක්, ඇය ඉවත්
ෙනොකරනු ලැබුවා ෙසේ සැලකිය යුතුයි” කියා. These are legal
fictions. අෙනක් පැත්ෙතන් ඔබතුමන්ලා කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස්
පත් ෙනොවුණා ෙසේ සැලකිය යුතුයි. ඒ ෙදකම ෙනොවුණා ෙසේ. සැබෑ
ෙලෝකෙය් -ෙභෞතික ෙලෝකෙය්- ඒ ෙදකම වුෙණ් නැහැ. නැත්නම්
ෛනතික ෙලෝකෙය් ඒ ෙදකම වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා තිබුණු
තැන්වලම දැන් තිෙබනවාය. අපි ෙම්කට විරුද්ධයි. හැබැයි, ඒකම
අපිත් භාර අරෙගන අපි කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්
ෙනොෙවයි ෙම්ක කෙළේ; ෙම් කෙළේ හිතුවක්කාර වැඩක්.
අගමැතිතුමා විසින් අෙප් ජනාධිපතිතුමාව ෙපොලඹවා ෙගන ෙහෝ
අෙප් ජනාධිපතිතුමා මඟින් කෙළේ කියා. [බාධා කිරීම්] අෙප් ෙහෝ
ඔෙබ්. [බාධා කිරීම්] ඔය විධියට අපි හිතන්න පටන් ගත්ෙතොත් දැන්
අපි කියනවා, ඔබ විසින් කියන ඔය පවාදය අසත්යක් කියලා. එය ද
ෙනොවූවා ෙසේ සැලකිය යුතුය කියලා අපි කියනවා. ඔබ විසින්
කියා තිෙබන පරිදි එතුමාවත් ඉවත් කරනු ෙනොලැබූවා ෙසේ
සැලකිය යුතුය කියලා අපි කියනවා. එයද ෙනොෙකරුණා ෙසේ
සැලකිය යුතුය කියලා. එෙහම කියලා -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන ෙද් - [බාධා
කිරීමක්]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා එය පැහැදිලි කරන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙමහි තිෙබන
absurdity එක ගැනයි. You can reduce this to absurdity. That
is what I am trying to impress upon you, those who will
understand. If you treat anything as void ab initio, and
thereafter if we repeat what you have done, that is also void
ab initio and then we proceed to act with direct action. Then,
what happens? You have opened the doors to anarchy.
අරාජිකවාදයට ඔබ ෙදොර ඇරලා තිෙබනවා. එච්චරයි, මම ෙම්
කියන්ෙන්. ඒ නිසා ඔබ අතගසා තිෙබන්ෙන් භයානක තැනකට.
ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට අභිෙයෝග කිරීමක් පමණක්
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග්ම ජනතා පරමාධිපත්යයට අභිෙයෝග කිරීමක්
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක රාජ්ය විෙරෝධි කියාවක්. ඉතින් ඔබ ෙම්
ආකාරයට කියා කිරීම නිසා ඇති කරන ෙම් පූර්වාදර්ශය මඟින් ෙම්
රටට භයානක පතිඵල ඇති වන්නට පුළුවන්. ඊට පසුව හැම
ෙදනාම resort to direct action. All that you have to say is,
void ab initio. And, who determines? Some executive
authority. එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? එෙහම කරන්න ගිෙයොත්,
සාමාන්ය ජීවිතෙය් දී, සාමාන්ය ෙලෝකෙය්දී අපට කුමක් සිදු
ෙවයිද? අපි හිතමු, යම් නිලධාරිෙයක් අපට යම් වැරදි තීරණයක්
ෙදනවා කියලා. මම කියනවා, "ඔය තීරණය වැරැදියි, ඕක
ආරම්භෙය් සිටම බල ශූන්යයි, එම නිසා ඔබෙග් තීරණය මම
ෙනොපිළිගනිමි." කියලා. එෙහම
ෙවන්න පුළුවන්ද? එෙහම
ගිෙයොත් එය ෙකළවර වන්ෙන් ෙකොතැනින්ද? Is it not far better
and safe that we all follow the procedure and act according
to the procedure that is laid down? මම කියන්ෙන් ෙම්කයි.
මුල ඉඳලාම ඔබට අදහසක් තිබුණා, ෙම්ක බල ශූන්යයි කියලා void ab initio. Therefore, you had the right to do what you
have done. අපි ෙමොෙහොතකටවත්
එෙහම හිතමු. එෙහම
හැකියාවක් තිබුණත්, එය කිරීම ෙවනුවට වගකිව යුත්තන් හැටියට
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ඔබ කළ යුතුව තිබුෙණ් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන එක
ෙනොෙවයිද? අර තවත් කවුෙදෝ කියලා තිබුණා වාෙග් කළ යුතුව
තිබුෙණ්, ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙගොස් ෙමය ඉදිරිපත් කරන එක
ෙනොෙවයිද?
මම ෙම් කරුණු ෙමෙසේ කියන්ෙන්, ඇත්තටම ඔබට තිබුණු
ගැටලුවත් ෙනොදැන ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමාට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර බලයක් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග්
අගමැතිතුමාව පත් කර තිෙබන්ෙන් බහුතරයකෙග් විශ්වාසය ඇති
අගමැතිවරයා හැටියට තීරණය කරලා ෙනොෙවයි. ඉතින් එෙහම
වුණාම බහුතරයකෙග් බලය නැතිව එතුමා අගමැති ධුරය ගත්තා
වාෙග්ම, පිළිකන්ෙනන් ඇවිල්ලා තමයි හැම ෙද්ම කර ගන්න සිදු
වන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] පිළිකන්ෙනන් එන්න ෙවන්ෙන්.
අගමැතිකමට ආෙව් පිළිකන්ෙනන්. අගමැතිකමට ආෙව්
බහුතරයකෙග් විශ්වාසය ඇති අගමැතිවරයා හැටියටද? නැහැ.
සුළුතරයකෙග් විශ්වාසය ඇති අගමැතිවරයකු හැටියටයි.
එතෙකොට දිනීෙම් අභිපාය ඇතුව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? දිනීෙම් අභිපාය ඇතුව
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න බැරි වුණාම,
ඊළඟට කරන්ෙන් ආෙයමත් පිළිකන්ෙනන් ගිහිල්ලා ෙම් රෙට්
නීතිය විකෘති කරන එකයි. දැන් ෙමොකක්ද ෙම් කෙළේ? ඒකම
ෙන්? බහුතර බලයක් නැති අගමැතිවරයකු පත්වීෙමන් ඇති වුණු
විපාකයක් තමයි අද අපි ෙම් අත්විඳලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා දැන්
එතුමා හැම එකකින්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මඟහැරලා යනවා. දැන්
මම බලා ෙගන ඉන්ෙන් දින 100ෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ දී ෙමොන
ෙමොනවා ෙවයි ද කියන එකයි. ඇයි? පාර්ලිෙම්න්තුව ඕනෑ නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව මඟහැරලා යන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීම්] ඇයි?

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරිමු.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා කියන්ෙන්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එතුමා ඉල්ලා අස්විය
යුතුයි. එතුමාට බහුතර බලයක් නැහැ. අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග
අනුව සාමාන්යෙයන් ෙම් වාෙග් විවාදයකින් පසුව අපි ඡන්දයක්
කැඳවන්ෙන් නැහැ. මා කියනවා, “ෙම් විවාදය ගරු සභාෙව්
බහුතර කැමැත්ත අනුව ඡන්දයට දාන්න” කියලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි කැමැතියි. ඡන්දයකට දමමු.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඡන්දයට දැමීෙමන් පසුව- [බාධා කිරීම්] එතුමාට බහුතරෙය්
විශ්වාසය තිෙබනවා ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්.[බාධා කිරීම්]
එතෙකොට එතුමාට ඒ පිළිබඳව ලැෙබන තීරණය අනුව එතුමා
අගමැති ධුරෙයන් අස් විය යුතුයි කියලා මම කියනවා. හැබැයි එය
පරාජය වුෙණොත්. [බාධා කිරීම්] මම කියන්ෙන් නැහැ, පරාජය
වුෙණ් නැත්නම් කියලා.
ඊළඟට මම කැමැතියි ෙම් වාර්තා කළා ද කියන පශ්නය ගැන -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have one more minute.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

One more minute නම්, මට ෙමම පකාශය - පජාතන්තවාදී
වාමාංශික ෙපරමුණ විසින් 2015.01.28 දින නිකුත් කරන ලද
ජනමාධ්ය නිෙව්දනය - කියවන්න ඉඩ ලබා ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. මට ඒ සඳහා විනාඩියක කාලයයි
ගතවන්ෙන්. “එදා UNP හිතමිතුෙරකුව සිටි අධි නීතිඥ ෙනවිල්
සමරෙකෝන් මහතා අග විනිසුරුතුමා ෙලස පත්ෙකොට ඉන් පසුව
රජය සමග ඔහු විරසක විය. එය කරන ෙකොටෙගන ඔහුව ඉවත්
කිරීමට ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහතා අයුතු බලපෑම්
කෙළේය. ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනිසුරුවරිය ඉවත් කිරීමට ද
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් කාලෙය්
ෙගන එනු ලැබුෙව්ය” කියන කාරණා අපි පිළිගන්නවා. ඒ
ෙමොෙහොෙත් දී අප විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව් ෙම් ඉවත් කිරීෙම්
කියාදාමය මීට වඩා පරිපූර්ණ සංවර්ධනයකට ෙගන යා යුතු බවයි.
එෙසේ වුවද, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයට අභිෙයෝග කරමින් එදා
අධිකරණය කියාත්මක වූ ආකාරය අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
පරාජය කළ යුතුය. එදා අධිකරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යටත් කර
ගන්න හදන ෙවලාෙව්දීත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටියා. එෙසේ ෙපනී සිටිමින් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අග
විනිසුරුතුමිය ඉවත් කිරීමට බලයක් තිෙබන බව අප පිළිෙගන ඒ
අනුව කියා කෙළේ. ෙමය තවදුරටත් කියවා ෙගන යන්නට මට
ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා මා ෙමම නිෙව්දනය සභාගත* කරමින්
මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.46]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම විවාදය අවස්ථාෙව්
දී අග විනිසුරුවරුන් ෙදෙදෙනකු පිළිබඳව ෙබොෙහෝ අය දිගින්
දිගටම කථා කළා. ෙම් ෙවලාෙව් විනාඩි කිහිපයක කාලයක්
පමණක් මා හට ලැබී තිෙබන නිසා, මම ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා
කරන්ෙන් නැහැ. හිටපු අග විනිසුරුතුමිය වන ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙදෝෂාභිෙයෝගයකින් ඉවත් කරන
ෙවලාෙව් මා සඳහන් කළ එක කරුණක් ගැන පමණක් මම
කියන්නම්. හැමතිස්ෙසම ඒ ෙවලාෙව් ඉන්න පාලකයා නීතිය
තමන්ෙග් වුවමනාව ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරනවා. මට ෙම්
ෙවලාෙව් කියන්න තිෙබන්ෙනත් ඒකම තමයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල-රනිල්
පාලනය -යහ පාලනය- විෙශේෂෙයන්ම පජාතන්තවාදය පදනම් කර
ගත් සාකච්ඡාවක් තමයි ෙම් රටට ෙගනාෙව්. එහිදී ෙම් සමාජෙය්
අපි කාෙග්ත් පධාන විෙව්චනය තිබුෙණ් මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය
භීෂණය වපුරමින්, නීතිෙය් ආධිපත්ය බිඳ ෙහළමින් ෙම් රෙට් කැලෑ
නීතියක් රජ කළාය කියන එකයි. එහි ෙගොදුරක් බවට පත්වුණු,
එහි ෙඛ්දවාචකයන්ට හසුවුණු පිරිසක් හැටියට අපි එය විෙව්චනය
කළා. ඊට එෙරහිව තමයි ෛමතීපාල-රනිල් පාලනය ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙතෝරා පත් කර ගත්ෙත්. එෙහම නම්, ඒ ෙවනුෙවන්
කටයුතු කිරීෙම් වගකීම ඔවුන්ට තිෙබනවා. මා ෙම් අවස්ථාෙව් දී
ඒ ගැන පක්ෂ විපක්ෂ සියලු ෙදනාෙග්ම අවධානයට ලක් කරනවා.
පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රෙට් ජනතා සංවිධාන, ෙද්ශපාලන පක්ෂ
නායකයන් විසින් විවිධ දූෂකයන් පිළිබඳව, ෙහොරුන් පිළිබඳව
ආරක්ෂක පධානීන්ට, රජයට - ෙම් යහ පාලන රජයට - පැමිණිලි
කළ බව අපි දන්නවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙම් යහපාලන රජයට පැමිණිලි කළා. ෙම් වන ෙකොට කුඩු
ජාවාරම් පිළිබඳ ෙචෝදනා, විවිධ ආයුධ අපහරණය පිළිබඳ
ෙචෝදනා, වංචා දූෂණ පිළිබඳ ෙචෝදනා ආවා අපි දැක්කා. ෙම්
පිළිබඳ පරීක්ෂණ නැහැ. ඒ අයෙග් බලපුළුවන්කාරකම් අනුව
කටඋත්තරයක්වත් නැහැ. සාමාන්ය ගෙම් මිනිෙහකුට විරුද්ධව
පැමිණිල්ලක් කළා නම් අත පය කඩලා කූඩු කරලා තමයි
ඔක්ෙකෝම පටන් ගන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
එෙහම නැති වුණාට ෙම් ෙවලාෙව් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් තිෙබන
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා පළමුවැනි
පැමිණිල්ල කරලා තිෙබනවා. ඒ, කාට විරුද්ධවද? පසු ගිය ආණ්ඩු
කාලෙය් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතිය නැති ෙවලා ෙම්
රෙටන් පිටත් ෙවන්න සිදු ෙවච්ච කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාට
විරුද්ධව. ෙමොකක්ද පැමිණිල්ල? ෙම් රෙට් නීති කැඩුවා කියන එක
තමයි පැමිණිල්ල.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව පත් වන
ෙවලාෙව් කරපු එක ආයාචනයක් -ඉල්ලීමක්- තමයි පසු ගිය
කාලෙය් ෙවච්ච නීති විෙරෝධි කියා නිසා, මර්දනය නිසා විවිධ
කමවලින් විෙදස් ගත වූ අයට ලංකාවට එන්න අවස්ථාව විවර කර
ෙදන්න කියන එක. පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු මර්දන තත්ත්වය
නිසා ෙපෝද්දල ජයන්ත, සනත් බාලසූරිය, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමාෙග් මිතෙයක් වුණු පසන්න ෙෆොන්ෙසේකා, ශාන්ත, විවිධ
මාධ්යෙව්දීන්, කලාකරුවන්, ෙජයපාලන් කවියා ඇතුළු ෙබොෙහෝ
ෙදනා අෙප් රට අත ඇරලා ගියා. ෙබොෙහෝ අයට යන්න සිදු වුෙණ්
ෙවනත් නම්වලින්; නීති විෙරෝධි කමවලින්; එෙහම නැත්නම්
ෙබෝට්ටුවලින්; ෙමොකක් හරි කමයකින්. ෙම් පාලනය කිව්ව ෙද්
තමයි, ඒ සියලු ෙදනාට ෙම් රටට එන්න විවෘත ආරාධනයක්
කරනවාය කියන එක. නමුත් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්?
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා පළමුවැනි පැමිණිල්ල
කරනවා, කුමාර් ගුණරත්නම්ට විරුද්ධව. ඒ ෙගොල්ලන්ට තිෙබන
ෙලොකුම පශ්නය තමයි ඔහුට ෙචෝදනා කරන එක. පරීක්ෂණවලට
දවස් ගණනක් කැෙඳව්වා. අපි පරීක්ෂණවලට ගියා. කටඋත්තර
දුන්නා. අපි කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම්
අයිතිය සියලු ෙදනාටම තිෙබනවා. ෙම් කාරණය ආණ්ඩුව හරියට
පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.
මහ බැංකුෙව් අධිපති බවට පත් කරලා තිෙබනවා, අර්ජුන්
මෙහේන්දන් මහත්තයා. ඔහුට ලංකාෙව් පුරවැසිභාවයත් නැහැ
කියලා වාර්තා කරනවා. ගිය සතිෙය් දුන්නාද දන්ෙන් නැහැ. ෙම්
රෙට් මූල්ය පරිපාලනය සම්පූර්ණෙයන් භාර ෙදනවා අර්ජුන්
මෙහේන්දන්ට. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැති විධියට ඒක
නිර්ෙද්ශ කරනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් ඉපදුණු, ඉෙගන ගත්ත,
ෙද්ශපාලනය කරපු, හිරගත ෙවච්ච, ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු, විශ්වවිද්යාලෙය් අධ්යාපනය හදාරපු, ෙම්
රෙට් තිබුණු මර්දනයන් නිසා විෙද්ශගත ෙවලා ජීවිතය ෙබ්රා
ගත්ත කුමාර් ගුණරත්නම්ට ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතියක් නැහැ
කියලා, ෙද්ශපාලනය කිරීම වැරැද්දක් විධියට සලකලා රාජ්ය
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන් ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි කරනවා.
මහජන සාමය පිළිබඳ අමාත්යවරයා ඔහුව පිටුවහල් කරන්න
නිෙයෝගය ගහනවා. අපි අහනවා, "ෙම්කද යහපාලනය?" කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව්, ෙවච්ච අනීතික ෙද්වල් -නීති විෙරෝධි
ෙද්වල්- නිවැරැදි කරන්න කටයුතු කරනවා කියලායි. ඒ අනුව
තමුන්නාන්ෙසේලා යම් ෙද්වල් කළා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමාට ෙද්ශපාලනය කරන්න අයිතිය තිෙබනවා. ඔහුට
පුරවැසිෙයක් විධියට ඒ අයිතිය තිෙබනවා කියලා ඔහුෙග් සියලු
තනතුරු තානාන්තර දුන්නා. අපි ඒක අනුමත කරනවා. ඒක
ෙහොඳයි. ඒක කළ යුතු ෙදයක්. ඒක පසු ගිය කාලෙය් ඡන්දය දීපු
ෙනොදීපු සියලුම ෙදනාෙග්ම බලාෙපොෙරොත්තුවක්. ඒක කළ යුතු
ෙදයක්. හැබැයි ඇයි, ෙම් ෙදවිධියකට කටයුතු කරන්ෙන්? ඇයි,
නීතිය ෙදවිධියකට කියාත්මක කරන්ෙන්? පජාතන්තවාදය
කියන්ෙන්, යහපාලනය කියන්ෙන්, ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය
කියන්ෙන් තමන්ට හිතවත්, තමන්ට මිතුරු, තමන්ෙග් මතය දරන
අයට විතරක් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය දීම ෙනොෙවයි. ෙම්
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රෙට් සියලු ෙදනාට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය, ඒ අවස්ථාව
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන්? ෙම් රෙට් පසු ගිය මර්දන
තත්ත්වයන් හමුෙව් රට අතහැර ගිහිපු අයට එන්න ආරාධනා කරන
ගමන්, අෙනක් පැත්ෙතන් ආපු ෙකනාට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම්
අයිතිය, නිදහස ෙදන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි විෙශේෂෙයන් ෙම්
රජයට අවධාරණය කරනවා, ෙද්ශපාලනය කරලා, මාධ්ය
හසුරුවලා, තමන්ෙග් නිර්මාණ කාර්යෙය් ෙයදිලා, පසු ගිය
මර්දනයට විරුද්ධව හඬක් නඟපු විෙදස්ගත වුණු සියලු ෙදනාට ෙම්
රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය, ඔවුන් ඉල්ලා සිටින අයිතිය
ෙදන්න කමෙව්දයක් හදන්න කියලා. ඒ කමෙව්දය හදන එක ෙම්
රෙට් වගකීම. එෙහම නැතුව තමන්ට විරුද්ධ මතයක් දරපු නිසා
කුමාර් ගුණරත්නම්ට විරුද්ධව පළමුවැනි පැමිණිල්ල කරලා,
පළමුවැනි නඩුව විධියට ඒක විභාග කරලා ඔහුව පිටුවහල්
කරන්න, ඔහුෙග් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය වළ දමන්න
ලැහැස්ති ෙවන්න එපා. එෙහම වුෙණෝතින් ෙම් රෙට් ජනතාව
ඒකට විරුද්ධව ෙපළ ගැෙසයි. දැනටමත් තමුන්නාන්ෙසේලාට
සහෙයෝගය දීපු අයම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරපු ෙද් ෙහළා දකින
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්ෙන් නැහැ, ෙම්ක කාෙග්
වුවමනාවට කළාද කියලා. රජෙය් වගකීමක් ඒක ෙහොයන එක.
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය ඒ වාෙග්ම මහජන සාමය පිළිබඳ
අමාත්යාංශය මැදිහත් ෙවලා, අගමැතිතුමා මැදිහත් ෙවලා විවෘතව
කළ ආරාධනය අනුව ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලන අයිතිය තහවුරු
කරන්නත් මැදිහත් ෙවන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා. එෙහම
නැත්නම් ආපසු අපට කියන්න ෙවන්ෙන්, නීතිය හැම තිස්ෙසේම
පාලකයාෙග් වුවමනාව අනුව, තමන්ෙග් වුවමනාව අනුව,
තමන්ෙග් පැවැත්ම අනුව පාවිච්චි කරනවා කියලායි. ඒක කරන්න
එපා. එෙහම වුෙණොත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ෙම් රෙට් ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපාලනය ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ඇතුළු ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය
කිරීම නිසා වරදට, දඬුවමට හසු වුණු සියලු ෙදනාට, ෙද්ශපාලන
සිරකරුවන් ඇතුළු සියලු ෙදනාට ඒ අයිතිය ලබා ෙදන්න මැදිහත්
වන්න. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් ෙම් රෙට් ජනතාව ඒකට විරුද්ධව
ෙපළ ගැෙසයි කියන කාරණය මම මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.53]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය අවුරුදු පහක
පමණ කාලය තුළ අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් වුණු විවිධ ෙද් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ මම දුටුවා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසය ගත් විට
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව පධානතම පහාරය එල්ල
වුෙණ් ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත්
කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය සහ ඒ විභාගය පවත්වා
ෙගන ගිය කමය අනුවයි. ෙම් රෙට් මමත් සාමාජිකෙයකු වන ශී
ලංකා නීතිඥ සංගමය සියයට 99.99ක් ශිරානි බණ්ඩාරනායක
විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත් කිරීම සඳහා පසු ගිය රජය ෙගන ගිය ඒ
කියාදාමය පතික්ෙෂේප කළා. නීතිඥ පජාව විවිධ ෙද්ශපාලන මත
දරනවා. එය අදත් තිෙබනවා; එදාත් තිබුණා. හැබැයි, ශිරානි
බණ්ඩාරනායක විනිශ්චයකාරතුමියව ඉවත් කිරීෙම් කියාදාමය
පිළිබඳව ඒකමතික භාවයක් ෙම් ලංකාෙව් නීතිඥ වෘත්තිය තුළ
තිබුණා. ඒ පසු බිම ඇති වුෙණ් ඇයි කියන කාරණය ෙත්රුම්
ගනිද්දී ඒ සිදු වුණු සමස්ත කියාදාමය නීතියට විරුද්ධයි;
සදාචාරයට
විරුද්ධයි;
පිළිගත්
කමෙව්දයට
විරුද්ධයි;
පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායටත් විරුද්ධයි.

අපි ඒ කාලෙය් ෙබොෙහොම ෙලොකුවට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
උත්තරීතරයි කියලා කිව්වා. ඇත්ත කථාව නම් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර කළ යුතු ෙවනවා. නමුත් අද ෙම්
ෙමොෙහොෙත් පවතින ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් ආකෘතිය තුළ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇති උත්තරීතර භාවයක් නැහැ. ඒක තමයි
ඇත්ත. වාසනාවට ෙම් ෙමොෙහොෙත් විධායක ජනාධිපති ධුරය දරන
ජනාධිපතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව මත තමන්ෙග් අධිපතිවාදී බලය
පාවිච්චි ෙනොකරන නිසා ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එෙහම දැෙනන්න පුළුවන්. හැබැයි, එෙහම ෙනොකරපු
ජනාධිපතිවරු ෙම් රට පාලනය කරන ෙවලාවල්වල ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව එෙහම උත්තරීතර වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් දින
සියයක කාලය තුළ ඉතා ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතර
කර ගැනීම සඳහා වූ වැඩ පිළිෙවළ අපි කවුරුත් කල්පනාෙවන්,
එකමුතුෙවන් සම්මත කර ගත යුතු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මැතිතුමා කිව්වා, “අගාමාත්යවරයාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරයක් නැහැ” කියලා. හැබැයි, යම් පතිපත්තියක් මත ෙම්
රෙට් ජනතාවෙගන් වරමක් ඉල්ලලා ඒ පතිපත්තිය ජයගහණය
කරපු නිසා ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති ධුරය සඳහා අප සමග
තරග කරපු, අෙප් පතිපත්තිය මත තරග කරපු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනතාව බහුතර ඡන්දෙයන් ෙතෝරා
පත් කර ගත්තා. ඒ පතිපත්තිය අනුව, එයින් ලැබුණු ශක්තිය මත
සහ එයින් ලැබුණු සදාචාරාත්මක අයිතිය මත අපට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් රජය දරන්නට ශක්තිය තිෙබනවා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

අෙප් ශක්තිය මත.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
මීට සතියකට කලින් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අග විනිශ්චයකාර
ධුරය සඳහා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් සිටින ෙක්. ශීපවන්
විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරනු ලැබූ විට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අගාමාත්යවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා -නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා- ඇතුළත් වූ පාර්ලිෙම්න්තු සභාව විසින්
ඒකමතිකව ෙක්. ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමා අග විනිශ්චයකාර
ධුරයට පත් කිරීම අනුමත කළා. ඒකමතිකව -විරුද්ධතාවක්
නැතිව- අනුමත වුණු, ෙක්. ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමා පත් කිරීමට
ෙහේතු භූත වුණු ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් විධානය වැරැදියි කියලා අද
ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට හීෙනන් නැඟිටලා වාෙග් කියන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවාද? එෙහම කියන්නට තිෙබන සදාචාරය
ෙමොකක්ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ චාරිතානුකූලව.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

එය චාරිතානුකූල ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
රෙට් විපක්ෂ නායකවරයා එම ධුරය දරන විට පාර්ලිෙම්න්තු
සභාෙව් කටයුතු කළ යුත්ෙත් වගකීෙමන්. මම විශ්වාස කරනවා,
ඔබතුමා වගකීෙමන් කටයුතු කළා කියා.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔව්, කළා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

හැබැයි වගකීෙමන් කටයුතු කරලා නිවැරදි තීරණයට
ඇවිල්ලා, පසුව පීඩනයට ලක් වුණාම, "කමක් නැහැ, ඔන්න ඔෙහේ
ෙයෝජනාවක් දමමු" කියා ෙයෝජනාවක් දමනවා. ෙම්ෙක් එතැනින්
එහාට ෙදයක් නැහැ. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් තීරණය
හරි. නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා විපක්ෂ නායකවරයා
හැටියට ජනාධිපතිතුමාෙග් නාම ෙයෝජනාව ඒකමතිකව අනුමත
කරලා පාර්ලිෙම්න්තු සභාෙව් ගත්ත තීරණය හරි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ තීරණ ෙදකම හරි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ෙදකක් හරි ෙවන්න
බැහැ ෙන්. හරි නම් හරි වන්ෙන් එකයි. ෙදකක් හරි ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? [බාධා කිරීමක්] පතිවිරුද්ධ මත දරන්න බැහැ. අද
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන ෙයෝජනාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ
නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙග් ස්ථාවරයට
පටහැනියි. එෙහම නම් අද විපක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ෙදකක් ඉන්න
ඕනෑ. එකක් තමයි දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා නායකත්වය දරන
විපක්ෂ කණ්ඩායම. අෙනක් එක තමයි නිල වශෙයන් අෙප් නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා නායකත්වය දරන විපක්ෂ කණ්ඩායම.
හැබැයි, අපි පිළිගන්ෙන් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාව.
ෙමොකද, එතුමා නිවැරදිව කටයුතු කරනවා. නීත්යනුකූලව කටයුතු
කරනවා. එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් නීත්යනුකූලව කටයුතු කරලා
ෙක්. ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමාෙග් පත් කිරීමට එකඟ වුණා.
එෙහම
නම්
ෙක්.
ශීපවන්
විනිශ්චයකාරතුමා
අග
විනිශ්චයකාරකමට සුදුසුයි කියා ෙයෝජනා කරලා, ඒක ඒකමතිකව
සම්මත ෙවලා තිෙබද්දි කාර්ය පටිපාටිය වැරදියි කියා දැන්
ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්? එෙහම කියන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තවත් කාරණා ෙදකක්
කියන්න අවශ්යයි. 2013 ජනවාරි මාසෙය් 11 වැනිදා ෙමයට
අදාළව ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාෙව් තිබුණු අඩු පාඩුව පිළිබඳව -ඒ
ඉතිහාසය ගැන- මතක තිෙබන ගරු මන්තීවරෙයක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු එක ගැන මට සතුටුයි. ඒ ගැන ගරු
සුමන්තිරන් මන්තීතුමා මතක් කළා. එදා ඒ ෙත්රීම් කාරක සභාව
පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාව හැර ෙවනත් ෙයෝජනාවක් ෙනොමැතියි
කියන කාරණය. එනම්, "ඉවත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාවක්
ඉදිරිපත් වී නැත" කියන ඌනතාව. එය ෙත්රුම් අර ෙගන මමත්,
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් සාරගර්භව කරුණු ඉදිරිපත්
කළා. අවසානෙය්දී උත්තරයක් නැති වූ තැන ගරු
කථානායකතුමාට -එතුමාට- ෙතෝරා ගැනීම් කිහිපයයි තිබුෙණ්.
විධායක ජනාධිපති කමය ෙකොච්චර ශක්තිමත්ද කිව්ෙවොත්, රෙට්
එක තැනක විධායක ජනාධිපතිවරයා සිටින විට එතුමාෙග් එක
කුස උපන් සෙහෝදරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකවරයා වුණා.
එෙහම වුණාම ඇසට ෙපෙනන ෙදය පවා ෙනොෙපෙනන
තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා. ඒක තමයි අපි මුහුණ දී තිබුණු
අවාසනාව. වාසනාවකට අපි ඒෙකන් ෙගොඩ ආවා. 2013 ජනවාරි
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11 වැනි දින කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව අවසානෙය් එතුමා
සඳහන් කළ ෙකොටස එදින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ෙම් ආකාරයට
සඳහන් ෙවනවා:
"එම නිසා අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 ෙයෝජනාව දැන් ඡන්ද
විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් කරමි."

ෙයෝජනාවට ඡන්ද විමසීෙමන් පසුව සඳහන් ෙවනවා, "පක්ෂව
155යි; විරුද්ධව 49යි; ෙනොපැමිණි 20යි" කියා. ෙමොකක්ද, ෙම්
"විෂය අංක 1" කියන්ෙන්? ෙචෝදනා විමර්ශනය සඳහා ෙත්රීම්
කාරක සභාවක් පත් කිරීෙම් ෙයෝජනාව. ඊට වඩා වැඩි යමක්
තිබුෙණ් නැහැ. එක වතාවක් කාරක සභාවක් පත් කරලා, ඒක රැස්
ෙවලා, හරියට ෙහෝ වැරදියට තීන්දුවක් අර ෙගන තිෙබනවා නම්,
ඉන් පස්ෙසේ නැවත පත් කරන්ෙන් ෙමොකටද? ඒ කාර්ය පටිපාටිය
වැරදියි; මුල සිටම වැරදියි; ෙහොඳටම වැරදියි. ඒක තමයි ඇත්ත.
ඊට වඩා ෙමොකක් කියන්නද? අවසානෙය්දී කථානායකතුමාත් ඒ
ආකාරයටයි ෙම් ඡන්ද විමසීම පවත්වලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් කමය වැරදි නම් විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙන් ඇයි කියලා
ඇහුවා. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ඡන්දය විමසීම
ආරම්භෙය්දී විරුද්ධව ඡන්දය දුන් සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන්
නිශ්චිතව කියා තිෙබනවා, කාර්ය පටිපාටිය වැරදියි; ෙයෝජනාවක්
නැහැ; ෙකෙසේ නමුත් අපි ෙම්කට විරුද්ධත්වය පකාශ කිරීම
සංෙක්තාත්මක කිරීම සඳහායි විරුද්ධව ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන්
කියා. ඒක හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් ලිඛිතව සඳහන් ෙවනවා.
කරුණාකරලා, සම්පූර්ණ හැන්සාඩ් වාර්තාව කියවන්න.
ඒ වාෙග්ම ෙම් අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් රැඳිලා හිටපු ෙමොහාන්
පීරිස් මහත්මයා ගැනත් යමක් කියන්න අවශ්යයි. ශුද්ෙධෝත්තම
පාප්
වහන්ෙසේ
ලංකාවට
පැමිණි
අවස්ථාෙව්දී
අග
විනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් එතුමාට ෙපනී සිටීමට ඉඩ දුන්ෙන්
ඇයි කියා ඇහුවා. මම කියනවා, ෙමොහාන් පීරිස් නමැති තැනැත්තා
තමන්ෙග් භාර්යාව සමඟ එදා කටුනායක බණ්ඩාරනායක
ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට පැමිණිෙය් ආරාධනාවක්
නැතුවයි කියා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බෙලන් පැමිණිෙය්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

බෙලන් පැමිණියා කියා මම කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ධුරෙය්
තිෙබන නීත්යනුකූලභාවය ආරක්ෂක නිලධාරින් දන්ෙන් නැහැ.
ඔවුන් පැමිණියාට පස්ෙසේ හරවලා යවන්නද?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, what is your point of Order?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

කෙතෝලික ෙකෙනකුට - එතුමා
ෙමතුමන්ලාෙග් යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන්-

කෙතෝලිකෙයක්.-
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

That is not a point of Order.

ආදරයක් ෙනොෙවයි.[බාධා කිරීම්]

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Arundika Fernando, what is your point of Order?
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කෙතෝලික ගරු
මන්තීතුමන්ලාට පාප් වහන්ෙසේ පිළි ගැනීම සඳහා ගුවන් ෙතොටු
පළට පැමිෙණන්න කියා අපි ආරාධනා කර තිබුණා. නමුත්
ෙමොහාන් පීරිස්ට ආරාධනා කර තිබුෙණ් නැහැ. ආරාධනා නැතිව
තමයි- [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. [බාධා කිරීම්] ගරු අජිත්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, අපි ඔබතුමන්ෙගන් අහන්ෙන්, "අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා පාප් වහන්ෙසේට ඒ ෙවලාෙව් ෙමොහාන් පීරිස්
මහතාව හඳුන්වා දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලායි. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

SC/HECA/LA/88/13 ෙශේෂ්ඨාධිකරණ අභියාචන 156/14
ෙපත්සම්කරු, Asia Asset Finance PLC. ෙම්ෙක් අධ්යක්ෂ
පියන්ති පීරිස් කවුද? ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් ආදරණීය බිරිඳ. ෙම්ෙක්
අධ්යක්ෂක, කුපකට ව්යාපාරික මෙනෝ නානායක්කාර කවුද?
ෙමොහාන් පීරිස්ෙග් මස්සිනා. තමන්ෙග් ෙනෝනා අධ්යක්ෂක වන,
මස්සිනා අධ්යක්ෂක වන ෙම් නඩුව ෙමොහාන් පීරිස් අහනවා.
අහලා තීන්දුවත් ෙදනවා, "Leave to Proceed" තීන්දුව ෙදනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ නඩු ෙපොෙත් ගහලා තිෙබනවා "ෙමම නඩුව
මා ඉදිරිෙය්ම ගනු" කියා. ඒ කියන්ෙන් ෙවන කාටවත් විභාග
කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් ෙනෝනා පාර්ශ්වයක්,
තමන්ෙග් මස්සිනා පාර්ශ්වයක්. ෙම් රෙට් ෙගෞරවාන්විත
විනිශ්චයකාරවරු ෙමොනවා ෙහෝ සම්බන්ධයක් තිෙයනවා නම්
එවැනි නඩු තමන් ඉදිරිෙය් විභාගයට ගන්ෙන් නැහැ. එෙහම
සම්පදායක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. අපිත් ෙම් රෙට් නීතිඥ වෘත්තීය
කරලා තිෙබනවා. නඩුවක පාර්ශ්වයකට ෙමොනවා ෙහෝ
සම්බන්ධයක් තිෙබනවා නම්, -නෑදෑකමක්, යාළුකමක්- ඒ
විනිශ්චයකාරවරු කියනවා, "ෙම් නඩුව මම අසන්ෙන් නැහැ,
ෙවන විනිශ්චය මණ්ඩලයකට ෙයොමු කරනවා, ෙවන
අධිකරණයකට ෙයොමු කරනවා කියා. හැබැයි, ෙමොහාන් පීරිස්
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙමොහාන් පීරිස් කියනවා, "මෙග්
ෙනෝනාෙග් නඩුව, මෙග් මස්සිනාෙග් නඩුව මා ඉදිරිෙය්ම ගනු"
කියා. එෙහම නඩු ෙපොෙත් ලියනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

දැන් -

That is not a point of Order.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. ඒක point of Order එකක්
ෙනොෙවයිෙන්. කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න. දැන් දින සියයට
support එක ෙදනවා ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, අරුන්දික පනාන්දු මන්තීතුමාත් දින සියයට
support එක ෙදනවා කිව්වා. [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Lalith Dissanayake, please sit down.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

දැන් දින සියයට සහය ෙදනවා නම් - [බාධා කිරීම්] දින
සියෙය් වැඩසටහෙන් තිෙබනවා, ශිරානි බණ්ඩාරනායක නැවත
අග විනිසුරු ධුරයට පත් කරනවා කියා. [බාධා කිරීම්] ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔය ෙමොහාන් පීරිස් ගැන
ආදරෙයන් කතා කරන උදවියට කියන්න ඕනෑ එක කාරණයක්
තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

දැන් ෙනොෙවයි ෙපොෙත් ලියලා තිෙයන්ෙන්. ෙම් වාෙග්
ෙහොරුන්වයි ආරක්ෂා කරන්ෙන්. ඒකයි තිෙබන කැත. [බාධා
කිරීම්] ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් සභාවට ෙහළිදරවු වුණා, ආරාධනා නැතිව අග විනිශ්චයකාර
සම්ෙම්ලනයකට ගියා කියා. කැතයි. ආරාධනා නැතිව පාප්
වහන්ෙසේ පිළි ගැනීමට ගියා. කැතයි. නමුත් ඔය ධුරෙය් සිටි
අවුරුදු ෙදක ඇතුළත පණස් වාරයකට වඩා ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග්
මුදල්වලින් විෙද්ශ ගත ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] පණස්
වතාවකට වැඩියි. සෑම මාසයකට තුන් වතාවක් විෙද්ශ ගත
ෙවනවා. [බාධා කිරීම්] එපමණක් ෙනොෙවයි. අහ ගන්න. [බාධා
කිරීම්] ෙම්වා අහ ගන්න. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිසුන්ෙග්
මුදල්වලින් මාසයකට තුන් වතාවක්, හතර වතාවක් සෑම විටම
විෙද්ශ ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සුන්ෙග්
මුදල්වලින් trip යන්න පුදුම ආශාවක් තිෙයන්ෙන්. ෙසලාන්
බැංකුෙව් සභාපති ධුරය දැරුවා. රෙට් තිබුණු පධාන ආයතන
ගණනාවක අධ්යක්ෂක ධුර දැරුවා. ෙමවැනි පසු බිමක් තිෙබන
අය තමන්ෙග් වෘත්තීය කර ෙගන, අධ්යක්ෂකකම් කර ෙගන
ඉන්නවා. ඒ මදිවාට විනිශ්චයකාරකමත් ඕනෑ. දැන් ෙම්
කතාවලින් ෙහළිදරවු වුෙණ්, අග විනිශ්චයකාරකම ඉල්ලලා
ෙකඳිරි ගෑවා කියා. එෙහම අග විනිශ්චයකාරකම ඉල්ලලා ෙකඳිරි
ගෑවාම අග විනිශ්චයකාරකම ෙදනවාද? ෙමොකක්ද ඒ සදාචාරය?
ෙම් රෙට් සාමාන්ය විනිශ්චයකාරවරුන්ට ෙමොන තරම් බලපෑම්
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කළාද? ඒ වාෙග්ම කලාකරුවන්ට, ජයතිලක බණ්ඩාර
මැතිතුමන්ට බිම දමා ෙගන පහර දුන්නා. තවත් කලාකරුවන්
රාශියකට පහර දුන්නා.
එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ අයට ඇප ෙදන්න කියලා බලපෑම් කළා.
ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල, කුඹුක්ගැෙට්දී පළාත් සභා මන්තීවරෙයක්
තරුණ කලාකරුවන්ට පහර දුන්නා. ඒ ෙවලාෙව් තමන්ෙග් යටෙත්
ඉන්න චාමර වීරෙසේකර කියන මෙහස්තාත්වරයාට කථා කරලා,
කරුණාකර වහාම පළමුවැනි දවෙසේම ඇප ෙදන්න කියලා දැනුම්
දුන්ෙන් ඔය අග විනිශ්චයකාරවරයායි. එෙහම නම් එතුමා අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක්ද? අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් එෙහම
කරනවාද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග් ඉතාමත්
දුෂ්චරිතවත්, කැත, ගඳ ගහන, ෙම් රෙට් අධිකරණය අෙගෞරවයට
පත් කරපු මිනිස්සු ෙවනුෙවන් අද ෙමතුමන්ලා කථා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් අය පටි බැඳ
ෙගන ඉන්නවා. දැන් ගරු මන්තීතුමන්ලා කී ෙදනකු අෙත්ද ඒ
පටිය තිෙබන්ෙන්? ෙබොරුවට පටි බැඳ ෙගන ඉඳලා දැන් ගලවලා.
දැන් ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන් විෙරෝධයක් ෙන්ද? අඩු ගාෙන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉවර ෙවන තුරු ඔය පටිය දාෙගන ඉන්න බැරිද?
ෙමොකක්ද තිෙබන කැප වීම?

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිවරයාට විරුද්ධව
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනනවා.[බාධා කිරීම්]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

තමුන්නාන්ෙසේ අෙත් තිබුණු පටිය ෙකෝ? ෙකෝ, පටිය? [බාධා
කිරීම්] පතිපත්තියක් තිෙබනවා නම්, විෙරෝධයක් ඉදිරිපත් කරනවා
නම් එෙහම කරන්න ඕනෑ, ගරු මන්තීතුමා. එෙහම නැහැ. ෙකෝ,
පටිය? [බාධා කිරීම්] අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරු පටි බැඳෙගන ආවා. ෙකෝ, පටිය? පටි නැත. [බාධා
කිරීම්] පටි ගැලෙවනවා. ගඳ ගහන චරිත ආරක්ෂා කරන්න එපා.
ඔෙහොම ගඳ ගහන චරිත ආරක්ෂා කළාම පටි ගැලෙවනවා. [බාධා
කිරීම්] ඇත්ත කථාව ඕක ෙනොෙවයි ෙන්? ෙමොනවා ෙහෝ කරන්න
කියලා හිතාෙගන ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාට හිෙත්
කැක්කුමක් නැහැ. ෙකෝ, පටිය? ෙකෝ, කළු පටි? ඒවා නැහැ. ඒවා
ගලවා විසි කර දමලා. [බාධා කිරීම්]

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ෙමන්න තිෙයනවා. ෙමන්න
දිස්තික්කෙය්ම කළු පටිය.

කළු

පටිය.

ඔබතුමාෙග්

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අන්න, එක් ෙකනකු ඉන්නවා. අර එහා පැත්ෙත් -[බාධා
කිරීම්] අන්න, ෙසොයිසා මන්තීතුමා දැන් පටිය ගැට ගහනවා.[බාධා
කිරීම්] ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා ෙකෝ, පටිය? [බාධා
කිරීම්] ඕක තමයි කථාව. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ
නිසා ෙම්වා ෙබොරු විෙරෝධ. විපක්ෂ නායකවරයා එකඟ ෙවනවා
නම් ෙමොන කථාද? දැන් පටි බඳිනවා. ඕවා විෙරෝධද? ලජ්ජයි.
නිකම්, කරන්නන් වාෙල් විරුද්ධ ෙවන්න එපා. දැන් ෙහොඳ අග
විනිශ්චයකාරවරෙයක් ඉන්නවා. එතුමාට සහය ෙදන්න; සුබ
පතන්න. ෙම් රට නතර කර තැන ඉඳලා අපි එකමුතුව ඉදිරියට යමු.
එච්චරයි.
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[අ.භා. 6.10]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද වන විට ශී ලංකා
අධිකරණ ක්ෙෂේතයත් ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ජනතා
පරමාධිපත්යයත්, නීතිෙය් පරමාධිපත්යයත් ඉතා බරපතළ විධියට
ඛාදනයට ලක් වී තිෙබන බව අපට දැෙනනවා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා ෙකොයි තරම් හඬ ගා කථා කළත්, ඒ අය
බලයට පත් වන ෙකොට කිව්ව ෙද්වල් අද කණ පිට ෙපරෙළන බව
අපට පැහැදිලියි. අද උෙද් අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා වාෙග්
මීට දින කිහිපයකට ඉස්ෙසල්ලා වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිවරයාටත්, මන්තීවරුන් කිහිප ෙදනකුටත් ඒ අයෙග්
කාර්යාලවලට යන ෙකොට පහර දී තිෙබනවා. ඒ පහර දීමට ඒ අයව
ෙයොමු කෙළේ ෙම් රෙට් මහජන සාමය භාරව කටයුතු කරන
ඇමතිවරයායි කියන කාරණය අද පැහැදිලි ෙවලා තිෙබනවා.
අන්න ඒ නිසා තමයි අද උෙද් රැස් වුණු ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
මන්තී කණ්ඩායම තීන්දු කෙළේ ඉතා ඉක්මනට විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ඒ ඇමතිවරයාට විරුද්ධව ෙගෙනන්න.
මා හිතන හැටියට ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් රජයක් බලයට පත්
ෙවලා මාසයක් යන්නට ෙපරාතුව ඇමතිවරයකුට විශ්වාස භංග
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන පළමුවැනි වතාව තමයි ෙම්ක. ඒ තරම්
ඉක්මනට විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන එන ආකාරයට
තමුන්නාන්ෙසේලා අද කටයුතු කර තිෙබන බව ෙපෙනනවා.
එතෙකොට ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
සම්බන්ධවත් පැන නැඟිලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අග විනිසුරු
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් රජය ගත්ත
පියවර.
අග
විනිශ්චයකාරවරයකු
වන්න
පුළුවන්,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු ෙවන්න පුළුවන්,
අභියාචනාධිකරණෙය් විනිශ්චයකාරවරයකු ෙවන්න පුළුවන් ඔහුව
ඉවත් කරන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහා අනුගමනය කළ යුතු කියා
පිළිෙවළ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
අනුව පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණයි අග විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත්
කරන්න පුළුවන්.
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ෙහොරකම් කරනවාද, එෙහම
නැත්නම් එතුමාෙග් භාර්යාවෙග් නඩු එතුමා විසින් අහනවාද,
එෙහමත් නැත්නම් එතුමා ව්යාපාර ෙගනයනවාද කියන එක
ෙනොෙවයි ෙමතැනදී අදාළ ෙවන්ෙන්. ඒ ෙමොනවා කළත් ෙමොහාන්
පීරිස් මහත්මයා ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකාරවරයායි. අවුරුදු
ෙදකක් අග විනිශ්චයකාර ධුරෙය් කටයුතු කරන ෙකොට ඔය එක
කාරණයක්වත් පැහැදිලිව පසිද්ධිෙය් පකාශ කෙළේ නැහැ. එෙහම
පකාශ ෙනොකර ඉඳලා දැන් හදිසිෙය්ම එතුමාව ඉවත් කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට
එතුමාව ඉවත් කරන්න වුවමනාකම තිෙබනවා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් කළ යුතු ෙද් තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම. ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා, ෙත්රීම් කාරක
සභාවක් පත් කරලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ අනුව ජනාධිපතිතුමා ලවා විධායකය ලවා- ඔහුව ඉවත් කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒක තමයි අපි ගිය වතාෙව් අනුගමනය
කෙළේ. ඒ ෙවලාෙව් මෙග් මිත ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා එදා
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් විෙරෝධතාවක් ෙගනාවා
"ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙයෝජනාව වැරැදියි" කියලා.
එතෙකොට අපි ඒ ගැන විවාද කළා. එෙහම විවාද කරලා
අවසානෙය්දී ගරු කථානායකතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක්
දුන්නා. ගරු කථානායකතුමා එදා ගත් තීරණය මීට ෙපර දුන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හැමදාම ඔවැනි අවස්ථාවලදී ෙදන- තීන්දු
තීරණ හා සමානවම එම කාරණෙය්ත් අවසානය බවට පත්
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ෙවනවා. ෙමොකද,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙනොෙයක් පශ්න පැන
නැඟුනාම ගරු කථානායකවරයාෙගන් අපි ෙම් වාෙග් තීරණ
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අනුව තමයි එදාත් ෙම් කාරණෙය්දී
එතුමාෙගන් අපි තීරණයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ගරු කථානායකතුමා
එදා දුන් තීන්දුව ෙමතැනදී කිහිප වරක් කියැවුණා. නමුත් අද ෙම්
ෙයෝජනාවට ඉතාමත් අදාළ නිසා ගරු කථානායකතුමා එදා ලබා
දුන් තීරණය කියවන්න මමත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2013
ජනවාරි 11වන දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 650වන තීරුෙව් ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
"ගරු ඇමතිවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග හා
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව්
පතිපාදන
මම
අධ්යයනය
කර
බැලුෙවමි.ජනාධිපතිතුමාට ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මා ෙවත
මන්තීවරුන් අත්සන් ෙකොට ලබා ෙදන ලද ෙයෝජනා සම්මතයට අමතරව
අලුත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ ෙනොහැකි බව මම පකාශ කරමි."

එයින් අදහස් කරන්ෙන් එම ෙයෝජනාවට පරිබාහිරව පිටස්තරව- ෙවනත් ෙයෝජනාවක් ඒ අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න
බැහැ කියන එකයි. එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
“දැනට ඉදිරිපත් කර ඇති ෙයෝජනාව ෙහොඳින් අධ්යයනය කර බැලීෙම්දී
ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත්ෙත් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2)
ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3) ව්යවස්ථාව සහ 78(අ) ස්ථාවර
නිෙයෝගය යටෙත් බව ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් ෙකොට ඇත.
තවද, ෙමම ෙයෝජනාෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඉහත සඳහන්
විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂණය
ෙකොට එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ ඊට වැඩි ගණනක් ඔප්පු වී ඇතැයි විෙශේෂ
කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු ලැබුවෙහොත් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග විනිශ්චයකාර පදවිෙයන් ගරු
ආචාර්ය උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ
රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම
සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ යුතු යැයි
සඳහන් වන බැවින් ෙමම ෙයෝජනාෙව් පරමාර්ථය ඉතා පැහැදිලි වන අතර,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(3)
ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට අද දින න්යාය පතෙය්
අඩංගු කර ඇති ෙයෝජනාව පමාණවත් වන බව මම පකාශ කරමි."

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් ෙපෙනනවා
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙමහි පරමාර්ථය ෙමොකක්ද කියන එක ගරු
කථානායකතුමා ෙත්රුම් ගත් බව. පරමාර්ථය වුෙණ් එවකට හිටපු
අග විනිශ්චයකාරතුමිය නිලෙයන් ඉවත් කිරීමයි. ෙම් පරමාර්ථය intention එක - හඳුනාෙගන තමයි අපි හුඟක් අවස්ථාවලදී අර්බුද
නිරාකරණය කරන්ෙන්. ඒක වැදගත්. අපි හුඟක් අර්බුදවලට ෙයොමු
වුණාම ඒ යම් යම් පාර්ශ්වවල තිෙබන පරමාර්ථය - intention එක
- ගැන බලනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දීත් සමහර විට
යම් යම් තාක්ෂණික අඩු පාඩුකම් ෙවන්න පුළුවන්; යතුරු ලියන typing - අඩු පාඩුකම් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ෙමොනවා තිබුණත්
ඒ කර්තෘෙග්, එෙහම නැත්නම් ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයාෙග්
පරමාර්ථය පැහැදිලි නම් ඒ පරමාර්ථය මුල් කරෙගන ඒ කටයුත්ත
අවසාන කරන්න පුළුවන්.
ෙමහිදී කථානායකතුමා ෙදන තීන්දුව ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදන තීන්දුවලදී කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව
අවසාන බලපෑමක් තිෙබන තීන්දුවක් වශෙයන් හැම දාම
පිළිගැෙනනවා. ඒ අනුව තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු
ෙගන යන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා අෙනක් වැඩ
කටයුතු ෙගන යන්ෙන්. නමුත්, ෙම් කාරණෙය්දී ඒ විධිෙය්
අවසානයක් කරලා -අගවිනිශ්චයකාරතුමිය ඉවත් කරලා, ඊට පසුව
නව අග විනිශ්චයකාරවරෙයක් පත් කරලා- අවුරුදු ෙදකක් ගියාට

360
පස්ෙසේ, හරයක් නැති ඒ අඩු පාඩුව ඉස්මතු කරෙගන ඒ පත් කළ
අග විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම තමයි අද ෙම් පශ්නයට තුඩු
දීලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමම තීරණය පකාශයට පත් කිරීෙමන් පසුව එකී අදාළ
ෙයෝජනාව ඡන්ද විමසීමට ලක් වුණා. එහිදී මන්තීවරු 155ක්
ෙයෝජනාවට පක්ෂවද, මන්තීවරු 49ක් ෙයෝජනාවට විපක්ෂවද
ඡන්දය පකාශ කරනු ලැබුවා. ෙමහිදී ඉහත කී විෙරෝධතාව එම
විවාදය ආරම්භෙය්දී කිසිවකු විසින් ෙහෝ මතු කර තිබුෙණ් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් විෙරෝධය මතු
කෙළේ ඒ විවාදය අවසාන ෙවලා එම ෙයෝජනාව ඡන්දයකට ෙයොමු
කරන්න යන ෙවලාෙව් බව. විවාදය ආරම්භ කරන ෙවලාෙව්
කවුරුවත් ෙම් විෙරෝධය නැඟුෙව් නැහැ. ඒ ෙවලාෙව්
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න තිබුණා, "අප ෙම් විවාදයට සහභාගි
වන්ෙන් නැහැ, ෙමතැන අඩුවක් තිෙබනවා, අග විනිශ්චයකාරවරිය
ඉවත් කරන්න ෙමතැන ෙයෝජනාවක් නැහැ" කියලා. එෙහම
ෙදයක් තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා විවාදයට
සහභාගි වුණා. You raised it at the end of the Debate, when
the matter was to put for vote. ඡන්දය ගන්න ලෑස්ති ෙවන
ෙකොට තමයි කිව්ෙව්.
කථානායකවරයා එතුමාෙග් තීන්දුව දුන්නාට පසුව,
ෙයෝජනාව පිළිබඳව ඡන්ද ගන්න ෙවලාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා
ඡන්දය පාවිච්චි කළා. ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ අවස්ථාෙව් ඡන්දය පාවිච්චි කළා. Even the
Hon. Prime Minister, who was the then Leader of the
Opposition, did vote. At that time, you could have walked
out. You did not do that. You remained in the House and
participated in the Proceedings. So, you cannot say that you
boycotted or you did not participate in it.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Senewiratne, your time is over.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

අවශ්යතාවක් තිබුණා නම් සභා ගැෙබන් පිටවී යෑමටද
පුළුවන්කම තිබුණා. එදා එවැනි කිසිම විෙරෝධතාවක් ෙහෝ
අපසාදයක් ෙනොදක්වා, එතැන් සිට වර්ෂ ෙදකක් පුරා නිහඬව සිට
මෑතකදී අග විනිසුරු ගරු ෙමොහාන් පීරිස් මහතාෙග් පත්වීම
නීත්යනුකූල නැති බව පවසා ඔහු එම තනතුරින් ඉවත් කිරීමට
විධායකයට උපෙදස් දීම ඉතාම බරපතළ වරදක් බව මා කියනවා.
ෙම් කරුණුවලදී අපට එක ෙදයක් ෙපෙනනවා. පුවත් පත්වල ෙම්
ගැන පළ ෙවලා තිබුණා. ෙම් කාරණය සඳහා ඉදිරියට ඇවිත්
කියාත්මක වුණු නීතිඥවරු එදා සිටම -ෙම් සිද්ධිය ආරම්භෙය්
සිටම- ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ෙම් තනතුෙර් තියාගන්න
කටයුතු කරපු නීතිඥවරු. ඒ අය තමයි ෙම් කාරණය විධායකය
ඉදිරියට ෙයොමු කරලා, එතුමා ෙනොමඟ යවලා ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්
කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි ෙද්වල් කිරීම
නිසා ෙම් රෙට් බලාෙපොෙරොත්තු වන යහ පාලනයක් ඇති ෙවයි
කියලා අපට කියන්න බැහැ. යහ පාලනයක් ගැන කථා කරමින්,
යහ පාලනයකට තුඩු ෙනොෙදන කටයුතු කිරීම තුළින් ෙම් රට
පරිහානියට යනවාය කියන කාරණය අමුතුෙවන් කිව යුතු නැති
බව සඳහන් කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Anura Priyadharshana
Yapa. Before he starts, will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair.
ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා)
ந ன் திஸாநாயக்க - சுற் லா மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் )
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Tourism and
Sports)
(மாண் மிகு

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

[අ.භා. 6.21]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී අපට කරුණු
රාශියක් අහන්න ලැබුණා. විෙශේෂෙයන්ම අග විනිශ්චයකාරවරයා
වශෙයන් වැඩ කළ ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ගැන ෙචෝදනා
ගණනාවකුත් අහන්න ලැබුණා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ,
අප අද විවාද කරන්ෙන් පුද්ගලයන් ගැන ෙහෝ ඒ පුද්ගලයන් අතින්
සිදු වූ ෙද්වල් ගැන ෙනොවන බව. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අග
විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අනුගමනය කරන
ලද කියා මාර්ගය ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර බලයට අභිෙයෝගයක් වුණාද, එෙහම නැත්නම්
කථානායකතුමාෙග් තීන්දුව අභිෙයෝගයට ලක් වුණාද කියන
පධාන කාරණා ෙදක පිළිබඳවයි අපි විවාද කළ යුත්ෙත්.
ආචාර්ය ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මියට එෙරහිව කරන ලද
ෙයෝජනාවක් අනුව ගරු කථානායකතුමා විසින් විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කළා. ඒ විෙශේෂ කාරක සභාෙව් සභාපතිවරයා
වශෙයන් වැඩ කරන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ විෙශේෂ කාරක
සභාව රැස්වන අතර තුර ඒ විෙශේෂ කාරක සභාව ගන්නා ලද
තීන්දුවලට විරුද්ධව ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් නීතිඥ
මණ්ඩලය එම අවස්ථාවට සහභාගි ෙනොවී නැඟිටලා ගියා. ඒ නිසා
තමයි අපට ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වාර්තාව
මඟින් අංක 1, 4 හා 5 යන ෙචෝදනා ඔප්පු වී ඇති බව අපි ෙම්
සභාවට වාර්තා කළා. ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් සම්බන්ධෙයන් යම්
කමෙව්දයක් ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. සිට දිගටම සඳහන්ව
තිෙබනවා. ඒ කමෙව්දය පිළිබඳව අවසානෙය් අපි සාකච්ඡා කරන
ෙකොට ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා යම්කිසි වරපසාද පශ්නයක්
මතු කළා. ඒ මතු කළ වරපසාද පශ්නය සම්බන්ධෙයන් ගරු
කථානායකතුමා තීන්දුවක් දුන්නා. ඒ තීන්දුව දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ
පිළිබඳ සියලු කාරණා නිරාකරණය වුණා කියලායි මා හිතන්ෙන්.
ෙමොකක්ද එයට ෙහේතුව? ජනතාවෙග් ව්යවස්ථාපිත බලය ජනතාව
විසින් ෙතෝරා ගන්නා ලද පාර්ලිෙම්න්තුවක් විසින් කියාත්මක
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කරන්න ඕනෑ නිසායි. Sir Thomas Erskine May ෙග්
"Parliamentary Practice" නමැති ෙපොෙත් එක වාක්යයක් උපුටා
දක්වන්න මා කැමැතියි. ඔහු තමයි ෙලෝකය පුරාම පාර්ලිෙම්න්තු
Procedure ගැන කියන්ෙන්.

I quote:
“The constitution has assigned no limits to the authority of
Parliament over all matters and persons within its jurisdiction. A
law may be unjust and contrary to sound principles of government.
But Parliament is not controlled in its discretion, and when it errs,
its errors can only be corrected by itself.”

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් පධානම තර්කය තමයි,
ෙමවැනි වරදක් සිදු වී ඇතැයි කියා යම් ආකාරයකට කල්පනා
කරනවා නම්, ඒ වරද නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්ත් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට මිස විධායකයට ෙහෝ අධිකරණයට ෙනොෙවයි
කියන එක. එම නිසා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, ෙමය
පුද්ගලයින්ට එෙරහිව කරන ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා. ෙම් ගන්නා
තීන්දුව වැරැදියි කියා අනාගත පාර්ලිෙම්න්තුවක් විසින් ෙහෝ
අනාගත විධායකයක් විසින් කිව්ෙවොත්, එතැනදී නැවත වරක්
පශ්නයක් ඇති වනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව එකඟතාවකට
පැමිණීමට
මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුවටම
හැකියාව
තිබියදී,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පස්සා ෙදොෙරන් ගිහින් කරන ලද කියාවක්
හැටියට, පශ්නකාරී තීන්දුවක් හැටියට හැම ෙවලාෙව්ම හැඳින්වීම,
ඔබතුමන්ලා කියාත්මක කරන යහ පාලනයට ඇති කරන ලද
කැළලක් හැටියට හඳුන්වන්න මා කැමැතියි.

Mr. Presiding Member, I would like to say a few
words in English. As the Chairman of the Parliamentary
Select Committee that investigated the allegations against
former Chief Justice Dr. Shirani Bandaranayake, I wish to
make this statement on the recent events that have taken
place in respect of the Office of the Chief Justice of Sri
Lanka, which has given rise to grave concerns regarding
the legal system of this country.
As a Member of Parliament and as a member of the
legal fraternity, I wish to state that the process followed
by the present Government to unceremoniously oust Mr.
Mohan Pieris from the Office of the Chief Justice is
entirely unacceptable, unconstitutional and an unsightly
blemishes on the judicial system of Sri Lanka.
The Supreme Court is the apex court of this country
and the citadel of the judicial power of the people as set
out in Article 4 of the Constitution. The Office of the
Chief Justice which represents the pinnacle of the judicial
system is, therefore, a hallowed position that symbolizes
the Rule of Law and embodies the people’s faith in the
Judiciary as an effective check on the other two organs of
the Government, namely, the Legislature and the
Executive.
It is in recognition of the above that a single specific
procedure has been very clearly provided in Article 107
(2) of the Constitution for the removal of the Chief Justice
or any Judge of the Supreme Court and the Court of
Appeal on either of the two exclusive grounds:
misbehaviour or incapacity.
It was also in recognition of the above hallowed
nature of the Office of the Chief Justice and in

363

364

[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා]

acknowledgement of the supremacy of the Constitution
that the Government took measures to ensure that former
Chief Justice, Dr. Shirani Bandaranayake was impeached
on grounds of misbehaviour in 2013 in strict and full
adherence to the provisions made in the Constitution and
the Standing Orders of Parliament.
I wish to remind this House that the impeachment of
Dr. Shirani Bandaranayake was carried out by the then
Government only pursuant to the adoption of a two-thirds
majority in Parliament by the findings of a Parliamentary
Select Committee, which considered an inquiry into the
allegations of misconduct made against her, based on
which only a Declaration was made by the President on
the impeachment of the Chief Justice. Accordingly, the
claim that the appointment of Mr. Mohan Pieris as the
Chief Justice was void from the beginning, and Dr.
Bandaranayake was removed unconstitutionally is
entirely misconceived in law, since contrary to such
claims, Dr. Bandaranayake was in fact impeached in
adherence to Article 172, and no such action carried out
in compliance with the Constitution can be deemed
voidable or reversible.
Therefore, I wish to state with all responsibility, that
the action taken by the present Government to
unconstitutionally replace a duly-appointed Chief Justice
with an impeached Chief Justice is a blatant disregard of
the procedure provided in Article 107(2) of the
Constitution and is completely ultra vires the Constitution
and it seized the scope of the process vested in the
Executive by the Constitution. This action which violates
the accepted norms and values enshrined in our
Constitution is a severe blow to the certainty and the
integrity of the judicial system of the country and has
caused irreparable damage to the faith of the people in the
Judiciary.
I wish to conclude by reiterating that unconstitutional
and capricious acts of this nature will not enable the
present Government to achieve the good governance that
it aspires to establish in the country, but would only
undermine the democratic values and the Rule of Law
hitherto preserved by Sri Lankan people.
Thank you.
[6.30 p.m.]
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Sir, in view of the time factor, I wish to make my
speech in English. The subject matter that we debate
today is another crisis generated by the J.R. Jayewardene
Constitution of 1978 and that is the issue of Chief Justice
43, Shirani Bandaranayake, and Chief Justice 44, Mohan
Peiris.

Conflicts and confrontations between the three organs
of the State, namely, the Legislature, the Executive and
the Judiciary have been the order of the day ever since
the enactment of the J.R. Jayewardene Constitution. I do
not want to recount all such instances. However, touching
upon the Judiciary, this House had to face three
impeachments and those were against Chief Justice
Neville Samarakoon, Chief Justice Sarath N. Silva and
Chief Justice Dr. (Mrs.) Shirani Bandaranayake and
thereafter, now there is the question of the so-called
removal of Chief Justice Mohan Peiris by the President.
Despite all such experiences of crises, this House had
failed to take corrective measures so as to obviate the
need to face such crises. When the question of Shirani
Bandaranayake came up in Parliament on 11th January,
2013, I, along with my Colleagues, the Hon. (Prof.) Tissa
Vitarana and the Hon. Chandrasiri Gajadeera refused to
support the impeachment on the ground that this
Parliament was required in terms of Article 107(3) to
provide a process for such an impeachment with such a
procedure in respect of investigation and proof of the
alleged misbehaviour or incapacity and also the right of
such accused judge to defend herself.
I repeat that in terms of Article 107(3), Parliament is
called upon to enact a law or Standing Order. We failed
to satisfy this requirement till 1984, until the need arose
in the case of the impeachment against Neville
Samarakoon. And, yet again, despite the experiences in
respect of Chief Justice Sarath N. Silva and Chief Justice
Shirani Bandaranayake and now the Chief Justice Mohan
Peiris, we have miserably failed to enact a law or
Standing Order with regard to the process or procedure to
meet with such situations.
Regrettably, neither the Judiciary, the Bar Council,
the Attorney-General nor the legal fraternity - who for the
slightest thing come to the streets - realized the need for a
process or procedure in order to avoid such
confrontations between the Judiciary and the Legislature
or the Judiciary and the Executive.
This failure on our part had led to this impasse; crisis
and confrontation.
I must remind this House that even the inadequate
Standing Order 78A, which is the subject matter under
Debate, was introduced to this House in a mighty hurry
within a matter of 24 hours. Sir, this whole question on
unconstitutionality arose from this glaring inadequacy. It
is in this background that we should discuss the current
issue of the reinstatement of CJ 43, Shirani
Bandaranayake as well as the removal of CJ 44, Mohan
Peiris.
I do not propose to repeat all the events that led to this
Debate. I wish to raise the fundamentals of the
constitutional requirements that we must satisfy and that
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is the supremacy of Parliament. As representatives of the
people, we can claim to be supreme. But, the fact remains
that under the 1978 Constitution, our supremacy has
eroded; our power has been substantially reduced. As
legislators, we do not enjoy the powers that were enjoyed
under the 1972 Constitution. That was why we were
demanding right throughout that remedy and that is to get
rid of this destructive and defective Constitution.
In the past, there have been attempts of invasion by
the Judiciary on the Legislature by the Chief Justice
Sarath N. Silva. A former Speaker, late Hon. Anura
Bandaranaike had to react and resist that invasion.
Similarly, there had been attempts of invasion by the
Executive on the Legislature, as in the case of Chief
Justice Neville Samarakoon and Chief Justice Dr. Shirani
Bandarnayake. In the case of Chief Justice Neville
Samarakoon, the Hon. Lalith Athulath Mudali saved the
situation by arranging a quiet retirement for Neville
Samarakoon. In the case of Dr. Shirani Bandaranayake,
the Legislature had to sucumb to the invasion by the
Executive on the Legislature. It is in this context that I
look at the two issues relating to the reinstatement and the
removal of CJ 43 and CJ 44. Even if I am prepared to
accept what the Hon. Prime Minister stated on the Floor
of this House, giving reasons for the Executive’s
behaviour on these two issues, he cannot get behind the
need to honour the supremacy of Parliament.
Granting that Parliament may have erred by its failure
to observe the provisions of the Constitution, that matter
should have been referred to the Parliament for remedy.
The Executive, or for that matter, the President, is not
above the Constitution. I repeat that neither the Executive
nor the Judiciary is above the Constitution. As much as
former Speaker Anura Bandaranaike resisted the invasion
by the Judiciary, the Hon. Speaker should, in this case,
have resisted the invasion by the Executive.
To adjudicate on the issues relating to both
reinstatement of CJ 43 and the removal of CJ 44 is a
matter for the Legislature.
Parliament never attempts to use the powers of the
Executive or the Judiciary. Equally, we, as the Legislature
cannot allow the Executive or the Judiciary to cause
invasion of our territory.
The reinstatement or the removal of Supreme Court
Judges falls within the Constitutional rights of the
Legislature. The Executive cannot bypass the Legislature
under any circumstances. In these two issues, the
Executive has blatantly bypassed the Legislature. Even if
the Legislature has failed to observe the procedure or the
process, as required by the Constitution, that could have
been corrected by the Legislature itself. The Executive
cannot act arbitrarily, simply because the Legislature has
erred. The whole episode of Shirani Bandaranayake and
Mohan Peiris was a perpetration by the Executive.
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I request the Hon. Speaker to study these two issues
and pronounce the Legislature’s constitutional position as
a ruling of the Legislature for future guidance, in order to
avoid repetition of such invasions by the Executive or the
Judiciary.
Mr. Presiding Member, I do not claim that Parliament
is above the Constitution. But, we claim to be supreme as
representatives of the people who are sovereign. Time
and again, issues of this nature arise from the destructive
and defective
nature of the J.R. Jayewardene
Constitution of 1978. Therefore, we cannot abdicate our
right to defend Parliament; that is what I have to say, Mr.
Presiding Member.
Thank you.
[6.38 p.m.]
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

Hon. Presiding Member, I am glad to participate in
this Adjournment Debate and I would like to start by
making the point that many have made throughout the
day: that the Motion placed on the Order Paper on the 6th
of November, 2012 was basically to investigate, and I
might read it for the record. I quote:
“Therefore we, the aforementioned Members of Parliament resolve
that a Select Committee of Parliament be appointed in terms of
Article 107.(3) of the Constitution read with the provisions of
Article 107(2) and Standing Order 78A of Parliament enabling the
submission of a resolution to His Excellency the President for the
removal of the Hon. (Dr.) (Mrs.) Upatissa Atapattu Bandaranayake
Wasala
Mudiyanse
Ralahamilage
Shirani
Anshumala
Bandaranayake from the office of the Chief Justice of the
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in the event the Select
Committee reports to Parliament that one or more of the charges
that have been levelled have been proved after the aforesaid charges
of misconduct have been investigated.”

And, as per this Resolution in Parliament, a
Parliamentary Select Committee was appointed to go into
the charges of the Impeachment on the 23rd of November
2012. It met on the 4th of December and also on the 6th of
December.
I think many Hon. Members have made the point that
this same Motion was subsequently placed on the Order
Paper on the 11th of January, 2013 and this Motion
clearly provided for the investigative aspect in terms of
the allegations made about Chief Justice 43. Then there
should have been another Motion placed in Parliament on
the day that we were recommending her removal.
Provision regarding the type of Resolution for removal of
a Judge of Supreme Court is in Section 107(2) of the
Constitution, which states, I quote:
"A judge of the Supreme Court and Court of Appeal can only be
removed :
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By an order of the President made after an address of Parliament
supported by a majority of the total number of Members of
Parliament (including those not present) has been presented to the
President for such removal on the ground of proved misbehavior or
incapacity”.

And, that Resolution needs to be signed by not less
than one third of the total number of Members of
Parliament, so that it could be adopted by Parliament.
Now, on that particular day, we remember that there
was no such resolution and the Leader of the House, the
Hon. Nimal Siripala de Silva - if you examine the
Hansard, you will find in his speech - tried to introduce a
Resolution like that, but it had not been previously tabled.
So, as a result, we have a situation where the Resolution
passed on the 11th does not set out the alleged
misbehaviour. It is not an address to the President to
remove the Chief Justice, Shirani Bandaranayake. Instead,
it was just the same Resolution enabling the submission
of a Resolution to His Excellency the President.
Therefore, the Resolution was never presented in
Parliament; therefore deemed never to be voted for the
removal and therefore the position of the Chief Justice
was never vacated and, therefore, there was no position to
be filled.
I have taken this position right at the outset. This
happened on a Friday and on Sunday, I spoke to the
media about this and in that media interview, I very
specifically said that there is a risk in future, that this
might be questioned for its legal validity. That is exactly
what has happened at this point in time.
Now, we must remember that the process was flawed
and this flawed process was not just about the Resolution
to remove her. The Chairman of the Parliamentary Select
Committee, the Hon. Anura Priyadarshana Yapa, spoke
before me and I would like to point out to him that we did
not accept the PSC Report from its very outset. The
Superior Courts of our country have concurred with our
view. Documents were tabled at the PSC on Thursday, the
6th of December 2012. The PSC Chairman, Hon. Anura
Priyadharshana Yapa, announced that the Chief Justice
and her lawyers will be given time until 1.30 p.m. on the
7th of December, 2012 to file answers. Never mind, the CJ
and her lawyers, but, I would want to know whether the
PSC Members themselves had enough time to read the
documents and understand the logic behind the arguments
in a few hours? It would then require calling for evidence,
hearing of witnesses and so on. It was only natural then
that the Chief Justice and her lawyers walked out of the
PSC. Witnesses were called on the 7th of December;
evidence heard; judgment determined and a Report
prepared and the draft was approved by the PSC by 8.30
a.m. on the 8th of December. In a few hours, there was a
historical travesty of justice. Where in the world would
this happen? Which right-thinking person could accept
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that Report of the PSC? But, that is exactly what
happened and I have to refer to those events because I
think those events need to be on record again because a
question of the removal of the Chief Justice has been
raised.
Impeachment is a responsibility of Parliament. It is
Parliament’s address to the President that will determine
the removal of a Judge of the Superior Court. In that
sense, judges do not determine the fate of the Superior
Courts Judges whose conduct has warranted an
investigation. So, it is Parliament's responsibility. The
Supreme Court is also clear on this principle. In that
sense, Parliament is supreme. However, on the
interpretation of the Constitution, you may also say that
the Judiciary is supreme. Article 4(c) of the Constitution
directs Parliament to exercise judicial power to judicial
institutions except in matters pertaining to the Privileges
of Parliament and its Members. So, that is the only
exception.
Article 125(1) leaves no ambiguity that the Supreme
Court shall have the sole and exclusive jurisdiction to
hear and determine any questions relating to the
interpretation of the Constitution. The Supreme Court has
determined that proof being matters of law, will have to
be provided by law to avoid uncertainty as to the proof of
the alleged misbehaviour. The right of the judge, the right
to be heard, cross-examination of witnesses, adduced
evidence must also be provided. The judge is also entitled
to equal protection of the law enshrined in the
Constitution. This is what the then Leader of the
Opposition, the Hon. Ranil Wickremasinghe, tried to
provide for, from the very inception of this crisis. He
argued that an independent panel of judges should go into
the allegations and through such a process, arrive at the
findings. He went as far as to say the panel of judges
should be constituted from the Commonwealth countries.
When he was Prime Minister, an Impeachment Motion
was brought against the then Chief Justice. It was the
Hon. Ranil Wickremasinghe who initiated a process to
obtain eminent judges of the Commonwealth. Justice
must be done and justice must be seen to be done.
Naturally, the Chief Justice and her lawyers walked
out of the Parliamentary Select Committee. The
Opposition Members of the PSC also walked out the next
day when it was evident that the principles of natural
justice were being violated. We spoke against her
Impeachment in Parliament; we voted against it and we
have struggled to this day to ensure that Sri Lanka's
Judiciary is independent.
I would also like to remind this House that Justice
Shirani Bandaranayake was appointed to the Bench, not
by a United National Party Government or a President of
that Party. Pradeep Kariyawasam was appointed as the
Chairman of the National Savings Bank, not by a UNP
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administration, but by the then Minister of Finance and
Planning of the country, His Excellency Mahinda
Rajapaksa. If Pradeep Kariyawasam did wrong, why was
he not punished? You thought you could control the
Chief Justice through that mechanism.
The Ruling of the Bench against the Divineguma Bill
caused your pride to be shattered; the "King’s" fury saw
no limits. Shirani Bandaranayake had to go. The court
fought back to defend its independence. The court ruled
that Parliament was right to impeach the Chief Justice,
but also asked Parliament to adopt a process to hear out
the Impeachment. I went with my fellow MPs - the Hon.
Ajith P. Perera, the Hon. Niroshan Perera and the Hon.
Ruwan Wijayawardhana - to court in support of that
principle, that the Judiciary was supreme in matters of
interpretation of the law. Therefore, we have now created
a constitutional controversy. If there is a parliamentary
controversy, it could be resolved by going for an election.
But, such a mechanism is not available when you have a
conflict between Parliament and the Judiciary; it cannot
be resolved in that particular way. Constitutional
governance requires that the three arms or pillars of a
modern democracy be both independent and separate
from each other.
The 18th Century French philosopher Montesquieu
introduced the concept of separation of powers after
looking at the Westminster model. We are told that the
American and the French Constitutions were the basis for
our Constitution and Article 33 - “Powers and functions
of the President” - clearly states, I quote:
“In addition to the powers and functions expressly conferred on or
assigned to him by the Constitution or by any written law whether
enacted before or after the commencement of the Constitution, the
President shall have the power -”

Article 33(f) states, I quote:
“to do all such acts and things, not being inconsistent with the
provisions of the Constitution or written law as by international law,
custom or usage he is required or authorized to do.”

Our new President Maithripala Sirisena, seeing the
constitutional crisis between the court and Parliament, has
had to become the arbiter of the crisis and it is under
those circumstances that he has now acted.
The question of an impeachment, therefore, does not
arise. The question of an impeachment arises when it is
about the behaviour of a Judge. The mechanism used here
is not a punishment for unlawful or unethical behaviour.
It is, correcting a constitutional crisis. The process was to
correct a wrongful removal of a Judge, in this case, the
Chief Justice. The senior-most Judge of the Supreme
Court has been appointed to the Office of the Chief
Justice. Justice K. Sripavan’s name has been unanimously
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approved by the Parliamentary Council, which included
the Hon. Leader of the Opposition of Parliament. We
now have a new beginning.
ඔබ ෙම් විවාදෙය්දී ෙකොයි පැත්ෙත් සිටියත්, ෙම්ක ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් අර්බුදයක්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පශ්නයක් නම්,
පාර්ලිෙම්න්තුවට විසඳන්නට පුළුවන්. එෙහම නැත්නම්
මැතිවරණයක් හරහා ඒක විසඳන්නට පුළුවන්. නමුත්
ව්යවස්ථාදායකයයි, අධිකරණයයි අතර තිෙබන අර්බුදයක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට විසඳන්නට බැහැ. ඒ නිසා තමයි අෙප් අලුත්
ජනාධිපතිතුමා, එතුමා සතු බලතල පාවිච්චි කරලා, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 33. (ඊ) ව්යවස්ථාෙව්
බලතල භාවිත කරලා - ෙම් අර්බුදය විසඳන්නට ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි; පාර්ලිෙම්න්තු
කටයුතුවල නීති සම්පාදනය උත්තරීතරයි. ඒ වාෙග්ම නීතිය අර්ථ
නිරූපණය කිරීෙම් දී අධිකරණයත් උත්තරීතරයි. අෙප් ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ෙම් මූලධර්මය එදා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත්තා නම්, අද අපි ෙම් අර්බුදයට මුහුණ
ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඔබ ෙම් විවාදෙය් දී ෙකොයි පැත්ෙත් සිටියත්, අපිට දැන් අලුත්
මාර්ගයක් තිෙබනවා. අෙප් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙජ්යෂ්ඨතම
විනිශ්චයකාරතුමා වන ශීපවන් විනිශ්චයකාරතුමා අද වන විට
අෙප් අග විනිශ්චයකාරවරයා වශෙයන් පත් කර තිෙබනවා. අපට
අලුත් පටන් ගැන්මක් තිෙබනවා. අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වෙය්
මුල අදයි කියලා මම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[6.54 p.m.]
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Mr. Presiding Member, I think all of us here look
forward to having good governance and we were all
hoping that this "Hundred-Day Programme" would be
smoothly implemented with the cooperation of everybody
in this House. I must say for myself that I am in support
of all the progressive measures that have been included in
that "Hundred-Day Programme". But, there are some, of
course, which we do not accept. There are, in particular,
the constitutional changes, which were expected to
remove the Executive Presidency. But, now it looks as if
there is only a reduction of its powers.
Basically, while we are prepared to cooperate in this
exercise, I think it is very unfortunate that the
Government has decided to bring up this issue of the
removal of the Chief Justice. In the context of reducing
the powers of the President and increasing the powers of
Parliament, we see here a process of usurping a power
with Parliament arbitrarily by the Executive, by the
President, and this is completely unacceptable. This is a
violation of our Constitution; it is a violation of
Parliamentary procedures and it really is a violation of
the sovereignty of Parliament and the people. I must say
that the President - I can imagine under a lot of pressure
particularly from the Hon. Prime Minister, who himself is
a leading advocate of the Latimer House Principles - has
really been prevailed upon to take this step.

371

372

[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

As previous speakers had amply demonstrated, the
dismissal of a Chief Justice must have the consent of
Parliament; there has to be a Resolution moved in
Parliament, which is the basis for the President to take
that action and which has now been completely dropped.
That whole Article, which really stresses the importance
of that process, has been ignored and an arbitrary decision
has been taken by the President as the Executive to
dismiss the Chief Justice.
We totally oppose this and we regret that such a
course of action has been taken. I would like to mention
here that the excuse given for doing so is the fact that the
dismissal of the earlier Chief Justice, the 43rd Chief
Justice, Dr. Shirani Bandaranayake was done in an
irregular manner. But, not only had the Hon. Speaker
given a ruling on that, but also when the matter was taken
up first by the Court of Appeal and thereafter by the
Supreme Court clearly it was stated that it was a matter
for Parliament and that Parliament has to decide on the
course of action to be taken. That is what has been done.
Even the retired Chief Justice Sarath N. Silva has clearly
stated that what was done in the case of Dr. Shirani
Bandaranayake is perfectly legal.
Here, I must add to what my Colleague, the Hon.
DEW Gunasekara, said. We were unhappy with the
procedure. We wanted the way in which the things were
done to be fair and done in a more transparent manner.
As a result of it, we ourselves abstained from voting.
ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

But, your voice was never heard within the
Government.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

I cannot help that. But ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Hon. Dissanayake, he was in the same position as you
were.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

So, the question is that is it legal or not? We maybe
unhappy with the way things were done and we may have
brought better methods of doing things. We ourselves
made suggestions as to how the procedures could be
improved, but it is acceptable, legal and that is what
really matters. That procedure was legal. Therefore, now
to declare arbitrarily that that procedure was invalid is not
correct. Thereafter, the next appointment was made by
the then Executive President Mahinda Rajapaksa. He had
complete power to appoint a successor and he did so;
whether the choice of the successor is to our liking or not
is a different matter. But, the person chosen is a duly
appointed Chief Justice and that Chief Justice has
functioned for a period of over two years. He has been
the head of the legal system for that entire period. He has
officiated in various ways. His judgments are there.
What is going to happen to all that? So, all that has been
forgotten and here the arbitrary use of the executive
powers has been exercised against the requirements
imposed on us by the Constitution. So, this is a
development which is dangerous, anti-democratic and it
is against the very principle that you have been
advocating of good governance and of the need for
having a reduction in executive powers. So, here we
have the President taking on powers that are not within
his ambit.
This has set going a train of events. We know that in
Court No. 5 in Hulftsdorp, how undue pressure was
exerted on the Chief Justice by a group of lawyers. And,
this same group of lawyers went to Court No. 5 where
there was a disciplinary inquiry regarding a lawyer and
the Magistrate had to leave the court. We are having here
a situation of chaos. Your President got elected on the
basis of having better law and order in the country. But,
here, we have a breakdown of law and order. This is the
trend that is continuing. We must not allow this to go on
and we need to arrest this process.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Hon. Dissanayake, I think you were also in the same
position.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

Hon. (Prof.) Tissa Vitarana, comparatively his was
more than yours.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Hon. Presiding Member, please give me a half a
minute.
I have a strong feeling that what ultimately is going to
happen is what happened to Mrs. Sirimavo Bandaranaike
during the J.R. Jayewardene regime, where she was
deprived of her civic rights so that she could not contest.
We are having a similar trend taking place, today, and I
will not be surprised if the former President Mahinda
Rajapaksa also faces a similar sad fate.
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු අග
විනිශ්චයකාරතුමිය යළි පත් කිරීම පිළිබඳව, පසු ගිය දා ෙම් රෙට්
මහත් ආන්ෙදෝලනයට ලක් වූ ඒ කාරණය පිළිබඳව විවාද කරන
ෙමොෙහොතයි ෙම්. පසු ගිය දා අගාමාත්යතුමා ෙම් පිළිබඳව
පකාශයක් කළා. මුලින්ම, අග විනිශ්චයකාරතුමාෙග් කාරණයට
එන්න කලින් කිව යුතුයි, අගාමාත්යතුමාෙග් එදා හැසිරීම පිළිබඳව.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් අගාමාත්යතුමා ෙකෙරහි අෙප් ෙලොකු
ෙගෞරවයක් තිබුණා. හැබැයි, අගමැතිතුමාෙග් හැසිරීම ඉතාම පහත්
එකක්ය කියා මුලින්ම කියන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා කරනවා, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ෙටොකු
අනින්න. ෙම් රෙට් අගමැතිවරයා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනවා,
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඔක්ෙකෝම හිෙර් දමන්න පුළුවන් කියලා.
ෙම් රෙට් ජනතාව අගාමාත්යවරයා ඇතුළු තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
රෙට් යහ පාලනයක් ඇති කරන්න අවස්ථාව දුන්ෙන් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් හිෙර් දමන්නද? විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හිෙර්
දමන්නද තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන්? විපක්ෂෙය් අපි
සියලු ෙදනා අගාමාත්යතුමාෙග් එදා හැසිරීම පිළිකුෙලන් යුතුව
ෙහළා දකිනවා කියන එක මුලින්ම මතක් කරන්න කැමැතියි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එතුමා මහා ෙලොකුවට අත දිගු
කරනවා, වනනවා, කෑ ගහනවා පචාරය කළා; රූපවාහිනිෙය්
ෙපන්නුවා. හැබැයි, අද දවෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා
ඉඳෙගන අහෙගන ඉන්න එතුමාට ආත්ම ශක්තියක් තිබුෙණ්
නැහැ. අඩු ගණෙන් එතුමා අද ඇවිල්ලා ෙම් විවාදයට ඇහුම් කන්
ෙදන්න තිබුණා. මන්තීවරුන් හිෙර් දමනවා කියා, මන්තීවරුන්ට
ෙටොකු අනිනවා කියා කියපු එතුමාට අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න
ෙකොන්දක් නැහැ. ඒ නිසා අපි අගාමාත්යතුමාට කියනවා, ෙම් රෙට්
ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන් ෙම්කට ෙනොෙවයි කියා. මීට වඩා
ෙගෞරවාන්විතව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිෙරන්න කියලා
කියනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
අද අපි දකිනවා, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හිෙර් දමන්න කටයුතු
කරන බව. තිස්ස අත්තනායක මහත්මයා -එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් හිටපු ෙල්කම්තුමා- අද බන්ධනාගාරගත කළා. අද එතුමා
බන්ධනාගාරගත කරලා. අෙප් ෙපේමලාල් ජයෙසේකර හිටපු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා බන්ධනාගාරගත කරලා. ෙහට අනිද්දා
ෙවනෙකොට අෙප් තවතවත් මිනිසුන් බන්ධනාගාරගත කරාවි.
හැබැයි, මිනිසුන් හිෙර් දමලා, අපව බය කරලා තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙම් සටන නවත්වන්න බැහැ. ෙචෝදනා දමලා අපව බය කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන තරම්
මන්තීවරුන් හිෙර් දැම්මත්, තමුන්නාන්ෙසේලා අපට තර්ජනය
කරන්න ෙමොන තරම් කටයුතු කළත් ඒවාට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් අප බය නැහැ කියන එක අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න කැමැතියි. අපි ෙම් ඉවසාෙගන
ඉන්ෙන් ෙවනත් ෙමොකවත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරය අපට තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව සුළුතර
ආණ්ඩුවක්. ඔය ඇමතිකම්, ෙකෝට් ඔක්ෙකෝම පැය 24න්
ගලවන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න.
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බහුතරය තිෙබන්ෙන්. ඒක මතක තියාගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ
සුළුතර ආණ්ඩුවක ඇමතිවරයකු බව මතක තියාගන්න.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

බහුතර කැමැත්ත. [බාධා කිරීම්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

බහුතර ජනතාව ඡන්දය දුන්නු එක හරි. [බාධා කිරීම්] හැබැයි,
මතක තියාගන්න- [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට බහුතර
ජනතාව ඡන්දය දුන්නු එක හරි. හැබැයි මතක තියාගන්න, දැන්
ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති බව.
තමුන්නාන්ෙසේ ඒක මතක තියාගන්න. අද ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සභාපති ජනාධිපතිතුමායි. තමුන්නාන්ෙසේ ඒක මතක
තියාගන්න. [බාධා කිරීම්] කවුද, තමුන්නාන්ෙසේලා කියන බහුතර
ජනතාව? [බාධා කිරීම්] ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කියනවා
බහුතර ජනතාව ගැන. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

පින් ඇමති. [බාධා කිරීමක්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]
මෙග් මිත ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ එදා ඔය පැත්ෙත් මෙග් ළඟ ෙන් සිටිෙය්. [බාධා
කිරීම්] ඒක තමයි මා කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒක නිසා තමයි මා
ෙම් කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, "බහුතර ජනතාවෙග්
ඡන්දය" කියා. මතක තියාගන්න, බහුතර ජනතාවෙග් ඡන්දය,
450,000යි. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳව අපට තර්කයක්
නැහැ. අපි ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට ගරු කරනවා.
අපි එතුමාට ෙපොෙරොන්දු වුණා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින 100
වැඩසටහනට සහෙයෝගය ෙදනවා කියා. ඒ පිළිබඳ පශ්නයක්
නැහැ. හැබැයි මහත්තෙයෝ, සහෙයෝගය ෙදන්නයි; ගුටි කන්නයි
ෙදකක් බැහැ. ඒක මතක තියාගන්න. සහෙයෝගය ෙදන්නයි, ගුටි
කන්නයි ෙදකක් කරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන ෙද්
ෙනොෙවයි අද ගෙම් තිෙබන්ෙන්.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

නාවලපිටිෙය් ඔබතුමා ෙන් ගුටි දුන්ෙන්.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க )

(The Hon. Navin Dissanayake)

ෙකොෙහොමද ගලවන්ෙන්?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගලවන හැටිද? ගලවන හැටි කියා ෙදන්නම්. එළියට ආවාම
කියා ෙදන්නම්. ඕවා ගලවන්න පුළුවන්. ඇමතිතුමනි, අපටයි

කාටද? [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ ඒ කාලෙය් අපත් එක්ක
ෙන් සිටිෙය්. ෙකොෙහේද ගුටි දුන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේෙග්
මල්ලිෙගන්
අහන්න
ෙකෝ.
තමුන්නාන්ෙසේෙග්
මල්ලි
සංවිධායකකම නැති වුණාම මට රෑට රෑට කථා කරලා ඇඬුවා.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි සංවිධායකකම නැහැ කියා මට කථා
කරලා ඇඬුවා; උදවු කරන්න කිව්වා. තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි
ගැන තවත් අහගන්න ඕනෑද? පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය කාලෙය්දී
අෙප් සල්ලි අරෙගන තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි එහා පැත්තට ගියා.
අහගන්න ඕනෑද? [බාධා කිරීම්] සල්ලි ගත්ෙත් බැසිල්
රාජපක්ෂෙගන්.

375

376

[ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා]

තමුන්නාන්ෙසේෙග් මල්ලි අෙප් සල්ලි අරෙගන එහා පැත්තට
ගියා. තමුන්නාන්ෙසේ මට ෙමොකුත් කියන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේ
නිකම් බුදු ෙවලා වාෙග් කථා කරන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේට අපි
ගරු කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක අෙප් පශ්න නැහැ. නවින්
දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඇඟිල්ල දිගු කළාට අපි භය
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක අපට පශ්න නැහැ. හැබැයි, අපි
කියන්ෙන් මයන්ත දිසානායක ගැනයි. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ නම්,
ඒ record කරපුවා තිෙබනවා. අපි ඒවා තමුන්නාන්ෙසේට
කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාටද කට අවුස්සා ගන්ෙන්?
ෙමොනවාද අවුස්සා ගන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] කියන්න, ෙමොනවාද?
ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කීඩා - [බාධා කිරීමක්]
ෙමොනවාද? නවින් දිසානායක ඇමතිතුමනි, ඉතින් අෙප් ෙනෝනා
ෙගනැල්ලා ඔබතුමා ෙගදර තියා ගන්න. හැබැයි, ඔබතුමාට මම
එක ෙදයක් කියන්නම්. මෙග් ෙනෝනාට කලින් ඔබතුමාෙග්
ෙනෝනා ෙබ්රා ගන්න. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මට ඒ විස්තර
කිව්වා ෙන්. ඔබතුමා ඉස්ෙසල්ලා ඔබතුමාෙග් ෙනෝනා ෙබ්රා
ගන්න. ඇමතිතුමනි, ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ෙමතැන අදින්න ඕනෑ
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ වැදගත් ඇමතිවරෙයකුෙග් පුෙතක් ෙන්. ඒ
නිසා මෙග් ෙනෝනාට කලින් තමුන්නාන්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේෙග්
ෙනෝනා ෙගනැත් තියා ගන්න. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට මට
කියපු එක මම ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් ෙනෝනා
ගැන ඔබතුමා මට කිව්වා. මම ඒක ෙමතැන කියන්ෙන් නැහැ. මම
ඒ වාෙග් පහත් තත්ත්වයට පත් වන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අද අධිකරණය ගැන
විශ්වාසයක් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, අද
ෙපොලීසිය ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. අද ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා
තමුන්ෙග් ආසනෙය් මිනිසුන්ට ගහනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙද්ශපාලනය
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අවසන්. හැබැයි, අපි කියන්ෙන් අපට අත
උස්සා ඡන්දය ෙදන්නයි, ගුටි කන්නයි ෙදකක් කරන්න බැහැ
කියලායි. ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ අෙපන් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අහනවා. ජනාධිපතිතුමාට තිෙබන ෙගෞරවය නිසා
තමයි අපි ෙම් ෙද්වල් ඉවසා ෙගන ඉන්ෙන්. දින 100 වැඩ
පිළිෙවළට සහෙයෝගය ෙදනවා කියා ජනාධිපතිතුමාට අපි
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ සහෙයෝගය අපි ෙදනවා. හැබැයි,
සහෙයෝගය ෙදන්නයි, ගුටි කන්නයි ෙදකක් කරන්න අපට බැහැ.
නවින්
දිසානායක
ඇමතිතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ
කීඩා
අමාත්යාංශයට ආවා කියලා තමුන්නාන්ෙසේ අපට ඇඟිල්ල දිගු
කළා කියලා තමුන්නාන්ෙසේට අපි භය නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේෙග්
නැටිලිවලට අපි භය නැහැ. ඇඟිල්ල දිගු කළාට
තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි භය නැහැ. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ
එකක් මතක තබා ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ නම්, ඒ ෙද්වල්
මෙගන් අහගන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක මතක තබා ගන්න.
මහවැලිය, ෙකොත්මෙල් හදන ෙකොට මල්ලිට ඒජන්සි දුන්ෙන්
නැහැ. ඒක මතක තියා ගන්න. ඒ නිසා ඒ ෙද්වල් අෙපන්
අහගන්න එපා. ඒ නිසා ඇමතිතුමනි, ඕවාට අපි භය නැහැ. නවින්
දිසානායක ඇමතිතුමා ඇඟිල්ල දිගු කළාට අපි භය නැහැ. අපිව
භය කරන්නත් එපා. භය කරන්න එන්නත් එපා. අපි
තමුන්නාන්ෙසේට භයත් නැහැ. ඒක මතක තබා ගන්න. භය කරලා
අෙපන් උදවු ගන්න හැදුෙවොත් අපට තීන්දු ගන්න සිද්ධ වනවා. ඒ
වාෙග් පහත් විධියට හැසිෙරන්න එපාය කියන එකත් මතක්
කරමින් මම නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 7.14]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මහනුවර දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමා අද ෙමතැන ඉන්නවා. අද නාවලපිටිය ආසනෙය්
පවතින භීෂණය බලන්න. අදත් ඒ පෙද්ශෙය් මිනිසුන්ට ගහනවා.
ෙගවල් 25ක් කැඩුවා. මෙග් පියාෙග් සෙහෝදරියෙග් වයස අවුරුදු
77යි. ඇවිල්ලා ඒ පෙද්ශෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා දවල් 12ට ඇයෙග් ෙගදරට ගිනි තැබුවා. එතුමිය
නහරයක් පුපුරා මැරුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් සියල්ල ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා දන්නවා. අෙප් පක්ෂෙය් මිනිසුන්ට ගහනවා.
ෙම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු වනවා.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, අපි ගුරු ගම්මානයක්
හැදුවා. නියම විධියට ඉඩම් කච්ෙච්රි තියලා පෙද්ශෙය් ගුරුවරුන්ට
අපි සාධාරණව ඉඩම් ෙබදුවා. එදා ඔබතුමාව ෙනොමඟ යවා ඒ
ඉඩම්වලින් ඒ අයව ඉවත් කරන්න කිව්වා. ඔබතුමාට ඒ ඉඩම්
සම්බන්ධෙයන් නිවැරදි ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
අපි ඒ කටයුත්ත කෙළේ සාධාරණ ආකාරයටයි. ඒක ඔබතුමා
ෙහොයා බලන්න. ඊෙය් නාවලපිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරු ඔබතුමා හම්බ වන්න ඇවිල්ලා ඔබතුමාට ඒ විස්තර
කිව්වා.

නෙමෝ බුද්ධාය!
අද ෙමම විවාදයට එකතු වන්න මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන
මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරු හැටියට අෙප් අයිතිවාසිකම, ඒ වාෙග්ම අෙප්
මන්තී ධුරෙය් ෙගෞරවය පිළිබඳ පශ්නයක් තමයි අද දවස පුරාම අපි
ෙම් කථා කරන්ෙන්. අවසානයට පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම්
පැවැත්වුණු දවෙසේ ගරු අගමැතිතුමා පකාශයක් කළා. ඒ පකාශය
කෙළේ ෙම් උත්තරීතර සභාෙවන් පිටත සිද්ධ වූ ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් මිසක්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිද්ධ වූ ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. එතුමා ඉතාම සූක්ෂ්ම විධියට අපි
ෙගනාපු තර්කය බැහැර කරලා සිද්ධීන් පිළිබඳව වාර්තා කරන්න
උත්සාහ ගත්තා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ගැනවත්,
ශීපවන් මැතිතුමා ගැනවත්, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ගැනවත්
ෙනොෙවයි අෙප් තර්කය. නීත්යනුකූලව අග විනිශ්චයකාරවරෙයකු
ඉවත් කරන්න ජනාධිපතිවරෙයකුට තිෙබන බලතල ෙමොනවාද
කියා ෙපන්වන්න අද දවෙසේ කථා කළ කිසිම ෙකෙනකුට
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.
අග විනිශ්චයකාරවරයකු ඉවත් කිරීම සඳහා ෙම් රෙට් නීතිෙය්
කිසිම පතිපාදනයක් නැහැ. අනික් සියලු ෙද්වල් ගැන කියනවා,
පත් කිරීම ගැන කියනවා. අපි කිව්ෙව් නැහැ, ජනාධිපතිවරයකුට
අග විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කිරීමට බලයක් නැහැයි කියලා. අග
විනිශ්චයකාරවරයකු පත් කිරීෙම් බලය ජනාධිපතිවරයකුට
තිෙබනවා. නමුත් පත් කෙළේ කවුද, පත් කිරීම වැරැදිද කියා අපව
ෙවනත් තැනකට ෙගන යනවා. අෙප් පක්ෂෙය් වර්තමාන
සභාපතිතුමා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වුණත්, නීත්යනුකූල
රාමුවක් තුළ කියාත්මක වුෙණ් නැති වැඩසටහනක් තිෙබනවා නම්
එය නිවැරැදි මාර්ගයට ෙයොමු කරන්න, ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට
කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය තමයි අපි ෙම් කියාත්මක
කරන්ෙන්. එම නිසා ෙද්ශපාලන අවශ්යතාවක් සඳහා ෙමොහාන්
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පීරිස් මැතිතුමා ඉවත් කරන්න තීන්දුවක් ගත්තා නම්, ෙමොනවා
ෙහෝ කමයකට ඒ තීන්දුව කියාත්මක කරන්න උත්සාහ ගත්තා නම්
අපි ඒ ගැන කනගාටු වනවා. ෙමොකද, යම් කිසි විධියකට එතුමා
ලවා ඉල්ලා අස් කරවා ගන්නට උත්සාහ කරලා, ඒක බැරි වුණාම
අසාද් සාලි මහත්මයාව රෑ එතුමාෙග් ෙගදරට යවලා එතුමාට
බලපෑමක් කළා කියලා ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් තිෙබනවා. ඊට
පසු දින උෙද් ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාෙග් පත්වීම වලංගු නැහැ
කියලා, එතුමා අස් කර, ඒ ෙවනුවට හිටපු අග විනිශ්චයකාරවරිය
පත් කළා. ඉන් පසුව එතුමියවත් පැය 24කින් ෙගදර යවලා, ඉන්
පසුව ශී පවන් මැතිතුමාව අග විනිශ්චයකාර ධුරයට පත් කළා.
ෙම්ක හරියට teledrama එකක් වාෙගයි. ෙම් රට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් යහ පාලනය. යහ පාලනය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? යහ
පාලනය කියන එෙක් මූලික සිද්ධාන්තය තමයි විධිමත්, කමවත්
වැඩසටහනකට ගිහින් විධායක තීන්දු ගැනීම. Executive
decisions will have to be arrived at after going through a
process. That process is what is lacking here. ෙම්ක අපි කථා
කරන්ෙන් නැද්ද? අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවල හැමදාම ඉන්ෙන්
නැහැ. ෙම් අයට උපෙදස් දුන්ෙන් කවුද?
අගමැතිතුමා එදා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා කිව්වා, "Bar
Association එෙක් සංවිධානවලින් ඇවිත් බලපෑමක් කළා, ඒ අය
එකඟ නැහැ" කියලා. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නීති ක්ෙෂේතෙය්
සිටින අය අකැමැති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම යම් යම් පිරිස්
ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට අකැමැති ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම නම්
එතුමාව නීති පතිපාදන තුළින් ඉවත් කරන්නට ඕනෑ. අපි කිසි
ෙකෙනකුට ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද,
"ෙම් නීතිෙය් ෙම් වගන්තිය අනුව ජනාධිපතිතුමාට පැවරී ඇති
බලතල අනුව ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ඉවත් කළා" කියලා.
ෙමොකද, අන්තිමටම, -අපි දිගටම කථා කළා. එදා
කථානායකතුමාමයි අදටත් කථානායක- එදා ගරු කථානායකතුමා
නිෙයෝගයක් දුන්නා. ඒ නිෙයෝගයට අනුව ෙම් උත්තරීතර සභාව
තීන්දුවක් ගත්තා; ඡන්දයකට ගියා. ඒ ඡන්දෙයන් තීන්දුවක්
අරෙගන ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියව ඒ ධුරෙයන් ඉවත්
කරන්න තීන්දු කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එදා හිටි ජනාධිපතිතුමාව
දැනුවත් කළා. එවකට ජනාධිපතිතුමා එතුමාට තිබුණු නීත්යනුකූල
බලතල පාවිච්චි කරමින්, පාර්ලිෙම්න්තුවට ගරු කරමින්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දුව කියාත්මක කර ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනියව ඉවත් කරලා එම ධුරයට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාව පත්
කළා. එතෙකොට ෙම් සම්පූර්ණ කියාදාමය වැරදිද? නැහැ. ඒ
කියාදාමය සියයට 100ක් නිවැරදියි; නීත්යනුකූලයි. ඒකයි අපි කථා
කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොතැන ෙහෝ වරදක් වුණා නම්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙම් දින 100 වැඩසටහෙන්දී යම් යම් කරුණු
කියනවා. ඒවාට දින වකවානු නැහැ- ඒ කණ්ඩායමට
පුළුවන්කමක් තිබුණා ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාට ඉල්ලා අස්
ෙවන්න කියලා ෙහෝ ඒ කටයුත්ත කරන්න. එෙහම කළා නම් අපට
පශ්නයක් නැහැ. නමුත්, ඇයි ෙම් උත්තරීතර සභාව පාර්ලිෙම්න්තුව- හෑල්ලුවට පත් කරන්ෙන්? ගරු කථානායකතුමා
එදා නිෙයෝගයක් දුන්නා.
මම ඔබතුමන්ලාට කියන්නට කැමැතියි, නවසීලන්තය
ඔවුන්ෙග් වාර්තාවකින්- ඒක විශාල වාර්තාවක් - කියා සිටිනවා,
"The Speaker is a judge of law" කියා. ෙම්ක අපට නැහැ
කියන්න බැහැ. එංගලන්ත පාර්ලිෙම්න්තුව ගැන බැලුෙවොත් යම්
කාරණයක් සම්බන්ධෙයන්
එහි කථානායකතුමා තීන්දුවක්
ගත්තාම ඒ තීන්දුව අවසාන තීන්දුව ෙවනවා. එෙහම නම් අපි
ෙමොකක්ද ෙම් හෑල්ලුවට ලක් කරන්ෙන්? අපි එක එක තැන්වල
තිෙබන ෙද්වල් ගැන, ෙමයින් පරිබාහිර ෙද්වල් ගැන, ඒ අයෙග්
ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් ගැන කතා කරනවා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය ගැනවත්, ශීපවන් මැතිතුමා ගැනවත්, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා ගැනවත් කතා කරන එක ෙනෙවයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්.
ෙම් උත්තරීතර සභාවට තිෙබන අයිතිය උදුරා ගන්ෙන් ඇයි?
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා බලයට එන්න කලින් කිව්ව ෙද්
ෙමොකක්ද? විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් තිෙබන බලතල ඉවත්
කරනවා කිව්වා; පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ෙගෙනනවා කිව්වා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල ගැන වැඩිෙයන්ම කතා කළ පුද්ගලයා
තමයි වර්තමාන අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා
එදා කිව්ව ෙද්ම ෙන් දැන් ෙනොකර ඉන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුවට
බලය ෙගන ඒම ගැන කියලා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපට තිෙබන
බලතල, කථානායකතුමාෙග් අයිතිය සහ බලය ෙම් උත්තරීතර
සභාෙවන් අරෙගන නීතිය ෙවනත් තැනකින් කියාත්මක කරනවා.
අපි දින 100 වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙම්වාට
ෙනෙවයි. අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන, බහුතර බලයක් තියාෙගන
අවංක ෙච්තනාෙවන් දින 100ට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ෙම් යහ
පාලනය කියන මාතෘකාව යටෙත් වන කියාදාමයකට යන්නයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව සුළු කාලයක් ලබා
ෙදන්න.
සුළුතර බලයක් තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුව, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
සංෙශෝධනය කිරීමට අෙපන් සහාය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් සිදු කරන්නට යන ඒ සංෙශෝධනයන්
එක්ක සිදු ෙවන ෙවනස්කම් තුළින් රටට යම් කිසි ජයගහණයක්
ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි උදවු කෙළේ අතිගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු
රජයකටයි. අපි අය වැයට සහෙයෝගය ෙදනවාද නැද්ද කියන එක
තීන්දු කරන්ෙන්ත් ඒ අනුව හිතලායි. එෙහම නැතුව ගරු රනිල්
විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් අය වැයකට ෙනෙවයි අපි සහෙයෝගය
ෙදන්ෙන්. ඒ කාරණය පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්න. බලය නැතුව ෙම්
විධියට හැසිෙරන තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය ලැබුෙණොත්
ෙකොෙහොම හැසිෙරයිද කියලා අපිට දැන් සැකයක් මතුෙවලා
තිෙබනවා. ඒක නිසා අපි දක්වන ෙම් සහජීවනෙයන්, අපි දක්වන
ෙම් සහෙයෝගෙයන් අයුතු පෙයෝජන ගන්න එපා. අප ෙම් දක්වන
සහෙයෝගය නිවටකමක් කියලා හිතන්න එපා. අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දුන්ෙන් ජනතාව දිනවන්නයි. නැතිව
එක එක්ෙකනාට මැති ඇමතිකම් කරලා, තමන්ෙග් තිෙබන
අවශ්යතා ඉටු කර ගන්න ෙනොෙවයි. ඒක අෙප් අඩු පාඩුවක්,
මදිකමක් කියලා හිතන්න එපා. අපි කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ
ෙව්ලාවට කියාත්මක ෙවලා, ජනතාව ජයගහණය කිරීම සඳහා
නැඟී සිටිනවා කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 7.21]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පථමෙයන් මම කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය් පගතිශීලි ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා පසු ගිය
8ෙවනි දා පැවති ජනාධිපතිවරණෙයන් වැඩි ඡන්ද 25,000කින්
පමණ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට විශාල ජයගහණයක්
ලබාදීම පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම මාෙග් අරණායක ආසනෙය්
ජනතාවටත් ආසනය ජයගහණය කර දීම ගැන මම ස්තුති වන්ත
ෙවනවා. ඇත්ෙතන්ම දැන් යහ පාලනයක් ගැන ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු තියාෙගන ඉන්න ෙමොෙහොතක්. විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපොෙරොන්දුව වුෙණ් විධායක ජනාධිපති කමෙය්
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බලතල අයින් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට බලතල ෙගෙනනවා කියන
එකයි. පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමක් කරන්න ඕනෑ කියන පදනම මත
ඉඳෙගන තමයි ඒකාලෙය් විපක්ෂය වැඩිෙයන්ම සාකච්ඡා කෙළේ.
එෙහම කියලා බලය ගත් ඔබතුමන්ලා දින ගණනාවක් යනෙකොට,
ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය ගිලිහී යන තත්ත්වයකට
පත් කරලා තිබීම ගැන අපි අද ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා.
යටෙත්
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව්
107වන
ව්යවස්ථාව
ජනාධිපතිතුමාට තමයි ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරු පත්
කිරීෙම්
බලය
තිෙබන්ෙන්.
හැබැයි,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
විනිශ්චයකාරවරු ඉවත් කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන්
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙබොෙහොම
කනගාටුෙවන් පකාශ කරන්න ඕනෑ යහ පාලනයක් ගැන කථා
කරන ෙම් රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් ආණ්ඩුව අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල උදුරාෙගන, නීතිඥ සංගමයට ඕනෑ
විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවාය කියා. ඒක වැරැදියි. ෙමොකද ෙම්
මහජන නිෙයෝජිතයන්ට නැත්නම් ඡන්දයට තිෙබන අයිතිය
තිෙබන්න ඕනෑ. පාරවල්වල උද්ෙඝෝෂණය කළාට, එෙහම
නැත්නම් ෙවන කියාකලාපයක් කළාට ඒවාට පාර්ලිෙම්න්තුව
යටත් වුෙණොත් ෙම් යහ පාලනය ෙගනියන්න හම්බෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා වැදගත් ෙවන්ෙන් අන්න ඒකයි. ඒ යහ පාලනය අද
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. නීතිඥ
සංගමයට ඕනෑ විධියට අග විනිශ්චයකාරවරු පත් කරන්න බැහැ.
එදා ෙමොහාන් පීරිස් මහතා අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට පත්
වුණා. එතුමා පත් ෙවන්න කලින් හිටපු ශිරානි බණ්ඩාරනායක අග
විනිශ්චයකාරතුමිය ඒ තනතුෙරන් ඉවත් කෙළේ ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට
අනුකූලවයි.
ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා තිෙබන එකක්. ඒක ෙවනස්
කරන්න ඕනෑ නම් ඔබතුමන්ලාට ඒකට අයිතිය තිෙබනවා.
හැබැයි, ඒත් අපි නැතුව ඒක කරන්න බැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතර බලය තිෙබන්ෙන් අපිටයි. ඒ නිසා අෙප් සහෙයෝගය නැතුව
ඔබතුමන්ලාට ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් එක ව්යවස්ථාවක්වත්
ෙවනස් කරන්න බැහැ; ඔය දින 100 වැඩසටහන කියාත්මක
කරන්නත් බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන හිතන්න. ෙමොකද
ඊළඟට පත්ෙවන පාර්ලිෙම්න්තුවක තුෙනන් ෙදෙක් බලයක්
නැත්නම් ඒ ගැන කථා කරන්න බැහැ.
ඔබතුමන්ලා
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය
අග
විනිශ්චයකාර පුටුෙව් වාඩිකරවලා ඒ පුටුව අපිරිසිදු කළා. එතුමියට
විරුද්ධව තිෙබන ෙචෝදනා ෙවනත් අධිකරණවල විනිශ්චයට
භාජනය ෙවනවා. නීතිපතිතුමා ඒ ෙචෝදනා ඉල්ලා අස් කර
ගත්තාද? නැහැ. ඒවා ඉල්ලා අස් කර ගන්ෙන් නැතිව ෙචෝදනා
තිෙබද්දී තමයි ගිහිල්ලා අග විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි කෙළේ. සාමාන්ය
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ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් ෙචෝදනා තිෙබනවා. වත්කම් පකාශය ලබා
දුන්ෙන් නැහැ. තවත් යම් කිසි මුදල් තැන්පත් සම්බන්ධෙයන්
ෙචෝදනා තිබුණා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අග විනිසුරු තනතුරට පත්
කළ කිසිම ෙකනකුට ෙහෝ, ඔවුන්ෙග් ස්වාමිපුරුෂයාට ෙහෝ බිරිඳට
ෙහෝ විරුද්ධව අධිකරණෙය් කිසිම නඩුවක් තිබිලා නැහැ. අද ෙම්
අය ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාට විරුද්ධව විවිධ නඩු ෙපන්වනවා.
ෙමොහාන් පීරිස් ගැන කථා කරන්න ඉස්ෙසල්ලා, යහපාලනයක්
ගැන කතා කරන ආණ්ඩුෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අග
විනිසුරු පුටුෙව් ඉඳගන්නෙකොටම ඇය විත්තිකාරියක් බව
කියන්නට ඕනෑ. එෙහම නම් අධිකරණ ඉතිහාසෙය් විත්තිකාරියක්
අග විනිශ්චයකාර පුටුෙව් වාඩි කළ ආණ්ඩුවක් තමයි රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් යහපාලන ආණ්ඩුව. වැරදි පූර්වාදර්ශයක්
දීලා තිෙබනවා.
අපි කියන්ෙන් ෙමොහාන් පීරිස්, එෙහම නැත්නම් ශිරානි
බණ්ඩාරනායක ෙනොෙවයි. ෙම් ෙදන්නාම
නැතිව ෙවනත්
ෙකෙනක් පත්
කරන්නට තිබුණා. එතුමියට විශාම වැටුප
ෙදන්නට ඕනෑකම තිබුණා නම් ඒකට ෙවනම කමයක් තිබුණා.
ඒකයි කියන්ෙන් වැරදි කමෙව්දයක්ය කියා. මමත් නීතිඥෙයක්.
මමත් නීතිඥ සංගමෙය් යාවජීව සාමාජිකෙයක්. ෙමතුමා
මූලාසනෙය් ඉන්න අවස්ථාෙව් ෙකොළඹ නීතිඥ සංගමෙය්දී ෙම්
විෙරෝධතාව ගැන එදා කථා කරනෙකොට අපි ඒ ගැන කථා කළා.
ෙම්වා කථා කර විසඳා ගන්න පුළුවන් පශ්න. ෙම් විධියට
උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව යටත් කර කටයුතු කිරීම අපි සියලු
ෙදනාෙග්ම වරපසාද කඩ කිරීමක්. ඒක එතරම් ෙහොඳ
පූර්වාදර්ශයක් ෙනොෙවයි. ෙම් බලතල පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙයන්න
ඕනෑ. ෙම් බලතල තිෙබන නිසා තමයි අපට අද ෙම් ගැන කථා
කරන්නට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්. ෙම් බලතල ෙවන
අධිකාරියකට දුන්නා නම්, ෙවන ෙකොමිසමකට දුන්නා නම්, ෙවන
අධිකාරියක් පත් කළා නම්, ඒ අධිකාරියයි ෙම් තීන්දුව ගන්ෙන්.
එෙහම නම් ඒ ගැන පශ්න කරන්නට අපට හැකියාවක් නැහැ. එම
නිසා මම ඔබතුමාට එක ෙදයක් කියනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන වරපසාද බලතල ෙවන තැනකට ෙදන්න එපා. අද අපි
විපක්ෂයට ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් බලතල ෙකොමිසමකට නැත්නම්
ෙවන තැනකට දුන්නා නම් ඒවා ෙවනස් කරන්න බැහැ;
නිලධාරිෙයකුට දුන්නා නම් ෙවනස් කරන්න බැහැ. අපි වැරදි
කියා මාර්ගයක් ගත්තා නම් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනස් කරන්න
මහජනතාවට අයිතිය තිෙබනවා. අපි වැරදි කියා මාර්ගයක්
ගත්තාය කියා අපව විපක්ෂයට යැව්වාට, ඔබතුමන්ලා යහ
පාලනයක් ලබා දී නැහැ. වැරදි පූර්වාදර්ශයක් තමයි ලබා දී
තිෙබන්ෙන්. ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව කඩ කරමින්, ව්යවස්ථානුකූලව කටයුතු ෙනොකිරීම තුළ
තමන්ට ඕනෑ විධියට නැත්නම් යම් බලපෑමක් උඩ ෙම් අග
විනිශ්චයකාර ධුරයට ෙවනත් ෙකනකු පත් කිරීම තුළින් වැරදි
පූර්වාදර්ශයක් ලබා දී තිෙබන්ෙන්.
ෙමොහාන් පීරිස් ද ෙවන ෙකෙනක් ද කියා අපි කියන්ෙන්
නැහැ. විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කිව්ව ආකාරයට,
එතුමාෙග් පත් වීෙම් ෙමොනවා ෙහෝ පශ්නයක් තිෙබන්නට පුළුවන්
කියා ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන්. නමුත් කෙතෝලිකෙයකු
හැටියට පාප් වහන්ෙසේව බැහැ දකින්නට එතුමාට අයිතියක්
තිෙබනවා. විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ඒකත් බැහැ
කිව්වා. ඒක වැරදියි. ෙමොකද, තමන්ෙග් ආගමික නායකෙයකු
එනෙකොට එතැනට එන්නට එතුමාට අයිතියක් තිෙබන්නට ඕනෑ.
යහ පාලනයක් ගැන කියනෙකොට අපි ෙබොෙහොම පරිස්සම්
ෙවන්නට ඕනෑ. ඔබතුමන්ලා නිවැරදි ආකාරයට කටයුතු
කරන්නට ඕනෑ. දැන් මහ බැංකු අධිපතිතුමා පත් කර තිෙබනවා.
විෙද්ශගතව සිටින මාධ්යෙව්දින්ට එන්නට කියා ආණ්ඩුව යහ
පාලනයක් ගැන කථා කරනවා. දැන් ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය්
නායකතුමා ඇවිත් තිෙබනවා. නමුත් එතුමාට පුරවැසිකම ලබා
ෙදන්නට ගණන් ගන්ෙන් නැහැ; කථාවක් කරන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ජනතා
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විමුක්ති ෙපරමුණ ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා. ෙමොකක්ද? රටවල්
ෙදකක පුරවැසිකම තිෙබනවා නම්, ෙම් රෙට් ඡන්දය ඉල්ලන්න
බැහැ කියනවා. ඇයි, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන න්යාය පතය
අනුව ෙපරටුගාමී පක්ෂෙය් නායකයාට නායකත්වය ගිෙයොත් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් පක්ෂයට විරුද්ධව නායකෙයක් බිහි ෙව්ය කියායි.
ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙකටි න්යාය පත තමයි ඒ අයෙග් තිෙබන්ෙන්.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙලොකුවට අද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,
අෙප් අයට මඩ ගහන්න. ඒ අය නාට්යයක් තමයි රඟ පාන්ෙන්.
ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් ඔප්පු කරන්නය කියා අපි කියනවා. එදා
ඔබතුමන්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව
ෙෆොන්ෙසේකා ගැන කථා කළා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මහ
ෙල්කම්තුමා පක්ෂය මාරු කළාය කියා අද ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? අද එතුමා හිර කූඩුෙව් ඉන්ෙන්. එතුමා අවුරුදු 26ක්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්. [බාධා කිරීම්] හැබැයි යහ
පාලනය ගැන කථා කරන්ෙන්.
ෙෆොන්ෙසේකා ගැන ඉක්මනට නඩු ඇහුවා. තමන්ට හිංසා කළ
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අත හැරලා, එතුමාෙග් පතිපත්තිය අනුව
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට -එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට- එකතු වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු මහ
ෙල්කම්ව ෙම් ආණ්ඩුව ඇවිත් දින සියය යන්නත් ඉස්ෙසල්ලා
හිෙර් විලංගුෙව් දාලා ඉවරයි. ෙම්කද යහ පාලනය? ෙම්කද
ඔබතුමන්ලා ෙදන ආදර්ශය? එදා ෙෆොන්ෙසේකා ගැන කථා කළා.
විරුද්ධ පක්ෂයට ගිය නිසා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව
ඡන්දය ඉල්ලූ නිසා ෙෆොන්ෙසේකාට දඬුවම් දුන්නාය කියා කිව්වා.
අවුරුදු 26ක් නැත්නම් ඊට වැඩි කාලයක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙවනුෙවන් කැප වුණු ඒ මහ ෙල්කම් පක්ෂය මාරු කළා කියා
ඉතා ඉක්මනටම ෙචෝදනා දාලා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට එනෙකොට
අත් අඩංගුවට අරෙගන හිෙර් විලංගුෙව් දාලා තිෙබනවා; රිමාන්ඩ්
භාරයට පත් කර තිෙබනවා. ෙම්ක න්යාය පතෙය් මුලද? දින
සියෙය් න්යාය පතෙය් මුල තිස්ස අත්තනායකද? එෙහම නැත්නම්
දින සියෙය් මුල මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාද? එෙහම
නැත්නම් ෙවන ඇමතිවරු ද කියා අප අහනවා. ඔබතුමන්ලාට ඊට
වැඩි ෙදයක් කරන්නට තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙම් න්යාය පතෙය්
ෙම් දින සියයට කලින් අෙප් සහෙයෝගය අරෙගන විධායක
ජනාධිපති කමෙය් බලතල ලිහිල් කිරීම නැත්නම් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් සංෙශෝධනයන් ගැන කථා කරන්න. අප ඒකට
සහෙයෝගය ෙදන්න සුදානම්. හැබැයි
අෙප් පාක්ෂිකයන්ට
තලන්න එපා. අෙප් මන්තීවරුන්ෙගන් ෙබොරුවට පළිගන්න එපා.
අපි හදවතට එකඟවයි කටයුතු කරන්ෙන්. අපට විපක්ෂ
නායකෙයක් ඉන්නවා. අපි එතුමා සමඟ කටයුතු කරනවා. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය කියන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් පනස්හත්
ලක්ෂයක් ඡන්දය දුන්නු පක්ෂයක්. අපි ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙපනී
සිටිනවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා කියන විධියට ෙනොෙවයි අපි වැඩ
කරන්ෙන්. ෙම් රෙට් පගතිශීලී ජනතාව යම්කිසි පතිපත්තිමය
තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. අපි එතැනදී විරුද්ධ පක්ෂය
හැටියට කටයුතු කරනවා. හැබැයි ඔබතුමන්ලා හිතන්න ඕනෑ,
ඔබතුමන්ලාට ඉන්ෙන් බහුතරයක් නැති අගමැතිවරෙයක් කියන
එක. ඒකත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වාෙග්ම, පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණයකට ගිහින් මනාප ඡන්දෙයන් බලයට එන්න ඕනෑය
කියන එකත් අපි ඔබතුමන්ලාට මතක් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 7.30]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. රෙට්
අනාගතයට විශාල වශෙයන් බලපාන මාතෘකාවක් සම්බන්ධෙයන්
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තමයි අපි කථා කරන්ෙන්. මෙග් පියා
කිසියම් අසනීප
තත්ත්වයකින් සිටින ෙම් අවස්ථාෙව් ෙහොඳ මානසික
තත්ත්වයකින් ෙනොෙවයි මම ඉන්ෙන්. හැබැයි, පක්ෂෙය්
වගකීමත්, රෙට් වගකීමත් ඉටු කරන්න මා ෙපොෙරොන්දු වුණු
ආකාරයට මෙග් කථාව කරන්නම් කියා මා හිතුවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය
නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා
තිස්ස
අත්තනායක
මන්තීතුමා
සම්බන්ධෙයන් කිව්වා. එතුමා පක්ෂ මාරු කිරීම සම්බන්ධෙයන්
තවම තීන්දුවක් අරෙගන නැහැ. එතුමා කියනවා, එතුමා තවම
ඉන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය්
කියලා.
හිටපු ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි, එතුමා සම්බන්ධෙයන් කථා කරනෙකොට, කූඨ
ෙල්ඛන සම්බන්ධ නීතිය කියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳව
අපට ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. නීතිය කියාත්මක ෙව්වි. එතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනාවක්
තිෙබනවා නම් ඒ ෙචෝදනාව ඉදිරිපත් කරයි. විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත්, මාත් අධිකරණය භාර අමාත්යවරුන් වශෙයන්
ඔබතුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, තරාතිරම ෙනොබලා, පක්ෂ,
පාට ෙබ්දෙයන් ෙතොරව නීතිය අකුරටම කියාත්මක කරමින් අපි
අෙප් වගකීම ඉටු කරන බවට. එහිදී විෙශේෂෙයන්ම හිටපු
මන්තීවරෙයක් ෙහෝ හිටපු ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ තනතුර ෙහෝ පාට
ෙහෝ බලපාන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා -අපි දන්නා විධියට රෙට්
සියලුම පුරවැසියන්ට එකෙසේ නීතිය කියාත්මක කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම පක්ෂ, පාට ෙබ්දෙයන් ෙතොරව අපි අද ෙම්
පශ්නය ෙදස බලමු. ෙම් කියාවලිෙය්දී සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද
කියලා අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර
බලය ආදී ෙම් සියලු ෙද් සම්බන්ධෙයන් අපි විගහ කර බලන්න
ඕනෑ.
රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා කිව්වා, “ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සහ ජනාධිපතිතුමා අතර තිබුණු
විරසකය සමාදාන කරන්න එතුමන්ලා විශාල වශෙයන්
ෙවෙහසුණා” කියලා. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
සම්බන්ධෙයන් අපි පශ්න කළා. එතුමියෙග් පත්වීම
සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් පශ්න තිබුණා. නීත්යනුකූලව එතුමියෙග්
පත්වීම සිදු කළත්, ඒ පත් කිරීම හරිද වැරදිද යන කාරණය
සම්බන්ධෙයන් සදාචාරාත්මක වශෙයන් විගහ කර බලන්න අපි ඒ
අවස්ථාෙව්දී අදහස් ඉදිරිපත් කළා.
මෙග් සෙහෝදරයාෙග් භාර්යාවෙග් පියා තමයි, Justice Ranjith
Dheeraratne. ඒ අවස්ථාෙව්දී එතුමා ෙමොකක්ද පකාශ කෙළේ?
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පත් කරන අවස්ථාෙව්දී එතුමා
විරුද්ධ වුණා, ඒ පත් කිරීම අෙප් අධිකරණ පද්ධතියට අනුකූලව
සදාචාරාත්මක නැහැ කියලා. හැබැයි, එතුමිය පත් කළාට පස්ෙසේ
එතුමා කිව්වා, එතුමිය දැන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරියක්. ඒ
නිසා එතුමියට අවශ්ය ෙගෞරවයත්, ඒ අවස්ථාවත් අපි ලබා
ෙදනවා කියලා. එතුමියෙග් මුල් පත්වීම සම්බන්ධෙයන් අපට
පශ්න තිබුණත් ෙජ්යෂ්ඨත්වය අනුව එතුමියට ඒ තනතුර ලැබුණා.
එතුමියට ඒ තනතුර ලැබුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා එතුමිය ඒ
ධුරෙයන් ඉවත් කරන්න කටයුතු කළා. එතුමිය ඒ ධුරෙයන් ඉවත්
කරන්න කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ ස්ථාවර නිෙයෝග
ෙකෙරහි අපි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ස්ථාවර
නිෙයෝග සම්බන්ධෙයන් ඩිව් ගුණෙසේකර හිටපු ඇමතිතුමා අදහස්
පකාශ කළා. අපි ඒක පිළිගන්නවා. ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග පටිපාටිය
හරියට සකස් කරලා නැහැ; එච්චරම පැහැදිලි නැහැ. හැබැයි, අඩුම
ගණෙන් ෙම් තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අපි පිළිපදින්න ඕනෑ ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ. (2)හි ෙම් විධියට
සඳහන් කර තිෙබනවා:
“(2) ෙමම නිෙයෝගෙය් (1) වන ෙඡ්දෙය හි සඳහන් කරනු ලැබූ ෙයෝජනා
සම්මතයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුළත් කරනු ලැබූ කල් හි
කථානායකවරයා එම ෙයෝජනා සම්මතෙය් දක්වා ඇති විෂම පැවැත්ම
ෙහෝ අබලතාව පිළිබඳ ෙචෝදනා විභාගෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]
කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයන් හත් ෙදෙනකුට ෙනොඅඩු
සංඛ්යාවකින් සමන්විත පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ
යුත්ෙත් ය."

ඒක තමයි පළමුවැනි පියවර, ගරු ඇමතිතුමනි. ෙම් පළමු
පියවර කියාත්මක වුණා. කථානායකතුමා ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙල්කම්වරයා නීති විශාරදයන් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාට ඉදිරිපත්
කරන කරුණු අනුව, එතුමන්ලාට ෙදන උපෙදස් අනුව එතුමන්ලා
තීන්දු ෙදනවා. ඒ ආකාරෙයන් ෙම් කාර්ය පටිපාටිය සිදු වුණා. ඒ
කාර්ය පටිපාටිය සිදු වුෙණ් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 06 වැනි දා. මම
ඒ ෙකෙරහි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.
2012.11.06 වැනි දින න්යාය පතෙය් 20වැනි ෙයෝජනාෙව් අවසාන
ෙඡ්දය මම ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එහි ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"එබැවින් ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂා කර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ වැඩි ගණනක් ඔප්පු
වී ඇතැයි විෙශේෂ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරනු
ලැබුවෙහොත්, ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් අග
විනිශ්චයකාර පදවිෙයන්, ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ කාරක
සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
වන අපි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107 (3) ව්යවස්ථාව සමඟ කියැෙවන
107(2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන සහ 78අ. දරන පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර
නිෙයෝග ද පකාරව පකාශ කර සිටිමු."

ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව විෙශේෂ කාරක සභාවක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමාෙග් උපෙදස් පරිදි පත් කළා.
ෙදවැනි කාර්ය පටිපාටිය තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ෙම් 78අ. (7) ස්ථාවර
නිෙයෝගය. 78අ.(7) ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? 78
(7) කියනවා, " ඔප්පු වී ඇති විෂම පැවැත්මක්" කියලා. ඒ කාරක
සභාව ඔප්පු කරන්න ඕනෑ විෂම පැවැත්මක් තිබුණාය කියලා.
එතෙකොට තමයි ඊළඟ වගන්තිය අදාළ වන්ෙන්. ඒ වගන්තිය
නැතිව ෙදෝෂාභිෙයෝගය ෙහෝ අග විනිසුරු ඉවත් කිරීෙම් කියා
පටිපාටිය සම්පූර්ණ වන්ෙන් නැහැ. ඒ ස්ථාවර නිෙයෝගෙය්
සඳහන් වන්ෙන් ෙමොනවා ගැනද? ඔප්පු වී ඇති විෂම පැවැත්මක්
ගැන. විෂම පැවැත්මක් ඔප්පු ෙවලා තිෙයන්න ඕනෑ. ඒ
පරීක්ෂණෙයන් පස්ෙසේ ඔප්පු ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන්
තීන්දුවක් ෙදන්නත් ඕනෑ. 78අ.(7) ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් ෙමෙහම
සඳහන් ෙවනවා;
" ඔප්පු වී ඇති විෂම පැවැත්මක් ෙහෝ අබලතාවක් ෙහෝ ෙහේතුෙකොටෙගන
විනිශ්චයකාරවරයකු ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා ෙවත
ඉදිරිපත් කරනු ලබන ෙයෝජනාවක් සඳහා වූ ෙයෝජනා සම්මතයක්...."

ඒ කියන්ෙන්, වැරදිකරු බවට පත් කරලා ඊට පස්ෙසේ නැවත
අලුතින් ෙයෝජනා සම්මතයක් සකස් කරන්න ඕනෑ, වැරදිකරු
බවට පත් කළාය කියලා. නමුත් ඔබතුමන්ලා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ
ස්ථාවර නිෙයෝගෙය් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"...ෙයෝජනා සම්මතයක් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරනු ලැබූ කල්හි,
කථානායකවරයා පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙවනුෙවන්
එකී ෙයෝජනාව
ජනාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කළ යුත්ෙත් ය."
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දැන් ෙම් වගන්තිය ඇතුළත් ෙයෝජනාව ෙදවැනි වතාවටත්
එනවා. ඒ වගන්තිය ෙමොකක්ද? මම හිතන විධියට ෙම් සඳහා නීති
උපෙදස් ෙදන්න ඇත්ෙත් වර්තමාන විපක්ෂ නායකවරයා ෙවන්න
ඇති. එතුමා හිතා මතාම ඒක කළාද දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ
දවස්වල රාජපක්ෂවරුන්ට ෙගොඩක් විරුද්ධව තමයි එතුමා කටයුතු
කෙළේ. ෙමොකද, ෙම් රටට අත්වන ඉරණම ගැන එතුමාට විශාල
ෙශෝකයක්, දුකක් තිබුණා. ඒ නිසා එතුමා හිතා මතාම ෙම් වැෙඩ්
කළාද කියලා මට හිෙතනවා. එතුමා නීතිය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ
අවෙබෝධයක් තිෙබන හිටපු ඇමතිවරෙයක්. එතුමා ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? ෙම් විධියට ෙදවැනි ෙයෝජනාව හදනවා. ෙමොකක්ද
ෙදවැනි ෙයෝජනාව? අර පළමු ෙයෝජනාවම ෙකොපි කරලා ආපසු
ගහනවා. කලින් ෙගනාපු ෙයෝජනාවම.
ෙමන්න ෙදවැනි ෙයෝජනාව. 2013 ජනවාරි 11 වැනි දින
න්යාය පතෙය් ඇතුළත් එම ෙයෝජනාෙව් අවසාන ෙඡ්දෙය්
ෙමෙහම තිෙබනවා:
"ඉහත සඳහන් විෂමාචාර ෙචෝදනා ෙහේතුෙවන් එම විෂමාචාර
ෙචෝදනා පිළිබඳ පරීක්ෂා කර එම ෙචෝදනා එකක් ෙහෝ වැඩි
ගණනක්"
පළමු ෙයෝජනාවම ෙදවැනි ෙයෝජනාව හැටියටත් ෙගෙනනවා.
අකුරක්වත් ෙවනස් නැහැ. අකුරක්වත් වැරදි නැහැ. අර 78අ. (2)
ස්ථාවර නිෙයෝගයට අදාළ ෙයෝජනාව ආපසු ෙගෙනනවා. 78අ.
(7)වැනි ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙයෝජනාව
ෙමතැන නැහැ. ෙමොකක්ද ඒ ෙයෝජනාෙව්ත් සඳහන් කරන්ෙන්?
"ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල
මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක
මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන පරිදි පාර්ලිෙම්න්තු
විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කළ යුතු යැයි ඉහත නම් සඳහන්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වන අපි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107
(3) ව්යවස්ථාව සමඟ කියවිය යුතු 107(2) ව්යවස්ථාෙව් විධිවිධාන
සහ 78අ. දරන පාර්ලිෙම්න්තු ස්ථාවර නිෙයෝග පකාරව ෙයෝජනා
කර සිටිමු."
ෙම් වැෙඩ් වැරදි ෙන්. ෙම් ෙයෝජනා ෙදකම එකයි ෙන්. ෙම්
78අ. (2) ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව ෙගෙනන ෙයෝජනාවත්
ඒකමයි. 78අ. (7) ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව එනම්, වැරදි
කරුවකු බවට පත් කරලා ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙයෝජනාවත්
ඒකමයි.
ඔබතුමන්ලා
නීතිඥවරු.
අපිත්
නීතිඥවරු.
ගරු
කථානායකතුමා නීතිඥවරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙල්කම්තුමා
නීතිඥවරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙමතුමන්ලාට ලැෙබන උපෙදස් පරිදි
කථානායකතුමාට හදිසිෙය් උපෙදස් ලබා දුන්නා. කථානායකතුමා
ඒ උපෙදස් අනුව කටයුතු කළා. මම හිතන විධියට
කථානායකතුමා විශාල පීඩනයකට ලක් ෙවලායි හිටිෙය්. ෙම්ක
ෙම් රෙට් ජනාධිපතිතුමා ගත්ත තීන්දුවක්. ඊට අදාළ ෙම් රෙට්
බලවත් ඇමතිවරු ගත්ත තීන්දුවක්. ඒ අනුව කථානායකතුමා ඒ
තීන්දුව ලබා දුන්නා.
ෙම් කාර්ය පටිපාටිය සිදු වී තිෙබන ආකාරය අපි සලකා
බැලුෙවොත්,- [බාධා කිරීමක්] ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා
පක්ෂය මාරු කරලා ෙම් පැත්තට ආවාද දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ
ෙවතත් එතුමා එෙහම තීන්දුවක් ගත්තා නම් අපි ආඩම්බර
ෙවනවා. ඒක ෙහොඳ අවස්ථාවක්.
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ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙල්කම් මණ්ඩලෙය් ඉන්ෙන් නීතිඥවරු.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ. ෙමතුමා - නිෙයෝජ්ය මහ ෙල්කම්තුමා- නීතිඥවරෙයක්.
ෙමතුමා විතරයි නීතිඥවරයා. අෙනක් කට්ටිය නීතිඥවරු
ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. ෙමතුමා නීතිඥවරයා.
එෙහම නම් ඔබතුමා දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] හරි. ගරු
මන්තීතුමනි, නීතිඥවරු ෙම් සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා නම්
මීට වඩා සැලකිලිමත්ව ෙම් තීන්දුව ගන්න තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව්
ගරු කථානායකතුමාට උපෙදස් දුන්න ඒ නීතිඥවරු ඉන්නවා නම්,
හිටපු සභානායකතුමා ඉන්නවා නම් ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න කියලා මම කියනවා. ෙම් වැෙඩ් වැරදියි. ෙම් 78අ. (7)
ස්ථාවර නිෙයෝගයට අනුව, වැරදිකරු කරලා ෙයෝජනා සම්මතයක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඒ කාරණය තමයි අපි
ඒ අවස්ථාෙව් සඳහන් කෙළේ.
ඒ සාධකය ගණන් ගත්ෙත් නැහැ, ඒ සාධකයට ඇහුම්කන්
දුන්ෙන් නැහැ. දැන් ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? අග
විනිසුරුතුමා අයින් කරන්න පුළුවන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පමණයි
කියන කථාව හරි. ෙම් කාර්ය පටිපාටිෙය්, ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව
එතුමා ෙහෝ එතුමිය අයින් කරන්න පුළුවන් පාර්ලිෙම්න්තුවට
පමණයි. ස්ථාවර නිෙයෝග නැතිව, අග විනිසුරුතුමියෙග් මුහුණ
කැතයි නම්, අග විනිසුරුතුමාෙග් suit එක හරි නැත්නම්, තමන්ට
ඕනෑ විධියට
ඒ තනතුරින් ඉවත් කිරීෙම් අයිතියක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට
නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඒ
බලතල
ඔබතුමන්ලාට සහ අපට ලැෙබන්ෙන් ෙම් ස්ථාවර නිෙයෝග සහ
රෙට් නීතිය අනුවයි. අපිට ඕනෑ විධියට ඉෙගනීමක් නැති,
උගත්කමක්
නැති
අයිආර්සීකාරෙයෝ,
කුඩුකාරෙයෝ,
එතෙනෝල්කාරෙයෝ, මං ෙකොල්ලකාරෙයෝ, මිනීමරුෙවෝ, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කරලා ඉන්නවා නම්, ඒ පුද්ගලයින්ට ඕනෑ
විධියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දු ගන්න ඉඩෙදන්න බැහැ. ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් නීතියට සහ ස්ථාවර
නිෙයෝගවලට අනුවයි ඒ තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද සිද්ධ
වුෙණ්? ඒ ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කියා කෙළේ නැහැ. එෙහම
කටයුතු කෙළේ නැති නම් අපිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය
රකින්න පුළුවන්ද? අපිට ඕනෑ විධියට අග විනිසුරුතුමා අයින්
කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බැහැ. ෙමන්න ෙම් කාර්ය භාරය
ඔබතුමන්ලාෙගන් සිදු වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඒ කාරණාව අපිට ඉටු කරන්න සිද්ධ
වුෙණ්. කවුද, ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්? ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්
ෙද්ශපාලනය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ දැනීමක් තිෙබන පුද්ගලෙයක්;
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. එතුමා ෙකෝධෙයන්, ෛවරෙයන්
ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් නැහැ. එතුමා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්
ෙවනෙකොට ෙහොඳට හිතලා බලලා අවුරුදු 46ක් සිටිය තමන්ෙග්
පක්ෂය යම්කිසි ෙමොෙහොතකට අමතක කරලා ෙම් රෙට් අනාගතය
ෙවනුෙවන් ඒ තීන්දුව ගත්තා. තමන්ෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන්,
යහ පාලනය ෙවනුෙවන් එතුමා ඒ තීන්දුව ගත්තා.
එතුමා තීන්දුව ගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා
ජනාධිපතිතුමා වශෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා.
ඒ සභාපතිතුමා නීති විශාරදයින් දුන්නු උපෙදස් පරිදි එතුමාෙග්
ඥානය, එතුමාෙග් උගත්කම, එතුමාෙග් තියුණු බුද්ධිය, එතුමාෙග්
පරිණතභාවය පාවිච්චි කරලායි ෙම් තීන්දුව ගත්ෙත්. එතුමා ඔෙහේ
ගන්නන් වාෙල් තීන්දු ගන්න පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා
ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා. මම එතුමා සම්බන්ධෙයන් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සෑම ෙව්ලාවකම කථා කරලා තිෙබනවා. මම අද
වන තුරු එතුමාට ෙදොසක් කියලා නැහැ. ෙමොකද, එතුමා
නිහතමානීව ෙද්ශපාලනය කරපු නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම රනිල්
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විකමසිංහ මැතිතුමා නීතිය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අවෙබෝධයක්
තිෙබන නායකෙයක්. එතුමන්ලා ෙදෙදනාම ෙම් තීන්දුව ගන්න
මැළි වුණා. ෙමොකද? ෙම් ගත්ත තීන්දුව නීතියට අනුව නිවැරැදියි.
හැබැයි රෙට් ජනතාව එතුමන්ලාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා,
මෘදු භාවෙයන් යුතුව කටයුතු කිරීමක්; නීතිය පමණක් කියාත්මක
කරන්න ෙනොෙවයි, ඒ පුද්ගලයින්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි
නීතිය කියාත්මක කිරීමක්. ෙහොෙරක් ෙවන්න පුළුවන්, යම්කිසි
ආකාරයක විනය පිළිපදින්ෙන් නැති කියා මාර්ග අනුගමනය
කරලා තිෙබන්න පුළුවන්, ෙම් නීතිය කියාත්මක කරන්න කියලා
අපි ෙම් නායකයන් ෙදන්නාට බල කරද්දී එතුමන්ලා ෙදෙදනා
කිව්වා, "නැහැ. එතුමාට ඉල්ලා අස්ෙවන්න අවස්ථාවක් ලබා
ෙදන්න" කියලා. ඒ අවස්ථාව එතුමාට ලබා දුන්නා. ෙමොකක්ද,
ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ගැන අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්? ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, ඇත්තටම අපිට ලජ්ජයි. ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මහත්මයාෙග් තාත්තා මාර්ෂල් ෙපෙර්රා මහත්මයා,
මෙග් තාත්තා නීතිෙය් සම්පදායයන් අපට ඉගැන්වූවා. ඩිව්
ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා නීතිය සම්බන්ධෙයන්
ෙකොච්චර ගරු කරනවාද කියලා මම දන්නවා. විජයදාස රාජපක්ෂ
මහත්මයා, අපි ඉෙගන ගත්ෙත් ෙරොෙම්ෂ් ද සිල්වා මහත්මයා,
ඉකාම් ෙමොෙහොමඩ් මහත්මයා, පරතලිංගම් මහත්මයා,
කනෙග්ෂ්වරම් මහත්මයා, මාර්ක් ෆර්නෑන්ඩු මහත්මයා,
විග්ෙන්ෂ්වරන් මහත්මයා, ඒ.ආර්.බී. අමරසිංහ මහත්මයා වැනි
අයෙගන්. එතුමන්ලා අපට නීතිෙය් සදාචාරය ඉගැන්නුවා.
ෙමොකක්ද, ඉගැන්නුෙව්? නඩුවක් සම්බන්ධෙයන් ෙකෙනක් අපි
ළඟට ආවාම, නීතිඥවරෙයක් වශෙයන් සල්ලි කීයක් ලැෙබනවාද
කියලා බලන්ෙන් නැහැ, යාළුකමක් තිෙබනවා නම්, හිතවත්කමක්
තිෙබනවා නම් අපි කියනවා, "ෙම් නඩුව භාරගන්න බැහැ" කියලා.
ගරු නවින් දිසානායක මහත්මයාලා,
ගාමිණී දිසානායක
මහත්මයාලාෙගන් අපි ඒ අත් දැකීම් ලැබුවා. හැබැයි ෙමොහාන්
පීරිස් මහත්මයා කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා
කියන්ෙන්, සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයා කියන්ෙන් නීතිය
සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු
කළ
පුද්ගලයින්
ෙනොෙවයි;
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ; ෙම් රෙට් අධිකරණය ෙවෙළඳාමක් බවට පත්
කළ පුද්ගලෙයෝ. සරත් එන්. සිල්වා මහත්මයා සමඟ මෙග් යම්
හිතවත්කමක් තිෙබනවා. මම ඇත්ත ෙද් ඇත්ත සැටිෙයන් සනාථ
කරන්න ඕනෑ. ෙම් නීතිය කාබාසිනියා කරලා වල් වැද්දුෙව් ෙම්
පුද්ගලෙයෝ. ඔබතුමන්ලා අපි
එකතු ෙවලා නීතිය නැවත
කියාත්මක වන පරිදි ෙම් රෙට් ජනතාවට අගය කරන්න පුළුවන්,
ගරු කරන්න පුළුවන් නීති පද්ධතියක් සකස් කරන්න ඕනෑ ගරු
ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි.
ෙමොකක්ද ෙමතුමා කෙළේ? විෙශේෂෙයන්ම Softlogic Capital
PLC ආයතනය, P.W. Corporate Secretarial (Pvt.) Limited
ආයතනවලට අදාළ ෙල්ඛන සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. P.W. Corporate Secretarial (Pvt.)
Limited ආයතනය ෙමොහාන් පීරිස් මහත්තයාෙග් ෙනෝනාට
හිමිකම් තිෙබන සමාගමක්. විෙශේෂෙයන්ම Golden Key නඩුව
එතුමාෙග් අතට ගත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එම ආයතනෙය්
ෙකොටස් ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාෙග් ෙනෝනාට හිමියි. ඊට අදාළ
ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.
ෙම් Capital Reach Holdings Limited ආයතනය කියන්ෙන්
Softlogic Capital PLC ෙවන්න කලින් ආයතනය. ෙම් Softlogic
Capital (Pvt.) Limited ආයතනෙය් ෙකොටස් හිමියන් අතර හිටපු
මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහත්මයාත් සිටින බවට
සඳහන් වනවා. ෙම් සියලු ෙදනා අෙප් රෙට් අධිකරණය
ගනුෙදනුවක් බවට පත් කර ගත්තා ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
මන්තීතුමනි. ෙම් Capital Reach Holdings Limited ආයතනය
සම්බන්ධ ෙල්ඛනත් මම සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා, ෙසලාන් බැංකුෙව්
සභාපතිතුමා සම්බන්ධව. එතුමා ෙසලාන් බැංකුෙව් සභාපති බවට
පත් කෙළේ, කබ්රාල් මහත්මයා. එතෙකොට නීතිපතිතුමා, ඒ නඩුෙව්
වගඋත්තරකරුෙවක්. Capital Reach Holdings Limited,
Softlogic Capital PLC, P.W. Corporate Secretarial (Pvt.)
Limited ආයතන සම්බන්ධෙයන් නඩු කීපයක් අද ෙවන ෙකොට
තිෙබනවා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු අංක එස්.සී.එෆ්.ආර්.
225/2014 යටෙත් නඩුවක් එතුමාට විරුද්ධව ෙගොනු කර
තිෙබනවා. එතුමා ෙම් නඩුව හංගා ෙගන ඉන්නවා. එතුමාෙග් කියා
කලාපය සම්බන්ධෙයන් එතුමාට විරුද්ධව තිෙබන නඩු අංක
එස්.සී.එෆ්.ආර්.225/2014 දරන නඩුව තවම විමසීමට අරෙගන
නැහැ. මාසයක් යන ෙකොට නඩුව ගන්න ඕනෑ. නමුත් ගන්ෙන්
නැහැ. ෙම් පුද්ගලයා අධිකරණය හෑල්ලුවට ලක් කෙළේ ෙමෙහමයි.
මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් ෙදන්නම්.
මම ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් නඩුව කළා. මම මෙග් ෙපෞද්ගලික
අත් දැකීම ඔබතුමන්ලාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී පවසන්නම්.
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් නඩුව කරද්දී සින්නක්කර ඔප්පු තිෙබන ඒ
ජනතාව පැන්නීමට විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු ආණ්ඩුව
කටයුතු කළා. මම අධිකරණයට යද්දී මට පණිවුඩයක් එව්වා,
"ෙම්කට රාජපක්ෂලා සම්බන්ධයි, අත තබන්න එපා" කියලා. මම
කිව්වා, "ෙම්කට ෙසේනසිංහලා සම්බන්ධයි කියලා පණිවුඩය ගිහින්
කියන්න" කියලා. මම ගිහිල්ලා නඩුව භාර ගත්තා. නීතිඥවරු
කවුරුවත් නඩුව භාර ගත්ෙත් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව්දී මම උසාවිෙය් තහනම් නිෙයෝගයක්
ගත්තා. හැබැයි, ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා පත් වුණාට පසුව
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් සමඟ එතුමාට ෙකොම්පැනි
ගණනකම සම්බන්ධයක් තිබුණා. එතුමා ඒ නඩුව ගත්තා. නඩුව
ගත්තා පමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා ඉදිරිෙය් දිගින් දිගටම ෙම් නඩුව
අහන්න ඕනෑය කියලා එතුමා නිෙයෝගයක් දුන්නා. එතුමාට කිසිම
සම්බන්ධයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම Greece
Bonds
සම්බන්ධෙයන් මම දැම්ම නඩුෙව්දී මම එතුමාට කිව්වා, "Greece
Bonds සම්බන්ධ නඩුව අහන්න ඔබතුමාට අයිතියක් නැහැ,
ඔබතුමා මහ බැංකුෙව් හිටපු උපෙද්ශකෙයක්" කියලා. ෙමොකද,
එතුමා මහ බැංකුව සම්බන්ධෙයන් හිටපු adviser ෙකෙනක්. ඒ
අවස්ථාෙව්දී එතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? නුරුස්නා ස්වභාවෙයන් මට
යම් තර්ජනයක් කරලා, එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී නඩුෙවන් ඉවත්
වුණා. ඉවත් ෙනොවී ඉන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, උපුල් ජයසූරිය
මහත්මයා නඩුව කෙළේ. මම හිටිෙය් පැමිණිලිකරු - ෙපත්සම්කරු විධියට. උපුල් ජයසූරිය මහත්මයා කිව්වා, “මෙග් ෙසේවාදායකයා
ඔබතුමාෙග් සම්බන්ධය පිළිබඳව පශ්න කරනවා” කියලා. එහිදී
“ෙම්ෙක් තිෙබන ෙත්රුම ෙමොකක්ද? මට එෙහම නම් නඩු අහන්න
ෙවන්ෙන් නැහැ” කියලා එතුමා එම නඩුෙවන් ඉවත් වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙකොම්පඤ්ඤ වීදිෙය් නඩුව ෙහේතුෙවන් මට විරුද්ධව ටාටා
ආයතනය කටයුතු කළා. ටාටා ආයතනය සම්බන්ධෙයන් අපි දැන්
පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. ටාටා ආයතනය ලංකාවට ශත පහක්
ෙගනැත් නැහැ. දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ඔක්ෙකෝම ෙබොරු.
ගනුෙදනුකරුවන් අතෙර් සිදු වුණු ෙඩොලර් මිලියන 40ක් විතර
මුදලක් නිලධාරින් පිරිස අතෙර් ෙබදා ගන්නයි ටාටා ආයතනය
කටයුතු කෙළේ. ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒවා ගැන කිසිම වගබැලීමකින්
ෙතොරව ටාටා ආයතනය තමන්ෙග් අතට නඩුව අරෙගන එම පිරිස
ඉවත් කරනවා කියලා බෙලන් මට විරුද්ධව තීන්දුව ෙදන්න පටන්
ගත්තා. මම මෙග් විෙරෝධය පකාශ කරලා උසාවිෙයන් පිටත්
වුණා. ඊට පසුව මට කිව්වා, "මෙග් ෙකෝට් එක ගලවන්න, මාව
නීති වෘත්තිෙයන් ඉවත් කරන්න ඕනෑ. එෙසේ කටයුතු කිරීමට
එතුමාට අයිතිය තිෙබනවා" කියලා. මම කිව්වා, “පුළුවන් නම්
කරන්න” කියලා. ෙමොකද, අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම රෙට්
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නීතිය සම්බන්ධෙයන්, රෙට් අනාගතය සම්බන්ධෙයන් තීන්දුවක්
ගත්තා. ඉවත් වුණත් කමක් නැහැ; මැරුවත් කමක් නැහැ අපි ෙම්
රෙට් යහ පාලනය, නීතිය, සදාචාරය, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය
ඇති කරනවා කියලා ගත් තීන්දුෙවන් තමයි, අද අපි ඔබතුමන්ලා
සියලු ෙදනාටම බලාෙපොෙරොත්තුවක් තබා ගන්න පුළුවන් රටක්
ඇති කරන්න පුළුවන් පසු බිමක් ෙගොඩනඟා තිෙබන්ෙන්. පක්ෂ,
පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් රෙට් යහ පාලනය, නීතිය අපි සියලු
ෙදනාට අයිතියි. එම නිසායි ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, අපි
ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් රෙට් යහ පාලනය, නීතිය, පජාතන්තවාදය
අපි සියලු ෙදනා අෙප් දරුවන් ෙවනුෙවන්, අෙප් ඉදිරි අනාගතය
ෙවනුෙවන් පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින් ෙතොරව නැවත ස්ථාපිත කළ
යුතුයි කියලා.
ෙමය අපට මහඟු අවස්ථාවක්. රෙට් නායකයා ජනාධිපතිතුමා.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, එතුමා ඔබතුමන්ලාෙග්
නායකයා; රෙට් මූල්යමය තීන්දු ගන්නා නායකයා; අෙප්
නායකයා. ඒ වාෙග්ම ජාතික ෙහළ උරුමය, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ, අපි පැරණි ඉතිහාසය අමතක කරමු. ෙම් රටට ආදරය
කරන මන්තීවරුන්, යහ පාලනයට ආදරය කරන මන්තීවරුන් ඒ
වාෙග්ම නීතියට ගරු කරන මන්තීවරුන් පත් කර ගනිමු.
එතෙනෝල්කාරෙයෝ, කුඩුකාරෙයෝ, මං ෙකොල්ලකාරෙයෝ, ෙහොරු
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ඉවත් කරමු. තිෙබන තරහකට ෙනොෙවයි.
හැබැයි, රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා, ෙම් රෙට් උගත් ඒ
වාෙග්ම රටට ආදරය කරන, රෙට් නීතියට, යහ පාලනයට වාෙග්ම
පජාතන්තවාදයට ගරු කරන පිරිසක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතරභාවය කවදා ෙහෝ රකියි කියලා.
මම දැක්කා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ඉතාම
ෙකෝධෙයන් විෙව්චනය කරනවා. මම හිතන්ෙන් ඒ අවස්ථාෙව්
එතුමාට තමයි රාජපක්ෂ මහත්වරුන්ෙග් කියා කලාපය
සම්බන්ධෙයන්
විශාල
විෙව්චන
තිබුෙණ්.
එතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු කාර්ය භාරය අෙප් ජීවිත පරදුවට තබා අපි
ඉටු කළා. එතුමන්ලා බලා සිටියා. ඒ හින්දා අපි ඉල්ලා සිටිනවා,
සියලු ෙදනා එකතු ෙවමු කියලා. විෙශේෂෙයන්ම මහජන පක්ෂය,
ඔවුන් තමයි, ෙම් රෙට් පීඩිත පන්තිය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට්
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් සටන් කරපු නායකෙයෝ. හැබැයි, ඒ
නායකයන්ෙගන් ෙකොඳු නාරටිෙය් ෙපොඩ්ඩක් හරි ඇට ඉතුරු
ෙවලා තිබුෙණ් ඩිව් ගුණෙසේකර මහත්මයාෙග් විතරයි. ඒ
මහත්මයා රටට බලපාන ඒ වාෙග් තීන්දු එන ෙකොට, තදින්
කියාත්මක ෙවලා ෙකළින් නැඟී සිටියා. ඒ වාෙග්ම චම්පික
රණවක, පූජ්ය අතුරලිෙය් රතන හාමුදුරුෙවෝ වැනි නායකයන්
තමන්ෙග් ස්වාධීනත්වය ෙපන්නුම් කළා. එම නිසා අපි
විෙශේෂෙයන්ම මහජන පක්ෂවල නායකයන්ෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,
ඔබතුමන්ලාෙග් කාර්ය භාරය ඉටු කරන්න කියලා.
ෙම් රෙට් පීඩිත පන්තිෙය් බත ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ මහජන
පක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා. ඒ දවස්වල ෙම් රෙට් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන,
බණ්ඩාරනායක වැනි මහත්වරුන් එක්ක සටන් කරපු නායකයන්
තමයි මහජන පක්ෂෙය් නායකවරුන්. හැබැයි, රාජපක්ෂ
මහත්වරු ෙම් අවුරුදු ගණන තුළ කරපු සියලු විෂමාචාරවලට
එතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. එතුමන්ලා රෙට්
ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් රැක්ෙක් නැහැ; තමන්ෙග් ඇමතිකම්
රැක්කා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් අවස්ථාෙව්දී පක්ෂ, පාට
ෙභ්දයකින් ෙතොරව කටයුතු කරමුයි කියලා. අපි පක්ෂයක්
වශෙයන් ෙම් ගන්නා තීන්දු අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් අවාසියි.
නීතිය කියාත්මක කරමු. ෙපොලීසියට අත ගහන්ෙන් නැතිව සිටිමු.
විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ අමාත්ය ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමාත්, මමත් නීතිය අකුරටම කියාත්මක කරනවා. එතුමායි,
මමයි ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන් ඒ අපට
දුන්නු වගකීම අකුරට ඉටු කරනවා. ඒ නිසා පක්ෂ, පාට, ෙභ්ද
අමතක කරන්න. රෙට් යහ පාලනය ෙවනුෙවන් දින 100 වැඩ
පිළිෙවළට ඇතුළත් ෙවන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ශක්තිමත්
කරන වැඩ පිළිෙවළක් ෙනොෙවයි.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, please wind up now.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Please give me half a minute, Sir.
ෙම් දින 100 වැඩ පිළිෙවළට ඇතුළත් ෙවන්ෙන්, ඔබ සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලා ජරාජීර්ණ කරපු රට නැවත ෙගොඩ ගැනීෙම්
කාර්ය භාරයයි. ඒ කටයුත්ත අපට කරන්න ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
සඳහා ඔබතුමන්ලා අපට එකතු ෙවන්න. අපට සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න. අෙප් ෙද්ශපාලන ගමන ස්ථිර කර ගන්න ෙහෝ තර කර
ගන්න අපි ෙම්ක පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. අපි නීතිය කියාත්මක
කරමු. ෙම් රෙට් ජරාජීර්ණ වූ අධිකරණය අපි ස්වාධීන කරමු. ෙම්
රෙට් අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම අපි ස්වාධීන
කරමු. ෙම් රෙට් ෙපොලීසිය අපි ස්වාධීන කරමු. මැතිවරණ
ෙකොමිසම අපි ස්වාධීන කරමු. රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම අපි ස්වාධීන
කරමු. ෙම් රටට අපි ෙම් අත්තිවාරම දැම්මාම, අපට පුළුවන්
කර්මාන්ත 5,000ක් කර්මාන්ත 6,000ක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා
රෙට් ජනතාව දුප්පත්කමින් මුදා ගන්නා කාර්ය භාරය ඉදිරි
අනාගතෙය් ඉටු කර ගන්න. ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන සැලකිලිමත්
වන්න. ෙගදර ගිහින් හිතන්න. ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් එක්ක කථා කරන්න. ෙමවැනි
කඩාකප්පල් සිදුවීම්, ඒ වාෙග්ම ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙනොකරන්න.
රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් සුද්ද කරන්න ඕනෑ, අධිකරණය. සුද්ද
කරන්න ඕනෑ, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම.
ඒවා සුද්ද කරද්දී අපි නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. හැබැයි, සමහර ෙවලාවට අෙපනුත්
අතපසුවීම් සිදු ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සියලු ෙදනාම එකතු
ෙවලා රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් තමන්ෙග් දායකත්වය ෙදන්න
කියන ඉල්ලීම මා ෙම් අවස්ථාෙව් කරනවා. සියලු ෙදනාටම
ෙබොෙහොම ස්තුතියි..
[අ.භා. 7.51]
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ෙයෝජනාව තිෙබන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය පිළිබඳව
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කමිටුවක් පත් කරන්න විතරයි. ඒ නිසා
ෙම් ෙයෝජනාව වැරදියි'' කියලා. ඒ ෙවලාෙව් ගරු කථානායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුව අත් හිටුවලා, ෙම් පිළිබඳව සලකා බලලා එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුව නැවත රැස් ෙකෙරව්වා. පසුව එතුමා තීන්දුවක්
දුන්නා. ඒ තීන්දුව දීෙම්දී එතුමා පැහැදිලිවම එතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කළා පසු ගිය සුමාෙන් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නිවැරදිව කිව්ව විධියටම ඒ ෙයෝජනාෙව් තිබුණු
උඩ ෙකොටසට. ඒ ෙයෝජනාෙව් උඩ ෙකොටෙසේ තිෙබන්ෙන්
ෙමෙහමයි:
"ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග
විනිශ්චයකාර ධූරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු
බණ්ඩාරනායක වාසල මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා
ෙවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතයක් ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107(2) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව,-"

එෙසේ කියලා තමයි පටන් ගත්ෙන්. ඒෙක් අවසාන ෙකොටෙසේ
තමයි, ඒ සඳහා විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත් කරන්න ඕනෑ කියලා
තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු
කථානායකතුමාටත් ෙම් පරීක්ෂණය අවසාන ෙවලා එතුමිය
පරීක්ෂණෙය් වැරදිකාරයා කියලා තීන්දු කරන්න ෙයෝජනාව
ආවායින් පස්ෙසේ -අෙප් කාරක සභාෙව් හිටපු සභාපති ගරු අනුර
පියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළායින් පස්ෙසේ- විරුද්ධ
පක්ෂෙයන් ඒ ෙයෝජනාව පිළිබඳව පශ්නය මතු කළාම ගරු
කථානායකතුමා ඒ ගැන තීන්දුවක් දුන්නා. ෙමොකක්ද ඒ තීන්දුෙව්
කියන්ෙන්?
ගරු කථානායකතුමා ඡන්දය විමසලා අවසානෙය් දී ෙමෙහම
කියනවා:
"ගරු මන්තීවරුනි, අද දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෂය අංක 1, එනම් ශී ලංකා
පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාර
ධුරෙයන් ගරු (ආචාර්ය) උපතිස්ස අතපත්තු බණ්ඩාරනායක වාසල
මුදියන්ෙසේ රාළහාමිලාෙග් ශිරානි අංශුමාලා බණ්ඩාරනායක මහත්මිය
ඉවත් කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිවරයා ෙවත පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ෙයෝජනා සම්මත කර ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107
(2) ව්යවස්ථාව පකාර ෙයෝජනාව, පක්ෂව ඡන්ද 155ක් හා විරුද්ධව ඡන්ද
49ක් ලැබීෙමන් අද දින සභා සම්මත වූ බව දැනුම් ෙදනු කැමැත්ෙතමි. ඒ
බව ස්ථාවර නිෙයෝග 78අ.(7) අනුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත දන්වා
යැවීමට කටයුතු කරන බව ද ෙමයින් දැනුම් ෙදමි."

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා මුලින්ම ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් පියාට ඉක්මනින්ම සුවය
ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා. මෙග් පියාත්, එතුමාෙග් පියාත්
කාලයක් තිස්ෙසේ දන්නා හඳුනන උදවිය. එතුමාට ඉක්මන් සුවය
පාර්ථනා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සූජීව ෙසේනසිංහ
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් විවාදෙය් අපි කථා කරන්න ඕනෑ issues
පිළිබඳව මතු කළා. ඒ issues මතු කරමින් එතුමා කතාන්දරය
වාෙග් ඒවා කියා ෙගන ආපු නිසා මටත් පහසුයි. ඒ කතාන්දරය
කියා ෙගන ඇවිල්ලා එතුමා අවසානෙය් කිව්ෙව්, හිටපු ගරු අග
විනිශ්චයකාරතුමිය අයින් කරන්න ගත්ත ඒ කියා මාර්ගෙය්
පළමුවැනි පියවර නිවැරදියි; ෙදවැනි පියවර අපි විභාග කළා; ඒ
විභාගෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා; ඒකත් හරි; හැබැයි, ඒ තීන්දුව
අරෙගන අවසානෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙකොට
ෙයෝජනාව, ඒ ෙයෝජනාව තමයි පශ්නයක් තිෙබන්ෙන් කියලා.
දැන් ෙම් පශ්නය ෙම් විධියටම, මට මතක නැහැ ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාද, ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාද
කියලා; ඒ ෙදෙදනාෙගන් ෙකෙනක් එදා ඒ ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරන ෙවලාෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉඳලා නැඟිටලා මතු කළා. මතු
කරලා ගරු කථානායකතුමාට කිව්වා, ''ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු කටයුතු
අවසානෙය්; පක්ෂ-විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ආපු වාද විවාද
අහෙගන ඉඳලා,
ඔය කියන අවසාන ෙයෝජනාව පිළිබඳ
පශ්නයටත් සවන් දීලා අවසාන වශෙයන් ගරු කථානායකතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට කියා සිටින්ෙන් "හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමිය
ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ ෙයෝජනාව සම්මත වූ බව දැනුම්
ෙදමි" කියලායි. එතෙකොට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිෙයෝගය
පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, එය ෙවන කිසි ෙකෙනකුට
ඉවත් කිරීමට බැහැ, එය ඉවත් කළ හැක්ෙක් පාර්ලිෙම්න්තුවටම
පමණයි. ෙවනත් ෙකෙනකුට ඉවත් කරන්න බැහැ. උදාහරණයක්
හැටියට ගත්ෙතොත්, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිතුමියට විරුද්ධව
අපි ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙග්න්න හදන ෙවලාෙව් ඇපැල්
අධිකරණෙය් නඩුවක් තිබුණා. ඇපැල් අධිකරණෙය් තීන්දුවක්
දුන්නා ඒක අහන්න බැහැ කියලා. නීතිපතිතුමා ඒකට විරුද්ධව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කිව්වා ඇපැල්
අධිකරණෙය් තීන්දුව වැරැදියි කියලා. ඊට පස්ෙසේ විරුද්ධ පාර්ශ්වය
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළත් ෙම් කාරණය මතු කළාම ගරු
කථානායකතුමා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩවලට අධිකරණයට ඇඟිලි
ගහන්න ෙදන්න බැහැ කියලා ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා
කථානායක වශෙයන් සිටියදී ෙදන ලද තීන්දු පදනම් කර
ගනිමින් තමයි අග විනිශ්චයකාරතුමිය අයින් කිරීෙම්

391
[ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙදෝෂාභිෙයෝග කියාවලිය ඉස්සරහට ෙගන යන්න ඉඩ දුන්ෙන්.
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අයින් කළාට පස්ෙසේ ඊළඟට පත්
ෙවන ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා ෙහොඳ නැත්නම්, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාත් අයින් කිරීම සඳහා දැනට තිෙබන ව්යවස්ථාව සහ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව අනුගමනය කළ
යුතු වන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය අයින් කරන්න ගිය
කියා මාර්ගයමයි. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙම් ආකාරෙයන් ගනිමු.
ඒ ෙවලාෙව් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පසුව හිටපු
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙජ්යෂ්ඨ විනිශ්චයකාරවරිය ෙවන්ෙන් අපි
කාෙග්ත් ෙගෞරවය දිනා ගත්ත ගරු ශිරානි තිලකවර්ධන
මැතිනියයි. එතුමියට කිසිම ෙචෝදනාවක් ෙකොෙහේවත් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්න ඕනෑ. ශිරානි තිලකවර්ධන
මැතිනියත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදෝෂාභිෙයෝග කමිටුව ඉදිරිෙය්
සාක්ෂි දුන්නා, ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරවරියක් ෙලසින්ම
ඇවිල්ලා. දැන් අපි ෙමොෙහොතකට හිතමු, ඊළඟට පත් වුෙණ්
ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා ෙනොෙවයි ශිරානි තිලකවර්ධන
මැතිනියයි කියලා. ඒ ආකාරෙයන් එතුමිය පත් වුණා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධියටම, අදාළ කියාදාමෙයන් පරිබාහිර
ෙවලා ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියව අයින් කරනවාද? නැහැ.
ඇයි තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම අයින් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? එකක්
තමයි, ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට
වාෙග් ෙචෝදනා ෙනොමැති නිසාත්, එවැනි කියාදාමයකට ගිහිල්ලා
ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියව අයින් කරන එක වැරැදියි කියලා
තීන්දු කරන නිසා. ඒ නිසා ෙම් ෙමොහාන් පීරිස් කියන චරිතෙය්
තිෙබන කලු ලප, ෙමොහාන් පීරිස් කියන චරිතෙය් තිෙබන වැරැදි
කියා, විෂමාචාර කියා නිසා, ඔහු රාජපක්ෂවාදිෙයක් නිසා, ඔහු
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙගදර නිතර ආව ගිය ෙකෙනක් නිසා,
සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුද්දට ගිහිල්ලා බුලත් දීලා වැඳපු නිසා
කියන ෙම් සියලු කාරණා පදනම් කරෙගන තමයි ෙමම තීන්දුව
අරෙගන තිෙබන්ෙන් කියලා මම හිතන්ෙන්.
විජයදාස රාජපක්ෂ ජනාධිපති නීතිඥතුමා ෙමතැන ඉන්නවා.
එතුමාෙග් ජනාධිපති නීතිඥ හිස් වැසුම අරෙගන තමයි මෙග්
තාත්තා දිවුරුම් ෙදන්න ගිෙය්. ෙමොකද මෙග් තාත්තාට ඒවා
සල්ලිවලට ගන්න ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ. නාලන්ද එල්ලාවල
නඩුෙව් මා ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කවුරුත්
නැති වූ විට එතුමා තමයි මා එක්ක උසාවි ගිෙය්. එතුමා ෙකෙරහි
මෙග් තිෙබන්ෙන් උපරිම ගරුත්වයක්. එතුමා ආණ්ඩුව දාලා ගිය
ෙවලාෙවත් මම ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ කණ්ඩායෙම්ත් එතුමා
ෙවනුෙවන් කථා කරලා තිෙබනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමා මෙග් කථාවට පසුව කථාව කරනවා. මෙග් තර්කවලට
එතුමා පිළිතුරු ෙද්වි. එතුමා මට වඩා දක්ෂ නීතිඥෙයක්. හැබැයි,
පැහැදිලිවම එතුමාෙග් හෘදය සාක්ෂිය දන්නවා, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා නැතිව ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනිය නම් අග
විනිශ්චයකාර වුෙණ් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කම ෙව්දය පාවිච්චි
කරලා ශිරානි තිලකවර්ධන මැතිනියව අයින් කරන්ෙන් නැහැ
කියලා. ෙම් කම ෙව්දය වැරැදියි කියලා දැන දැනත් ෙම්
කමෙව්දයම පාවිච්චි කරලා ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා අයින්
කරන්ෙන් ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි, ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා අග විනිශ්චයකාර තනතුෙර් තියා ෙගන දින 100 වැඩ
පිළිෙවළ ෙගන යද්දී එහි සමහර වැඩ පිළිබඳව නඩු එෙහම
ආෙවොත් විශ්වාසයක් නැති නිසායි. අපි කියන්ෙන් ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා සම්බන්ධෙයනුත් ඔය තිෙබන විෂමාචාර ෙචෝදනා
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් හැටියට ෙගනාවා නම් ඒ කමෙව්දය නිවැරදියි
කියන එකයි. මම ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට විරුද්ධව
තිබුණු ෙදෝෂාභිෙයෝග කමිටුෙව් හිටපු ෙකෙනක්. මා එතුමියව එම
ෙචෝදනාවලට වැරැදිකරුවකු කෙළේ හිතට එකඟවයි. මම අදත්
ඒක කියනවා. මම අද එකක් කියලා, ෙහට තව එකක් කියන
ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මෙග් පියා කවදාවත් මට ෙගදර එන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ, මම හිතට විරුද්ධව ඒ ෙවලාෙව් කියා කළා නම්.
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මා ඒ ෙවලාෙව් එතුමිය එක්ක වාද ෙවන ආකාරය සමහර
websitesවල පළ වුණාම, එතුමියට අෙගෞරව කළා කියලා මෙග්
පියා සුමාන ෙදකක් මාත් එක්ක කථා කෙළේ නැහැ. මා ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට අෙගෞරව වන විධියට එතුමියත් එක්ක
වාද වුණා කියලා. මම වාද වුෙණ් එතුමියත් එක්ක ෙනොෙවයි,
එතුමියෙග් නීතිඥ මහත්මයාත් එක්ක. එෙහමයි අෙප් ෙගවල්වල
අපව හැදුෙව්. අධිකරණයට ගරු කරන්න කියලා දුන්නා.
ෙද්ශපාලනයට අලුෙතන් ආපු සමහර උදවිය ෙම්වා දන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ගැනත්
මා කියන්න කැමැතියි. ෙම් පශ්න විසඳීම සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලා
පළමුෙවන්ම උසස් අධ්යාපන රාජ්ය අමාත්යතුමා හරහා පසු ගිය දා
ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කිරීම සඳහා න්යාය පුස්තකයට
ෙයෝජනාවක් ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් ෙහොඳයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට තිබුෙණ් ඒ පළමුවැනි කියාව කළා වාෙග්ම
ෙමොෙහොන් පීරිස් මහත්මයාව වහාම ධුරෙයන් ඉවත් කිරීම පිණිස
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය ආරක්ෂා කරමින් අර කමයම
කියාත්මක කිරීමයි. එෙහමයි කරන්න තිබුෙණ්. එෙහම නැතුව
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ළඟින්වත් තියන්න බැරි, සුජීව
ෙසේනසිංහ මහත්මයාෙග් ළඟින්වත් තියන්න බැරි අර වන්නිනායක
වාෙග් නඩු නැතුව එෙහේ ෙමෙහේ දඟලන නීතිඥයන් කරන
ෙද්ශපාලන තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කිරීම ෙනොෙවයි.
වන්නිනායක මහත්මයලා පසු ගිය සතිෙය් දී Court No. 05 එෙක්
හූ තියලා නඩුකාරයකුව බැස්සුවා ෙන්. ඇයි? දැන් කල්පනා
කරනවා, "අග විනිශ්චයකාරතුමාව එෙළව්වා හූ තියලා, දැන්
මෙහස්තාත්වරුත් හූ තියලා එළවන්න පුළුවන්" කියලා. ෙම් වැරැදි
පූර්වාදර්ශයක් ෙන් දුන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් ෙවලාෙව්
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් ගැන, අෙප් ආසනවලට ගහන ඒවා ගැන,
මෙග් ආයතනයට ෙකළින ඒවා ගැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද 10වැනි දාට අපි ඒවා ගැන කියනවා. විජයදාස රාජපක්ෂ
මහත්මයාත් දන්නවා ඇති, ගිය පාර එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුව ආපු ෙවලාෙව් මට දැම්ෙම් මිනී මැරුම් ෙචෝදනාවක්
සම්බන්ධ නඩුවක්. ඒ ෙවලාෙව් රාජපක්ෂ මහත්මයාලාට පිං සිද්ධ
ෙවන්න අපි නිදහස් වුණා. ආණ්ඩු මාරු ෙවන ෙකොට,
විෙශේෂෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති ෙවන ෙකොට,
ෙදයියෙන්! නඩු ෙනොදා අපිව හිෙර් ෙනොදමා ඉඳීවිද? එෙහම නම්,
ඒ රනිල් විකමසිංහ ෙවන්න බැහැ ෙන්. අපි දන්නා රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයා අපව හිෙර් දානවාමයි. ඒක ගාණක් නැහැ.
අෙප් තාත්තා හිෙර් ගිහිල්ලා ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබන්ෙන්.
ඉතින් අපිත් හිෙර් යන්න ඕනෑ. අපි ෙබොෙහොම කැමැත්ෙතන් හිෙර්
යනවා. ඒක අපි ෙද්ශපාලනයත් එක්ක බලාෙපොෙරොත්තු වන
ෙදයක්. විෙශේෂෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති
ෙවනවාය කියනෙකොට. එතුමාෙගන් ඉන් එහාට ෙදයක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ. අද ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් ෙකොයි
තරම් වැදගත් ෙයෝජනාවක්ද විවාද ෙවන්ෙන්? එතුමා එක
විනාඩියකට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ගිෙය් නැහැ. ඔන්න,
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අධිකරණයට ගරු කරන හැටි.
එදා දැක්කා ෙන් අගමැතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැසිරුණු
ආකාරය. "ඉඳ ගන්නවා ඕයි. දානවා කූඩුවට. අනිනවා ෙටොක්කක්,
ජනාධිපතිතුමාට කියලා. යනවා, යනවා, සමසමාජකාරයා;
ශී ලංකාකාරයා. හිෙර් දානවා." එදා අගමැතිතුමාෙග් සැබෑ
තත්ත්වය එළියට ආවා. සාමාන්යෙයන් රෙට් මිනිස්සු එතුමා ගැන
කියන්ෙන්, "අයිෙයෝ වැඩක් නැහැ. පණ නැහැ" කියලා ෙන්. ඔය
තිබුෙණ් එදා පණ. හත් පණ වාෙග්. ආණ්ඩු බලය අරෙගන විරුද්ධ
පාක්ෂිකයන්ෙගන් පළි ගන්න යනෙකොට ඒ තත්ත්වය ටක් ගාලා
ඇති ෙවනවා. ඒ රනිල් විකමසිංහ.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මැතිතුමාත් ෙම්වා ගැන ෙහොඳින්ම දන්නවා ඇති. එතුමා අපිත්
එක්ක විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත් සිටියා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] අපි ඒක
දන්නවා.
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ජනාධිපති වුණත්, එතුමා අෙප්
පක්ෂෙය් නායකයා වුණත්, රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
අගමැතිකෙම් ඉන්නවා නම් ශී ලංකාකාරයන් වන අපට
ෙකළිනවාම තමයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙකළින්ෙන් ෙහොරුන්ට
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එකතු කරන්න හදන අයටයි
ෙකළින්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා කවදාවත් ෙහොරුන්ට
ෙකළින්ෙන් නැහැ. ෙහොරුන්ට ෙකළින්ෙන් නැහැ. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය එකතු කරන්න හදන අයට තමයි ෙකළින්ෙන්. අපි ඒ ශී
ලංකා නිදයහස් පක්ෂය එකතු කරන අය ෙන්. ඒ නිසා අපි
ෙකළිල්ල භාර ගන්නවා. ඒෙක් ගැටලුවක් නැහැ.
දැන් විධායක ජනාධිපතිතුමාෙගන් ෙම් බලතල අරෙගන
ෙකොහාටද ෙම් ෙදන්න හදන්ෙන්, රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි? විජයදාස
රාජපක්ෂ කියලා කියන්නම් ෙකෝ. ඒ තරමට ඔබතුමා රාජපක්ෂ
විෙරෝධී ෙන්. ඒ නිසා විජයදාස රාජපක්ෂ කියලා කියන්නම්.
නැත්නම් ඊළඟට අතැනට නෑකම් කියනවා කියලා කියයි. කාටද
ෙදන්න හදන්ෙන් ඇමතිතුමනි? ෙදන්න හදන්ෙන් අගමැතිතුමාට
ෙන්. වර්තමාන අගමැතිතුමාට තිෙබන්ෙන් පියන් ෙකෙනකුට
තිෙබනවා වාෙග් බලතල ෙන්. එවැනි බලතල තියාෙගන රනිල්
විකමසිංහ හැසිෙරන්ෙන් ෙමෙහම නම්, අර බලතලත් එක්ක
ෙකොෙහොම ෙකළීද? ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව්වත් අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් නැත්නම් අපට
ඉස්සරහට ෙමොනවත් කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු සුජීව
ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙමෙහම කිව්වා. එතුමා කිව්වා,
"කථානායකතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ, ඒ නිසා ඒ ෙවලාෙව්
පීඩනයට ලක් ෙවන්න ඇති." කියලා. එෙහම නම් මටත් අෙනක්
පැත්තට ෙම් විධියට තර්ක කරන්න පුළුවන්.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් නීතිය දන්ෙන් නැහැ,
එතුමා නීතිඥෙයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා නීතිඥයකු හැටියට
අගමැතිතුමාෙග් පීඩනයට ලක් වන්න ඇති කියලා මට ඒ විධියට
කියන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ ෙදෙදනා ගැනම කල්පනා කර බලනවා
නම් එෙහමත් කියන්න පුළුවන්. ෙමතැන යම් තීන්දුවක් ගත්තාම,
ඒ තීන්දුව කවුරු ගත්තත් එහි බලපෑම ව්යවස්ථාදායකය හැටියට
අෙප් අයිතිවාසිකම්වලට බලපානවා නම් අඩු ගණෙන් ඒ ගැන ෙම්
වාෙග් සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක්වත් කරන්නට ඕනෑ
කියලායි මම කියන්ෙන්. ඇයි? ෙවන කරන්නට ෙදයක් නැහැ.
ලංකාෙව් දැන් තිෙබන නීතිය හැටියට විධායක ජනාධිපතිතුමාව
දික්කසාද නඩුවකටවත් උසාවියට අරෙගන යන්න බැහැ.
උසාවියට ගියත්, ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය සම්බන්ධෙයන්
නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ඒ කියාදාමයට එහායින් ෙවන කරන්න
ෙදයක් නැහැ කියලා ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් කියලා තිෙබනවා. දැන්
ෙම් ෙව්ලාෙව් පක්ෂ - විපක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව කථා කරන්ෙන්
සභාග ආණ්ඩු ගැන ෙන්; ජාතික ආණ්ඩු ගැන ෙන්; සර්ව පාක්ෂික
ආණ්ඩු ගැන ෙන්. ඒ ආණ්ඩු ගැන කථා කර කර ගහන ඒවා,
තළන ඒවා අනන්තයි. ඒවා කරනවා. ඒවා නැත්නම් රනිල්
විකමසිංහ මහත්තයා ෙවන්න බැහැ ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up, Hon. Member.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මා අවසන් කරන්නම්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් සභාග ආණ්ඩු ගැන කථා කරනවා නම් අඩු තරමින් සුජීව
ෙසේනසිංහ අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට තිබුණු විනයවත්
තියන්න. අඩු තරමින් ඒ විනයවත් තියන්න. අවම වශෙයන් ඒ
විනයවත් තියන්න. ෙහේතුව ෙමොකද, ෙම් තනතුරු සදාකල් නැහැ.
අප නම් ආණ්ඩු කරන කාලෙය්ත් ෙම් තනතුරු සදාකල් නැහැ
කියලා දැනෙගන සිටියා. අපි වැඩ කෙළේ ඒ විධියටයි. හැබැයි, අද
සමහර එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලා,
තුමියන්ලා හැසිෙරන්ෙන් ෙම්වා සදාකල් පවතිනවා කියලා
හිතාෙගනයි. දැන් බර වැඩිෙවලා, මුහුණු ඉලිප්පිලා, හිනාවල්
එෙහම නැහැ.
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සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, අද අප ෙගනාපු ෙම්
සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව කඩාකප්පල්කාරි ෙයෝජනාවක්
ෙනොෙවයි. පැහැදිලිවම එෙහම ෙනොෙවයි. ශිරානි බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැති ෙදෝෂාභිෙයෝග
ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් විවාදය අවසාන ෙවලා ගරු
කථානායකතුමා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙවත යවපු ඒ
ලිපිෙය් තිෙබන්ෙන් ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉවත් කිරීම
සඳහා වූ ෙයෝජනාවක් සම්මත වුණාය කියලායි. එෙහම තමයි
ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්. මම දැන් ඒ ෙයෝජනාව කිෙයව්වා. ඒ
ෙයෝජනාව වැරැදි නම්, ඒ ෙයෝජනාව වැරැදියි කියලා තීන්දු
කරන්න පුළුවන් ෙම් විධිෙය් කියාදාමයකින් ෙනොෙවයි. ඒක
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතුවලට ඇඟිලි ගැහීමක්; බරපතළ ෙලස
ව්යවස්ථාදායකෙය් කටයුතුවලට මැදිහත් වීමක්. ඒ නිසා සභාව
කල් තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක්වත් අරෙගන අවම තරමින් අප
ෙම් කාරණය ගැන කිව්ෙව් නැත්නම් අප ව්යවස්ථාදායකෙය්
මන්තීවරුන් වන්ෙන් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙයෝජනා සම්මතයක්
ෙවලා ජනාධිපතිතුමාට ෙත්ෙරනවා නම් ෙම් ෙයෝජනා සම්මතය
වැරැදියි කියලා, එය බාර ගන්ෙන් නැතිව එතුමාට ඉන්න
පුළුවන්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

පැහැදිලිවම. [බාධා කිරීමක්] මම ඒ කාරණය ගැනත්
කියන්නම්. මට මතක විධියට ෙම් ෙයෝජනා සම්මතය ආවාට
පසුවත් එතුමා ෙම්ෙකන් පිට නීති විෙශේෂඥයන්ෙගන් සමන්විත
ෙකොමිටියක් පත් කළා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙගනුත් අහලා තමයි ෙම්
ගැන තීන්දුවක් ගන්නවා කියලා කිව්ෙව්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත්
කියලා මෙග් කථාව අවසාන කරන්නම්. අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අධිකරණය පිළිබඳව වැදගත් ෙයෝජනාවක් අප විවාද කරන
ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් අගාමාත්යවරයා ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
සුළුතරයකෙග් ආණ්ඩුවක් තිෙබන්ෙන්. අපි challenge කෙළොත්
එතුමාෙග් අගමැතිකම එතුමාට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අඩු තරමින්
ෙම් රෙට් ජනතාවට එතුමා ගරු කරනවා නම්, අඩු තරමින්
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට - හංසයා ලකුණට - ඡන්දය දීපු
මිනිසුන්ට ගරු කරනවා නම්, එතුමාට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු විවාදයට
ඇවිල්ලා සවන් දීලා, ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වන්න තිබුණා. ඒ
හරහා ෙම් අගමැතිතුමා ෙපන්වා දී තිෙබන්ෙන් ෙම් අගමැතිතුමාට
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ඕනෑත් නැහැ; ව්යවස්ථාදායකෙය්
අයිතිය ඕනෑත් නැහැ කියන කාරණයයි. එතුමාට ඕනෑ පරණ පුරුදු
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ජඩ, පහත් ඒ කාලකණ්ණි කියාදාමය
කියාත්මක කරන්නයි. ඒ නිසා
ගරු රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුට්ටුවට දමන ඒ පහත්
කියාදාමය ෙහළා දකින්නටත් මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නා
බව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 8.09]

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of
Justice and Labour Relations)

ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. විපක්ෂ
නායකතුමාටත්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා මුල් වුණු
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාටත් මා මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය පිළිබඳව සෘජු ෙලස බලපාන කාරණයක්
වශෙයන් එතුමන්ලා ෙමවැනි විවාදයක් ඉල්ලා සිටීම පිළිබඳව
ස්තුතිය පකාශ කරන ගමන්ම, අද දිනෙය් ආණ්ඩුව විසින් ගන්නා
ලද - විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා විසින් ගන්නා ලද - තීරණය
වැරැදියි කියලා විෙව්චනය කරපු අයටත්, හරියි කියලා පකාශ කරපු
අයටත් සියලු ෙදනාටම මම ස්තුතිවන්ත වනවා. පජාතන්තවාදයක්
තුළ දැකිය හැකි, ඉවසිය යුතු ගුණාංග පකට කරමින් අප ෙම්වාෙය්
ෙහොඳ නරක විෙව්චනය කරන්නට ඕනෑ. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අයිතියක්. ඒ උත්තරීතර අයිතියට ආණ්ඩුවක් වශෙයනුත්,
ෙපෞද්ගලික වශෙයනුත් අපි ගරු කරනවා.
අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවුණු ෙමොෙහොතක ෙම් විවාදය
කඩිනමින් ඕනෑය කියලා විපක්ෂය ඉල්ලුවා. ඒක නිසා අපි
එකඟතාවකට ආවා, අද දින ෙම් විවාදය පටන් ගන්න. අද දින ගරු
අගමැතිතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙනොහැකි තත්ත්වයක්
තිබුණා, එතුමා රාජ තාන්තිකයන් කිහිප ෙදෙනක් සමඟ වැදගත්
සාකච්ඡා කිහිපයක් නියම කර ෙගන තිබුණු නිසා. අද දිනය තුළ
මට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ රැඳී සිටින්න පුළුවන් කියලා කිව්වාට
පස්ෙසේ, හදිසි කටයුත්තක් කියලා ඉල්ලපු නිසා එතුමා ෙනොමැතිව
වුණත් ෙම් විවාදය පැවැත්වීමට එකඟ වුණා. එෙහම නැතුව එතුමා
ෙම් විවාදය මඟ හැර පලා යාමක් සිදු කළා කියලා ෙචෝදනා කිරීම
මම හිතන විධියට යම් කිසි අනවෙබෝධයක් නිසා සිදු වුණු ෙදයක්
ෙවන්න ඇති.
උපරිමාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමන්ලා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ත්, ස්ථාවර නිෙයෝගවලත් පතිපාදන සකස්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පතිපාදනවල යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා
කියලා දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කළා.
ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මැතිනියට එෙරහි ෙදෝෂාභිෙයෝගය
අවස්ථාෙව්දීත් ඒවාෙය් අඩු පාඩු, වැරදි ගැන ෙදපැත්තටම තර්ක
කරමින් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා
වැනි අය ඒ කරුණු ෙපන්වා දුන්නා. ඉන් ඔබ්බට ගියපු වැදගත්
කාරණාවක් අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාට, ගරු ඇමතිතුමන්ලාටමම
සිහිපත් කරනවා. ෙම් ෙදෝෂාභිෙයෝගය ආන්ෙදෝලනාත්මක
ආකාරෙයන් ඉවර ෙවලා දින කිහිපයකට පසුව ගරු චමල් රාපක්ෂ
කථානායකතුමා ගාල්ල පෙද්ශෙය්දී කථාවක් කළා. මාධ්යෙයන්
ඒකට විශාල පචාරයක් ලබා දුන්නා. ඒක අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ජනතාවට බලපාන කාරණයක්. එතුමා
අපට ෙදොස් පැවරුවා, "ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව යටෙත්
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් සම්බන්ධව කමානුකූලව නීතියක් හදා ගන්න
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය දීලා තිබිලාත්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ වගකීම
ඉෂ්ට ෙනොකරපු නිසා මම තමයි අපහසුතාවට පත් වුෙණ්" කියලා.
මම හිතන විධියට එතුමා ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන්, හෘදය
සාක්ෂියට එකඟව ඒ පකාශය කෙළේ. ඒ නිසා ඒ ෙදෝෂාෙරෝපණය
අපි අවංකව භාර ගන්න ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එතැන අඩු
පාඩුවක් තිෙබනවා.
මම හිතන විධියට ෙම් මැතිවරණ පතිඵලය තුළින් ෙම් රෙට්
ෙමෙතක් පැවැති අවලාද ෙද්ශපාලනය, විරසක ෙද්ශපාලනය, පළි
ගැනීෙම් ෙද්ශපාලනය නතර කරලා ජාතික පතිපත්තියක් මත යහ
පාලනයක් ඇති, ජාතික සංහිඳියාවක් හදන්න පුළුවන් ෙද්ශපාලන
කමෙව්දයක් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ඒෙකදි ජනතාව
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා
ජයගහණය
කරවූෙය්
හුඟාක්
බලාෙපොෙරොත්තු තියා ෙගනයි. ඒක නිසා අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ආෙව් ෙබොෙහොම නැවුම් බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිවයි. අද දිනෙය්දී
අෙප් ෙනොෙයකුත් මන්තීතුමන්ලාෙග් හිත් රිෙදන විධියට, පෑෙරන
විධියට යම් යම් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් වුණා. මම කාරුණිකව
ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පජාතන්තවාදය තුළ අපි ඒවා ඉවසමු කියලා.
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් කාර්යය කරන්න කියලා ජාතික
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අවශ්යතාවක් තිෙබනවා. අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂ නායකවරුන් ඒ
ෙවනුෙවන් කැප කිරීම් කළා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්වරයා විධියට ඉඳලා කැප කිරීමක්
කරලා එළියට ආවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා විධියට
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අෙප්ක්ෂකත්වය ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට පදානය කළා. ඒ ඉහළින් ඇති
සංහිඳියාව පිළිබඳව ජනතාව සුබවාදී බලාෙපොෙරොත්තු දල්වා ෙගන
ඉන්නවා. තව දුරටත් තර්ක විතර්ක ඉදිරිපත් කිරීම තුළ අපි ඈත්
වීම, ෙබදීම, ෙවන් වීම ෙනොෙවයි සිදු විය යුත්ෙත්, පජාතන්තවාදය
තුළ අපි සැම ෙම්වා හරහා පාඩම් ඉෙගන ෙගන එකට එකතු වීම
තමයි කළ යුතුව තිෙබන්ෙන් කියලා මම ෙයෝජනා කරනවා.
පජාතන්තවාදය කියලා කියන්ෙන්, "Unity in Diversity". ෙබදී
ගිය හුඟාක් ෙවනස්කම් තිබියදීත් එක අරමුණකට එන්න පුළුවන්
නම්, ඒක තමයි පජාතන්තවාදෙය් මුදුන් මල්කඩ - pinnacle එක කියලා කියන්ෙන්. ඒ ආදර්ශය ෙදන්න පුළුවන් මට්ටමට ශී
ලංකාෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟා ෙවලා තිෙබනවා කියලා
ජාත්යන්තර වශෙයන් පවා අද මාධ්ය මඟින් විශාල පචාරයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ශී ලාංකිකයන් විධියට අපි කවුරුත් ඒ තීරණය
ගැන, ඒ තත්ත්වය ගැන සතුටු ෙවන්නට ඕනෑ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් තීරණය ගැනීම සඳහා
අගමැතිතුමා ෙහෝ ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්, නීති විශාරදයින් දුන්
උපෙදස්වල ෙදෝෂ සහගතභාවයක් තිෙබනවාය කියා ෙම් සභාෙව්දි
දිගින් දිගටම කියවුණා. එතුමන් නීති විශාරදයින්ෙගන් උපෙදස්
ගත්ත බව ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම, ෙද්ශපාලන නායකයන්ෙග් අදහස්
එතුමන්ට පකාශ කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාට ෙද්ශපාලන
ෙහෝ නීති උපෙදස් නැතිව ෙම් තීරණය ගන්න බැරිද කියලා
පශ්නයක් තිෙබනවා. එතුමා ෙම් රෙට් අවුරුදු හතළිස්හතක්
කියාකාරි ෙද්ශපාලනෙය් ෙයදිලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම්වරයා විධියට අවුරුදු දහතුනක් කටයුතු කරලා පරිණත
වුණු, ෙබොෙහොම දූරදර්ශී නුවණක් තිෙබන, තැන්පත්කමින් යුතුව
තීන්දු තීරණ ගන්න පුළුවන් නායකෙයක් බව අපි කවුරුත්
දන්නවා. කවුරුත් ඒ ගැන හබයට ලක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ෙම් තීන්දුව යම් ෙකෙනකුෙග් උපෙද්ශයක් ලැබුණු පමණින්, ඒ
මතම ගත්ත තීන්දුවක් ෙනොෙවයි. අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්
පතිපාදන, ස්ථාවර නිෙයෝගවල තිෙබන පතිපාදන අනුව ඉදිරිපත්
කරන ලද ෙයෝජනා සම්මතය කුමක්ද කියලා පූර්ණ වශෙයන්
අවෙබෝධ කර ගන්න එතුමන්ට කාෙග්වත් උපෙද්ශයක් අවශ්ය
නැහැ කියන කාරණය ඇත්තටම මට විශ්වාසයි. ඒක සරල
කාරණයක්. සරල වුණත් ඒක පිළිබඳව බරපතළ පශ්න මතු
කරන්න පුළුවන් බව අප දන්නවා. අද ෙම් විවාදය ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්ත් ඒ නිසා තමයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙයෝජනා සම්මතය
පිළිබඳව හුඟාක් කථික මන්තීතුමන්ලා, ඇමතිතුමන්ලා දිගින්
දිගටම කිව්ව නිසා මම ඒ ෙවනුෙවන් කාලය වැය කරන්ෙන්
නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසානයට කතා කළ
මෙග් හිතවත් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
ගත්ත
තීරණය
ෙවනස්
කරන්න
ජනාධිපතිතුමාට බලයක් නැහැ, ඒක ෙවනස් කරනවා නම්
නැවතත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම
කරන්න ඕනෑ කියලා. ෙම් පශ්නය පබල තර්කයක් විධියට හුඟාක්
කථික මහත්වරුන්ෙගන් මතු වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම පශ්නය
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා
එවකට හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
ෙයෝජනා සම්මතයක් ගැන ලියලා තිෙබන්ෙන් 2013 වර්ෂෙය්
ජනවාරි මාසෙය් 11 වැනිදායි. ෙම් ෙයෝජනා සම්මතයට ඇමුණුම්
ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි 2012 වර්ෂෙය් ෙනොවැම්බර්
මාසෙය් 06වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතයට ඇතුළත්
කරන ලද ෙයෝජනාව වන කාරක සභාවක් ඕනෑ, එය පත් කරන්න
කියලා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව. ඒක තමයි ඇමුණුම් අංක එක.
ෙදවනුව, එතුමාෙග් දැන්වීෙම් සඳහන් කරලා තිෙබනවා
පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාෙව් වාර්තාවක්. ඒක ඇමුණුම් අංක
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ෙදක විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එෙහම ඉදිරිපත් කරලා
ගරු කථානායකතුමා කියනවා, "අනතුරුව කාරක සභාෙව්
වාර්තාව 2013 ජනවාරි මස 10 සහ 11 වන දිනයන්හිදී
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද කර, එම ෙයෝජනාව 2013 ජනවාරි මස 11
වැනිදා පක්ෂව ඡන්ද 155ක් හා විරුද්ධව 49ක් ලැබීෙමන් යථා පරිදි
සම්මත වූ බව ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 107.(2) ව්යවස්ථාව පරිදි
ඔබතුමන්ට දැන්වීමට කැමැත්ෙතමි" කියලා.

ෙයෝජනා සම්මතයක් කළාය කියා. එතෙකොට තිෙබන්ෙන් දැන්
ඉන්න ජනාධිපතිට උපෙදස් දීම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙනොෙවයි එදා
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ලිපිය ලැබුණාම එතුමාට කවුරු ෙහෝ උපෙදස්
දිය යුතුව තිබුණා, අග විනිසුරු ඉවත් කිරීමට ෙයෝජනාවක්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරලා නැහැ කියා. එතැනයි අවංකවම
පශ්නය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ගරු කථානායකතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට දන්වලා යවපු ඒ
දැන්වීෙමහි, නැත්නම් නියමෙයහි කිසිම තැෙනක සඳහන් කරලා
නැහැ, ගරු ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ඉවත් කරන්න
ෙයෝජනාවක් සම්මත කළා කියලා. එතුමා වැඩිදුර ෙත්රුම් ගැනීම
පිණිස ෙම් ඇමුණුම අමුණලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක
සභාවක් පත් කිරීම සඳහා කරන ලද ෙයෝජනාවකුයි ඒ ඇමුණුෙම්
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
තිෙබන්ෙන්.
උත්තරීතරභාවය ෙමතැනින් හබයට ලක් වන්ෙන් නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතරභාවය ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තීන්දු
අභිෙයෝගයට ලක් කිරීමක් ෙමතැනදී කිසි ෙසේත් සිදු ෙවලා නැහැ.
ගරු කථානායකතුමා හිටපු ජනාධිපතිතුමාට යවා තිෙබන්ෙන්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභාවක් පත් කරන්න ඡන්ද 155ක්
අරෙගන ෙයෝජනා සම්මතයක් වුණා කියලායි. ගරු ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු කථානායකතුමා
හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට යැවූ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත* කරනවා.

එතෙකොට ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනා සම්මතයක් තිෙබනවා
කියා කථානායකතුමා ගරු ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දීලා නැත්නම්
ජනාධිපතිතුමා අග විනිසුරුතුමිය ඉවත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
එෙහම ෙයෝජනා සම්මතයක් නැහැ. අපි ෙද්ශපාලනික වශෙයන්
ෙමොන තර්ක විතරක කළත් ඒක තමයි සත්ය කථාව. මා ඒකයි ෙම්
ලියුම හැන්සාඩ් වාර්තා ගත කෙළේ. අෙප්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අෙප්ම කථානායකතුමාෙග් නිෙයෝගයයි මා හැන්සාඩ් වාර්තා ගත
කෙළේ. ඉතින්, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් -

ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය තනතුෙරන් ඉවත් කරන්න
ෙයෝජනාවක් සම්මත කරපු බවට අෙප් ගරු කථානායකතුමා හිටපු
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දැන්වීමක් කර තිෙබනවායි කියා කවුරු
ෙහෝ මට, අෙප් ආණ්ඩුවට ෙපන්වා දුන්ෙනොත්, ඔබතුමන්ලා
ඉදිරිපත් කරන ඔය තර්ක මා හිස නමා, හිස මුදුනින් පිළි ගන්නවා.
එෙහම ෙදයක් ෙවලා නැහැ.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ෙම්ක තමයි ලිපිය.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ලිපිය හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
තිෙබනවා. ඒෙක් තිෙබන්ෙන් ඉවත් කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඒක මම පිළි ගන්නවා. නමුත් ගරු කථානායකතුමා අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාට යවපු ලිපිය, ඒ කියන්ෙන් නිෙයෝගෙයන්
කථානායකතුමා තමයි ජනාධිපතිතුමාට බලය ෙදන්ෙන්.
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙයෝජනාව වැඩි ඡන්දෙයන් සම්මත කරලා ගරු
කථානායකතුමාට ෙදනවා, ඉන්න අග විනිසුරු ඉවත් කරන්න
ෙම්ක සම්මත කරන්නය කියා. එතෙකොට එෙහම ෙයෝජනාවක්
සම්මත වුණාම ඒක ගරු කථානායකතුමා ජනාධිපතිතුමාට දැනුම්
ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් කථානායකතුමා ජනාධිපතිතුමාට කිසිම
ආකාරයකින් දැනුම් දීමක් කරලා නැහැ, ඉවත් කිරීම සඳහා
————————————
* කථාව අවසානෙය් පළ කර ඇත.
* உைரயினி தியில் தரப்பட் ள்ள .
* Produced at end of speech.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන්ෙන් අද තිෙබන තත්ත්වය
ෙන්. 2015 අපි ඉන්න තත්ත්වය. නමුත් ඒක එතුමිය canvass
ෙනොකෙළේ ඇයි? ඒක canvass කරන්න එතුමියට තිබුණු බාධාව
ෙමොකක්ද?

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු මන්තීතුමනි, මා ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති,
නීතිඥ සංගමෙය් සභාපති කාලෙය්ත් මා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවට
කිව්වා, "මා ශිරානි බණ්ඩාරනායක කියන තැනැත්තිය ෙවනුෙවන්
එක වචනයක්වත් වැය කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අග විනිසුරු
තනතුර ෙවනුෙවන් මා කථා කරනවා" කියා. ලංකා ඉතිහාසෙය්
පළමුවැනි වතාවට අපි ෙකොළඹට නීතිඥ මහත්වරු 3,400ක්
ෙගන්වලා ඒ තීන්දුව ගත්ෙත් සියලු ෙදනාෙග් කැමැත්ෙතනුයි.
අෙප් ගරු ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා අද කිව්වා, "ඒකට
විෙරෝධතා තිබුණා" කියා. ඒෙකදී කවුරුත් විරුද්ධ වුෙණ් නැහැ. ශී
ලංකා නිදහස් නීතිඥ සංගමෙය් ඩී.පී. ෙමන්ඩිස් මහත්මයායි,
ෙල්කම් නීතිඥ චම්පානි පද්මෙසේකර මහත්මයායි ඉස්සරහා
ෙප්ළිෙය් වාඩි වුෙණ්. මෙග් ඉස්සරහාම ඉඳෙගන තමයි ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සියලු ෙදනා අත ඉස්සුෙව්. පසුව මාධ්යවලින් එක
එක කතන්දර ඉදිරිපත් වුණා. ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා එක්ක
අෙප් ෙපෞද්ගලික තරහක් නැහැ. එතුමාට විරුද්ධව ෙපනී
සිටින්ෙනත් නැහැ. ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පක්ෂව
ෙපනී සිටින්ෙනත් නැහැ. ෙම් රෙට් අධිකරණ කමෙය් ගරුත්වය
ආරක්ෂා කර ගන්න අපට වග කීමක් තිෙබනවා. රටක
පජාතන්තවාදය
තිෙබන්ෙන්,
පාර්ලිෙම්න්තු
තිෙබන්ෙන්
ජනතාවෙග් විශ්වාසය තිෙබන තුරු විතරයි. එතෙකොට අධිකරණය
ෙකෙරහි ජනතාවෙග් විශ්වාසය රඳවා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු
කළා. ඒක ඇත්ත. අපට හුඟක් අය ෙදොස් කිව්වා, "ඇයි ෙම්
තානාපතිකම් ෙදන්න කටයුතු කෙළේ" කියා. මා ඒෙක් වගකීම භාර
ගන්නවා. එෙහම ෙයෝජනාවක්, එෙහම ඉල්ලීමක් ආවාම මැදිහත්
ෙවලා එතුමා ඉල්ලන එක ෙදන්න කියා අපි කිව්ෙව් ෙවන
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. අපි කැමැති නැහැ, කවුරු ෙහෝ අග
විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙකෙනකු අෙගෞරව සම්පන්න
විධියට එළියට යනවා දකින්න. ෙබොෙහෝ ෙදනකු කියනවා, අපි
කෙළේ වරදක් කියා. වරදක් නම් ඒ වගකීම අපි භාර ගන්නවා.
අපට ඕනෑ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඇත්තටම ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාෙග් නම ෙගෞරවනීය විධියට රැකෙගන, කීර්තියක්
තිෙබනවා නම් ඒක රැකෙගන ඊට උඩින් අග විනිසුරු තනතුෙර්
ෙගෞරවය රකින්න කටයුතු කරන්නයි. ඒ නිසයි අපි එෙහම කෙළේ.
නැතිව බලපෑමක් විධියට ඒක කළා ෙනොෙවයි.
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

ෙමතනදී මා එක කාරණයකට එකඟ ෙවනවා. ගරු ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා, "සමහර ෙවලාවට ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා හැර ෙවන ෙකනකු හිටියා නම් ෙමෙහම ෙනොෙවන්න
ඉඩ තිබුණා" කියා. මා ඒක නැහැ කියා කියන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවන
ෙමොනවත් නිසා ෙනොෙවයි. ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා පසු ගිය
අවුරුදු ෙදක තුළ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ ෙගන ගිය කියාදාමය
නිසා තව දුරටත් අපට අධිකරණ පද්ධතිය ෙගන යන්න බැරි වුණා.
දැන් මහාධිකරණ විනිසුරු තනතුරු 10ක් හිස් ෙවලා. මහාධිකරණ
10ක් වහලා තිෙබනවා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ඒවා පිෙරව්ෙව්
ෙනොෙගනාෙව්?

නැති

වුණාම

ඇයි

ෙදෝෂාභිෙයෝගයක්

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ෙමොකක්ද?

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ඔය කියන කාරණාම ඇතුළත් කරලා එතුමාට විරුද්ධව
ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගනාවා නම් ෙම් කියාදාමය අනුගමනය
කරන්න තිබුණා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඔව්, ඒක කරන්නත් තිබුණා. නමුත් අධිකරණ පද්ධතිෙය් බිඳ
වැටීම තුළ -අපි ඒවාට මැදිහත් ෙවන්නය කියනවා ෙනොෙවයි.- පසු
ගිය කාලෙය් අධිකරණය ෙගන යා ෙනොහැකි තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිබුණා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්ම ෙබදීම් තිබුණා. පසු ගිය අවුරුදු ෙදක තුළ
මම නීතිඥවරෙයක් විධියට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට දවස් 100ක් ගියා
නම් අඩුම ගණෙන් දවස් 60ක්, 70ක් ආපසු හැරිලා එනවා. මම
විතරක් ෙනොෙවයි, සියලුම නීතිඥවරු එෙහමයි. ෙහේතුව, නඩුවලට
සූදානම් වී සිය ගණනක් නීතිඥවරු අධිකරණයට ගියත් සමහර
විනිශ්චයකාරවරු ඒවාට වාඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. විනිශ්චයකාරවරු
තුන් ෙදෙනක් ඉන්න ඕනෑ අධිකරණයක සියයට 50ක් විතර
දවස්වල ඉන්ෙන් විනිශ්චයකාරවරු ෙදෙදනයි. ඇතුළත පැවැති
අභ්යන්තර සීතල යුද්ධය තුළ අෙප් රෙට් අධිකරණෙය් මහා කඩා
වැටීමක් තිබුණා. අධිකරණයට එන ෙසේවා දායකෙයෝ හැමදාම
කලකිරිලා යන්ෙන්. ෙසේවා දායකෙයෝ ඒක අපට හදවතින්ම
කියනවා. අපි අතිශෙයෝක්තියක් ෙනොෙවයි ෙම් කියන්ෙන්. අපට
තිෙබන අත් දැකීම් අනුවයි අපි ෙම් ඇත්ත කථා කරන්ෙන්.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් කටයුතු කරන නීතිඥ මහත්වරු ඕනෑම
ෙකෙනකුෙගන් ඔබතුමන්ලා අහන්න. ෙම් වෙග් බරපතළ
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ඊට අමතරව ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයාට මහා බරපතළ
ෙචෝදනා ආවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම
ඔක්ෙකෝම කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙවලාෙව් ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීතුමා සිටියා නම් ෙහොඳයි, එතුමා නීතිඥවරුන්
ලවා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්දී ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා කරපු
අකමිකතා, විෂමතා එකතු කරලා 129ක එකතුවක් හැදුවා.
ෙදෝෂාභිෙයෝගය කියාත්මක වන ෙවලාෙව් ඒ 129 අරෙගන
ගිහිල්ලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට භාර දීලා කිව්වා, "ෙම් වෙග්

දූෂිත ෙකෙනක් නම් ෙම් තනතුරට පත් කරන්න එපා" කියා. ඒ
සම්බන්ධව මම එකම එක කාරණයක් විතරක් කියන්නම්. මම
වැඩිපුර කාලය ගන්ෙන් නැහැ.
එතුමා Assistant Director of Customs එදිරිව Royal
Fernwood Porcelain Limited කියන ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අංක
360/2008 කියන නඩුවකට ෙපනී සිටියා. Customs Duty
ෙනොෙගවීම සම්බන්ධව රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ෙගවන්න තිබුණු
සමාගමක් ෙවනුෙවන් Director-General of Customsට නඩු දාලා
එතුමා ඒ සමාගෙම් නීතිඥවරයා විධියට ෙපනී සිටි නඩුව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තිෙබනවා. ඊට මාස කිහිපයකට පස්ෙසේ එතුමා
Attorney-General -නීතිපති- බවට පත් ෙවනවා. නීතිපති ෙවලා
ගිහිල්ලා එතුමා 2009 මාර්තු 31 Director-General of Customsට
-ෙර්ගු අධ්යක්ෂකට- ලියුමක් ලියනවා. එතුමා ෙපනී සිටින නඩුෙව්
කාරණය විධියට කියනවා, "රුපියල් ලක්ෂ 700ක් ෙර්ගුවට
ෙගවන්න තිෙබනවා, ඒක රුපියල් ලක්ෂ 26 දක්වා අඩු කරන්න
කියලා මම නිෙයෝග කරනවා" කියා. [බාධා කිරීමක්] ඒක හරි,
ඒක මම පිළිගන්නවා. එතුමා ඒ නඩුවට ෙපනී සිටි බව සඳහන්
වාර්තාව සහ එතුමා ලියපු ලිපිය මම සභාගත* කරනවා.
පසු ගිය කාලෙය් නීති විද්යාලෙය් බරපතළ පශ්න ඇති වුණා.
මම ෙම් ඇමතිකම ගත්තට පස්ෙසේ පසු ගිය දවස්වල අවම
වශෙයන් ළමයි, ෙදමව්පිෙයෝ 500කට වැඩි පිරිසක් මාව හම්බ
ෙවන්න ආවා. පසු ගිය කාලෙය් අපට ෙවන ෙදයක් කරන්න බැරි
වුණා. නීති විද්යාලය සම්පූර්ණෙයන් අවුල් කරලා තිබුණා. එවකට
හිටපු ඇමතිතුමා ලවා එතුමාට ඕනෑ උදවිය පත් කරෙගන නීති
විද්යාලෙය් විදුහල්පතිට යටින් උප විදුහල්පති ෙකෙනක් දමා, ඊට
උඩින් consultant ෙකෙනක් දමා, ඊට උඩින් අධීක්ෂණය කරන්න
ෙකෙනක් දමා මුළු නීති විද්යාලයම අවුල් ෙවලා තිබුෙණ්. ඒ
සම්බන්ධව පසු ගිය කාලෙය් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න
ෙකොච්චර මතු කළාද කියා ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති. ඇත්තටම
අපි ගිහිල්ලා කථා කරලා ඒ පශ්න විසඳුවා.
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමනි, පසු ගිය විභාගෙය්දී සමහර
විෂයන්වලින් සියයට 80ක් ළමයි අසමත්. සිංහෙලන් හදාරන
ළමයින්ටයි, ඉංගීසිෙයන් හදාරන ළමයින්ටයි පශ්න පතය
ඉංගීසිෙයන් දීලා කියනවා, "ඕනෑ භාෂාවකින් ලියන්න, හැබැයි
පශ්න පතය ෙදන්ෙන් ඉංගීසිෙයන්" කියා. ඉතින්, අපට ඉංගීසි
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ කියා ළමයි ඇවිල්ලා අඬනවා. ඒ ළමයින්ට
ඉංගීසි ෙත්ෙරනවා නම් උත්තරත් ඉංගීසිෙයන් ලියයි ෙන්. ඒක
නිසා ළමයි සියයට 80ක් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. නීති විද්යාලය
කියන්ෙන් තරග විභාගයක් පවත්වලා හුඟක් බුද්ධිමත් ළමයි
ගන්න තැනක්. ඒ නිසා ෙම්වා බරපතළ පශ්න. LL.B නීති උපාධිය
කරලා එන අයට හැමදාම පන්ති ඇවිල්ලා තව අවුරුදු 3ක් නීති
විද්යාලෙය් ඉන්න කියනවා. එතෙකොට ඒ ළමයි නාකි ෙවනවා.
එෙහම කමයක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් නැහැ. ගරු ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා දන්නවා, අපි LL.B විභාගය ලියලා
ගියාට පස්ෙසේ සති තුෙනන් හතෙරන් Attorney-at-Law exam
ලියලා එළියට එන බව. ඒක ඒ ළමයින්ෙග් දක්ෂතාව. මම
දන්නවා, පසු ගිය කාලෙය් එක් ශිෂ්යෙයක් London LL.B කරලා
ඇවිල්ලා නීති විද්යාලෙය් I, II, III කියන විභාග තුනම සති 6ක්
ඇතුළත ලියලා class ගත් බව. එතෙකොට ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමාෙග් දරදඬු නීති නිසා මුළු ශිෂ්ය සංහතියම ෙපෙළමින්
සිටියා. ඊට පස්ෙසේ නීති විද්යාලෙය් වැසිකිළි හැෙරන්න හැම
තැනම CCTV camera සවි කළා. ළමයින්ට තව ෙකෙනක් එක්ක
කථා කරන්න බැහැ. ෙබොෙහොම බරපතළ විධියට ළමයි පීඩනයට
පත් ෙවලා සිටියා. මම උපෙදස් දුන්නා, ඒවා සියල්ල ගලවලා
දමන්න කියා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ෙද්ශන ශාලාවලයි,-

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් කාලෙය් එෙහම තිබුණා නම් ෙලොකු
පශ්නයක් ෙවනවා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

හැබැයි, ඒ category එකට මම අහු වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද,
මම පිට ඉඳලා ආපු නිසා.
මම කියන්ෙන්, ඇත්තටම ඒ ශිෂ්යයන්ටත් ගරුත්වයක්
තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශිෂ්යයන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් වයස් සීමාව
සම්බන්ධව ෙපොඩ්ඩක් කියන්න.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඇතුළත් වීම ගැන මට තව එක පශ්නයයි විසඳන්න
තිෙබන්ෙන්. අෙප් ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමාට මම හුඟක්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා මට අදහස් ෙදන්න.
මම ඒකට මැදිහත් ෙවනවා. නීති විද්යාල පනෙත් 7(ඒ) වගන්තිය
යටෙත් මට තීන්දු ෙදන්න බලයක් තිෙබනවා. ඒක කෙළේ නැත්ෙත්
එය immediate පශ්නයක් ෙනොවන නිසායි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

සිංහෙලන් උත්තර ලියන්න අවස්ථාව ෙදන්නත් ඕනෑ; එකවර
විභාගය ලියන්න ෙදන්නත් ඕනෑ.
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ඊළඟට අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිසෙමන් - Judicial Service
Commission එෙකන්- පත් කිරීම් කරන නිර්ෙද්ශ එන්ෙන් නැහැ.
ලංකාෙව් මහාධිකරණ 10කට විනිශ්චයකාරවරු නැහැ. අග
විනිසුරුතුමා ඒවාට නිර්ෙද්ශ ජනාධිපතිතුමාට එවන්ෙන් නැහැ.
පසු ගිය කාලෙය්ම එවලා නැහැ. මහාධිකරණයට එන්න නියමිත
විනිශ්චයකාරවරුන් මාස 8ක්, 10ක් තිස්ෙසේ බලාෙගන ඉන්නවා,
එතුමන්ලාට තවම උසස්වීම් නැහැ. ෙම් නිසා ඒ අය ෙබොෙහොම
අසහනයට පත් ෙවනවා. ෙකොළඹ දිසා අධිකරණෙය් දිසා
විනිසුරුතුමියට -අෙප් ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග්
සෙහෝදරියට- දැනට මාස 8කට, 10කට කලින් තමයි උසස්වීම
ලැෙබන්න තිබුෙණ්. නමුත්, දඬුවමක් විධියට එතුමිය එහි තියලා
තිෙබනවා. දැනට මාස 10කට කලින් තමයි එතුමියට
මහාධිකරණයට යන්න තිබුෙණ්. ෙම් නිර්ෙද්ශ පහළින් එන්ෙන්
නැතිව බරපතළ ගැටලුවක් තිබුණා. ෙමන්න ෙම් පශ්න හඳුනා
ෙගන, ඒවා විසඳන්න ඕනෑ නිසා තමයි අපට ෙම් වාෙග් තීන්දු
තීරණයක් ගන්න සිද්ධ වුෙණ්.
ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමාත් ෙමන්න ෙම් කාරණය මතු
කළා. ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා දැන් අවුරුදු ෙදකක් රාජකාරි කර
තිෙබනවා. නඩු තීන්දු දීලා තිෙබනවා; විනිශ්චයකාරවරු පත් කර
තිෙබනවා; මාරු කර තිෙබනවා; උසස්වීම් දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා
ඔක්ෙකොම අවලංගු ෙවනවාය කියන පදනමින් සමහර ගරු
මන්තීතුමන්ලා කථා කළා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා නීතිය පිළිබඳ ෙම්
වාෙග් ගැටලු ගැන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා හදන උදවිය දන්නවා.
ෙමොකද, රටක තනතුරුවල ස්වභාව ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ de facto
and de jure. එක ස්වභාවයක් වන්ෙන් තත්ත්වානුකූලව පත් වන
අග විනිසුරු ෙහෝ අධ්යක්ෂ ෙහෝ ෙවන කුමන ෙහෝ තනතුරක්. ඒක
පත් කිරීෙම් කමය වැරැදියි නම් ඒක තත්ත්වාකාරයි; ඒක de facto.
De jure කියන්ෙන්, නීතියට අනුකූලව පත්වීම සිද්ධ කර තිබීමයි.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

ගරු ඇමතිතුමනි, එම ලියුෙම් තිෙබනවා "අවලංගු" සහ
"බලශූන්ය" කියලා. එතෙකොට නීති විෙරෝධී විධියට බලශූන්ය
වුණාම සැකයක් මතු ෙවනවා, එය නඩු තීන්දුවලටත් බලපානවාද
කියලා. ඒකයි ඒ පශ්නය මතු වන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඇත්තටම ඒ ඔක්ෙකොම දුන්නා.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙමවර නීති මණ්ඩලයට මා විසින්
පත් කරපු ඒ සාමාජික මහත්වරුන්ෙග් නම් ඔබතුමන්ලා
මාධ්යෙයන් දකින්න ඇති. ඒ පත් කර තිෙබන්ෙන් ඒ පිළිබඳ
පවීණත්වය තිෙබන, කාටවත් හබයක් කරන්න බැරි, ලංකාෙව්
ෙහොඳම අය කියලා අද අපට විනිශ්චයකාරතුමන්ලා පවා කියනවා.
නීති ක්ෙෂේතෙය් cream එක වාෙග් ඉන්න, අපක්ෂපාතී ෙහොඳ
උදවිය පත් කර තිෙබනවාය කියලා එතුමන්ලා කියනවා. ඒ නිසා
නීති විද්යාලෙය් පශ්න සියයට 90ක් අප දැනට විසඳලා තිෙබනවා.
හැබැයි, මම පතිපත්ති තීන්දු ගත්තා මිසක්, අභ්යන්තරයට ඇඟිලි
ගසන්න ගිෙය් නැහැ. ඒ විභාගය පිළිබඳව, ලකුණු අඩුවීම් පිළිබඳ
කාරණෙය්දී මම කිව්වා ඒ ගැන සුදුසු කමයකට නීති
කවුන්සලෙයන්ම ළමයින්ට සාධාරණයක් කරන්න කියලා.
පතිපත්ති තීන්දු ගත්තා ඇෙරන්න, අභ්යන්තර කටයුතුවලට මම
අත ගැසුෙව් නැහැ. අනාගතෙය්දී එෙහම කරන්ෙනත් නැහැ.

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. එය මුළු රටම දැන ගත
යුතු කාරණයක්. අෙප් 1978 ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව සම්පාදනය
කරන ෙවලාෙව්, ඒ සම්පාදකවරු ෙමෙහම පශ්නයක්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙලෝකෙය් හැම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවකම ඒ සඳහා පතිපාදන
සලසා තිෙබනවා. අප දන්නවා අන්තිමටම ෙලෝකෙය් හදපු
ෙහොඳම පජාතන්තවාදී ව්යවස්ථා රාමුව වන්ෙන් ෙනල්සන්
මැන්ෙඩලා මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 1997 දී දකුණු
අපිකාෙව් හදපු ව්යවස්ථාව බව. එම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළත්
ඒ සඳහා පතිපාදන තිෙබනවා. ඒ විධියට ෙලෝකෙය් හුඟක් රටවල
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවල ඒවාට පතිපාදන තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව්ත් තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 119. (2) ව්යවස්ථාෙව් ඒකට පතිපාදන තිෙබනවා.
යම්කිසි විනිශ්චයකාරවරෙයක්, ඔහුෙග් එහි තනතුරක් හිස්ව
තිබුණත්, ඔහු පත් කරපු කමය වැරැදි වුණත්, ඔහුෙග් පත්වීම ෙදෝෂ
සහගත වුණත්, අවලංගු වුණත්, විනිශ්චයකාරවරෙයක් විධියට යම්
කිසි තීන්දුවක්, තීරණයක් ගත්තා නම් ඒ සියල්ලම නීත්යනුකූලව
බලපවතී කියලා එම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමොහාන්
පීරිස් මැතිතුමා දුන්න කිසිම තීන්දුවක් අවලංගු වන්ෙන් නැහැ;
එතුමා කරපු කිසිම උසස්වීමක්, පත්වීමක් අවලංගු වන්ෙන් නැහැ.

403

404

[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

ඒක ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් ආරක්ෂා කර තිෙබනවා. අප ඒ
පිළිබඳව අධ්යයනයක් කරලා තමයි කටයුතු කෙළේ.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා මතු කළා
වාෙග්, ඒ පත්වීම අවලංගුයි කියා අප කියන්ෙන්, ෙයෝජනා
සම්මතයක් නැති නිසායි. ඒක අවලංගු කරනවා නම් අපට කරන්න
වන්ෙන් ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් හරහායි. ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒ නීති තර්කය අප
පිළිගන්නවා. නමුත්, ෙමතැන ආපසු ෙදෝෂාභිෙයෝගයට යන්න
අවශ්යතාවක් නැත්ෙත් අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් අවලංගු කිරීමක්
ෙනොෙවයි, පත් කිරීම නීතියට අනුකූලව සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියලා
ෙපන්වා දීම පමණක් නිසායි. ඒක ජනාධිපතිවරෙයකුෙග් වග
කීමක්.
අප කියනවා පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියලා. හැබැයි, ෙම්
සංකල්පය වැරැදියි. අප හුඟක් ඉස්සර ෙද්ශපාලන විද්යාව ඉෙගන
ගන්න ෙකොට එෙහම තමයි ඉෙගන ගත්ෙත්.
අද එෙහම එකක් ෙලෝකය පිළිගන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙවන් එෙහම පිළිගන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 4වන ව්යවස්ථාව ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 4 (අ) අනුව්යවස්ථාවට අනුව ජනතාවෙග්
ව්යවස්ථාදායක
බලය
සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුව
උත්තරීතරයි; ස්වාධීනයි. ෙදවනුව, 4 (ආ) අනුව්යවස්ථාවට අනුව
රෙට් ආරක්ෂාව ඇතුළුව ජනතාවෙග් විධායක බලය
සම්බන්ධෙයන් ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු විධායකය උත්තරීතරයි.
ෙවන කාටවත් එයට මැදිහත් වන්න බැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ඔව්. ෙමොකද, විධායකය කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බලය
ෙමොකක්ද කියා තීන්දු කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. අධිකරණය
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ බලය අධිකරණයට ෙදන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. ඒ නීතිය හැදීමයි. පාර්ලිෙම්න්තුව නීති හදන
නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි. නීතිය හදලා අධිකරණයට
දුන්නාට පස්ෙසේ, ෙම් විධියටයි නීතිය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑය
කියලා විධායකයට බලය ෙදන ෙකොට ඒ විෂයයන් සම්බන්ධෙයන්
ඒ ෙගොල්ලනුත් උත්තරීතරයි. හැබැයි අපි පිළිගන්නවා, ඒක
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ නම් ඒ සඳහාත් පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය
තිෙබනවාය කියලා. හැබැයි දීලා තිෙබන බලය කියාත්මක
කිරීෙම්දී ඒ ෙගොල්ෙලෝ උත්තරීතරයි. අවසානෙය්දී ජනතාවෙග්
පරමාධිපත්යය උත්තරීතරයි. ජනතාවෙග් පරමාධිපත්යය එක
ආයතනයකට දුන්ෙනොත්, ඒ තුළින් ඒකාධිපතියකු නිර්මාණය
වනවා. ඒක වළක්වන්න තමයි Baron de Montesquieu 1700
ගණන්වල ෙවස්ට්මින්ස්ටර් ආකෘතිය අරෙගන separation of
power concept එකක් ෙලෝකයට දුන්ෙන්. එය පිළිෙගන තමයි
බලතල ෙබදීෙම් න්යාය අනුව අෙප් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව හදලා
තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have one more minute.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Dilan Perera)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

ගරු ඇමතිතුමනි, එදා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් ෙගනාපු දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
පිළිබඳ නඩුව දිනුෙව් ඔය තර්කය ඉදිරිපත් කරලා තමයි.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

අපි නීතිඥවරු විධියට තර්ක කරනවා. නමුත් මා ෙමතැන කථා
කරන්ෙන් නීති තර්කයක් ෙනොෙවයි. අර කියමනක් තිෙබනවා
ෙන්, “Judges have to be consistent, but not the lawyers”
කියලා. හැබැයි එෙහම නීති තර්කයක් ෙනොෙවයි, මා ෙමහිදී
ෙගෙනන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව උත්තරීතරයි කියා තිෙබනවා.
හැබැයි මා දැන් ෙම් කියන කථාවත් ඒ නඩු තීන්දුවට සමාන
ෙවනවා; ගැළෙපනවා. එදා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය ෙගෙනන ෙවලාෙව් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්
විධායකයට දීලා තිෙබන උත්තරීතර බලය කප්පාදු කරන්න
පාර්ලිෙම්න්තුවට බලයක් නැහැයි කියලා තර්ක කළ බව මට මතක්
වුෙණ් ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වාට පස්ෙසේයි. අපි ඒ
තර්කය ඉදිරිපත් කළාම ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එය පිළිගත්තා. ඒ
එක්කම ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලය තුළින් පත්වන
විධායකයට බලය දීලා තිෙබනවා, ජනතාව ෙවනුෙවන් අධිකරණ
බලය කියාත්මක කිරීම සඳහා අධිකරණ පත් කරන්න. එතෙකොට
නීතිෙය් අර්ථ නිරූපණය කිරීම අතින් ගත්තාම අධිකරණය
උත්තරීතරයි. ඇත්තටම ෙම් ආයතන තුනම උත්තරීතරයි, තම
තමන්ෙග් විෂය ක්ෙෂේතය තුළ. එම නිසා තමයි -

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පාර්ලිෙම්න්තුව අවසන්-

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

Sir, give me five more minutes, please.
අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන කාරණය ෙම් රෙට් ජනතාව
පිළිගත්තාද, නැද්ද කියන පශ්නයකුත් තිෙබනවා. පසු ගිය දිනෙය්දී
ශිරානි බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් විශාම ගැනීෙම් උත්සවයට
අෙප් රෙට් පහළ අධිකරණවල විනිශ්චයකාරවරුන් 130ෙදනකුට
වැඩි පමාණයක් පැමිණ තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට 180ෙදනකු,
190ෙදනකු විතර පැමිෙණන්න ඇති. එපමණ පමාණයක් පැමිණ
තිෙබනවා. ෙමොකද, අවශ්යතාවක් විධියට අධිකරණය පැත්ෙතනුත්
ඒ කාරණය පිළිගැනීමට ලක් ෙවලා තිෙබන නිසායි.
දැන් බලන්න. දැන් සති ෙදකකට කලින් නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවුරුදු 30ක් සම්පූර්ණ වීම නිමිත්ෙතන් විශාල
උත්සවයක් පැවැත්වූවා, ආසියාෙව්ම නීතිපතිතුමන්ලා ෙගන්වා.
එම උත්සවයට සහභාගි වීම සඳහා ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමාට
ආරාධනා පතයක් යවා තිබුණා. නමුත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තීන්දු කළා, එම ආරාධනාව cancel කරන්න. එය අපි කියලා කළ
ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ ගැන අපට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අපිත්
ගිෙය් ආරාධිතයන් විධියටයි. එවැනි තත්ත්වයක් අග විනිසුරු
තනතුරකට උදා වන ෙකොට, රටක අධිකරණ කමය ෙගන යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
අනික් කාරණය ෙමයයි. අපි දින 100 වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත්
කළා. එහි 94වන කාරණය හැටියට සඳහන් කර තිෙබනවා, වැරැදි
විධියට ශිරානි බණ්ඩාරනායකට අහිමි කරපු ඒ තනතුර ආපසු
ෙදනවාය කියලා. ජනතාව එයට අනුමැතිය දීලා තිෙබනවා. අෙප්
ගරු විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා, දින 100 වැඩ පිළිෙවළට
සම්පූර්ණ සහාය ෙදනවා, එය කියාත්මක කරන්නය කියලා. ඒ දින
100 වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙකොටසක් තමයි ෙම් කාරණය. එම නිසා
ඔබතුමන්ලාත් ෙමයට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙමය වැරැදි
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විධියට අර්ථ කථනය කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම් කාරණයත් දින 100
වැඩ පිළිෙවළ තුළ තිබුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ෙමොහාන් පීරිස්
මැතිතුමා -මා ෙපෞද්ගලික ෙද්වල් කියන්ෙන් නැහැ- රජෙය්
ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥවරයකු විධියට විශාම ගිය බව. ඒ විශාම ගිෙය්, අඩු
ෙසේවා කාලයකින් විශාම යා හැකි බවට ඒ කාලෙය් ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න හිටපු ඇමතිතුමන්ලා නිකුත් කළ circular එක
යටෙත්යි. එතෙකොට ෙමොහාන් පීරිස් මැතිතුමා විශාම ගියා. විශාම
ගිය ෙමොහාන් පීරිස් මහත්මයා නීතිපති විධියට ආපසු ෙසේවයට
එනවා. එෙහම විශාම ගිය අයට ආපසු ෙසේවයට එන්න බැහැයි කියා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් නඩු තීන්දුවකුත් දීලා තිෙබනවා. ඒක තමයි
රෙට්, ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනක තිෙබන නීතිය. ඒ ෙගොල්ලන්ට
ෙකොන්තාත් පදනම මත ෙසේවයට එන්න පුළුවන්. නමුත්, ස්ථිර
තනතුරකට එන්න බැහැ. SSC විධියට විශාම ගිය ෙමොහාන් පීරිස්
මහත්මයා නීතිපති විධියට ආපහු රස්සාවට එනවා. ඇවිල්ලා
ෙදෙවනි වතාවට විශාම යනවා. ඊට පස්ෙසේ අග විනිසුරු විධියට
එනවා තුන්ෙවනි වතාවට. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ආපහු තුන්ෙවනි
වතාවටත් විශාම යනවා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද ඒ විධිෙය් කමයක්
තිෙබන්ෙන්? ඒ විධිෙය් කමයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න අපි
කාටවත් අනුමත කරන්න පුළුවන්ද? ෙම්ක මහා බරපතළ
පශ්නයක්.
අෙප් ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මැතිතුමා මට යම් සිද්ධියක් කිව්වා,
ෙකොළඹ උසාවිෙය් අංක 05 අධිකරණෙය් මෙහේස්තාත්තුමන්ට
අනවශ්ය බලපෑමක් කරලා, සිද්ධියක් වුණාය කියලා. තවත්
කවුරුන් ෙහෝ ඒ ගැන කිව්වා. ඇත්තටම අපි ඒ සිද්ධිය දන්ෙන්
නැහැ. අපි එතැනදී කිසිම ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමක් කරලා නැහැ.
මම ඒ සිද්ධිය දන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒ කාරණය මතු කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ
පරීක්ෂණයක් කරලා, ගත යුතු හැම නීති පියවරක්ම අරෙගන අපි
ඔබතුමන්ලාට දැනුම් ෙදනවා. මින් ඉදිරියට යමක් කරන විට අපි
ඔබතුමන්ලා සමඟ සාකච්ඡා කරන්නත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මම හිතනවා, මම විශ්වාස කරනවා, පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත
කිරීමට සහ යහ පාලනය ඇති කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අපට විතරක් අෙප් රෙට් ජනතාව දීපු mandate එකක් ෙනොෙවයි
ෙම්ක කියලා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා විධියට,
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත්
වුණ ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට කතිරයට ගහන විට ජනතාව ඒ mandate එක
ඔබතුමන්ලාටත් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් කාරණාවලදී අපි
කවුරුත් එකට එකතු ෙවලා යා යුතු ගමනක් තිෙබනවා. නැත්නම්
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් සියලුම අෙප්ක්ෂා භංගත්වයට පත්
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට යම් යම් ෙචෝදනාවලට, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් ෙවන්න පුළුවන්- ෙපොලීසිෙයන් පශ්න
කරන්න පුළුවන්, අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. රෙට් නීතිය
කියාත්මක වීෙම්දී ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීමකින් ෙතොරව ඒවා සිද්ධ
ෙවනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනඥයන්ට ෙදොස් කීම
වැරදියි. ඒක අෙප් පැත්ෙත් අය සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්,
ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්ෙත් අය සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්.
රෙට් නීතිය කියාත්මක කිරීමත් යහ පාලනය තමයි. රෙට් නීතිය
කියාත්මක කිරීම පජාතන්තවාදය තමයි. නමුත් ෙද්ශපාලන
මැදිහත්වීමකින් ෙපොලඹවලා, පළිගැනීෙම් ෙච්තනාවකින් එෙහම
කරනවා නම් වැරැදියි කියලා අපි පිළිගන්නවා. එෙහම ෙදයක්
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙචෝදනා කරන්න ඔබතුමන්ලාට අයිතියක්
තිෙබනවා.
වාද විවාදවලදී අෙප් හිත් රිදුම්, අමනාපකම් ඇති ෙවන්නට
පුළුවන්. අපි ඒවා ඔක්ෙකෝම පෙසක තියලා ජනතාවෙග් අභිලාෂ
ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා දින 100 වැඩ පිළිෙවළට යමු කියලා මම
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ඉතා කරුණාෙවන් ඔබතුමන්ලාට ආරාධනා කරනවා. අෙප් රෙට්
යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ඇති වුණාට පසුව, ආපසු ජනතාව
තමයි තීන්දු කරන්ෙන් කවුද එතුමන්ලාෙග් පාලකෙයෝ ෙවන්න
ඕනෑ කියලා. ඒ අයිතිය අපි ජනතාවට ෙදමු. ජනතාවෙග්
තීන්දුවලට අපි ගරු කරමු; හිස නමමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Leader of the Opposition.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමාෙග් සංකල්පය ඉතාම ෙහොඳයි, ඒ නිසා තමයි අපිත් උදවු
කරන්ෙන්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනඥයන් සහ සමහර මැති ඇමතිතුමන්ලා ෙම් තත්ත්වය
ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. අෙප් පාක්ෂිකයන්ට හිරිහැර කරන විට, වත්තල පාෙද්ශීය සභාවට මැරෙයෝ ඇවිල්ලා පහර ෙදන විට- අපට
අමාරු ෙවනවා ඔබතුමන්ලාට සහෙයෝගය ෙදන්න. ෙමොකද, අපි
අෙප් පාක්ෂිකයන්ෙග් හඬට, ඔවුන්ෙග් දුකට හා ෙව්දනාවට සවන්
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ නිසා පාෙයෝගිකව අපට ෙද්ශපාලනෙය්දී යම් යම්
අමාරුකම් ඇති ෙවයි, ෙම් තත්ත්වය දිගටම ගිෙයොත් කියන
කාරණය මම මතක් කරන්නට කැමැතියි.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

මම ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය
දවස්වල බණ්ඩාරගම පෙද්ශෙය් අෙප් මන්තීතුෙමක් සම්බන්ධවත්
ඒ විධිෙය් පශ්නයක් මතු වුණා. ආරක්ෂක ඇමති විධියට කිසිම
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව තීන්දු තීරණ ගන්න බලය
ජනාධිපතිතුමාට තිබුණා. එතුමා ඒ විධියට තීන්දු තීරණ ගත්තා;
නීතිය කියාත්මක කළා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ වත්තල
පෙද්ශෙය් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයනුත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නීතිය
කියාත්මක කරන්න මැළි ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මට විශ්වාසයක්
තිෙබනවා. නීතිය කියාත්මක කිරීෙම්දී අපි එතුමාට බාධා
කරන්ෙන්ත් නැහැ. රෙට් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට
කරන්න, රෙට් නීතිය කියාත්මක විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි ෙපනී සිටිනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ජනාධිපතිතුමා ගැන අපට අවිශ්වාසයක් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව
අපි දැන්වූ අවස්ථාෙව්දී එතුමා යම් යම් පියවර ගත්තා. නමුත්
පාෙද්ශීය සභාවට දවල් ගිහින් අමු අමුෙව් ෙම් විධියට පහර දුන්
අයට දවසින් ඇප දුන්නා. ඒ අයට දවසින් ඇප දුන්නා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, මම පිළිගන්නවා. ඒ විධිෙය්
අවාසනාවන්ත සිද්ධි ෙදක තුනක් වුණා. මෙග්
මහරගම
ආසනෙය්ත්, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග්
කඩුෙවල ආසනෙය්ත් විපක්ෂෙය් අයෙග් හිත රිෙදන ෙද්වල්
වචනයකින්වත් කියන්න අපි ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අපි හැම
පක්ෂවලටම ඡන්දය දුන්නු ජනතාව, අෙප් දරුෙවෝ විධියට
ආරක්ෂා කළා. ඔබතුමන්ලාට ෙසොයලා බලන්නට පුළුවන් අෙප්
ආසනවල තත්ත්වය. අපි වචනයකින්වත් හිරිහැර කරන්න
දුන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] අපි දැන් ඒ පතිපත්තිෙයන් ඈත්
ෙවලා සිටින්ෙන්. අපිට ඕනෑ සියලු ෙදනාම රැක ගන්නයි.
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[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

*සභාෙම්සය මත තබන ලද ලිපිය:

சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட க தம் :
Letter tabled:

පාර්ලිෙම්න්තුව අ. භා. 8.45 ට, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015
ෙපබරවාරි 05 වන බහස්පතින්දා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.

பி.ப. 8.45 மணிக்கு பாரா மன்றம் அதன
இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ெபப் வாி 05, வியாழக்கிழைம பி.ப. 1.00
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned at 8.45 p.m. until 1.00 p.m. on Thursday, 05th
February, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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ஒ க்கீ
(தி த்தம்) சட்ட
தீர்ப்
வினாக்க

க்கு வாய்

லம்: உயர் நீதிமன்றத்

ஒ க்கீ (தி த்தம்) சட்ட லம்
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .

ல விைடகள்

தனி அறிவித்தல் ல வினா:
ேஹாமாகம மஹிந்த ராஜபக்ஷ வித்தியாலயத்தில்
உ வான ெந க்க
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கல்வி அைமச்சாின கூற்

சிறப் ாிைம :
2015 ெபப் வாி 04ஆம் திகதிய 'சிரச' ெசய்தி அறிக்ைக

ஒ க்கீ (தி த்தம்) சட்ட லம்
இரண்டாம் மதிப் - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட

வித்தியாலயத்தில்

PRINCIPAL CONTENTS
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Appropriation (Amendment) Bill: Determination of
the Supreme Court
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
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CRISIS IN MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE:
Statement by Minister of Education
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News Telecast on “Sirasa TV” on 4th February, 2015
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL:
Read the First Time
APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL:
Second Reading – Debate Adjourned
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ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණය

පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்
Determination of the Supreme Court:

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2015 ෙපබරවාරි 05වන බහස්පතින්දා
2015 ெபப் வாி 05, வியாழக்கிழைம
Thursday, 05th February, 2015
________________________

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු චන්දකුමාර් මුරුෙග්සු මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா

மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .

கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

ேகசு

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණය

ஒ க்கீ

(தி த்தம்) சட்ட லம்: உயர் நீதிமன்றத்
தீர்ப்

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL : DETERMINATION OF
THE SUPREME COURT

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I have an Announcement to make to the House
regarding the Bill titled “Appropriation (Amendment)”.
The Bill certified by the Cabinet of Ministers as urgent
in the national interest was referred to the Supreme Court
by His Excellency the President in terms of Article 122(1)
(b) of the Constitution.
The Supreme Court has determined that in terms of
Article 123(1) of the Constitution, neither the Bill, nor
any of its provisions are inconsistent with the
Constitution.
I order that the Determination of the Supreme Court
be printed in the Official Report of today’s proceedings.
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
1968 අංක 45 දරන එක්සත් ජාතීන්ෙග් පනෙත් 2 වැනි වගන්තිය යටෙත්
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2014 ෙදසැම්බර් 11
දිනැති අංක 1892/37 දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද
නිෙයෝග.- [ විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මහතා ෙවනුවට
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

අය වැය ඇස්තෙම්න්තුව 2015 (සංෙශෝධිත ෙකටුම්පත).- [ මුදල් අමාත්ය
ගරු රවි කරුණානායක මහතා ෙවනුවට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Karuppaiah Velayudam - [Pause.] Not here.
ගරු පී. දයාරත්න මහතා

(மாண் மிகு பீ. தயாரத்ன)

(The Hon. P. Dayaratna)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අම්පාර, මඩවලලන්ද,
තිඹිරිෙගොල්ල විද්යාලෙයහි ෙසේවය කරන පී. අරුණ ශාන්ත
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහම්මාතගම,
මාවනැල්ල පාර, ඩී 83 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.එස්.එම්.
අබුබක්කර් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. C.B. Rathnayake - [Pause.] Not here.
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் வசந்த ெபேரரா)

(The Hon. Lakshman Wasantha Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාතෙල්, ඕවිලිකන්ද,
කිරිමැටියාව, අංක 44 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි අයි.පී. උපාරිස්
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ලුණුවිල ෙපොල්
පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, විද්යාත්මක හා තාක්ෂණික ෙසේවා
නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ෙල්කම් තනතුර දරන ඊ.එස්. ශාන්ත
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Neranjan Wickramasinghe - [Pause.] Not
here.
The Hon. Shehan Semasinghe - [Pause.] Not here.
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Question No. 1.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඒ පශ්නය අහනවා.
ඒ අතර මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙම් කාරණය ෙයොමු
කරවනවා. අද තිෙබන්ෙන් පශ්න හතරයි. පශ්න සඳහා අපි පැයක්
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම විපක්ෂෙය්ත්, ආණ්ඩු
පක්ෂෙය්ත් මන්තීවරු ඉදිරිපත් කරපු පශ්න තිෙබනවා. පශ්න
විශාල පමාණයක් ලැබී තිබුණු නිසා එක මන්තීවරෙයක්ෙගන් එක
පශ්නයයි ගන්ෙන් කියලා පසු ගිය කාලෙය් තීන්දුවක් ගන්නට
ෙයදුණා. ඒ නිසා නැවත වතාවක් පශ්න ලැෙබනකම් හරි පශ්න
තිෙබන මන්තීවරුන්ෙග් පශ්න සංඛ්යාව එකකට වඩා වැඩි කරලා
කලින් විධියට පශ්න තුනක් ඇතුළත් කරන්න කියලා මම
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ගරු කථානායකතුමාත්
එක්ක කථා කරලා ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් හදනවා නම් ෙහොඳයි.
නැත්නම් කාලය අපරාෙද්. ඒකයි පශ්නය. පශ්න අහන්න ෙවන්
කර තිෙබන කාලය නැති වන එකත් පශ්නයක්. ඒ නිසා මම
පශ්නය අහනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Members of the Opposition have not yet referred
Questions for Oral Answers. That is the problem. In
future, we will do that.
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. Shantha Bandara?

2015 ෙපබරවාරි 05

413

414

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(ii)

(The Hon. Shantha Bandara)

(iii)

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් වනෙකොට අපි
විපක්ෂ මන්තීවරු හැටියට පශ්න කීපයක්ම බාරදීලා තිෙබනවා.

(iv)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(v)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා ඔතැන වාඩිෙවලා ඉන්ෙන් ඇයි?

(vi)
(vii)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

එෙසේ නම්, එම ෙවඩි තැබීම ෙහේතුෙවන් තුවාල
ලැබූවන්ෙග් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
තුවාල ලැබූවන්ෙග් නම්, ලිපිනයන් සහ මියගිය
අයෙග් නම් සහ පදිංචිව සිටි ලිපිනයන් කවෙර්ද;
එම ෙවඩි තැබීම සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක්
පවත්වනු ලැබුෙව්ද;
ඒ අනුව ෙවඩි තැබීම සඳහා නිෙයෝග ලබා දුන්
නිලධාරින් හා ෙවඩි තැබූ පිරිස හඳුනාෙගන
තිෙබ්ද;
එෙසේ නම්, එම පිරිස කවුරුන්ද;
එම පිරිසට දඬුවම් ලබා දී තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(The Hon. Shantha Bandara)

ෙම් පැත්ෙත් වාඩිෙවලා ඉන්ෙන් එහා පැත්ෙත් ඉඩ නැති නිසා.
එහා පැත්ෙත් ඉඩ නැති නිසා ෙම් පැත්ෙත් වාඩිෙවලා ඉන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කියන්ෙන් ඒ පශ්න අපි
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන නිසා ඒ පශ්න අහන්න අපට අවස්ථාව
ලබා ෙදන්න කියලායි. [බාධා කිරීමක්] ඒක පටලවා ගන්න එපා.
ෙම් පැත්ෙත් හිටියාට අපි විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

அ

மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறித்தவ மத
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
கு நீர் மாசைடவதற்கு எதிராக ெவ ேவாிய
ரத் பஸ்வல மக்கள் நடத்திய ஆர்ப்பாட்டத்தின்
ேபா
ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ேமற்ெகாள்ளப்
பட்டதா என்பைத ம்;
(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப
ப்பாக்கிப் பிரேயாகத்தின்
காரணமாக
காயமைடந்தவர்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

காயமைடந்தவர்களின் ெபயர்கள்,
கவாிகள்
மற் ம் உயிாிழந்தவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
இ தியாக வசித்
வந்த
கவாிகள் யாைவ
என்பைத ம்;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(iv)

ேமற்ப
ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் ெதாடர்பாக
விசாரைண நடத்தப்பட்டதா என்பைத ம்;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(v)

அதற்கைமய
ப்பாக்கிப்
பிரேயாகம்
ேமற்ெகாள்வதற்கு கட்டைளயிட்ட அதிகாாிகள்
மற் ம்
ப்பாக்கிப்
பிரேயாகம்
ேமற்ெகாண்டவர்கள் இனங்காணப்பட் ள்ளார்
களா என்பைத ம்;

(vi)

ஆெமனில், இவர்கள் யாவர் என்பைத ம்;

(vii)

இவர்க க்கு தண்டைன வழங்கப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Shantha Bandara, the Government
has been formed recently and now only we know who the
Ministers are. So, in future, we will follow that procedure.
Question No. 1- 4530/' 13 - (1), the Hon. Buddhika
Pathirana.
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය
සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Order, Disaster
Management and Christian Affairs:
(a)

රතුපස්වල ෙවඩි තැබීෙම් සිද්ධිය: පරීක්ෂණය
ரத் பஸ்வல

ப்பாக்கிச் சூட் ச் சம்பவம்:
விசாரைண

RATHUPASWALA SHOOTING INCIDENT : INVESTIGATION

4582/’13

2. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික
කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

පානීය ජලය අපවිත වීමට එෙරහිව වැලිෙව්රිය,
රතුපස්වල ජනතාව විසින් ෙගන යන ලද
උද්ෙඝෝෂණයට ෙවඩි තැබීමක් සිදු වූෙය්ද;

Will he inform this House (i) whether the protest against the
contamination of drinking water carried out
by the people of Rathupaswala, Weliweriya
were shot at;
(ii) if so, of the number injured owing to the
aforesaid shooting;
(iii) the names and addresses of the injured and
the deceased;
(iv) whether an investigation has been carried
out with relevance to that shooting;
(v) accordingly, whether the officers who gave
orders to fire and those who performed it
have been identified;

පාර්ලිෙම්න්තුව

415

(vi)

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

(vi)
(vii)
(b)

if so, who the aforesaid group was; and
whether penalties were meted out to the
aforesaid group?

If not, why?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක
මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ඔව්

අනු
අංකය
01
02

ෙසබළ Q
00450

03

ෙක්.පී.ඒ.අයි.
දිසානායක
ආර්.ඒ. වීරසූරිය

ෙසබළ 162604

ෙසබළ 319296

06

ඩී.යූ.ෙක්.
චන්දෙසේකර
ෙක්.එච්.ඩී. එරංග

07

ලලිත් ෙගේ

ෙකෝපල්
316586

ෙජ්.එම්.
තිලකරත්න
ඩිංගිරි සිරිෙසේන

ෙසබළ 456428

04
05

09

10

වී.ඒ. කැළුම් පියනන්ද

11
12
13
14

ඩී.ආර්. පියන්ත
වී.ජී. නිෂාර
තිලකරත්න
එම්.ඩී. චාමික
එල්.එස්. කුමාර

15

එස්. ෙපෙර්රා

08

ටී.ඒ.එස්. පද්මසිරි

තුවාල ලැබූවන්ෙග් නම්, ලිපිනයන්

09

06
07

02

(iii)

බී.එස්. ලක්මාල්

අංක 290/3, ඇඹරුලුව උතුර,
වැලිෙව්රිය.
අංක 78/04, නැදුන්ගමුව, ගම්පහ.
අංක 75/15, ගල්ඔලුව, වැලිෙව්රිය.
අංක 588/ඒ, නැදුන්ගමුව, ගම්පහ.
අංක 22/05, ඌරුෙවල,
නැදුන්ගමුව, වැලිෙව්රිය.
අංක 560/4, නැදුන්ගමුව, ගම්පහ.
අංක 416/56, පින්තුවත්ත,
වැලිෙව්රිය.
අංක 173, උඩුපිල, ෙදල්ෙගොඩ.
අංක 39/13/1,
ෙතන්නෙකෝන්වන්ත, වැලිෙව්රිය.
අංක 39/2, පල්ලියවත්ත,
වැලිෙව්රිය.
ෙපොල්වත්ත පාර, වැලිෙව්රිය.
අංක 28/1, සියපත්විල, වැලිෙව්රිය.
අංක 51 ඒ, වැලිවත්ත, වැලිෙව්රිය.
අංක 416/192 ඒ, පින්තුවත්ත,
වැලිෙව්රිය.
ජයන්ති මාවත, වැලිෙව්රිය.

මිය ගිය අයෙග් නම් සහ පදිංචිව සිටි ලිපිනයන්
අනු අංකය
01

නම
ෙක්.ඒ.ඩී. අකිල
දිෙන්ෂ්
එච්.එස්.ආර්.
ෙපෙර්රා
පී.ආර්.ජී.එන්.
පුෂ්පකුමාර

02
03

(iv)

(v)

ලිපිනය
අංක 476/15, ෙහලන්වත්ත,
වැලිෙව්රිය.
අංක 33, නැදුන්ගමුව, වැලිෙව්රිය.
උඩෙහේන්තැන්න, ගම්පහ.

ෙවඩි තැබීම සඳහා උසස් නිලධාරින් විසින්
නිෙයෝග ලබා දී ෙනොමැත. කලහකාරි පිරිස් විසින්
යුද හමුදාව ෙවතට එල්ල කළ ගල් පහාර, ෙපට්රල්
ෙබෝම්බ පහාර සහ ෙවඩි තැබීම්වලින් සිය ආත්ම
ආරක්ෂාව සලසා ගැනීම සඳහාත් මහජන ජීවිත හා
මහජන ෙද්පළ ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහාත් යුද
හමුදා ෙසබළුන් 10ෙදනකු විසින් ෙවඩි තැබීම සිදු
කර ඇත. එම ෙසබළුන් හඳුනාෙගන ඇත.
ඔව්.

තනතුර
ලා/ෙකො
302211

08

ලිපිනය

නම
එච්.ෙක්.ඩී.එස්.
ෙසනවිරත්න

පුද්ගලයන් 15ෙදනකු

එච්.ෙජ්. චින්තක
ෙපෙර්රා
ආර්.ඩී.එස්. චන්දෙසේන
ටී.පී.එන්.එස්. ෙසේවියර්
වී.පී.එස්. පියශාන්
හිමංග
එම්.ෙක්. ෙපෙර්රා
ෙක්.එස්.පී. චින්තක
ෙපෙර්රා
ෙජ්.ඒ.ඩී. සමීර
ජයෙකොඩි
වී.පී. සුජිත් විෙජ්සිංහ

03
04
05

අනු
අංකය
01

(ii)

නම
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ඩී.එම්.එස්.බී.
රත්නායක

(vii)

ෙසබළ 402342

ෙකෝපල් එස්
319265

ෙසබළ 577319
ෙසබළ 321086

කඳවුර
06 වන ශී ලංකා
පාබල හමුදා ටිෙපෝලි
කඳවුර, මරදාන.
26 ශී ලංකා ජාතික
ආරක්ෂක බලමුළුව,
සපුගස්කන්ද.
යුද හමුදා කඳවුර,
වැලිසර.
යුද හමුදා කඳවුර,
ෙදල්ෙගොඩ.
යුද හමුදා කඳවුර,
ෙදල්ෙගොඩ.
යුද හමුදා කඳවුර,
අහුගම්මන,
ෙදල්ෙගොඩ.
එස්.එල්.එල්.අයි.
අහුගම්මන,
ෙදල්ෙගොඩ.
ඩිෙමෝ කඳවුර,
ෙදමටෙගොඩ.
ඩිෙමෝ කඳවුර,
ෙදමටෙගොඩ.
08 වන ශී ලංකා
පාබල හමුදාව
අහුගම්මන,
ෙදල්ෙගොඩ.

නැත. ගම්පහ මෙහස්තාත් අධිකරණෙය් නඩු අංක
බී 1440/13 යටෙත් නඩු පවරා ඇති අතර, ෙගොනුව
නීතිපති උපෙදස් සඳහා ෙයොමු කර ඇත.

(ආ) ඉහත පිළිතුරු සපයා ඇති බැවින් පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමෙසේයි.
එතැන උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත්වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කියනවා ෙපට්රල් ෙබෝම්බ ගැහුවා කියලා. අපි නම්
ෙකොතැනකවත් දැක්ෙක් නැහැ වාෙග්ම, මාධ්යවත් වාර්තා කර
තිබුෙණ් නැහැ ජනතාව ඒ ෙවලාෙව් ෙපට්රල් ෙබෝම්බ ගහපු බවක්.
ෙම්ක කලින් හදා දීපු උත්තරයක් ෙවන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොලීසියට එම
තත්ත්වය පාලනය කරගන්න ෙනොහැකියි කියලා ෙපොලීසිය විසින්
හමුදාව එතැනට කැඳවනු ලැබුවාද? එෙසේ කැඳවනු ලැබුවා නම්
කවර ෙපොලිස් නිලධාරියාද නිෙයෝග දුන්ෙන්, තමාට ෙමම
තත්ත්වය පාලනය කරගන්න බැහැ, ඒ නිසා හමුදාව කැඳවිය යුතුයි
කියලා?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු මන්තීතුමනි, මහජන සාමය අමාත්යාංශෙයන් ෙපොලීසිෙයන්- ලැබුණු පිළිතුරක් අෙප් ගරු ඇමතිතුමා කිෙයව්වා.
එෙහත් ඔබතුමාත් දන්නවා අපි සියලුෙදනාට ෙම් ගැන පශ්න
ගණනාවක් තිෙබන බව. අපි තීරණය කරන්න ඕනෑ ෙම් ගැන
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ෙසොයා බලන්න අපි ෙවනම ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරනවාද,
එෙහම නැත්නම් ෙම් සභාෙවන් විෙශේෂ කාරක සභාවක් පත්
කරනවාද කියලා. [බාධා කිරීමක්] මම එතැනට ගියා. මම දන්නවා
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා. මම දන්නවා ඒ නිලධාරියාට තානාපති
තනතුරක් හම්බ වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියලා. ඕනෑ නම් ෙකොමිෂන්
සභාවක් පත් කරන්න අපට පුළුවන්. මමයි ඉස්සර ෙවලාම එතැනට
ගිෙය්. පක්ෂ නායකයන් ෙහට හමු වුණාම, ෙකොෙහොමද ෙම් ගැන
කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ පියවර
ගනිමු. මමත් සෑහීමකට පත් වන්ෙන් නැහැ ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව ෙම්
දීලා තිෙබන පිළිතුර සම්බන්ධෙයන්. ඒ සිද්ධිය අවසාන වුණාට
පස්ෙසේත් එදා රෑ ෙවඩි තියාෙගන ගිහින් තිෙබනවා. එදා මට කථා
කරලා ඒ ගැන කිව්වා. අපි මාතර රැස්වීෙම් ඉන්නෙකොට මට කථා
කරලා ඒ සිද්ධිය ගැන කිව්වා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සිද්ධිය ගැන
ඔබතුමාත් දන්නවා; අපිත් දන්නවා. ඒ නිසා ෙම් ගරු සභාවට
අයිතිය තිෙබනවා ඒ අයට ෙවඩි තැබුෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක
ගැන දැනගන්න. එවකට ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත් කිව්වා වරදක් සිද්ධ
වුණා කියලා. පරීක්ෂණය සම්බන්ධෙයන් විතරයි ෙමතැන
පශ්නයක් තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන යහ පාලනය යටෙත් පරීක්ෂා
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි ඔක්ෙකෝම තීරණය කරමු.
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අනික ෙමතැනදි තව පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
සිද්ධිෙය් පධාන කියාකරුෙවකු තමයි පවාහන අමාත්යාංශෙය්
එවකට හිටපු ෙල්කම්, ඒ වාෙග්ම ෙහේලීස් සමාගෙම් සභාපති
ධම්මික ෙපෙර්රා මැතිතුමා. ෙමතැනදි එතුමා සමඟ තිෙබන
සම්බන්ධය ෙමොකක්ද, ෙම් සිද්ධිය වහගන්න එතුමාෙගන්
බලපෑමක් ඇති වුණාද කියන ෙම් ඔක්ෙකෝම කරුණු පිළිබඳව
අපට විභාග කරන්න වනවා. This is a good instance of crony
capitalism.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Question No. 3 - 5020/'14 - (1), the Hon. Ajith
Mannapperuma.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු අගමැතිතුමනි, තිෙදෙනකු ඝාතනයට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා. 15ෙදෙනකුට තුවාල සිදු වී තිෙබනවා. එතැන
කලබලකාරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා නම් ෙපොලීසිය ෙයොදවා එම
තත්ත්වය සාමකාමී කර ගැනීමට හැකියාව තිබුණා. එෙසේ තිබියදී
එතැනට හමුදා කණ්ඩායමක් එනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙර්
තිෙබනවා, කිසිදු ඉහළ නිෙයෝගයක් නැතිව තමයි ෙම් අය එන්ෙන්
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙමොෙහොෙත් මා දැක්කා, මට මතක
විධියට එතැන සිටි බිෙග්ඩියර්වරෙයකු, හැසිරුෙණ් තමන්ව
ආකමණය කරන්න ආපු, තමන්ව යටපත් කර ගන්න ආපු
තස්තවාදී කණ්ඩායමකට පහාර එල්ල කරන ආකාරෙයන්.
එෙලසින් තමයි ෙම් ෙවඩි තැබීම් සහ පහර දීම් සිදු වී තිෙබන්ෙන්.
එතෙකොට ගරු අගමැතිතුමනි, එම හමුදා අනුඛණ්ඩයට එම
ස්ථානය කරා යන්න ඇමතිතුමා කියන විධියට ඉහළ නිෙයෝගයක්
තිබුෙණ් නැහැ, ඉහළ අයෙග් කිසිදු දැනුවත් කිරීමකින් ෙතොරව
තමයි ෙමොවුන් ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියලා පිළිතුෙරන් කියනවා
නම් එය කිසිෙසේත්ම පිළිගන්න බැහැ. ඒ නිසා ඔබතුමා කිව්ව පරිදි
ෙම් පිළිතුර පිළිබඳව කිසිෙසේත්ම සෑහීමකට පත් වන්න බැහැ. ෙමය
මුළුමනින්ම ඒ කියාවලිය යටපත් කිරීම සඳහා සකස් කරන ලද්දක්.
අපට ජනවරමක් ලැබී තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද කියලා අපි ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. පහෙළොස් ෙදෙනකු තුවාල කරලා තිෙබනවා නම්,
තුන් ෙදෙනකු ඝාතනය කරලා තිෙබනවා නම්, ජනතාවෙග්
සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණයකට ෙවඩි තබා තිෙබනවා නම්, ඒ
පජාතන්ත විෙරෝධී ඒකාධිපති වියරුවට එෙරහිව කියා කරන්න
තමයි අපට ජනවරමක් ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා එම ඒකාධිපති
වියරුව විසින් ෙම් රෙට් ජනතාවට එල්ල කරන ලද පහාර, කරන
ලද ෙවඩි තැබීම්, කරන ලද ඝාතන පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා
සාධාරණ පරීක්ෂණයක් ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ෙම් රෙට්
ජනතාවටත් ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Highways, Higher
Education and Investment Promotion, I ask for two
weeks' time to answer that Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙසේවකයන්: උසස්වීම්
ேதசிய ேசமிப் வங்கி ஊழியர்கள் : பதவி உயர்
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4. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)
(i) ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ෙසේවක පිරිසකට
2013.07.01 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි III - II
ෙශේණියට උසස් වීම් ලබා දී තිෙබ්ද;
(ii)

එම උසස්වීම්ලාභීන්ෙග් නාම ෙල්ඛනයක් සභාගත
කරන්ෙන්ද;

(iii)

උක්ත උසස්වීම් ලබා දීෙම්දී උසස්වීම් ලැබිය යුතු
පිරිසක් මඟ හැරී ඇති බව දන්ෙන්ද;

(iv)

අදාළ දිනයට ෙපර විශාම ගිය ෙසේවකයින් පිරිසක්ද
එම උසස්වීම් ලබා දීම සඳහා අදාළ කර ෙගන
තිෙබ්ද;

(v)

ඉහත (iv)හි පරිදි උසස්වීම් ලබා දීමට හැකියාවක්
ෙනොමැති බව දන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන විභාගයක් කරන්න අපි එකඟයි.
ෙමතැන පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා. එම පාෙර් උද්ෙඝෝෂණයක්
තිෙබනවා නම්, බැලුම්මහර පාර වහලා සම්පූර්ණෙයන්ම නුවර
පාෙර් යන්න තිබුණා.

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ேதசிய ேசமிப் வங்கியின் ஊழியர்கள் சில க்கு
2013.07.01ஆம் திகதி
தல் அ
க்கு வ ம்
வைகயில் 111-11 தரத்திற்கு பதவி உயர்
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

(ii)

ேமற்ப பதவி உயர் ெபற்றவர்களின் ெபயர்ப்
பட் யெலான்ைற சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப பதவி உயர்ைவ வழங்கும்ேபா பதவி
உயர்
ெபறேவண் ய
சிலர்
ைகவிடப்பட் ள்ளனர் என்பைத அறிவாரா
என்பைத ம்;

(iv)

குறித்த
திகதிக்கு
ன்னர்
ஓய் ெபற்ற
ஊழியர்கள் சில ம் ேமற்ப பதவி உயர்ைவ
வழங்குவதற்கு
ஏற் ைடயவர்களாக்கிக்
ெகாள்ளப்பட் ள்ளார்களா என்பைத ம்;

(v)

ேமேல (iv) இற்கு அைமய பதவி உயர்
வழங்குவதற்கான இய ைம இல்ைலெயன்பைத
அறிவாரா என்பைத ம்
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(iii)
(iv)
(v)

නැත.
ඔව්.
ෙමම ෙසේවකයින් විශාම යාමට ෙපර III-II
ෙශේණියට උසස් කිරීම සඳහා වූ සම්මුඛ
පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටින ලද අතර, එහිදී ඔවුන්
කඩඉම් ලකුණ ඉක්මවා ලකුණු ලබාෙගන තිබූ
බැවින්, III-II ෙශේණිය ෙවත උසස් කිරීම සඳහා
සුදුසුකම් ලබා තිබුණි.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance:
(a)

(b)

Will he state (i)

whether promotions have been granted to a
group of employees of the National Savings
Bank to Grade III - II with effect from 1st
July, 2013;

(ii)

whether a list of names of the recipients of
such promotions will be tabled;

(iii)

whether he is aware that some employees
who should have been granted promotions
in granting the above promotions have been
overlooked;

(iv)

whether a group of employees who have
retired before the relevant date too have
been granted promotions; and

(v)

whether he is aware that there is no
possibility of granting promotions as
indicated in (iv) above?

If not, why?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Finance)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේය.
(අ)

(i)

(ii)

ඔව්.
2013.07.01 දින සිට බලපැවැත්ෙවන පරිදි බැංකු
ෙසේවකයින් එකසිය තිස්නව ෙදෙනකු අධීක්ෂණ
නිලධාරි (III-III ෙශේණිය) තනතුෙර් සිට විධායක
නිලධාරි (III-II ෙශේණිය) තනතුර දක්වා උසස් කර
ඇත.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ඔව්.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.
කරමි.

ඇමුණුම සභාගත*

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඇමතිතුමාෙගන්
අහන පළමුවැනි අතුරු පශ්නය.
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ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමම උසස්වීම් ලැබීමට නියමිත පිරිසක් මඟ
හැරී තිෙබන එක සම්බන්ධව ඇති ෙල්ඛනය මම ඔබතුමාට ලබා
ෙදන්නම්. එෙහම වුෙණොත් ඔබතුමා ඒ ගැන කටයුතු කරනවාද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමතැන පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා කියන එකද මන්තීතුමා
ඔය කියන්ෙන්?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔව්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් කරුණ සම්බන්ධෙයන් අපි
ෙතොරතුරු ලබා ෙගන ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පරීක්ෂණයක්
කරලා යම් ෙකෙනකුට අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ
අයට සාධාරණයක් ඉටු කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා.
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පවා පැවතුණා. ඒ නිසා මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලන හිතවත්කම්වලට,
තමන්ෙග් වුවමනාකම්වලට, හඳුනා ගන්නා ලද පිරිස්වලට ණය
ලබා දීම සඳහා තමයි ෙමම බැංකුව උපෙයෝගී කර ෙගන
තිෙබන්ෙන්. අවස්ථා ගණනාවකදීම ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව ෙවනුෙවන් විවිධ අවස්ථාවල අය
වැෙයන් මුදල් ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ මහජනයාෙග් මුදල්.
ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුව මුළුමනින්ම ෙද්ශපාලන අරමුණක්
ෙවනුෙවන් උපෙයෝගී ෙකොට ෙගන තිෙබනවා. මහජනයාෙග්
මුදල් විශාල පමාණයක් නාස්ති කර තිෙබනවා; අවභාවිතාෙව්
ෙයොදවා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පන්සලට අයිති සමහර
ඉඩම් උගසට තියලා ලංකා පුත බැංකුෙවන් ණය අරෙගන
තිෙබනවා. දායක සභාව කියනවා, ෙම් ඉඩම අයිති පන්සලටය
කියා. පන්සෙලන් අවුරුදු ෙදකකට විතර තාවකාලිකව ෙපොඩි
කඩයක් දා ගන්න පැවරුවාම, මුළු ඉඩම ම බැංකුවට තියලා ණය
ගන්නවා. එම නිසා ෙම් ලංකා පුත සංවර්ධන බැංකුෙව් ෙද්ශපාලන
මැදිහත් වීම නිසා සිදු කර තිෙබන මහා පරිමාණ වංචා, දූෂණ,
නාස්තිය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා පරීක්ෂණයක් කරනවා ද, ඒ
පිළිබඳව දැනට අර ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග ෙමොනවා ද කියා
දැන ගන්නට කැමතියි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ෙම් පශ්නයට සෘජුව අදාළ ෙනොවුණත්, මෙග් ෙදවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අය වැය
කථාෙව්දීත් සඳහන් වුණා, බැංකුවල රත්තරන් බඩු උකස් තැබූ
අයට ඒවා නිදහස් කරන්න සහනයක් ලබා ෙදනවා කියලා. හැබැයි,
බැංකුවලට ගිය හුඟක් අය කියන්ෙන් උකස් තියපු රත්තරන් බඩු
නිදහස් කර ගන්න ගියාම එම සහනය ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියායි.
එෙහම චකෙල්ඛයක් ඇවිල්ලාත් නැහැ, ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙමොකුත් දැනුම්දීමකුත් නැහැ කියන එක තමයි බැංකුවලින්
කියන්ෙන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

එය ෙම් පශ්නයට අදාළ ෙනොවුණත් ඔබතුමාත්, මමත් හැම
ෙවලාෙව්ම පශ්න අහලා තිෙබන නිසා මම ඒ පශ්නයට උත්තර
ෙදන්නම්. නමුත්, ෙම් අතුරු අය වැය තුළ තිෙබනවා, ෙම්
ෙයෝජනාව කියාත්මක කරනවා කියලා. අනික් එක, එක පාරටම
බැංකුවලට ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. ෙමම උකස් කරපු
රත්තරන් බඩු ෙබ්රා ගන්න බැරිවීමට ෙහේතු ෙමොනවාද කියලා අපට
ෙහොයා ගන්න අවශ්යයි. ඊට පස්ෙසේයි ඒ සම්බන්ධ ෙපොලිය කපා
හරින්ෙන්. ෙම් අය බැංකුවලට එක පාරටම යන්ෙන් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙනොදැනුවත්කමට. රත්තරන් බඩු උකස් කරලා
ෙමෙතක් කල් හිටපු අය තව මාස එක හමාරක්, ෙදකක් ඉඳලා ඒ
සම්බන්ධෙයන් විධිමත්ව කටයුතු කළාට පස්ෙසේ ඒ හා සම්බන්ධ
ෙපොලිය අඩු කරන්න තමයි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, තුන්වන අතුරු පශ්නය
මම අහනවා.
බැංකුවලට අදාළ නිසායි මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ට
දිරි දීමට යැයි කියමින් ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව ආරම්භ කරනු
ලැබූ බව ඔබතුමාත් දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, සමහර අවස්ථාවල ලංකාපුත සංවර්ධන බැංකුව
ෙදන ලද ණය අය කර ගැනීෙම් අනුපාතය සියයට 50ක මට්ටමට

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි සැබෑ තත්ත්වයක් තමයි
තිෙබන්ෙන්. පන්සලට අයිති ඉඩෙම් පශ්නය හැර අෙනක්
කාරණාවලට මට උත්තර ෙදන්නට පුළුවන්. රුපියල් මිලියන
6800ක් දාලා තිෙබනවා. දැනට ෙකොම්පැනි 228 කට එම
බැංකුෙවන් ණය දීලා තිෙබනවා. ඒෙකන් සියයට 68.9ක් nonperforming loans. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි පරීක්ෂණයක් සඳහා
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් කාට ද ණය දීලා තිෙබන්ෙන්,
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද දීලා තිෙබන්ෙන් යන්න සම්පූර්ණෙයන්
ෙසොයා බැලීමට සහ නැවත එම බැංකුව පතිසංස්කරණය කරන්න
කටයුතු කරන්න කියා අෙප් ගරු අගමැතිතුමා නිර්ෙද්ශ කර
තිෙබනවා. ඒ තුළින් ගරු මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සියලු ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් සලකා බලා ෙමහි සැබෑ තත්ත්වය ඔබතුමාට තව
මාසයකින් පමණ ඉදිරිපත් කරන්නම්. අර පන්සල් ඉඩෙම් පශ්නය
ගැන අපව දැනුවත් කිරීමට අවශ්ය කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට
පුළුවන් නම් අගය කරනවා. ඒ පශ්නය ගැන පමණයි මා
ෙනොදැනුවත්ව තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් නිර්මාණය
වී ඇති අර්බුදය
ேஹாமாகம மஹிந்த ராஜபக்ஷ வித்தியாலயத்தில்
உ வான ெந க்க

CRISIS IN MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE, HOMAGAMA

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

423
[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් නිර්මාණය වී ඇති
අර්බුදයට විසඳුමක් ලබා දී දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට
මැදිහත් වන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
පුරා වසර 4ක් පමණ කිසිදු අර්බුදයකින් ෙතොරව දිවයිෙන්
අතිදක්ෂතම ශිෂ්යත්වලාභී දරුවන් දහස් ගණනක් ඉෙගනුම ලබන
ෙහෝමාගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් පවතින එකම ආදර්ශ ජාතික
පාසල වන මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් ඉෙගනුම කරන ෙව්ලාව
ෙවනස් කිරීම සහ අෙනකුත් ෙවනස්කම් හා ෙද්ශපාලන කියා
මාර්ග ෙහේතුෙවන් විශාල අර්බුදයක් නිර්මාණය වී ගුරු ෙදගුරුන්
හා ශිෂ්යයන් මහත් පීඩාවට පත් වී සිටි.
විදුහල්පතිට වඳින්න ගිය ශිෂ්යයන්ට පහර දීෙමන් ශිෂ්යෙයෝ
ෙරෝහල් ගත කළ අතර, එෙසේ පහර දුන් ගුරුවරු අධිකරණයට
ඉදිරිපත් ෙකොට ඇත. එදින කළු ඇඳුම් ඇඳගත් පිරිසක් පාසලට
ඇතුළු වී ඇති බව ෙදමාපියන් දන්වා සිටී.
දහස් ගණන් සිසුන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව සැලසීම රජෙය් පරම
යුතුකමක් වන බැවින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, අගාමාත්යතුමා
ඇතුළු රජෙයන් ෙමම අර්බුදයට ස්ථිරසාර පිළියමක් ෙයොදා ජාතික
පාසල්වල දරුවන්ෙග් ජීවිත ආරක්ෂාව ලබා දීමට අවශ්ය පියවර
ගන්නා ෙලස මම ඉල්ලා සිටිමි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙහට උත්තරයක් ෙදනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද
කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡාව ටිකක් දිග්ගැස්සී තිබුණා. එම නිසා ෙහට
එම පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
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ව්යාපෘතියකට මුල්ගල් තැබීමට පථම පරිසර බලපෑම් තක්ෙසේරු
වාර්තාවක් සකස් කර පූර්ව ලිඛිත අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි.
පරිසර වාර්තාවක් සකස් කර එයට අනුමතිය ලබාෙගන තමයි
ෙමම ව්යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කරන්නට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්,
ඒ ගැසට් නිෙව්දනය අනුව.
නමුත් ෙමම නීතිමය පතිපාදනයන් උල්ලංඝනය කර රුපියල්
ලක්ෂ ෙදසිය හැටක් කාබාසිනියා කරමින් මුල්ගල් තැබීෙම්
උෙළල සිදු කරනු ලැබුවා. මුල්ගල් තැබීෙම් උත්සවයටත් ලක්ෂ
260ක් ගියා.
මධ්ය කඳුකරෙය් දැවැන්ත උමං පද්ධතියක් ඉදි කිරීමටත්,
ජලාශ, විදුලි බලාගාර ඉදිකිරීමටත් ෙමම ව්යාපෘතිය
මඟින්
ෙයෝජනා ෙකරුණා. ෙමම ව්යාපෘතිය ඇරඹීමට පථමව 2008
වසෙර් සිට එවකට වාරිමාර්ග අමාත්යවරයාෙගන් ෙම් පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න කරනු ලැබුවා.
ගරු කථානායකතුමා තමයි ඒ ෙවලාෙව්දී වාරිමාර්ග
අමාත්යවරයා හැටියට සිටිෙය්. ෙම් පිළිබඳව අප ඉදිරිපත් කරන
ලද පශ්නවලට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා එතුමා විසින් ෙකොමිටියක්
පත් කළා. ඒ අනුව අමාත්යවරයා අප නඟන පශ්නවලට පිළිතුරු
ලබා දීම සඳහා විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් 2009.03.18 වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාමර අංක 08 දී පැවැත්වුවා. ෙම් සඳහා අදාළ
ව්යාපෘතිය භාර නිලධාරින්ද, ෙද්ශපාලනඥයන්ද සහභාගි වුණා.
එහිදී එකඟතාවට පැමිණිෙය් පරිසර බලපෑම් ඇගැයීම් වාර්තාව
අනුමත ෙකොටෙගන ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන බවටයි. නමුත්
ෙමම වාර්තාව අනුමතෙකොට ගනු ලැබුෙව් 2011 අෙපේල් මාසෙය්
දීය. මුල්ගල් තබා පසුව වාර්තාව සකස් කෙළේ ව්යාපෘතිය හානිකර
වුවත් ව්යාපෘතිය ඉටු කිරීමට අවශ්ය තත්ත්වය නිර්මාණය වන පරිදි
බවට සාධාරණ සැකයක් මතු වුණා.
පරිසරෙව්දීන්, බුද්ධිමතුන් හඬනඟා එෙරහි ෙවද්දී එම
විෙරෝධතා ෙනොසලකා ඇරඹි ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම්වලින් ෙම් වන
විට ෙකොටසක් නිම කර ඇත. නිම කිරීමට ඇති ෙකොටස් නිම කළ
ෙකොටසට වඩා වැඩිය. ෙම් වන විට සිදු කර ඇති ඉදිකිරීම් කටයුතු
ෙහේතුෙවන් ඉහළ ඌෙව් මධ්යම කඳුකරෙය් විශාල සමාජීය,
පාරිසරික, ආර්ථික හානි ෙම් වන විට වාර්තා ෙවමින් පවතිනවා.
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விைள கள்
ADVERSE IMPACTS OF UMA OYA MULTIPURPOSE
DEVELOPMENT PROJECT

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

කඳු නායයාම, කඳුබිම් පිපිරීමට ලක්වීම, ළිං හා උල්පත්
සිඳීයාම, නිවාස, ආගමික ස්ථාන ඉරි තැලීම්, පිපිරීම් හා ගිලා
බැසීමට ලක් වීම, ෙගොවිබිම් විනාශවීම, ජනතාව අවතැන් වීම,
වන්දි ෙගවීෙම් විවිධ අකමිකතා හා අවිධිමත් කියාවලින් සිදු වීම,
ජනතාවෙග් ෙගොවිතැන් කටයුතු අඩාළ වීම, ජීවන වෘත්තිය අහිමි
වීමත්, එෙසේ අහිමි වීෙමන් ආර්ථික ගැටලුවලට මුහුණ දීමට
සිදුවීමත් ෙමම ව්යාපෘතිෙයන් ෙම් වන විට සිදු වී ඇති හානි
ෙලස සඳහන් කරන්නට පුළුවන්.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සමඟ
උද්ගත වී ඇති සමාජයීය, පාරිසරික, ආර්ථික හානි පිළිබඳව ෙමම
ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු කැමැත්ෙතමි. උමා ඔය බහු
කාර්ය ව්යාපෘතිය 2009.04.29 වන දින මුල්ගල් තැබීමත් සමඟ
ආරම්භ වුණා. පසු ගිය මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන සමෙය් ෙමම
ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරනු ලැබුෙව්ම රෙට් නීති උල්ලංඝනය
කරමිනුයි. ජාතික පාරිසරික පනත යටෙත් පකාශිත 1993 ජූනි
24වන දින අංක 772/22 දරන ගැසට් නිෙව්දනයට අනුව ෙමවැනි

පසු ගිය දවස්වල මාධ්ය හරහා ෙම් පිළිබඳව වාර්තා කරනු
ලැබුවා. ෙමම ව්යාපෘතිය ෙහේතුෙකොටෙගන යයි සැක කළ හැකි
පරිදි ළිංවල වතුර හිෙඳන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා; නිවාසවල
බිත්ති
පුපුරන්න
පටන්
ෙගන
තිෙබනවා;
පන්සල්
ෙගොඩනැඟිලිවලට හානි සිදු වන්නට පටන් ෙගන තිෙබනවා; දිය
සීරා හිෙඳන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් විධිෙය් සමාජීය,
පාරිසරික ගැටලු රාශියක් ෙම් ව්යාපෘතිය විසින් ෙම් වනෙකොටත්
සිදු කරමින් තිෙබන බව පැහැදිලියි. එෙසේම මීට වැඩි හානියක්
ඉදිරිෙය් දී සිදු වන බව අපෙග් විශ්වාසයයි. එහි ආසන්නතම
විනාශය වාර්තා වන්ෙන් බණ්ඩාරෙවල පෙද්ශෙයනුයි.
මකුල්ඇල්ල, එෙගොඩගම, ෙවෙහරගලතැන්න, කුරුඳුෙගොල්ල,
හීල්ඔය, මැදෙප්රුව, පල්ෙල්ෙප්රුව යන ගාම නිලධාරි වසම්වල
පානීය ළිං 120ක් පමණ සම්පූර්ණෙයන් හිඳී ෙගොස් ඇති අතර
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තවත් ළිං 150ක පමණ ජල මට්ටම ශීඝෙයන් අඩු ෙවමින්
පවතිනවා. නිවාස 90ක් පමණ ඉරි තලා පුපුරා ෙගොස් ඇති අතර
ෙපොෙළොව විශාල ඉරිතැලීම් හා පිපිරීම්වලට ලක්ව තිෙබනවා.
ෙමම තත්ත්වය කම කමෙයන් ව්යාප්ත ෙවමින් පවතිනවා. ඒ
ජනතාව තුළ විශාල බියක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් නිවාස
කඩා වැෙට්විද, තමන්ෙග් ළිංවලට ෙමොකක්ද ෙම් සිදුෙවමින්
තිෙබන්ෙන්, තමන්ෙග් ඇස් ඉදිරිපිටම ෙපොෙළොව පුපුරා යමින්
තිෙබනවාය කියන ෙම් කරුණු පිළිබඳව විශාල බියක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම ව්යාපෘතිය මඟින් විශාල පරිසර හානියක්
ඇතිෙකොට තිෙබනවා.
උමාඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිෙය් පධාන උමඟ කිෙලෝ මීටර්
15.2ක් දිගින් යුක්ත වන අතර එම උමඟ ෙම් විශාල වශෙයන්
ජනාවාස වූ ගම්මාන යටින් ඉදි ෙවමින් පවතිනවා. උමඟ යන්ෙන්
ජනතාව පදිංචි ෙවලා සිටින ගම්මාන යටිනුයි. එම උමෙඟන්
කිෙලෝ මීටර් 4ක් පමණ ඉදිකරන විට ෙමම තත්ත්වය පැන නැඟී
තිෙබනවා. එම උමෙඟ් තවත් කිෙලෝ මීටර් 11ක දුරක් ඉදි කිරීමට
නියමිතව තිෙබනවා. දැනට ඉදි කර තිෙබන්ෙන් කිෙලෝ මීටර් 4ක්
පමණයි. කිෙලෝ මීටර් 4ක් ඉදි කරපු එෙක් පතිඵලය තමයි ෙම්.
තවත් කිෙලෝ මීටර් 11ක් ඉදි කිරීමට නියමිතව තිෙබනවා. ඒ
වනෙකොට කවර තත්ත්වයක් ඇති ෙව්විද?
පිදුරුතලාගල කඳු මුදුෙනනුත්, ෙහෝර්ටන් තැන්ෙනනුත් උපත
ලබා ෙපෝෂිත වන උමා ඔය ඌෙව් මහාඔය නම් ෙව්. ෙමම ඔය
කිෙලෝ මීටර් 75ක් දුරට ගලා බසී. ෙමම උමාඔය නිම්නෙය් ලක්ෂ
සංඛ්යාත ජනතාවක් ජීවත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් ජීවිත රඳා
පවතින්ෙන් ෙමම දියදහර මතයි. එපමණක් ෙනොව මහවැලි මහා
ව්යාපාරෙය් රන්ටැෙඹ් ජලාශයට ෙමම ඔෙය් ජලය එකතු වී
මහවැලි 'සී' හා 'බී' කලාපවලටද දියවර සපයනවා. එෙලසම
මිණිෙප් අමුණටත්, උමාඔෙය් දියවර දායකත්වය සපයනවා. ඒ
අනුව බලන කල බදුල්ල, නුවරඑළිය, අම්පාර, මාතෙල්, මහනුවර,
ෙපොෙළොන්නරුව හා මඩකළපුව දිස්තික්කවලටද ෙමම උමාඔය
දියවර සපයනවා. ෙම් සා මහා ෙමෙහයක් කරන උමාඔය, පැවති
ආණ්ඩුෙව් රාජපක්ෂලාෙග් සංවර්ධන සිහින සැබෑ කිරීම උෙදසා,
එනම් හම්බන්ෙතොට ගුවන් ෙතොටුපළ හා වරාය දක්වා ෙමම ජලය
ෙගන යාමට සැලසුම් කරනු ලැබුවා. කැෙන්ඩියානු රජය ෙඩොලර්
මිලියන 250කට ඇස්තෙම්න්තු කළ ෙම් ව්යාපෘතිය
රාජපක්ෂලාෙග් වුවමනාව මත ඉරාන ණයක් ෙලස ෙගන ෙඩොලර්
මිලියන 532කින් නිම කිරීමට එකඟ වුණා. කැෙන්ඩියානු රජෙය්
ආධාර මත ෙඩොලර් මිලියන 250කට තමයි ෙම්ක ඇස්තෙම්න්තු
කර තිබුෙණ්. ඒක ෙඩොලර් මිලියන 532ක් වුණා. එහි
ෙකොන්තාත්තුව ඉරානෙය් පරාබි ෙකොම්පැනියට කිසිදු ෙටන්ඩර්
කැඳවීමකින් ෙතොරව ලබා දුන්නා. අර හැම ව්යාපෘතියක් වාෙග්ම
ෙමම ව්යාපෘතිය ලබා දී තිෙබන්ෙන්ත් කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින්
ෙතොරව සැබෑ මුදල වාෙග් ෙදගුණයකටයි. මහා පරිමාණ
ව්යාපෘතිවලින් මහා පරිමාණ වංචා සිදු වූවා වාෙග්ම මහා පරිමාණ
විනාශයන්ද සිදු ෙවමින් තිෙබනවා.
ෙම් තත්ත්වය තුළ උමාඔය ව්යාපෘතිය ආශිතව පැන නැගී ඇති
පහත ගැටලු පිළිබඳව අදාළ අමාත්යවරයා පිළිතුරු ලබා ෙදනු
ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා.
1.

උමාඔය ව්යාපෘතිෙය් පාරිසරික ඇගැයීම් වාර්තාව මුල් ගල
තැබීෙමන් පසුව ඉදිරිපත් කිරීම සම්මත පටිපාටිය
උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොවන්ෙන්ද?

2.

ව්යාපෘතිය ආශිතව ෙම් දක්වා උද්ගත වී ඇති පාරිසරික හා
සමාජීය ගැටලු සමාෙලෝචනය සඳහා ගනු ලැබ ඇති පියවර
කවෙර්ද?

3.

හඳුනා ගනු ලබන හානි පූරණය ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල්
පදානය කිරීමක් සිදු ෙනොවන්ෙන්ද?
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4.

ව්යාපෘතිෙය් මූල්ය අකමිකතා සහ ඊට වග කිව යුත්තන්
ෙසොයා බැලීම සඳහා ගන්නා වූ කියා මාර්ගය කුමක්ද?

5.

අදාළ විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන්, පරිසරෙව්දින් සම්බන්ධ කර
ගනිමින් සමස්ත ව්යාපෘතිය නැවත සමාෙලෝචනය කර ඒ
පිළිබඳව විද්යානුකූල නිගමනයකට එළඹීමට පියවර ගනු
ලබන්ෙන්ද?

ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා (මහවැලි සංවර්ධන හා
පරිසර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹார - மகாவ
மற் ம் சுற்றாடல் பிரதி அைமச்சர்)

அபிவி த்தி

(The Hon. Aluvihare Wasantha - Deputy Minister of
Mahaweli Development and Environment)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විෂය
සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්ෙන්
මමයි. ජනාධිපතිතුමා තමයි ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්ෙන්. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් සම්පූර්ණ වාර්තාවක් මම ෙහට ෙමම ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ෙහෝමාගම මහින්ද රාජපක්ෂ විද්යාලෙය්
නිර්මාණය වී ඇති අර්බුදය: අධ්යාපන
අමාත්යතුමාෙග් පකාශය

ேஹாமாகம மஹிந்த ராஜபக்ஷ
வித்தியாலயத்தில் உ வான ெந க்க
கல்வி அைமச்சர கூற்

:

CRISIS IN MAHINDA RAJAPAKSA COLLEGE,
HOMAGAMA: STATEMENT BY MINISTER OF
EDUCATION
ගරු අකිල
අමාත්යතුමා)

විරාජ්

කාරියවසම්

මහතා

(අධ්යාපන

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා
විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ඇසූ පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
වත්මන් රජය ජාතික පාසල් සම්බන්ධෙයන් සමාන
පතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බැවින් ෙහෝමාගම මහින්ද
රාජපක්ෂ විද්යාලෙය් ද පාසල නිමා කරන ෙව්ලාව ප.ව. 1.30
වශෙයන් ෙවනස් කිරීමට තීරණය කරන ලදී. එෙතකුදු වුව ද
අෙනකුත් පාසල්වල ෙමන්ම විෂය බාහිර කියාකාරකම් සඳහා
පාසල් ෙව්ලාෙවන් පරිබාහිරව කටයුතු කිරීමට කිසිදු බාධාවක්
ෙනොමැත. පාසෙල් ගුරුවරුන් 124 ෙදනකුෙග් අත්සනින් ඔවුන්
පත්ව ඇති පීඩාවන් මා ෙවත ලිඛිතව ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති බවත්
ෙමම තීන්දුව ගැනීෙම්දී එම ඉල්ලීම ද සැලකිල්ලට භාජනය කළ
බවත් දන්වා සිටිමි.
2015.01.29 දින පාසෙල් යම් අසහනකාරී තත්ත්වයක් මතුව
තිබූ අතර, ඒ පිළිබඳව ෙපොලීසිය විසින් සහ අධ්යාපන
අමාත්යාංශෙය් බලධාරින් විසින් අවශ්ය නිසි පරීක්ෂණ පවත්වා
ඇත. එම පරීක්ෂණවල පතිඵල අනුව ඉදිරි කියා මාර්ග ගනු ලබන
බව දන්වා සිටිමි. ෙම් වන විට පාසෙල් කටයුතු සාමාන්ය අයුරින්
කියාත්මක වන අතර, සිසුන්ෙග් හා ගුරුවරුන්ෙග් ආරක්ෂාව
පිළිබඳව ගැටලුවක් ෙනොමැති බව ද දන්වා සිටිමි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Next, there is a Question of Privilege to be raised by
the Hon. Mahindananda Aluthgamage.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I will refer this matter to the Hon. Speaker.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

වරපසාද : 2015 ෙපබරවාරි 04 වන දින
"සිරස" පවෘත්ති විකාශය
சிறப் ாிைம: 2015 ெபப் வாி 04ஆம்
திகதிய 'சிரச' ெசய்தி அறிக்ைக

PRIVILEGE: NEWS TELECAST ON "SIRASA TV"
ON 4TH FEBRUARY, 2015
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් "සිරස" රූපවාහිනී
නාළිකාෙව් සවස 7.00 පවෘත්ති විකාශෙය්දී මඩකලපුව දිස්තික්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී පී. අරියෙන්තන් මහතා විසින් පකාශයක්
නිකුත් කරමින් මම ඒ මන්තීවරයාට රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක්
ලබා ෙදන බවටත්, ෙකොළඹින් නිවසක් ලබා ෙදන බවටත්
ෙපොෙරොන්දු මත රජයට එක් වන ෙලස මීට අවුරුද්දකට කලින්
එතුමාට ෙයෝජනා කළ බව සඳහන් විය. එතුමාෙග් පකාශෙයන්
පස්ෙසේ වැලිඅමුණ කියන පුද්ගලෙයක් දුරකථනය මඟින් ඒ
නාළිකාවට සම්බන්ධ ෙවලා වහාම රහස් ෙපොලීසිය මඟින් ෙමොහුව
අත් අඩංගුවට ගත යුතුය කියලා පකාශයක් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අරියෙන්තන්
මන්තීතුමා සමඟ හිනා ෙවලා තිෙබනවා, එකම දවසක්වත් කථා
කරලා නැහැ. මෙග් කිසිදු සම්බන්ධයකුත් නැහැ. මම නීතිඥයකු
මාර්ගෙයන් එතුමාෙගන් රුපියල් මිලියන 500ක් වන්දි ඉල්ලලා
එන්තරවාසියක් යැව්වා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම
ඒ කටයුත්ත ෙවනම කරනවා.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! What is your point of Order, Hon.
Dinesh Gunawardena.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Mr. Deputy Chairman of Committees, I would like to
bring to your notice - ගරු අගාමාත්යතුමාත් සිටින අවස්ථාෙව්දී
ගරු කථානායකතුමා පක්ෂ නායකයන්ට දැනුම් දුන්නා, ජනවාරි
20 වන දින විවාදය සජීවි ෙලස විකාශනය වන බව. ඒ විකාශය
සජීව ෙලස සිදු වන බව ගරු කථානායකතුමා පකාශ කරනවා. එය
2015 ජනවාරි 20 වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 40 වන තීරුෙව්
ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා.
"පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ කටයුතු සජීවී ෙලස විකාශය වන නිසා
මන්තීවරෙයක් තම කථාව කරන අවස්ථාෙව් කරුණාකර ගරු
මන්තීතුමන්ලා නිශ්ශබ්දව තම අසුන්වල ඉන්න."

But, Hon. Deputy Chairman of Committees, there was
no live telecast. - [Interruption.] First, I would like to
raise the issue. - [Interruption].
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

මම විශ්වාස කරනවා ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් අසත්ය ෙචෝදනා
එල්ල කරමින් රහස් ෙපොලීසිය හරහා මන්තීවරු අත් අඩංගුවට
ගන්නයි කියලා. දැන් තිස්ස අත්තනායක මන්තීතුමා ෙගදර හිටියදී
එක වරටම රහස් ෙපොලීසිය ඇවිල්ලා අත් අඩංගුවට ගත්තා.
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විධියට
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට අෙප් වරපසාද උල්ලංඝනය
වීමක් සිද්ධ ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please read out whatever is contained
in the letter. Do not go out of it.
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඒක තමයි කියන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියා ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ෙමෙහම සිද්ධියක් ෙවලා
නැහැ. එතුමා අවුරුද්දකට කලින් හීෙනන් දැකපු එකක් ගැනයි
කියන්ෙන්. ෙම්ක පැහැදිලිවම මා අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා
කරන වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Member, please raise your point
of Order.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Sir, there was no live telecast of the Debate. I would
like you to bring that to the notice of the Hon. Speaker
and ask as to why this happened and who the officers
responsible for this are, because the Hon. Speaker had
given an assurance to the House that there will be a live
telecast of the whole Debate. - [[Interruption.]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Leader of the House.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I have one more point to raise. In addition, I would
like to request that the Budget Debate in full be telecast
live. I request the Hon. Prime Minister to keep to his
words.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙමොන වගන්තිය යටෙත් ද ෙමම ඉල්ලීම කරන්ෙන් කියා මම
දැනගන්න කැමැතියි.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
මට පුදුමයි, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සජීව විකාශය
මතක් කිරීම. ෙම්ක මම ගරු කථානායකතුමාට ඉදිරිපත් කළා.
එවකට 2013 අය වැෙයන් ගරු කථානායකතුමා ෙම්ක හරි කියා
පටන් ගත්තා. ඒක හිටපු ජනාධිපතිතුමා සහ හිටපු ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යතුමා නැවැත්තුවා. එම නිසා අෙපන් ෙම් පශ්නය
අහන්න එපා. ඇයි, එදා ෙම්ක නැවැත්වුෙව් කියා ඔබතුමා අහන්න.
අපි විනිවිදභාවය ඇති කර තිෙබනවා. මතක තියා ගන්න. ෙම්වා
ෙමොකටද කියා ඔබතුමන්ලා තමයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියදී
ඇහුෙව්. [බාධා කිරීම්] ෙම් වාෙග් ලජ්ජා සහගත පකාශ කරන්න
එපා. ඔබතුමන්ලා ඒ වාෙග් හැසිෙරන්න එපා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

Sir, I raised a point of Order. I have the right to ask
why an Order given by the Hon. Speaker is being
violated.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ஒ க்கீ

What is the Section?

(தி த்தம்) சட்ட

லம்

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Why is his Order being violated? ගරු කථානායකතුමා
ලබා දුන්න නිෙයෝගයක් violate කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

"2014 අංක 41 දරන විසර්ජන පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මහතා
විසිනි.
நிதி அைமச்சர் மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க அவர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
Presented by the Hon. Ravi Karunanayake, Minister of Finance.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That matter will be looked into. - [[Interruption.] Yes,
Hon. Prime Minister.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

பாரா

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතැන පශ්න ෙදකක්
මතු වුණා. එක පශ්නයක් අෙප් සභානායකතුමා ඇහුවා, ෙමොන
ස්ථාවර නිෙයෝග යටෙත්ද කියා. මම ඒකට එකඟ වනවා. මම
ෙම්කට පිළිතුරක් ෙදන්නම්. ඇත්ත වශෙයන්ම කථානායකතුමා
ෙම් ගැන සඳහන් කරපු නිසා අපි කථානායකතුමා මුණ ගැහිලා ෙම්
සජීව විකාශය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. ෙමොකද සජීව
විකාශය අපිට වුවමනා ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ බව විරුද්ධ
පක්ෂෙය් සිටියදීත් කිව්වා. එදා අපිට ෙම්ක ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ
ගැන ෙසොයා බලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ෙම් සජීව විකාශය අපි
ලබා ෙදන්න ඕනෑ. කථානායකතුමා ෙම් ගැන කිව්ව නිසා පක්ෂ
නායකයින් කැෙඳව්වාම අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු. සජීව විකාශය
අෙප් දින සියෙය් වැඩසටහෙන් ෙකොටසක්. අපි ෙදපාර්ශ්වයම
ඒකට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් කල් සජීව විකාශය
කරන්න බැරි වුණා. නමුත් දැන් සජීව විකාශය කිරීෙම්
අතපසුවීමක් තිෙබනවා නම් ඒක ෙසොයා බලා නිවැරැදි කරලා
ඉදිරියට ෙගන යමු. නමුත් එක කාරණයක් මම මතක් කරන්නම්.
සජීව විකාශය කරනවා නම් අෙප් හැසිරීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම
බලන්න ඕනෑ. As soon as the Hon. Speaker comes, we will
meet and sort it out. We must have the live telecast as soon
as possible.

மன்ற அ

வல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That the following provisions shall have effect with respect to the
Business of this day's Sitting of Parliament :(a)

That the Second Reading of the "Appropriation (Amendment)
Bill", presented this day be proceeded with this day; and

(b)

That immediately after the Bill to which this order applies has
been read a second time, it shall be considered in Committee of
the whole Parliament."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
ஒ க்கீ

(தி த்தம்) சட்ட

லம்

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 1.36]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Finance)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "විසර්ජන (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.
ෙමම අවස්ථාව මට ලබාදීම සම්බන්ධව මම අගය කරනවා. අපි
2015 ජනවාරි මාසෙය් 29වැනිදා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා අදහස් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
මුලින්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් මිනිත්තු 4ක් 5ක් කථා කර ඊට පස්ෙසේ
අය වැය විවාදය අවසානෙය්දී අදහස් පළ කරන්න තමයි මම අදහස්
කෙළේ. එතෙකොට සැබෑ තත්ත්වය සම්බන්ධව සියලුම
මන්තීවරුන්ට
උත්තර
ෙදන්න
පුළුවන්.
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් උපෙදස් පරිදි අතුරු අය
වැය අපි ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී අපට අවශ්ය
වුණා, යම් විධියක විෂමතාවක් තිෙබන වියදම් ඉවත් කරලා
ජනතාවට ෙසතක් ලබාගන්න පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කරලා
අහිංසක ජනතාවට කිසිම පීඩාවක් ඇති ෙනොවන විධියට අතුරු අය
වැය ඉදිරිපත් කරන්න. සියලුම මන්තීවරුන්ෙග් අදහස් අනුව
සියයට 99ක සාර්ථකත්වයක් අපි ලබා ෙගන තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. පශ්න ෙදක තුනක් තිෙබනවා. නමුත් මම නැවත
මතක් කරන්ෙන් සියයට 99ක සාර්ථකත්වයක් ජනතාවකට[බාධා කිරීම්] ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ දඟලලා අපි ෙම්ක
දවස් 21න් දීම පුදුමයක් ෙලස ඔබතුමන්ලා සලකනවා. නමුත්
ඉදිරි දැක්මක් සහිතව ජනතාවට උදවු කරන්නයි අපට ඕනෑකම
තිෙබන්ෙන්. එක්ෙකෙනකුෙග් ෙදෙදෙනකුෙග් සාක්කුවලට යන
මුදල් නවත්වලා ඒවා අපි ජනතාවට ලබා ෙදනවා කියන එක තමයි
අප ෙමතැනදී මතක් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට කියන්න පුළුවන් එකම ෙදය තමයි,
රෙට් ආර්ථිකය ඉතාම භයානකකාරී තත්ත්වයක තිෙබනවාය
කියන එක. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නා අවස්ථාෙව්දී අපට ලැෙබන්න
තිබුණු සියලු ෙතොරතුරු ලැබුෙණ් නැති නිසා අපට යම් විධියකට
ව්යංගෙයන් තමයි උත්තර ෙදන්න සිදු වුෙණ්. නමුත් ෙම් දවස් 21,
22 තුළින් අපට ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ඊට
වඩා භයානකකාරී තත්ත්වයක් තිෙබනවාය කියලා. ආර්ථිකය
හදන්න බැහැ කියන එක ෙනොෙවයි. නමුත් ෙකොතරම් දුරට ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටී තිෙබනවාද කියන එක තමයි අප ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්ෙන්. මම ෙම් ගරු සභාෙව් ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ඉන්නා ෙකෙනකු විධියට වගකීමකින් ෙම් කාරණය
කියන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, අපට ජාත්යන්තරය සමඟ ගනුෙදනු
කරන්න තිෙබනවා. ආර්ථික ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙගන්වා ගන්න
තිෙබනවා. නමුත් ඒ සැබෑ තත්ත්වය ගැන කියන එක මම
හිතන හැටියට මෙග් යුතුකමක්. රෙට් ආර්ථිකය කඩා වැටිලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවාද අනුගමනය කෙළේ? ඒ කියන විගසම අප
මතක තබා ගන්න අවශ්යයි, ගීසිය ගැන. "ආශ්චර්යවත් රටක්"
කියලා කථා කළ ගීසිය අද බංෙකොෙලොත් ෙවලා ෙකොටඋඩ ගිහින්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් තමයි ෙම් අවස්ථාෙව්දී අප ඇස්තෙම්න්තු
කළා, අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පූර්ණ ණයබරතාව. එය රුපියල්
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ෙකෝටි හයලක්ෂ අසූඅටදහසකට තමයි අප ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ.
නමුත් දැන් ෙමය ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන ආකාරයට රුපියල්
ෙකෝටි නවලක්ෂ විසිතුන්දහසකට විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
මම කියන්ෙන් about all contingent liabilities. ඒක
සම්පූර්ණෙයන් සියයට සියයක් ෙනොෙවයි. සම්පූර්ණ අවදානම්
තත්ත්වය තමයි, ෙමතැන ෙහළිදරව් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ගැන
කියන එක මෙග් යුතුකමක්. නැත්නම් හිතයි, සම්පූර්ණෙයන් ඒ
තත්ත්වය කියලා. අපි දැනට ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබන ආකාරය
අනුව රුපියල් ෙකෝටි නවලක්ෂ විසිතුන්දහසකට ෙමය වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් කවුද උත්තර ෙදන්ෙන්? අහලා
තිෙබන පශ්නය යටපත් කර තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට
ඉරානෙය් ණය වාෙග් ෙද්වල් සම්පූර්ණෙයන් ගණනය කරලා
නැහැ. දැන් අපි ඒවා ගැන ෙසොයා බලන ෙකොට තමයි, ඒවා ගැන
ෙහළිදරව් ෙවන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි
ඔබතුමන්ලා සියලු ෙදනාම දන්නවා, අප ඉදිරිපත් කර තිබුණු
අතුරු අය වැය තුළින් අප කපා හැරිෙය්, අනවශ්ය පාග්ධන වියදම්;
නාස්තිකාර පාග්ධන වියදම් බව. ඒෙකන් අප යම් පතිශතයක් ලබා
ගත්තා. ෙම් සියලුම ෙල්ඛන දැනටමත් පුස්තකාලෙය් තිෙබනවා,
ඔබ සියලු ෙදනාෙග් අධීක්ෂණය සඳහා. අපි එෙසේ අනවශ්ය වියදම්
කපා හැරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් විධියක අලුත් ආදායම් උපයන
කමයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම්ක කිසිෙසේත්ම සාමාන්ය
ජනතාවට බලපාන්ෙන් නැහැ.
ෙම්ෙකන් පශ්න ෙදකක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි
මන්දිර බද්ද සහ වාහන බද්ද සම්බන්ධව. මෙග් යුතුකමක් තමයි,
ඒ සම්බන්ධව නිවැරදි කිරීමක්, පැහැදිලි කිරීමක් කර ඒ තුළින්
අන්තිමට ෙම් සියලු මන්තීවරුන් අහපු පශ්නවලට උත්තර ලබා
දීම. අපි මන්දිර බද්ද යන්ෙනන් අදහස් කෙළේ ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට්
ෙගවල් ලක්ෂ ගණනක් තිෙබනවා. පසු ගිය අවුරුදු දහය, ෙදොළහ
තුළ යම් විධියකින් අනිසි මට්ටමට ආදායම උපෙයෝගි කර ෙගන,
වල්මත්ව ෙගවල් හදා ෙගන තිෙබනවා. එෙසේ ඉදි කර තිෙබන
ඒවාෙයන්, මන්දිර වාෙග් ෙපෙනන නිවාසවලින් තමයි ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙමම බද්ද අය කරන්න හදන්ෙන්. එෙහම නැතුව
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ එවැනි නිවාස තිබුණු අයට කිසිෙසේත්ම
ෙමයින් පශ්නයක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන වැරදි ෙලස
අර්ථකථනය කිරීමට අවශ්යතාවකුත් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
ක්ෂය කිරීෙම් පද්ධතිය තුළින් අප ඒ බර පුළුවන් තරම් අඩු කරලා,
අපිට අවශ්ය ෙවන්ෙන් ෙගවල් 1000කින්, 1500කින් අය කරලා
ෙම්ෙකන් රුපියල් බිලියන එකහමාරක් -රුපියල් මිලියන 1500ක්විතර ෙසොයා ගන්න විතරයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අප ෙම්ක
පුළුවන් තරම් සරල කරලා විවෘත කරනවා. ෙම්ක කිසිෙසේත්ම
කවුරුවත් පසුපස යන එකක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක යම් විධියකින්
විවෘත කරලා, කැමැත්ෙතන් ෙගවන්න පුළුවන් හැකියාව ඇති
කිරීම තමයි අපෙග් අරමුණ. ඒ කියන්ෙන් රෙට් ෙගවල් 1000ක්,
1500ක් තමයි ෙම්කට යටත් වන්ෙන්. එෙහම අයට රුපියල් ලක්ෂ
දහයක් ෙගවන්න බැරි නම් ෙම් රෙට් පශ්නයක් ඇති. ෙමොකද,
ෙගයක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 2000ක් විතර වියදම් කරනවා නම්
රෙට් අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් ආෙයෝජනය කිරීමට ඒෙකන්
රුපියල් ලක්ෂ දහයක් වියදම් කරන්න බැරිද? ෙමන්න ෙම්ක තමයි
අෙප් තිෙබන එකම අරමුණ.
ෙදවැනි එක තමයි, වාහන බද්ද. අපිට අවශ්ය වුෙණ්, අහිංසක
ජනතාවට 1000ccවලට වඩා අඩු වාහනවලට බදු ලිහිල් කිරීමක්
ලබා ෙදන්නයි. [බාධා කිරීම්] ෙප්නවාෙන්, රෙට් තිෙබන
පජාතන්තවාදය. කිසිම ඇඟිලි ගැසීමක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙම් වාෙග් එන්න පුළුවන්ද? [බාධා
කිරීම්] ඒවාට ඇඟිලි ගැසීම් කළා. දැන් බලන්න. කිසි ඇඟිලි
ගැසීමක් නැහැ. ඒ පශ්නය අධිකරණයට භාර දීලා තිෙබනවා. අෙප්
මන්තීවරෙයක් එන එක ගැන අපට සතුටුයි. කවුරුවත් ඒ පශ්නය
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පස්ෙසේ යන්ෙන් නැහැ. මතක තබා ගන්න. අශික්ෂිත පාලනය නැති
කරලා ඔන්න, යහ පාලනයක් ෙගනැල්ලා තිෙබන යුගය තමයි අපි
ඇතිකර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කියන්න කැමැතියි, 1000ccවලට වඩා
අඩු වාහනවලට අපි සියයට පහෙළොවකින්, සියයට විස්සකින් තීරු
බදු අඩු කරලා තිෙබනවා කියා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, electric
වාහනවලට සියයට පහට අඩු කරලා තිෙබනවා. ඩීසල්, ෙපටල්
වාහනත්, හයිබිඩ් වාහනත් අතර සියයට120ක විතර පරතරයක්
තිබුණා. අපට අවශ්ය වුණා ඒ විෂමතාව ඉවත් කිරීමට. ඒ පරතරය
අඩු කිරීමට අපි සියයට 40ක බද්දක් දැම්මා. ඒ තුළින් ආදායමක්
උපයා ගැනීම තමයි අපට අවශ්ය වුෙණ්. නැත්නම් කිසි ෙසේත්ම
හයිබිඩ්වල මිල ඉහළ දැමීම ෙනොෙවයි. අෙනක් ඒවා කිසි ෙසේත්ම
ෙවනස් කරලා නැහැ. අපට ෙපනුණා හයිබිඩ් අතර තිෙබන ෙවනස
සියයට 85ක් බව. මීට ෙපර ආනයනය කළ ෙපටල් හා ඩීසල් රථ
වාහන දැන් හයිබිඩ්වලට ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පරතරය අඩු
කිරීමත්, ඉදිරිෙය්දී exchange control පශ්නයක් ඇති ෙනොවන
විධියට කටයුතු කිරීම සඳහාත් තමයි ඒ වාහන බද්ද අපි පනවලා
තිෙබන්ෙන්.
තුන්වන එක තමයි, Super Gain Tax එක. අපි ෙබොෙහොම
ඕනෑකමින් ෙම්ෙකන් ඉලක්ක කෙළේ, ෙම් රෙට් තිෙබන සම්පත්
පාවිච්චි කරලා, තඹ ශතයක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ෙගවන්ෙන්
නැති ෙකොම්පැනියි. නිදසුනක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් CSN එක.
CSN එක අයිති කාටද? මට ෙමතැන ඒ ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ
නැහැ. ඒක අවුරුදු හයකින් spectrum බද්ද ෙගවලා නැහැ. විදුලි
බල ගාස්තු ෙගවලා නැහැ. PSD එෙකන් තමයි ඒකට රථ වාහන
දීලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වාෙග් අය රෙට් මුදල් රුපියල් මිලියන
3,000ක්, 4,000ක් විතර පාවිච්චි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්
ආයතනවලට රුපියල් මිලියන 1,000ක බද්දක් පනවන එක
පශ්නයක්ද? ඒ නීතිමය රාමුව හදලා තිබුෙණ් සම්පූර්ණෙයන්ම එක
ෙකොම්පැනියකට ආදායම ලබා ගන්නයි. ජාතික රූපවාහිනිෙයන්
කීඩා පචාරය කිරීම සම්පූර්ණෙයන් අත් පත් කර ෙගන CSN
ආයතනයට ඒ අවස්ථාව ලබා දුන්නා. රජයට ලැෙබන්න තිෙබන
මුදල් අනිසි ෙලස ඒ ෙකොම්පැනිය පාවිච්චි කරනවා අපි දැකලා,
බද්දක් දැමීම අසාධාරණද? මම නිදසුනක් වශෙයන් එකක් කිව්ෙව්.
ඒ වාෙග් තව ෙකොම්පැනි ගණනාවක් තිෙබනවා. එතෙකොට
ඔබතුමන්ලාට ෙපෙනනවා ඇති ෙම්ක කිසි ෙසේත්ම ෙපෞද්ගලික
පශ්නයක් පස්ෙසේ දුවන කටයුත්තක් ෙනොවන බව. රෙට් ආර්ථිකය
කඩා වට්ටලායි තිෙබන්ෙන්.
අපි ජීවන වියදම අඩු කළා. ඒක අවුරුදු 10කට ඉස්ෙසල්ලා
කරන්න තිබුණු ෙදයක්. අවුරුදු 5කට, 6කට ඉස්ෙසල්ලා -අපි
උසාවි ගිය අවස්ථාෙව්දී- ෙතල් මිල අඩු කරන්න තිබුණා. ඒ
ෙවලාෙව් කිව්ෙව්, "ආණ්ඩුව අෙප් අෙත්. ෙම්වා අඩු කරන්න අපට
අවශ්යතාවක් නැහැ" කියලා. ඡන්දය එන ෙකොට ඒවා මතක්
ෙවනවා. අපි ඒ වාෙග් ෙනොෙවයි. අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒක
කියාත්මක කළා. ඒ වාෙග් කටයුතු කිරීම තමයි අපට අවශ්ය
වන්ෙන්. වග කීමක් ඇති ජනාධිපතිවරෙයක් සහ රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව තුළ අපි කියපු ෙද් කරනවා. අපි ෙම්
අවස්ථාව වන විට ජාතික ආණ්ඩුවක් තුළින් අතුරු අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. එවකට හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්, අය වැය හිඟය රුපියල්
ෙකෝටි 53,210ක්. එනම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 4.6ක්.
අපට මූල්ය විනයක් තිෙබනවාය කියලා ෙපන්වන්න අවශ්ය වුණා.
ඒක තමයි මට අගමැතිතුමා නිර්ෙද්ශ කෙළේ. ඒ නිසා ආදායම ලබා
ෙගන වියදම අඩු කර ෙගන අය වැය හිඟය අපට අඩු කරන්න
පුළුවන් වුණා, ෙකෝටි 49,900කට. ඒ කියන්ෙන්, දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 4.4කට. අපි ෙම්ක ඕනෑකමින් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක කිසි ෙසේත්ම කියාත්මක කරන්න බැරි, ගණනය
කිරීමක් පමණක් ෙනොෙවයි. පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් ෙදයක්
තමයි අපි ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, අපි ආණ්ඩුව
ඉදිරියට ෙගන යන්න අවශ්යයි. අපි ෙමතැන එක වැරදි පකාශයක්
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කෙළොත් ඊට පස්ෙසේ එන අවුරුද්ෙද් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්න ගියාම අපට පශ්නයක් ඇති ෙව්වි. අපි වග කීමකින්
කියනවා, අපි ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ තුළින් අය
වැය හිඟය සියයට 4.4ට අපට අඩු කරන්න පුළුවන් කියා.
අපි දන්ෙන් නැති ෙද් තමයි, එදා ඉදිරිපත් කළ අය වැය තුළින්
ෙවලා තිෙබන ආර්ථික පිරිහීම. ඒක ඇස්තෙම්න්තු කරන්න බැරි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඡන්ද කාලෙය් සමහර
ෙල්කම්වරු රජෙය් සල්ලි රුපියල් මිලියන 8,000ක් විතර පාවිච්චි
කරලා තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන 8,000ක් පාවිච්චි කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ඡන්ද ව්යාපාර ෙවනුෙවන්. ඒ දවස්වල
ඡන්ද වැඩ කටයුතු සම්බන්ධෙයන්. ඒ ඡන්ද ව්යාපාර සඳහා යන
වියදම් කිසි ෙසේත්ම පාග්ධන වියදම් ෙනොෙවයි. මම එන සුමාෙන්
ෙනොෙවයි, ඊට පසු සුමාෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නම්
ෙකොයි ෙල්කම්වරයාද, ෙකොයි ඇමති ද ඒවා පාවිච්චි කෙළේ කියලා;
වියදම් කෙළේ කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ගැන තමයි
පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. පාග්ධන වියදම් ඒ අය
පුනරාවර්තන වියදම්වලට ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. රුපියල්
මිලියන 1,200කට විතර ඒ වාෙග් ෙද්වල් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
මෙග් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අෙප් නිලධාරින් සියලු ෙදනාම
මහන්සිෙයන් වැඩ කරලා අපට පුළුවන් වුණා ෙම් දවස් 23, 24
තුළින් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න. මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින්
කියනවා, ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ෙකොට යම් පශ්න ඇති
ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා; දුර්වලතා තිෙබන්න පුළුවන් කියා. නමුත්
7වැනි දා විවාදය අවසන් වන ෙකොට ඒ සියලු ෙද්ම නිවැරදි කරලා
මන්තීවරුන් ඉදිරිපත් කරන පශ්නවලට අවංක උත්තරයක් ෙදන්න
මම බැඳී සිටිනවා කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න
කැමැතියි. ඒ නිසා අදහස් ෙයොමු කරන්න. ෙම් කියන ෙතොරතුරු
අපට ලබා ගන්න පුළුවන් වුෙණ්, දවස් 23ක්, 24ක් වැනි කාලයක්
තුළින්.
විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපි ෙපොල් ගෑෙව් නැහැ. අපි දැන
ගත්තා ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා තමයි
අගමැතිතුමාෙග්ත්, අෙප් ඇමති මණ්ඩලෙය්ත් අදහස් තුළින් අපට
ෙමවැනි අතුරු අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. ඒ
නිසා ඔබ සියලු ෙදනාටම මම කාරුණිකව කියන්ෙන් ෙම්
කාරණයයි. අෙප් අදහස්වලට වඩා වැඩිය ෙහොඳ අදහස් තිෙබනවා
නම් ඒවා ලබා ෙගන ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කරන්න අපි සූදානම්.
නමුත් අපට අවශ්ය නැහැ, පම්ෙපෝරි ගහන ආර්ථිකයක්. ඒක
අවසන්. දූෂණයට ලක් ෙවලා තිෙබන ආර්ථිකයක් අපට අවශ්ය
නැහැ. ඒ යුගය අවසන්.
ෙම් රථ වාහන සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන
ෙයෝජනාව මීට ෙපර අවස්ථා තුන, හතරක තිබුණු ආණ්ඩු තුළින්
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම රථ
වාහන ආනයන සංගම් ඇවිල්ලා යම් විධියකින් ගනුෙදනු දීලා
ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවා. නමුත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවත්
තඹ සෙත්ක දූෂණයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ ලබා ෙනොෙදන නිසා
ෙමවැනි පතිපත්ති ෙවනස් කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක
වගකීමකින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. නමුත් යම්
ෙකෙනකුට, වයසක පුද්ගලයන්ට, රජෙය් නිලධාරින්ට, ආගමික
සිද්ධස්ථානවලට ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා නම් අපි ඇහුම්කම්
ෙදනවාය කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විවෘතව පකාශ කරන්න කියලා
මට අගමැතිතුමා කිව්වා. එම නිසා මීට වඩා ෙහොඳ අය වැයක් අෙප්
ජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරමු කියලා ඔබ සියලු
ෙදනාෙගන්ම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටින අතර, ලබන 07 ෙවනි දා
සවස් වරුෙව් ෙම් ගැන පැයක් විතර කථා කරන්න සූදානමින්
සිටින බව කියන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 1.48]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා(විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු රවි කරුණානායක
මැතිතුමා කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ආර්ථිකය
ගැන කථා කළා; අය වැය ගැන කථා කළා; විෙව්චනය කළා. අෙප්
රජය කටයුතු කරන කාලෙය් ආදායම් මාර්ග ෙසොයා ගැනීෙම්
කමෙව්ද පාවිච්චි කෙළේ නැහැ කිව්වා. දැන් එතුමාට අවස්ථාව ලබා
දීලා තිෙබනවා එතුමා විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කරන ලද විෙව්චන
සාධාරණීකරණය කරලා කියාත්මක කරලා ෙපන්වන්න. ඉතින්
එතුමා ඒ වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලාෙගන
ඉන්නවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව
සාරාංශයක් ගත්ෙතොත් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්
තුළින් ජනතාවට, රජෙය් ෙසේවකයන්ට පතිලාභ ලබා දීම පිළිබඳව
අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. අපි ඒ පතිලාභ ලබා දීම අනුමත
කරනවා. අවශ්ය මුදල් ෙසොයා ෙගන ෙම් පතිලාභ ලබා ෙදන්න
ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් නම්, සමෘද්ධිය වැඩි කරන්න පුළුවන් නම්
ෙහොඳයි. ෙම් පතිලාභ ලබා දීෙම් පධාන ෙකොටස්කාරයන් බවට පත්
ෙවන්ෙන් විපක්ෂය. ෙමොකද, විපක්ෂෙය් සහෙයෝගය නැතිව ෙමම
අය වැය අනුමත කරගන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා. විපක්ෂෙයන් ලැෙබන සහෙයෝගය නිසා
තමයි ෙම් රෙට් ජනතාවට ඔබතුමන්ලා ෙයෝජනා කරනු ලබන ෙම්
පතිලාභ සියල්ල ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ නිසා එහි
ෙගෞරවය පූර්ණ වශෙයන්ම විපක්ෂයට ලැෙබනවා. ඒ නිසා තමයි
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟ ෙම්
පිළිබඳව අෙප් පක්ෂය තුළ කළ සාකච්ඡාෙව්දී ෙම් අතුරු අය වැය
සඳහා අෙප් ඡන්දය ලබා දීමට තීරණය කෙළේ. ඒ වාෙග්ම එතුමා
අපට ඉතා පැහැදිලිව කියා සිටියා ෙම් ගැන විෙව්චනාත්මක
සහෙයෝගයක් ලබා ෙදන්න, අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් ෙපන්වලා
ෙදන්න කියලා. ඒ අනුව විපක්ෂෙය් කාර්ය භාරය වශෙයන් ඒ වැඩ
කටයුත්තත් ඉෂ්ට කිරීමට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
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ගණෙන් ෙදන්න ගියාම රුපියල් බිලියන 8ක් පමණ ඕනෑ ෙවනවා.
නමුත් අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙයෝජනාෙව් ඒ
සඳහා ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන දාහක් පමණයි.
ඒ කියන්ෙන් අෙටන් එකකට තමයි ෙම් මුදල ලැෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා ෙම් පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් මතු ෙවනවා. [බාධා
කිරීමක්] හැම එක්ෙකනාටම ෙදනවා කියලා ෙන් කිව්ෙව්. You
cannot discriminate like that. Your pledge was that you
would give everyone. So, do not change now. ඒ අතින් බලන
ෙකොට එතරම් පාෙයෝගිකභාවයක් ෙපන්වලා නැහැ කියලා මම
හිතනවා.
අෙනක් කාරණය ෙමයයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම මැතිවරණ ව්යාපාරවලදීත්, ඊට
ෙපරත් කැසිෙනෝ සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කරනවා කියලා තමයි
කිව්ෙව්. කැසිෙනෝ පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාවට දුන්නු පණිවුඩය
වුෙණ්, "අපි කැසිෙනෝ ඔක්ෙකෝම වහලා දානවා" කියන එක.
නමුත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මිලියන 5,000ක විෙශේෂ
කැසිෙනෝ බද්දක් දමලා තිෙබනවා. ඒෙකන් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
You have legalized casinos. You have accepted that some
casinos should remain. So, I would like to ask what the
policy of the Government is. Are you going to close down
all the casinos or are you permitting some casinos to be
operated in Sri Lanka?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමය පතිපත්තිමය
පශ්නයක්. රජෙය් පතිපත්තිය කැසිෙනෝ ෙදකක් විතරක් තිෙයන්න
ඕනෑ, බිලියන 5ක් බදු ගහලා අපි ඒ අය තියාෙගන යනවා කියන
එක නම්-

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Are you against that tax?
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අප රජය
විසින් ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් සුළු සුළු ෙවනස්කම් අද
කරලා තිෙබනවා. අමාත්යාංශවල තිෙබන මුදල් එෙහන් ෙමෙහට
දමලා, ෙමෙහන් එෙහට දමලා. වට්ටිෙයන් ෙපට්ටියට දමලා,
ෙපට්ටිෙයන් වට්ටියට දමලා තමයි ෙමම අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. උදාහරණයක් කිව්ෙවොත්, අපි කලින්
ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනයට අනුව මුළු ආදායම, පදාන
ඇතුළත්ව රුපියල් බිලියන 1,689ක් වුණා. සංෙශෝධිත අය වැෙය්
මුළු ආදායම හා පදාන රුපියල් බිලියන 1622යි. 1689ක් වුණු අෙප්
ආදායම් ලබා ගැනීම රුපියල් බිලියන 1622ට අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම
වියදමත් රුපියල් බිලියන 87කට අඩු කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ඒ
නිසා ෙම් අතුරු අය වැය තුළ සුවිෙශේෂ ආශ්චර්යයක් නැහැ. නමුත්,
නව ආදායම් ලබා ගැනීෙම් මාර්ග වශෙයන් මුදල් ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන කාර්යයන් සියල්ල ෙකොෙතක් දුරට
realistic ද? ෙමය ෙකොෙතක් දුරට පාෙයෝගික ද කියන කාරණය
පිළිබඳව පශ්න ගණනාවක් මතු ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම සහන ලබා දීම සඳහා ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු වන
මුදල් පමාණය පමාණවත් ද කියන කාරණය පිළිබඳව පශ්න
රාශියක් මතු ෙවනවා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තිෙබන දත්ත අනුව වසරකට උපදින
දරුවන්ෙග් ගණන තුන් ලක්ෂ හැටදාහක්, හාරලක්ෂයක් අතර
පමාණයක් ෙවනවා කියලා. ඒ එක් ගැබිනි මවකට රුපියල් 20,000

I have only 15 minutes, please.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මට පැහැදිලි කිරීමට අවස්ථාවක් ෙදන්න.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම්කයි
තත්ත්වය. ෙමොකක්ද කැසිෙනෝ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග්
පතිපත්තිය? කැසිෙනෝ ඔක්ෙකෝම වහනවාද, කීපයට බදු ගහලා
ඒවා තියාෙගන ඉන්නවාද කියන පතිපත්තිය පිළිබඳව පැහැදිලි
පකාශයක් මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා කැසිෙනෝ බද්දට විරුද්ධද? අපි ෙම් ආණ්ඩුව
අරෙගන තවම දවස් 23යි.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නැහැ, නැහැ. බද්දට විරුද්ධත්වයක් නැහැ. මම අහන්ෙන්
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එකයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමන්ලා නීතිගත කරපු අය වැය සම්බන්ධෙයන් තමයි අපි
ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඔබතුමා ෙම් කැසිෙනෝ බද්දට විරුද්ධද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

බද්දට විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඕනෑ නම් තවත් බදු ගහන්න.
බද්දට විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් මම අහන්ෙන් පතිපත්තිය
ෙමොකක්ද කියන එකයි. ෙතෝරා ගත්ත කැසිෙනෝ ව්යාපාර
පවත්වාෙගන යෑම ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තියද කියන එක
පැහැදිලිව රටට කියන්න. ඒක කිව්වා නම් පශ්නයක් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සුළු පරිමාණෙය් වාහන
ආනයනකරුවන් ගැන බලන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලාත්,
අපිත් හැම ෙවලාෙව්ම කථා කෙළේ සුළු ව්යවසායකයන් ගැන. අද
වාහන ආනයනය කිරීෙම්දී සුළු ව්යාපාරිකයන් ඇතුළු හැෙමෝම
වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 1.5ක මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ. වාහන
විශාල වශෙයන් ආනයනය කරන එක්ෙකනාත් ඒ ගණන
ෙගවන්න ඕනෑ.
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සුළු නිෂ්පාදන කරන සමාගම් ඔක්ෙකොම වැහිලා යනවා; රැකියා
අවස්ථා නැති ෙවලා යනවා; එක් ෙකෙනකුට, ෙදෙදෙනකුට විශාල
ඒකාධිකාරයක් - monopoly එකක් - ඇති කර ගන්න පුළුවන්
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා මෙග් කාලය ගන්න එපා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි කියලා තිෙබනවා, ඕනෑම ෙකෙනකු බදු ෙගවනවා නම් ඒ
අවස්ථාෙව්ම කියාත්මක කරෙගන යන්න පුළුවන් කියලා. නමුත්
එතෙනෝල් කන්ෙට්නර් දහස් ගණනින් එළියට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. බදු ෙගවපු නැති අයෙග් සාක්කුවට ෙම් මුදල් යන්ෙන්
නැතිව අනිවාර්යෙයන්ම රෙට් ජනතාවෙග් සාක්කුවට ෙම් මුදල්
යන විධියටයි අප සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද ඒෙක්
ඔබතුමා
කියන්ෙන්
තිෙබන
වැරැද්ද?
එෙහම
නම්
එතෙනෝල්කාරයන්ට ආනයනය කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියලාද? ඒ
අය නම් කරන්නම්, අවශ්ය නම්. මන්තීවරු ගණනාවක් ඉන්නවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, Rs. 2 billion
profitsවලට tax දැම්මා. ඉතාම ෙහොඳයි. එතෙකොට රුපියල්
මිලියන 1,999ක් ගත් ෙකනාට tax එක නැහැ. So, what is the
rationale? රුපියල් මිලියන 1,500ක් ගත්ත ෙකනාට tax එකක්
නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)
වාහන ආනයනය කරන association එෙක් අදහසක් තමයි අපි
ෙම් ගරු සභාවට ෙයොමු කෙළේ. ෙම් රෙට් තිෙබනවා, ඒ වාෙග්
ආනයනය කරන ආයතන 820ක්. ෙම් කටයුතු විධිමත් කරන්න ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් පතිපත්තිය අනුව ඒ ෙගොල්ලන් කිව්වා,
කරුණාකරලා ෙම් වාෙග් බද්දක් දමන්න කියලා. අපි ඒක අංග
සම්පූර්ණව භාර ගත්තා. අපි අලුෙතන් බද්දක් ගහන්ෙන් නැහැ.
කිසිම බද්දක් නැහැ. ෙම් ආයතන ෙමෙතක් දුරට තඹ සතයක්වත්
ෙම් රටට ෙගවලා නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අදහස අනුව, ඒක
400කට දාලා ඒෙකන් බද්දක් එකතු කරන එක විතරයි කෙළේ.
ඉතින් ෙම්ෙකන් තඹ සතයකින්වත් කාර් එකක මිල වැඩි ෙවන්ෙන්
නැහැයි කියන එක වග කීමකින් කියනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඊළඟට මද්යසාර නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව බලන්න. විශාල
වශෙයන් මද්යසාර ව්යාපාරෙය් ෙයෙදන අයට වාසියක් වන
පරිද්ෙදන් සුළු පරිමාණෙය් මද්යසාර නිෂ්පාදනය කරන සියලු
ෙදනාටම මිලියන 200ක බද්දක් දැම්මා. ඒ නිසා ඒ ආයතන
වහන්න ෙවනවා. ඒවාෙය් ඉන්න අයට රැකියා නැති ෙවනවා. You
have created a monopoly for one or two business tycoons in
this country. Is that the policy of the Government? To help
one or two business tycoons in the country, you have
imposed this tax so that all the other manufacturers have to
close down their businesses.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් විධිෙය්
සිද්ධීන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහි දීර්ඝ කාලීන පතිඵලයක් වශෙයන්

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා කියනවා නම් ඒ ගණන රුපියල් මිලියන 1,000කට
අඩු කරන්නම්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මම කියන විධියට ඔබතුමාෙග් රජය කියා කරන්න කැමැති
නම් ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි නම්යශීලී ආණ්ඩුවක්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මම කියන්ෙන් ෙමහි සාධාරණත්වයක් නැහැ කියලායි. කමක්
නැහැ, target කරන අයට ගහන්න. ඒකට කමක් නැහැ. අප
ෙම්කට විරුද්ධ නැහැ. නමුත් ෙම්ෙක් තිෙබන සාධාරණත්වය
ෙමොකක්ද? රුපියල් බිලියන 1.999කට Balance Sheet එක
හැදුෙවොත් ඔහුට tax එකක් නැහැ. නමුත් රුපියල් බිලියන 2 වුණු
හැටිෙය් ඒකට tax එකක් ගහන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඉදිරියට කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් සම්බන්ධෙයන්
තමයි අප කියන්ෙන්.

439

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

මන්දිර බද්ද පිළිබඳව පැහැදිලි criteria එකක් නැහැ. කවුද
ෙම්ක තක්ෙසේරු කරන්ෙන්, වරිපනම් ෙගවීම අනුවද, ෙකොෙහොමද
ෙම්ක තක්ෙසේරු කරන්ෙන් කියලා ෙම් පිළිබඳව පැහැදිලි criteria
එකක් නැහැ. පැරැණි නිවාස ෙම්කට අයිති ෙවනවාද, නැද්ද? This
is a confusing tax. Therefore, I think you will have a lot of
problems.

The other matter I would like to bring to the notice of
the Hon. Minister is that there is a recent judgment in
India - I do not know whether you are going to follow that
or not - on the retrospective legislation in respect of tax
collection. ඒ කියන්ෙන් පසු කාලයට බලපාන, පසු කාලෙය්
කරන ලද ආදායම් පිළිබඳව බලපාන ඒවා කියාත්මක කරන්න
පුළුවන්ද, නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Now that this question was raised by you, it is my
bounden duty to answer it. Retrospective laws are not
what we want to impose. But, in 2011, you brought in
laws with retrospective effect and managed to expropriate
22 companies. We are basically taking on an economy
that you have run down, which was run by two or three
for the want of one or two. We are only rectifying that.
We have an obligation for 21 million people of the
country, not for two or three family members.
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Hon. Minister, it is not an excuse to say, “You did this
and, therefore, we are doing this”. ඔබතුමන්ලා යහ පාලනය
කරන්න, නිසියාකාරෙයන් නීතිය අනුව කටයුතු කරන්න ආවා නම්
අප ෙම් වැරැදි වැඩ කළා, ෙමෙහම කළා කියලා ඒ පූර්වාදර්ශ
ෙදන්න එපා. සඳහන් කළ විධියට කටයුතු කරන්න කියලා මම
ඉල්ලා සිටිනවා.
අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු ලිපියක් මම ෙමම අවස්ථාෙව්දී
කියවන්නට කැමැතියි.
"විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා, ශී ලංකා
පාර්ලිෙම්න්තුව, ශී ජයවර්ධනපුර, ෙකෝට්ෙට්. ගල්ගමුව ආසනය,
අංක 23, පහළ ගිරිබාව, ෙගොවි සංවිධානෙය් ගරු භාණ්ඩාගාරික
එච්.එම්. ජයසුන්දර.
- මම ඔබතුමාට ෙටලිෙෆෝන් ෙනොම්මරයත් කියන්නම්.- 0710975011.
වී මිල දී ගැනීම් පිළිබඳව. රජය විසින් රුපියල් 50ට වී මිල දී
ගැනීම ෙනොකරන ෙහයින් ෙමෝල් හිමියන් විසින් වී කිෙලෝවක්
රුපියල් 30 - 32 අතර මිලකට ලබා ගන්නා නිසා ෙගොවි මහතුන්
විශාල අපහසුතාවකට පත් වී ඇත. ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සාකච්ඡා කරන ෙමන් ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි."
ෙම්ක තමයි ජනතා පතිචාරය. ඔබ කියන ආකාරයට අද වීවලට
රුපියල් 50ක් ලැෙබනවාද, රුපියල් 50කට වී විකුණා ගන්න
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පුළුවන්ද, ඒ සඳහා කමෙව්දයක් රජය මගින් සකස් කරලා
තිෙබනවාද කියන කාරණා පිළිබඳව අප ගැඹුරින්ම සිතා බලන්නට
ඕනෑ.
ෙම් වැටුප් වැඩි කිරීෙම්දී සිදු වන වැටුප් විෂමතා පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමය ජාතික
වැටුප් පතිපත්තිය පිළිබඳව ගැඹුරු අධ්යයනයක් කරලා
ඔබතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් වැටුප් වැඩි කිරීෙම්දී ලබා ෙදන්ෙන් දීමනාවක්
විතරද, එය වැටුපට එකතු කරනවාද, විෂමතා වළක්වන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියන කාරණා පිළිබඳව ගැඹුරින් සලකා බලන්නට
ඕනෑ. අද විශාමිකයන් ෙම් පිළිබඳව බලා ෙගන ඉන්නවා. අෙප්
රජෙයන් ඒ අවස්ථාෙව්දී කිව්ෙව්, විශාමිකයන්ෙග් ගැටලු සියල්ල
විසඳනවා කියලායි. හුෙදක් වැඩි කිරීමක් පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ
සමඟ ඇති වන අෙනකුත් ගැටලු නිරාකරණය කරන ෙලසත්
රාජ්ය ෙසේවකයන් විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටින බව අපි පකාශ
කරන්නට ඕනෑ.
එෙසේම තිරිඟු පිටි මිල අඩුකිරීම තුළ, පිටි ආනයනය කිරීම
තුළ, පිටි ආනයනෙය්දී එක් පක්ෂයකට ලැෙබන වාසිදායක
තත්ත්වය තුළ එය ෙද්ශීය කෘෂිකර්මයට ෙකොයි තරම් දුරට
බලපායිද කියන කාරණය සලකා බලන්නට ඕනෑ. අපට පුළුවන්
වුණා, ෙම් රෙට් පිටි පරිෙභෝජනය අඩු කරලා, ඇෙමරිකාවට සල්ලි
යන එක නතර කරලා, ෙම් රෙට් ජනතාව කම කමෙයන් සහල්
පරිෙභෝජනය සඳහා ෙයොමු කිරීමට. ඒ තුළින් තමයි ෙම් රෙට්
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්නට පටන් ගත්ෙත්. ඒ නිසා පිටි
ආර්ථිකය නැවත ෙම් රටට යම් ආකාරයකින් ෙගන ඒමට ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය රුකුල් වන බව මම පකාශ කරන්නට කැමැතියි.
අෙප් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් කුඩා පරිමාණ උක්
වගාකරුවන් දිරිමත් කිරීෙම් අදිටනින් ෙගොවීන්ට උක් මිලදී
ගැනීමට ෙගවනු ලබන මිල ෙමටික් ෙටොන් එකකට රුපියල් 4,500
දක්වා වැඩි කරන්නට ෙයෝජනා කළා.
කුඩා ෙත් වතු සඳහා ෙත් අක්කරයකට රුපියල් 5,000 බැගින්
ෙගවනු ලබන දීමනාව තව දුරටත් පවත්වා ෙගන යාමට කටයුතු
කළා. ෙම් විධියට අෙප් රජය මඟින් ඉදිරිපත් කරන ලද අය වැය
ෙල්ඛනය මඟින් ලබා ෙදන ලද සහන ඒ ආකාරෙයන්ම ලබා දීමට
කටයුතු කරනවාද කියන කාරණය මම අහන්න කැමැතියි. ඒ
පිළිබඳව අපට පැහැදිලි පිළිතුරක් අවශ්යයි. නැත්නම් ෙවන්ෙන්,
අප විසින් ලබා ෙදන ලද සහනාධාර රාශියක් කප්පාදු කරලා, ඒ
ෙවනුවට යම් සහනාධාර පමාණයක් එකතු කිරීම පමණයි.
ජනාධිපතිවරයාෙග් වැය අඩු වීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.
නමුත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, අමාත්යාංශවල අය වැය එහාට ෙමහාට
දැමීම නිසා ඉලක්කම්වලින් අඩුවක් ෙපන්වීම පමණයි. නමුත්
ඔබලාෙග් සමස්ත අය වැය වියදම, අප විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද
අය වැය වියදමට සමානවම ඒ ආකාරෙයන්ම තිෙබනවා.
පාරවල්, මං මාවත්, ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමවලට ෙවන්
ෙවලා තිෙබන මුදල් පිළිබඳව මම ෙසොයා බැලුවා. ඒ වාෙග්ම
අධ්යාපනය සහ ෙසෞඛ්යය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදෙල් වැඩි
වීමක් ෙවලා නැහැ. ඒකත් කියන්න ඕනෑ. එදා අධ්යාපනයට සල්ලි
මදි, ෙසෞඛ්යයට සල්ලි මදි කියලා අපට කියපු -

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වකුගඩු ෙරෝගීන්ට ලබා ෙදන විෙශේෂ දීමනාව සඳහා අපි
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. අෙප් දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුපියල් මිලියන
2,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

But, the overall health expenditure remains the same.
There had not been an increase in the overall expenditure
on health and the overall expenditure on education. අෙප්ම
පතිපත්තිය තමයි, අෙප්ම අය වැය ෙල්ඛනය තමයි අමාත්යාංශ
ගණන අඩු කරලා, ෙම් අමාත්යාංශෙය් සල්ලි අෙනක් එකට දමලා,
ඉලක්කම් ටිකක් ෙවනස් කරලා ෙම් ෙපන්වලා දීලා තිෙබන්ෙන්
කියලා මා පකාශ කරනවා. අපි පාර්ථනා කරනවා, ජනතාවට
ලැෙබන සහන හරි හැටි ලබා දීම සඳහා අවශ්ය මුදල් පතිපාදන
ෙවන් කරලා ෙදන්න හැකි ෙවන්න කියලා. එෙසේ කියා සිටිමින්
මාෙග් කථාව අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Sunil Handunnetti. You
have eight minutes.
[අ.භා. 2.05]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මාෙග් කාලය
සංෙශෝධනය කරලා ෙදනවා කියලා විපක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා එකඟ වුණා. ඊට අනුව තමයි මම කථා කරන්ෙන්.
විපක්ෂ නායකතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා කාලය සංෙශෝධනය
කරලා ෙදනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වූ නිසායි මම කථා කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අතුරු අය වැයක්
හැටියට ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිෙය් ජනතාවට සුබවාදී ෙයෝජනා
ගණනාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජීවන වියදම් සහන ලබා
ෙදන ඒ සුබවාදී ෙයෝජනා පිළිබඳව ෙම් වන විට ෙම් රෙට්
සාකච්ඡාවට ලක් ෙවලා, මාධ්යවල අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබන
නිසා මම ඒ ගැන වැඩිය සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ දැක්වූ උත්සාහය අගය කරන අතර, ෙම් අය
වැය ෙයෝජනාවලිය නිසා මතු ෙවලා තිෙබන පාෙයෝගික ගැටලු
පමාණයක් තිෙබනවා. ඒවා ගැන සාකච්ඡා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මුදල් අමාත්යතුමා මුලින්
කළ පැහැදිලි කිරීෙම්දීත් වාහන සම්බන්ධෙයන් කථා කළා.
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ෙමතැන තිෙයන පාෙයෝගික ගැටලුව,
ෙම් වාහන ආනයනය කරන ව්යාපාරික ආයතන මුහුණ ෙදන
ගැටලුවක් ෙනොෙවයි. අද ෙම් ගැටලුවට මුහුණ දීලා තිෙබන්ෙන්
ජීවිතෙය් පළමුවැනි වතාවට සහ අවසාන වතාවට -එක වතාවකටෙපෞද්ගලිකව වාහනයක් මිලදී ගන්න උත්සාහ කරපු උදවියයි. ෙම්
අය ෙම් දිනවල ජපානෙය් ෙයන් එෙක් අගය අඩු ෙවන නිසා ඒ
අඩුවීම දිහා බලාෙගන ඉඳලා, නව රජය යම් බදු සහනයකුත් ෙදයි,
බදු බර පටවන එකක් නැහැ කියලා විශ්වාස කරපු නිසා,
වාහනයක් ඇණවුම් කරපු අය. ෙම් අය ගත්ෙතොත් ෛවද්යවරු-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි සියයට 20 කින් බදු අඩු කරලා තිෙබනවා. රථවාහනයක්
තිබුෙණ් නැති ඒ අහිංසක අයට අපි ඒ සහනය ලබා දීලා තිෙබනවා.
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(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

මෙග් පැහැදිලි කිරීම අවසානෙය් ඔබතුමා ඒ ගැන කිව්ෙවොත්
ෙලොකු ෙදයක්. ෛවද්යවරු ඉන්නවා. ඉංජිෙන්රුවරු ඉන්නවා.
විශාම පාරිෙතෝෂිකය ලබා ගත්ත අය ඉන්නවා. තමන්ෙග් තිබුණු
වාහනය විකුණලා වාහනයක් ඇණවුම් කරපු අය ඉන්නවා. ෙම්
ආකාරෙය් විවිධ අය ඉන්නවා. ෙම් අය ඉල්ලන්ෙන් 2015 ජනවාරි
මාසෙය් 29වැනි දා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්න කලින් ඒ
ඇණවුම් සඳහා ණයවර ලිපි විවෘත කරපු -LC open කරපු- අයට
තමන්ෙග් වාහනය ෙගන්වා ගන්න සහනය ෙදන්න කියන එක.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ අය දන්ෙන් නැහැ ෙම්
බද්ද ගැන. ඒ අය වාහනය ඇණවුම් කළා කියන්ෙන් - L/C open
කළා කියන්ෙන්- ඒ අය මිලදී ගැනීම සම්පූර්ණ කරලායි
තිෙබන්ෙන්. වාහනය නැෙව් එන අතරවාරෙය් තමයි අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ෙම් බද්ද පනවන්ෙන්. එතෙකොට ඒක සාධාරණද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒකට උදාහරණයක්
මම කියන්නම්. කෙඩ්ට ගිහින් කෑම එකක් කන ෙකොට තිබුෙණ්
එක මිලක්. කාලා කවුන්ටරයට ඇවිල්ලා බිල ෙගවන්න යන
ෙකොට ෙදගුණයක් මිල කිව්ෙවොත් ෙමොකද කරන්ෙන්? කෑම එක
කන ෙවලාෙව් තිෙබන ගණන ෙනොෙවයි කවුන්ටරයට ඇවිල්ලා
බිල ෙගවන්න හදන ෙකොට කියන ගණන. අත ෙසෝදා ෙගන වාඩි
වුණාම කෑම එෙක් මිල රුපියල් 150යි කියලා, එළියට එන ෙකොට
රුපියල් 300 ක් අය කෙළොත් ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ වාෙග් වැඩක්
ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමතැන මට තිෙබන පුදුමය ෙමයයි. 2012 අෙපේල් මාසෙය්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
ආණ්ඩුෙවන් ෙමවැනිම කියාවලියක් කරලා බදු වැඩි වුණාම, ඒක
ෙගවා ගන්න බැහැ කියලා අසාධාරණයට ලක් වුණ ෙමවැනි
පිරිසක් ඉන්නවා කියලා අපි ඒ කාරණාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට,
එයට මට සහෙයෝගය දුන්ෙන් එවකට රවි කරුණානායක
මන්තීතුමා සහ හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමායි. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා කිව්වා.
ඔව්, ඔබතුමන්ලා කිව්වා. දැන් ඔබතුමන්ලාට මතක නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] අෙපේල් පළමු වැනිදා පත්තර බලන්නෙකෝ.
ඔබතුමාත් කතා කරපු ඒවා තිෙබනවා. ඒවා මට ෙම් ෙවලාෙව්
ෙගෙනන්න බැරි වුණා. ඒ ෙවලාෙව් මුදල් අමාත්යාංශෙය් හිටපු
ෙල්කම් පී.බී. ජයසුන්දර මහතා තමයි ඒකට සම්පූර්ණෙයන්
විරුද්ධ වුෙණ්. සරත් අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමාෙග් යම්
නම්යශීලීත්වයක් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒත් ෙම් සිද්ධියමයි.
ෙම්ක වාහන ෙගන්වන ෙසේල් හිමිකරුවන්ෙග් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, වාහන ෙසේල් හරහා ෙම්වා ෙගන්වන කිහිප
ෙදෙනක් ඇති. නමුත් මා සඳහන් කරන ෙම් අසාධාරණයට ලක් වූ
අය පිළිබඳ වාර්තාවක් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ණයවර ලිපි L/C - අංක, නම්, ජංගම දුරකථන අංක, ඔවුන් වාහනය ඇණවුම්
කළ දින ආදිය සඳහන් හයසිය ෙදෙනකුෙග් පමණ විස්තර ඇතුළත්
එම වාර්තාව මා දැන් සභාගත* කරනවා.
ඔබතුමාට ලංකාෙව් බැංකුවලින් ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු ෙසොයා
ගන්න පුළුවන්. ලංකාෙව් බැංකුවලින් ඔබතුමාට ෙසොයා ගන්න
පුළුවන් ෙපෞද්ගලිකව වාහනයක් ඇණවුම් කළ අය කවුද කියලා.
වාහන ෙසේල් ෙකොම්පැනි ෙනොෙවයි. L/C open කරලා තිෙබනවා.
ෙමහි L/C අංකය තිෙබනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

නැවත ඔබතුමා ඒක ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න ඕනෑ නැහැ.
අපි කිව්වා, ඔය වාෙග් හාර පන්සියයක් විතර සිටිනවා නම් අපි ඒ
ගැන මානුෂීය මට්ටමින් බලා කියාත්මක කරනවා කියා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමා කියන ආකාරය පැහැදිලි නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම අද මෙග් කථාව පටන් ගත්ෙත් ඔය ගැන කියලා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමා කියන්න ෙකෝ ෙමෙහම. මම ඔබතුමා අපහසුතාවට
පත් කරනවා ෙනොෙවයි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනිදා ෙවන
ෙකොට L/C open කරලා තිබුණු හයිබිඩ් වාහන සම්බන්ධෙයන්
ෙම් බද්ද අය කරන්ෙන් නැහැ කියලා ඔබතුමා කියනවාද? ඒකද
උත්තරය?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

වාණිජකරණ මට්ටෙමන් නැතිව ෙපෞද්ගලික මට්ටෙමන්
තමාෙග් නමටම ලියා පදිංචි කරන්න කාර් එකක් ෙගන්වනවා නම්,
-මතක තියා ගන්න, තමාෙග්ම නමට ලියා පදිංචි කරන්න
වාහනයක් ෙගන්වනවා නම්- නම් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන්
සාධාරණව බලනවා. ඒකට අපි දන්නා විධියට කාර් රථ 350ක්
400ක් විතර තිෙයනවා. ඒකට කිසි පශ්නයක් නැහැ. දැන් බලන්න
රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙග් permit එක විකුණලා ඒකට වාහනයක්
ෙගනැල්ලා විකුණන්න හදනවා නම් පශ්නයක් තිෙයනවා. නමුත්
අෙප් අහිංසක ජනතාවට අපි කිසිෙසේත්ම ෙම්ෙකන් කිසිම බදු බරක්
පටවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

L/C ඇරලා තිෙබනවා නම් අපි කියන දවසට ෙපර, කිසි
ෙසේත්ම ෙවෙළඳාම පැත්ෙතන් ඒක උපෙයෝගී කර ගන්ෙන්
නැත්නම්, තමාෙග් නමට ඒ වාහනය ලියා පදිංචි කරන්න යනවා
නම් කිසි පශ්නයක් නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු ඇමතිතුමනි, වාහන ෙගන්වන, වාහන අෙළවි කරන
සමාගමක් කියලා හිතමුෙකෝ. ඒ අයට හැම තිස්ෙසේම මුහුෙද් නැව්
භාරයක් තිෙබනවා. ෙකොයි ෙවලාෙව් බද්ද පැෙනව්වත් ඒ අයෙග්
shipment එකක් තිෙබනවා. එතෙකොට ඔබතුමන්ලා බදු වැඩි
කරන ෙකොට පාඩු ෙව්වි, බදු අඩු කරන ෙවලාවට ඒ අයට ලාභ
ෙව්වි. ඒක වාහන ව්යාපාරිකයාෙග් පශ්නයක්. අපි ෙම් කථා
කරන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඔබතුමා
ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමා කියන විධිෙයන්, ඒ කියන්ෙන් 400ක්, 300ක්
කියන එෙකන් තමයි ෙම් පශ්නය එන්ෙන්. ෙමොකද, ෙමතැනම
600ක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ෙහොයලා බලන්න. සමහර අය
ෙපෞද්ගලිකව L/C open කරනවා තමයි. ඒ අය ඒ වාහනය
ෙගන්වන්ෙන් කුඩා පරිමාණෙය් ෙහෝ ෙමොකක් ෙහෝ මට්ටමක
වාහන ෙසේල් එකකින් ෙවන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඇති ෙවන
පශ්නය ෙමොකක්ද? එතෙකොට ඒක ෙගන්වන්ෙන් වාහන ෙසේල්
එෙක් අයිතිකාරයා ෙනොෙවයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි
අඩු කරලා තිෙබනවා, ලක්ෂ හතරක විතර බදු
පමාණයක්. සියයට 20ක් විතර අඩු කරලා තිෙබනවාෙන්. ඒ ගැන
ෙමොනවත් කථා කරන්ෙන් නැහැෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම වාහන ව්යාපාරිකෙයක් ෙනොෙවයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයිට වැඩිය සාධාරණ
විධියට හිතන්න කියලා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

1000ccවලට වඩා අඩු වාහනවලට කිසි පශ්නයක් නැහැ.
හයිබිඩ්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඔබතුමා ව්යාපාරිකයින් කිහිප ෙදෙනක් හමු ෙවන්න ඇති.
බලන්නෙකෝ ෙම් ගැන-

ඔබතුමා කිව්ව කාරණෙය්දී උදවු කරනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක හරි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැහැ, නැහැ. ව්යාපාරිකයින් පිළිබඳ පශ්නයක් නැහැ ෙමතැන.
ෙබොෙහොම සාධාරණව-
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

හයිබිඩ් වාහන ලක්ෂ හත අට-

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙමතැනදී එන්ජින් ධාරිතාව 1000ට අඩු ඒවාට කිසි පශ්නයක්
නැහැ. සියයට 20ක වරපසාදයක් තිෙබනවා. එන්ජින් ධාරිතාව
1000ත්-2500ත් අතර ඒවාට තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම් මිල වැඩි වන වාහන කම ෙදකකට
ෙගන්වනවා. එකක් ෙපෞද්ගලිකව තමන්ෙග් පරිහරණය සඳහා
ෙගෙනන වාහන. ඊළඟට, අෙළවිය සඳහා සමාගම් විසින් ෙගෙනන
වාහන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලිකව තමන්ට ෙගන්වන්න
සබඳතා ෙහෝ හැකියාවක් නැති නිසා කුඩා සමාගමක් හරහා
ෙගන්වන්න try කරන අයත් ඉන්නවා. එතෙකොට ඔබතුමාෙග් -
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විෙශේෂ කිහිපයක් තිෙබනවා කියලා.- අර ව්යාපාර කරන අය
හරහාම සල්ලි බැඳලා තමයි වාහනය ෙගන්වන්න උත්සාහ
කරන්ෙන්. ඒ අයට ඒ සහනය ලැෙබන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ විධියට වාහන ෙගන්වන අය කී ෙදනකු ඉන්නවාද? ඔබතුමා
ඔෙහොම කියනවා නම් දන්නවා ඇති ෙන්. කී ෙදනකු ඉන්නවා ද
එෙහම අය?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම පමාණය දන්ෙන් නැහැ.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒක තමයි. ෙනොදන්නා පමාණය නිසා ෙම්ක දූෂණයට ලක්
ෙවන්න පුළුවන්. ඔබතුමා කිව්ෙවොත් ෙමපමණ ඉන්නවා කියලා ඒ
අයට සාධාරණයක් කරන්න පුළුවන්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

උදාහරණයක් කියන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එවැනි කණ්ඩායමක් ඉන්නවා නම් සහන ෙදන්න ලෑස්තියි ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මට වාහනයක් ෙගන්වන්න ඕනෑය කියලා හිතමු. හැබැයි, මා
දන්ෙන් නැහැ, ෙපෞද්ගලිකව L/C එකක් open කරලා ඒක
ෙගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මම වාහන ෙගන්වන කුඩා
පරිමාණෙය් ව්යාපාරයක් කරන ෙකෙනකුට කියනවා "මම
වාහනය ගන්නවා; ෙම්කයි මෙග් ගණන, මෙග් නමින් ඔබ L/C
එක open කරලා මට වාහනය ෙගනැවිත් ෙදන්න" කියලා. සමහර
අය ඉන්නවා, විකුණන්නම ෙගෙනන. ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇති,
මා ෙම් කියන ෙද්. ඔබතුමා කියනවා, තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
පරිහරණය සඳහා ෙගෙනන වාහන සඳහා ඒ දිනය ෙවන ෙකොට L/
C එක open කරලා තිබුණා නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් බද්ද අදාළ
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ ෙනොෙවයි, අපි ඒක ඉවත් කරන්න
කටයුතු කරමු.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි ලෑස්තියි. හැබැයි, ඒ පමාණය දහස් ගණනක් ෙවන්න
බැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක හරි. එතෙකොට සමාගමක් දහයක් විතර අල්ලාෙගන
කිව්ෙවොත් ෙම් ෙගොල්ලන් ෙවනුෙවන් තමයි අපි ෙම්වා ෙගනාෙව්
කියලා-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, you have two more minutes.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒ කියන්ෙන්, ඒ බද්ද ඉවත් කරන්න කටයුතු කරනවා කියන
එකෙන්. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් ඒ ෙවන ෙකොටත් ෙම් වාහනෙය්
මිල ගණන් දැනෙගන, ඒ පමාණයට තමන් ළඟ මුදල් තබා
ෙගනයි ෙම්ක ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට එෙහම නම් ඒ
සහනය හම්බ ෙවන්න ඕනෑ.

තමාෙග් නමට අවුරුදු තුනක් ලියා පදිංචි කරලා තිෙබන්න
ඕනෑ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඊළඟට, සමාගම් විසින් අෙළවිය සඳහා වාහන ෙගන්වනවා.
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට පුළුවන් ෙහට ඉඳන් ඒ ගණන වැඩි
කරලා අෙළවි කරන්න. හැබැයි, සමහර අය - මා කිව්ෙව් ඒකයි,

ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් එකඟ ෙවන කාරණාව
ෙම්කයි. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් බද්ද පනවන්න කලින්
ව්යපාරිකෙයෝ ෙගනැල්ලා තිෙබනවා හයිබිඩ් -ෙදමුහුන්- වාහන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

අඩු ගණනට. ඒවා ෙම් බද්ද නිසා දැන් වැඩි කරන අයත් ඉන්නවා.
ඒක හරි. නමුත් දැන් ෙම් ව්යාපාරික පශ්නය ෙනොෙවයි, ඔබතුමා
හරියට හඳුනා ගන්න ෙම් බද්ද පනවන්න කලින් ෙපෞද්ගලිකව
ෙගන්වන අය කවුද කියලා. ඔබතුමාට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඒ
අයව. හඳුනා ෙගන ඒ අය ෙගෙනන්ෙන් වාහන ෙසේල් එකක්
හරහාද ෙපෞද්ගලිකව, සෘජුව ඇණවුම් කරලාද කියන එක
ෙනොසලකා ඒ අයට ෙම් සහනය ෙදන්න කියන ඉල්ලීම තමයි මා
ෙම් කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාෙග් පිළිතුරු කථාෙව්දී
ඉතිරි ටික කියන්න. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් බරපතළ
පශ්නයට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පක්ෂ විපක්ෂ හැම ෙදනාෙග්ම
අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
තව පාෙයෝගිකව මතු වුණු පශ්නයක් තමයි විශාමිකයින්ෙග්
විශාම වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධ පශ්නය. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා
දින සියෙය් වැඩසටහෙන් හතරවැනි කාරණාව හැටියට සඳහන්
කෙළේ විශාමිකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරනු ලබන ෙතක්
ඔවුන්ට රුපියල් 3,500ක මාසික අන්තර් දීමනාවක් ලබා දීමයි.
විශාමිකයින් ලක්ෂ හයක් විතර රෙට් ඉන්නවා. ඒ අය විශ්වාස
කරනවා දින සියෙය් වැඩසටහන තුළ ෙම් වැටුප් විෂමතාව තුරන්
කරාවි කියලා. හැබැයි ෙම් අතුරු අය වැය ෙයෝජනාෙව් ඒ සඳහා
කිසිදු ෙයෝජනාවක් නැහැ. ඊළඟ පශ්නය තමයි ඔවුන්ට මාසිකව
රුපියල් 3,500ක දීමනාවක් ලබා ෙදන එක. නමුත් රුපියල්
1,000ක් තමයි වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන්. අය වැෙයන් වැඩි කළ
මුදල ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට රජෙය් ෙසේවකයාට ලැෙබනෙකොට
විශාමිකයා සඳහා වැඩි කළ රුපියල් 1,000ක මුදල ඔවුන්ට
ලැෙබන්ෙන් අෙපේල් මාසෙය් සිටයි. එතෙකොට පශ්නය වන්ෙන්
ෙම්කයි. ලබා ෙදනවාය කියපු රුපියල් 3,500ක දීමනාව තමයි
රුපියල් 1,000කට අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආණ්ඩුෙව් සමහර
ඇමතිවරුන් කලින් ලබා දුන් රුපියල් 2,500ක දීමනාවට ෙම්
රුපියල් 1,000ක දීමනාව ඈඳලා රුපියල් 3,500යි කියලා අර්ථ
දක්වනවා මා දැක්කා. කලින් රුපියල් 2,500ක් ලබා දුන්නා, ඒ
නිසා එයට ෙම් රුපියල් 1,000 ඈඳලා තිෙබනවා කියලා සඳහන්
කළා.
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ලබන ෙතක් ඔවුන්ට රුපියල් 3,500ක් ලබා ෙදනවා" කියන එකයි.
ඒෙකන් පැහැදිලිවම අදහස් කරන්ෙන් ෙම් රජෙය් දින සියෙය්
වැඩසටහනට අනුව රුපියල් 3,500ක් ලැෙබනවා කියන එකයි.
එෙහම නැත්නම් ෙකළින්ම නැහැයි කියලා කියන්න. ඒක ෙවනම
කථාවක්. ෙකොෙළේ වහලා ගහන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. එක්ෙකෝ
වැටුප් විෂමතාව ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. වැටුප් විෂමතාව ෙවනස්
කරන්නට දින සියෙය් වැඩසටහන තුළ වැඩ පිළිෙවළකුත් නැහැ.
ඊළඟට රුපියල් 3,500ක් ලබා ෙදන වැඩසටහන ෙවනුවට ඒක
රුපියල් 1,000ට බස්සලා තිෙබනවා. එදා විශාමිකෙයෝ
උද්ෙඝෝෂණ කළා. ඒ නිසා "අපි එක ආණ්ඩුවකින් බැට කෑවා රාජපක්ෂ පාලනෙයන් බැට කෑවා- දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙවනුත් අපට
කන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ වෙග්ම පරිප්පුවක්ද?" කියලා තමයි
අද විශාමිකයා කල්පනා කරන්ෙන්. ඒ නිසා මම කියන්ෙන්
එෙහම කරන්න එපා කියන එකයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම කථාව අවසන් කරන්නම්. මට තව එක කාරණයක්
කියන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා මට තව ෙමොෙහොතක් ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තව
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ෙත් දළු සඳහා සහතික මිලක්
නියම කරනවාෙන්. දැන් පාෙයෝගික පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ෙත් දළුවලට රුපියල් 80ක සහතික මිලක් ලැෙබන
එක ෙහොඳයි. කිෙලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 80ක් ලබා ගන්න ෙත්
දළු සපයන අය බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එතෙකොට ඒ මුදල ලබා
ගන්න ෙවන්ෙන් ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියාෙගන්. හැබැයි, ෙත්
කර්මාන්තශාලා හිමියාත් පශ්නයක ඉන්නවා. ෙමොකද, ෙම් පවතින
තත්ත්වය යටෙත් ෙම් කාලෙය් ඔවුන්ට රුපියල් 80ක් ෙගවන්න
බැහැ. දැන් දළු කිෙලෝවක් සඳහා ෙගවන්ෙන් රුපියල් 68යි, 70යි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අපි රුපියල් 3,500ක් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් රුපියල් 2,500ක් ලැබිලා තිෙබනවා, අපි ඒකට තවත් රුපියල්
1,000ක් එකතු කරනවා. අෙප් ෙපොෙරොන්දුව තමයි අය වැය
අවස්ථාෙව් දී රුපියල් 3,500ක් ලබා දීම. ඒ රුපියල් 3,500 සඳහා
ජනවාරි මාසෙය් රුපියල් 2,500ක් ලබා දීලා තිෙබනවා, ඒකට තව
රුපියල් 1,000ක් එකතු කරනවා. එතෙකොට රුපියල් 3,500යි.
ඔබතුමා කියන විධියට ෙදන්න ගිෙයොත් ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ඉතුරු
වන්ෙන් නැහැ ෙන්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sunil Handunnetti, please wind up now.
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මම කථාව අවසන් කරන්නම්.
එතෙකොට ඔබතුමන්ලා රුපියල් 80ක සහතික මිල නියම
කරන්ෙන් කවදා ඉඳලාද, ෙකොෙහොමද, ඒකට හදන යාන්තණය
ෙමොකක්ද? ඒ සඳහා යාන්තණයක් තිෙබන්න එපායැ.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒක සාධාරණ වන්ෙන් නැහැ. දින සියෙය් සහන වැඩසටහන
කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා දුන්
ෙපොෙරොන්දුව විශාමිකයා ෙත්රුම් ගත් හැටි වැරදියි. ඒකද ඔබතුමා
කියන්ෙන්? ෙමොකද, දින සියෙය් වැඩසටහෙන් හරි පැහැදිලිව
කියනවා, "විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරනු ලබන
ෙතක්" කියලා. එතෙකොට වැටුප් විෂමතාව තිෙබනවා. ඒ වැටුප්
විෂමතාව තිබියදී කලින් රුපියල් 2,500ක් ලැබිලා තිෙබන බව
ඇත්ත. හැබැයි, ෙමහි තිෙබන්ෙන් "වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරනු

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිවරයා විධියට ඔබතුමා පැහැදිලි
කිරීමක් කරනවා නම් ෙහොඳයි.

ඔබතුමාත් එතැනට එන්න. ඔබතුමාෙග් ජනාධිපතිතුමා ෙන්
ඉන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Yes, Hon. Leader of the House.

නැඟී සිටිෙය්ය.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)+

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

எ ந்தார்.
rose.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

එතුමාට අවසර ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
ඒක වැදගත් ෙදයක්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

කියන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

மன் கிாிஎல்ல)

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ සඳහා අපි කමෙව්දයක් හදාෙගන යනවා. අපි යථා කාලෙය්
දී ඒක ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ෙමොකද, ඒක බරපතළ පශ්නයක් වන
නිසා ඊළඟට ගැටුම ඇති වන්ෙන් ෙත් කර්මාන්තශාලා හිමියා සහ
ෙත් දළු සපයන අය අතරයි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔබතුමා ඇහුවා විශාම වැටුප් විෂමතාව ගැන. ඔව්, අපි රුපියල්
3,500ක් ෙදනවා කියලා කිව්වා. දැන් රුපියල් 2,500ක් දීලා
තිෙබනවා. පසුව තව රුපියල් 1,000ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ අතර
තුෙර්දී විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතා නිවැරදි කිරීමට ෙපොෙරොන්දු
ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක නිවැරදි කරනවා. ඒක මීට පිටස්තරව
සිදු වන ෙදයක්. මෙග් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාටත්, නිලධාරි
මණ්ඩලයටත් ෙම් ගැන කියලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල්
ෙකෝටි 3,000ක් විතර වැය ෙවනවා. කාල වකවානු අනුව
ෙනොෙවයි, ඒකත් ලබන අවුරුද්ෙද් Budget එෙකන් කරනවා.
[බාධා කිරීම්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

Sir, I rise to a point of Order.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is your point of Order, Hon. Chandrasiri
Gajadeera?

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මා දැන ගන්න කැමැතියි, ජාතික විධායක සභාෙව්දී
අතුරු අය වැය ගැන සාකච්ඡා කෙළේ නැද්ද කියලා.
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ෙම්

Hon. Chandrasiri Gajadeera, what is the point of
Order?

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

එතැන කථා කරන්න ෙවනත් ෙද්වල් තිෙබනවා. ෙහොරකම්
ගැන, දූෂණ ගැන ෙසොයන්න, ඒ වාෙග් ෙගොඩක් පශ්න තිෙබනවා
එතැන කථා කරන්න. අපි ඒවා එතැනදී ෙබ්රා ගන්නම්. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාෙග් අදහසට අෙප් සියයට
100ක එකඟතාව තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි කනගාටු
ෙවනවා, ජාතික විධායක සභාව ඉදිරිෙය් දී ෙම්වා පිළිබඳවත් යම්
ෙසොයා බැලීමක් ෙනොකිරීම ගැන.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

That is not a point of Order. Hon. Sunil Handunnetti,
please wind up now. Your time is over.- [Interruption.]

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

I am sorry, that is not a point of Order. The next
speaker is the Hon. P. Harrison.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 2.22]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා (සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු
සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මට බාධා කරන්න එපා.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் - ச க ேசைவகள், நலன் ாி மற் ம்
கால்நைட வளர்ப் அபிவி த்தி அைமச்சர்)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. P. Harrison - Minister of Social Services, Welfare
and Livestock Development)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරෙය් සහන ලබා දුන් අය වැයක් ෙමවර
ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්
රවි කරුණානායක මුදල්
අමාත්යවරයාටත් පළමුෙවන්ම අෙප් ෙගෞරවය හා ස්තුතිය
පිරිනමනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි,
ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්නෙකෝ. මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලා
ඇයි ෙම්කටත් විරුද්ධ වන්ෙන් කියලා. ෙම් අය වැය යටෙත්
ජනතාවට සහන ෙදන වැඩසටහන් කිහිපයක් අප ආරම්භ කර
තිෙබනවා. ඒ වැඩසටහන්
ආරම්භ කෙළේ ෙවනත් කිසිදු
ආකාරයකින් ෙනොෙවයි, පසු ගිය රජෙය් තිබුණු නාස්තිය, දූෂණය,
ෙහොරකම වළක්වලා ඒ සල්ලිවලින් තමයි ජනතාවට සහන දීලා
තිෙබන්ෙන්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
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(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

ඔබතුමාට බාධා කරනවා ෙනොෙවයි, ගරු ඇමතිතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට
වැඩි කරපු ෙම් මුදල ඔවුන්ෙග් මූලික වැටුපට එකතු කරනවාද,
නැත්නම් දීමනාවක් හැටියටද ෙදන්ෙන්? කලින් අෙප් ආණ්ඩුෙවන්
ලබා දීපු රුපියල් 3,000ත් එක්ක එකතු කරලාද ඒ මුදල ෙදන්ෙන්
කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. Minister, you carry
on with your speech.
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

රුපියල් 3,000ක් ලබා දුන්ෙන් අපි.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය
ෙසේවකයන් ෙමොන තරම් දරිදතාෙවන් සිටියාද කියන එක අපි
දැක්කා. පසු ගිය ආණ්ඩුවට පළමුෙවන්ම විෙරෝධය පළ කෙළේ
රාජ්ය ෙසේවකයනුයි. එෙහම නම් ඒ අයට පශ්නයක් තිබුණා. ඒ
ජනතාවෙග් හදවෙත් කැකෑරි, කැකෑරි තිබුණු පශ්නය ෙමොකක්ද?
ෙම් ෙසොච්චම් වැටුෙපන් ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න බැහැයි කියන එක
පළමුෙවන්ම හඬනඟා කිව්ෙව් ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්. ඒ
රාජ්ය ෙසේවකයන් අප පත් කළ අය ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්]
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න
කැමැතියි, ඒ රාජ්ය ෙසේවකයන් වැඩිහරියක් පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන්
පත් කළ අය බව. සමහර තැන්වල සිටින්ෙන් ෙද්ශපාලන
හිතවත්කම් අනුව පත් කරපු අයයි. හැබැයි, ඒ අය තීන්දුවක් ගත්තා
තමන්ට ෙම් ෙසොච්චම් මුදලින් ජීවත් ෙවන්න බැහැයි කියලා. ෙම්
රුපියල් 5,000ක වැටුප් වැඩි කිරීම ඒ අය අගය කරනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, අප ෙත්රුම් ගත්තා; අතිගරු ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙත්රුම් ගත්තා රටක ජනතාව
හැටියට, විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් හදවෙත් කැකෑෙරන
ෙම් පශ්නය පිළිබඳව. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලා ඒ අයට වැටුප් වැඩි
කිරීම ගැන විරුද්ධද කියලා මා අහන්න කැමැතියි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විශාම වැටුප් වැඩි කිරීම
සම්බන්ධෙයන් -

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අද හාල් රුපියල් 100යි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, අප ලබා දුන් පළමුෙවනි සහනය තමයි රාජ්ය
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීම. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන
මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්න කැමැතියි,
ෙමවර අය වැෙයන් අපි පළමුෙවන්ම රුපියල් 5,000ක දීමනාවක්
ලබා දීලා රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කර තිෙබන බව.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමනි, කලබල ෙවන්ෙන් නැතිව
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා වග කිව යුතු හිටපු ඇමතිවරෙයක්
ෙන්. දැන් ෙම්වා කියනෙකොට ඉවසන්න බැහැ.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

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

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Shantha Bandara, what is your
point of Order?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඒ ගැන ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න පුළුවන්ද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ඒක මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කරයි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒක කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ඔබතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා ෙන්, ඒක කියන්න ෙකෝ.
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(The Hon. P. Harrison)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ෙමන්න ෙම්
කාරණය පිළිබඳවත් මා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි. ඒක තමයි, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා බැංකු
තැන්පතුවලට ෙගවන ලද ෙපොලිය සම්බන්ධව. පසු ගිය කාලය
තුළ ෙම් ෙපොලී අනුපාතය අඩු කිරීම නිසා ඔවුන් අසීරුතාවට පත්
වුණු ආකාරය අප දැක්කා. කාලයක් තිස්ෙසේ රාජ්ය ෙසේවෙය්
නියැලිලා ඒ අය හරිහම්බ කර ගත්ත මුදල් රාජ්ය බැංකුවක
තැන්පත් කෙළේ ෙබොෙහොම බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිවයි. ඒ
තැන්පතුවලින් ලැබුණු ෙසොච්චම් ෙපොලිෙයන් තමයි ඒ අයෙග්
එදිෙනදා කටයුතු ඉෂ්ට කර ගත්ෙත්. විෙශේෂෙයන්ම වයසට ගිහින්
ෙලඩක්, දුකක් හැදුණාම ඒ සඳහා වියහියදම් කරන්න උපෙයෝගී
කර ගත්ෙත් ෙම් ෙපොලී මුදලයි. හැබැයි, ඒ බැංකු තැන්පතුවලට
ෙගවන ෙපොලී අනුපාතය අනිකුත් ෙපොලී අනුපාත සමඟ ගැට
ගහන්න ගිහින් ඒ සිදු කළ අඩු කිරීම නිසා ඒ අයට ෙලොකු
අසාධාරණයක් සිදු වුණා. ඒ නිසා ෙමම අය වැය තුළින් ඒ ෙපොලී
මුදල වැඩි කිරීම අප ඉතාම අගය කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉඳලා විශාම ගිය සියලු ෙදනාමත් එය අගය කරන
බව අප දන්නවා. [බාධා කිරීමක්]
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාට මම ෙම් කාරණයත් මතක්
කරන්න කැමැතියි. ඔබතුමා ෙම් කෑගැහුවාට පසු ගිය ආණ්ඩුව
කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන් ෙමොනවාද කෙළේ?
ඒ වාෙග්ම තමයි කෘෂි කාර්මික ණය. විෙශේෂෙයන්ම මහ
ෙපොෙළොවත් එක්ක හැප්පිලා, ගැටිලා ෙම් රටට බත සපයන
ෙගොවියාට ස්වභාව ධර්මය තුළින් හැම දාම ඇති වන ආපදා හා
උපදව නිසා තමන් ගත්ත ණය ෙගවා ගන්න බැරිව සිටියා. එවැනි
ෙගොවි ජනතාව දහස් සංඛ්යාවක් ෙම් රෙට් සිටියා. ඒ ෙගොවි ජනතාව
බැංකුවලට, ඒ වාෙග්ම අනිකුත් මූල්ය ආයතනවලට සදාකාලිකව
ෙගවන්න තිබුණු ණය කන්දරාව ෙගවා ගන්න බැරිව අසරණ
ෙවලා සිටියා. තමන්ෙග් කන කර, ඉඩම උකස් තැබූ අය සිටියා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් ෙගොවි ජනතාවෙග්
ගැෙහන හදවත ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන ෙකෙනක්. එම
නිසා එතුමාට පුළුවන් වුණා, ෙම් අලුත් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ වගා
ණය සියයට 50කින් කපා හරින්න. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් සමස්ත ෙගොවි ජනතාවෙග් ෙගෞරවය
එතුමාට හිමි වනවාය කියන එකත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලවල ෙම්
රෙට් ආෙයෝජනය කරන්න මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්
බැංකුවලින් ලබා ගත් රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් ණය කපා
හැරිය බව. හැබැයි ෙගොවියා ෙවනුෙවන් හඬක් නැඟුෙව් නැහැ. ෙම්
ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ගත් තීන්දුවට අෙප් මුදල්
ඇමතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාටත් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවාය කියන එක මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
මට ෙපර කථා කළ අෙප් සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්වා,
ෙත් දළුවල මිල සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවාය කියලා. ෙත්
දළු සඳහා අද පාලන මිලක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ෙගොවියාට
සහන දීමට ෙත් දළු සඳහා රුපියල් 80ක පාලන මිලක් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය් රබර් වගා
කරන ෙගොවියාත් ඒ ෙවනුෙවන් හඬ නැඟුවාය කියලා. රබර් වගාව
පහළට වැටුණා. සමහර අය රබර් කිරි කැපීම අත්හැර දමා තිබුණා,
ඒ අයට සාධාරණ මිලක් ලැබුෙණ් නැති නිසා. රබර් ෙගොවීන් සඳහා
පාලන මිලක් ලබා දීම රබර් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගැනීමට
ගත් උත්සාහයක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Mohamed Aslam to take the Chair?
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

I propose that the Hon. Mohamed Aslam do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙමොෙහොමඩ් අස්ලම් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. MOHAMED ASLAM took the Chair.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

කුඩා ෙත් වතු හිමියන්ට නැවත වගා කරන්න සහනාධාරය
ෙදනවාද? ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මුදල් ඇමතිතුමා ආවාට පස්ෙසේ ඔබතුමාට ඒ ගැන සම්පූර්ණ
පැහැදිලි කිරීමක් කරයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සත්ව
නිෂ්පාදන කර්මාන්තය දියුණු කිරීම සඳහා කිරි ෙගොවීන්
ෙවනුෙවන් රුපියල් 10ක මිල වැඩි කිරීමක් දීලා තිෙබනවා. මා
තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රෙට්
කිරි නිෂ්පාදනය ෙවනුෙවන් ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කිරීම සඳහාත්,
ඒ වාෙග්ම සත්ව නිෂ්පාදනය කරන ෙගොවීන් දිරිමත් කිරීම සඳහාත්
තමයි ෙම් දිරි දීමනාව දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. විෙද්ශීය රටවල
බහුජාතික සමාගම්වල පිටි කිරි නිෂ්පාදන මත යැෙපන්න තමයි
අෙප් අය හැම දාම පුරුදු ෙවලා සිටිෙය්. එෙහම නම්
විෙශේෂෙයන්ම ෙගොවීන්ට සහන ෙදන්න අපි කටයුතු කර
තිෙබනවාය කියන එකත් මතක් කරන්න කැමැතියි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් හැටියට
අපට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ විමධ්යගත මුදල් වශෙයන්
ලැබුෙණ් රුපියල් මිලියන 5ක් පමණයි කියලා. හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් ආණ්ඩුෙව්
මන්තීවරුන්ට විමධ්යගත මුදල් අසීමිතව වියදම් කරන්න අවස්ථාව
තිබුණා. විරුද්ධ පක්ෂය සඳහා ලැබුෙණ් ෙසොච්චම් මුදලක්. අපි
දැක්කා, පසු ගිය වතාෙව් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා
ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරුන්ට ෙම් සඳහා විෙශේෂ මුදල් ලබා දීලා
තිබුණාය කියලා. විෙශේෂෙයන් ෙම් අය වැය යටෙත් ආණ්ඩුෙව් සහ
විපක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරුන්ට විමධ්යගත මුදල රුපියල් මිලියන
10 දක්වා ලබා දීමට ගත් උත්සාහය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
හැටියට අපි ෙබොෙහොම අගය කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපි ස්තුති කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]

ෙමොකද, හැන්ද තිෙබන විට ෙම් පැත්ෙත් අයට විතරක්
ෙනොෙවයි හැෙමෝටම ෙබදලා තිෙබනවා කියන කාරණයත් මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්නට කැමැතියි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
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කිරීමක්] මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේට. ෙම් වතාෙව්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කරන මුදල
සියයට 6ක් දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්නට කැමැතියි, ඒ ෙවනුෙවන් ෙම්
ආණ්ඩුව, අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා ගත්ත උත්සාහය -

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

Sir, I rise to a point of Order.

Sir, I rise to a point of Order.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

(The Presiding Member)

Hon. Gajadeera, what is your point of Order?

Hon. Member, what is your point of Order?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අගාමාත්යතුමා එතුමාෙග් පකාශෙය්දී කිව්වා විවාදයක් යන විට
පිළිතුරු ෙදන්න, පශ්න අහන විට පිළිතුරු ෙදන්න ඇමතිවරු ෙම්
සභා ගැෙබ් ඉන්නවා කියලා. නමුත් අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත්
කළ අය වැය සම්බන්ධෙයන් අහන ඒවාට පිළිතුරු ෙදන්නට එතුමා
සභාෙව් නැහැ.

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙපොඩි පශ්නයක් අහනවා. ඔබතුමන්ලා
අධ්යාපනයට අපට වඩා කීයක් වැඩි කරලා තිෙබනවාද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

නැහැ, නැහැ. ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි, කාලය
නාස්ති කිරීමක් පමණයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

අපි පැනලා යන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමාෙග් පශ්නය සටහන්
කරෙගන, මුදල් ඇමතිතුමාට දීපුවාම එතුමා පසුව ඒවාට පිළිතුරු
ෙදනවා. [බාධා කිරීම්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(The Presiding Member)

මුදල් ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධව පිළිතුරු ෙදයි.

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අපට මතු වන පශ්න පිළිබඳව අදහසක් දැන ගන්නවත් එතුමා
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීමක්]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

මුදල් අමාත්යතුමාට වැඩ තිෙබනවා. එතුමා කාර්යාලෙය්
ඉන්නවා. ෙම් සියලු ෙද්ම සටහන් කරෙගන, අහපු පශ්නවලට
එතුමා ඇවිල්ලා උත්තර ෙදනවා. භය ෙවන්න එපා, හැංෙගන්ෙන්
නැහැ.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මම අධ්යාපනය සඳහා දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක මුදලක් ෙවන් කිරීම ගැන කථා
කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා පසු ගිය කාලෙය්
විශ්වවිද්යාල ළමයි පාරට බැස්ෙසේ ෙම් අධ්යාපනෙය් තිෙබන පශ්න
ෙවනුෙවන් කියලා. ඒ වාෙග්ම පළමුෙවනි වතාවට පසු ගිය ආණ්ඩු
කාලෙය්
විශ්වවිද්යාල
ආචාර්යවරුන්
ෙපළපාළි
ගිෙය්
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අවශ්යතා සඳහා ඉල්ලීම් කරන්න
ෙනොෙවයි. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 6ක්වත් අධ්යාපනය
සඳහා ෙවන් කරන්න කියලා ඒෙගොල්ලන් හඬක් නැඟුවා. [බාධා

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කියන විට ෙම් අයෙග්
ෙබොක්ක රත් ෙවනවා. ෙම්වා කියන ෙකොට පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්
අයෙග් ෙබොක්ක රත් ෙවනවා. පසු ගිය කාලෙය් කර ගන්න බැරි
වුණු ෙද්වල් කරන විට, යහ පාලනයත් සමඟ ෙම්වා ෙදන විට දැන්
ෙමතුමන්ලාව නළියනවා. ඒකට කරන්න ෙදයක් නැහැ.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ඔබතුමා මුදල කියන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

කලබල ෙවන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, අපි මුදල කියන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට පළමුෙවන්ම
ෙම් තරම් ඉන්ධන සහනයක් දුන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි,
ෙම් ආණ්ඩුවයි. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙම් විධිෙය් ඉන්ධන
සහනයක් ජනතාවට දුන්ෙන් කවදාද? ෙපටල් ලීටරයක මිල
රුපියල් 33කින් අඩු කළා. අද ගෙම් ෙමෝටර්සයිකල්කරුවාට,
තීවිලර්කරුවාට වාෙග්ම සැහැල්ලු වාහනයක් තිෙබන ෙකනාට
ෙම් සහනය ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ් දවස් 20න් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ඒ ෙවනුෙවන් ජනතාවෙග් පසාදය දැන් ඇවිල්ලා
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තිෙබනවා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල අඩු ෙවලා දැන්
අවුරුදු ගණනක් වුණා. නමුත් ඒ සහන රෙට් ජනතාවට දුන්ෙන්
නැහැ. ඒ අය ඒ සහන දුන්ෙන් ඒ අයෙග් හිතවතුන්ට,
ඒෙගොල්ලන්ෙග් ෙහංචයියලාට. මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා
සමහර අය ෙෂඩ්වලට රුපියල් ෙකෝටි 16ක්, 17ක් ණයයි. සමහර
තැන්වලට රුපියල් ෙකෝටි 20ක් ණයයි. කාටද ඒ සහන තිබුෙණ්?
ඒෙගොල්ලන්ෙග් අයට තමයි ඒ සහන තිබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් ජනතාව ඉතාමත්ම සතුටු වන ෙද්වල්
තමයි අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඩීසල් මිල, භූමිෙතල් මිල අඩු කිරීම වතුකරෙය් ජීවත්
වන ලක්ෂ ගණනක් ජනතාවට ලැබුණු විශාල සහනයක්.
කෘෂිකාර්මික ක්ෙෂේතෙය් ෙයෙදන සියලුම ෙගොවි මහතුන්ට
තමන්ෙග් වගාව ෙහොඳින් කරෙගන යාමට, ඒ වගාෙවන් ආදායමක්
ලබා ගැනීමට ෙම් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම ෙලොකු සහනයක්
වනවා.
ෙම් නිසා බස් ගාස්තු අඩු කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා.
පවාහන ක්ෙෂේතෙය් සියලු ගාස්තු අඩු කරන්නට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැෙය් ෙමොනවාද
දකින්නට නැත්ෙත්? පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් සීනි කර්මාන්ත සංවර්ධන
අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටිෙය් මා මිත ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න
මැතිතුමායි. හැබැයි, එතුමාට සීනි මිල අඩු කරන්න බැරි වුණා.
අෙප් ආණ්ඩුව ආවා විතරයි සීනි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 10කින්
අඩු කර තිෙබනවා.

458

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට පිටි කවනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

තමුන්නාන්ෙසේට ෙමොනවාද කෘෂි කර්මාන්තයට කරන්න
පුළුවන් වුෙණ්? කයිවාරු ගැහුවාට අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේට
අහිතකර වල් නාශක වර්ග 4 තහනම් කර ගන්න බැරි වුණා ෙන්.
කෘෂි කර්මාන්තය කෑවා; විනාශ ෙකරුවා. අඩු ගණෙන් ඇෙඟ්
හැටියට ෙමොළය තිබුණා නම් කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න
පුළුවන්කම තිබුණා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ කෘෂි
කර්මාන්තයට කරපු

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නැහැ. රුපියල් ෙකෝටි 1,700ක ෙපොෙහොර වංචාවක් කළා. [බාධා
කිරීම්] ඒකට ෙමොනවාද කෙළේ? [බාධා කිරීම්] බාල ෙපොෙහොර රටට
ෙගනැල්ලා වකුගඩු ෙරෝගය වැපිරුවා. ඒ වාෙග්ම විෂ අධික කෘෂි
රසායන දව්ය ෙගනාවා. රටට ෙමොනවාද කෙළේ? ෙබොරු කයිවාරු
නැතුව වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීම්] දැන් එනවා බයිලා කියන්න.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙපොෙහොර සහනාධාරය 2005 අපි දුන්නා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

උක් ෙගොවියා හාන්සි වුණා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

උක් ෙගොවියා හාන්සි වුෙණ් නැහැ. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ
හාන්සිෙවලා ඉන්න බව මම දන්නවා. අද ෙම් රෙට් ජනතාවට
සහන දීලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙම් අය කියන්ෙන් කියා මම
අහනවා? කිෙලෝග්රෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක් අද රුපියල්
61කින් අඩු කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
කාටද ෙම් සහන දුන්ෙන්? ෙම් සහන ලබා දුන්ෙන් නවසීලන්තෙය්
ෙගොවියාටද? නැහැ. ෙම් රෙට් පාරිෙභෝගිකයන්ට තමයි ෙම් සහන
ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දැක්කා
පසු ගිය කාලෙය් කිරි පිටි පැකට් එකක් ගන්න බැරි පුද්ගලෙයෝ
හිටි බව. හැබැයි, ඒ අයට රුපියල් 50ක 60ක සහනයක් දැන් ලබා
දීලා තිෙබනවා. ඒ බව තමුන්නාන්ෙසේට ෙපෙනනවා ඇති. අද
සමස්ත ජනතාවෙගන් විමසුවාම කියනවා, භාණ්ඩ මිල අඩු කිරීම
නිසා පළමුෙවනි මාසය වනෙකොට හැම පවුලකටම අඩුම තරෙම්
රුපියල් 2000කට 3000කට වැඩි සහනයක් ලැබිලා තිෙබන බව.
කිරි පිටි විතරක් ෙනෙවයි. [බාධා කිරීම්] මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙරෝගිෙයකුට අවශ්ය ෙවලා තිබුණ සස්ටජන් මිල පවා
රුපියල් 100කින් අඩු කර තිෙබන බව අපි දැක්කා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තිරිඟු පිටි මිල අඩු කළාම
කිව්ෙව් ඇෙමරිකාෙව් ෙගොවියාට සහන දුන්නා කියායි. [බාධා
කිරීම්] අද ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් කී ෙදෙනක් තිරිඟු පිටි අනුභව
කරනවාද? තිරිඟු පිටි මිල අඩු කළාම ඒ සහනය ජනතාවට
ලැෙබන්ෙන් නැද්ද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

කෘෂි කර්මාන්තයට ෙම ෙලෝ ෙදයක් කර නැහැ. ඒක නිසා
ෙබොරු කයිවාරු ඕනෑ නැහැ හිටපු ඇමතිතුමා. [බාධා කිරීම්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොත්තමල්ලි අය වැයක් කියා
ෙමතුමන්ලා කිව්වා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙවන
කියන්න ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ෙකොත්තමල්ලි තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාට හම්බ ෙවන්ෙන්. ෙකොත්තමල්ලි තම්බලා
ෙබොන්නයි ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]
ඒ විතරක් ෙනෙවයි, පසු ගිය දවස්වල ගෑස්වල ඒකාධිකාරය
පාලනය ෙකරුෙව් කවුද? ෙම් තුන් හතර ෙදෙනක් පාලනය
ෙකරුවා. අපි ෙම් ආණ්ඩුව ගත්තාට පස්ෙසේ දවස් 20 යනෙකොට
අපිට පුළුවන් වුණා ගෑස් මිල රුපියල් 300ක් අඩු කර ෙම් රෙට්
ජනතාවට ඒ සහනය ෙදන්න. මම අහනවා, "ෙම්කට විරුද්ධද?"
කියා. ෙම්කට විරුද්ධ නම් තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්න. ගෑස් මිල
අඩු කරපු එක වැරැදි නම් කියන්න. ජනතාව එෙහම නම් අය වැයට
විරුද්ධයි කියන්න ඕනෑ. දැන් ෙම්කට විරුද්ධත්වය දක්වන්න
හදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පසු ගිය කාලෙය් දිගින්
දිගටම කිව්වා, "කැසිෙනෝ තහනම් කරන්න ඕනෑ" කියා. [බාධා
කිරීම්] කැසිෙනෝ බද්ද වැඩි ෙකරුවා. අපි කිව්වා, "ෙජ්ම්ස් පැකර්ව
ෙම් රටට ෙගන්නපුවාම ෙම් රෙට් අලුෙතන් ගණිකා නිවාස ෙබෝ
ෙවනවා; කැසිෙනෝ නිසා රෙට් මිනිසුන්ෙග් ජන ජීවිතය අවුල්
ෙවනවා" කියා. අපිට පුළුවන් වුණා, දවස් 20ක් ඇතුළත ෙජ්ම්ස්
පැකර්ෙග් ගමන නවත්වන්න; අලුෙතන් ෙම් රෙට් කැසිෙනෝහල්
ඉදිෙවන එක නවත්වන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ඇරලා තිෙබන
කැසිෙනෝකාරයන්ට වැඩි බදු ගහලා, ඉතුරු කැසිෙනෝහල් ටිකත්

459

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පී. හැරිසන් මහතා]
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

වහන තැනට අපි කටයුතු කරනවා කියන එකත් මම
තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න කැමැතියි. ඒකයි අෙප් වැඩ පිළිෙවළ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
"මතට තිත" කිව්වාට, පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා මත් පැන්
අෙළවිසැල් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරපු හැටි. ෙම් රෙට් කාගීල්ස්
supermarket ඔක්ෙකෝටම අරක්කු permit දීලායි තිෙබන්ෙන්.
මත්පැන් බලපත ගැන ඇහුවාම කිව්වා, "2005 ඉඳලා එකක්වත්
දීලා නැහැ" කියා. මම අහනවා, "කාගීල්ස් supermarketවලට දීලා
තිෙබන්ෙන් ඇල්වතුර permitද?" කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, "මතට තිත" කිව්වාට, එෙහම ෙවලා නැහැ. අද මුළු
රට පුරා එය ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොඩි
පැහැදිලි කිරීමකට එකඟද?

(The Hon. P. Harrison)

අෙප් ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා රාජ්ය
පරිපාලන ඇමතිතුමා හැටියට, අඩු ගණෙන් ෙම් රෙට් කසාදයක්
බඳින්න අවස්ථාව දීලා තිබුණාද? අපි කිව්වා, "අඩුම ගණෙන්
විවාහ ගාස්තුවවත් අඩු කරලා ෙදන්න" කියා. ඒ කාලෙය්
කසාදයක් බඳින්න ගිය වියදම රුපියල් 5,000යි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් කසාද බැන්ෙද් නැහැ. වැඩි හරියක්
ෙහොෙරන් පැනලා ගිෙය්. ඇයි ඒ? ඒ රුපියල් 5,000 ෙගවන්න
ෙකොෙහේද සල්ලි තිෙබන්ෙන්? දැන් ඒ ගාස්තුව රුපියල් 1,000 වන
කල් අඩු කර තිෙබනවා. අපි ෙම් සභාෙව්දී ඇහුවා, අහිංසක
මිනිෙහකු කසාදයක් බඳින අවස්ථාෙව් රජෙය් ගාස්තුවක් හැටියට
මුද්දර ගාස්තු කියා ඒ අයෙගන් ෙම් තරම් අසීමිතව මුදල් අය
කරන්ෙන් ඇයි කියා. හැබැයි, දැන් එම ගාස්තුව රුපියල් 1,000
දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අපි ඒ ගැන- [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු ඇමතිතුමා, මට තත්පරයක් ෙදන්න.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. P. Harrison)

(The Presiding Member)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොරුවට මට බාධා කරනවා.
ගරු මන්තීතුමා, මෙග් කාලය නාස්ති කරන්න එපා.

ගරු අමාත්යතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(The Hon. P. Harrison)

තවත් තත්පරයක්
මන්තීතුමනි.

ලබා

ෙදන්න

මූලාසනාරූඪ

ගරු

උක් මිල දී ගන්න මසකට රුපියල් 4,500ක්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ ගැනත් අපි කියන්නම්. හිර
ෙගදර මාංචු දාලා හිටපු සිරකාරයන්ට STF එක ෙයොදවලා ෙවඩි
තැබුෙව් ෙකොෙහොමද කියන කාරණයට අපි එන්නම්. [බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහෝටලයක උත්සවයක් පවත්වලා
විවාහයක් ලියා පදිංචි කරන අවස්ථාෙව් විතරයි රුපියල් 5,000 අය
කෙළේ. නමුත් ෙරජිස්ටාර්තුමාෙග් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා විවාහ
වුණා නම් අය කෙළේ රුපියල් 1,000යි.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඒ ගැනත් බලමු. මට එක පැහැදිලි කරගැනීමකට අවසර
ෙදන්න.

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

අෙප් මිත හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඒක ෙහෝටලෙය්
කළත් එකයි, ෙගදර කළත් එකයි. ෙදකටම ගාස්තුව රුපියල්
1,000යි. ෙහෝටලෙය් කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල්
5,000ක් අය කෙළේ ෙමොකටද?

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(The Hon. P. Harrison)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක්
කරනවා- [බාධා කිරීමක්]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

ෙහෝටලෙය් විවාහ උත්සවයක් පවත්වන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ
ගණනක් ෙගවලා ෙන්. ෙහෝටල්වල පවත්වන විවාහ උත්සවවලට
රුපියල් ලක්ෂ ගණනක් යනවා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

(The Hon. P. Harrison)

පැහැදිලි කරගැනීමක්.- [බාධා කිරීමක්] සීනි සම්බන්ධ
පශ්නයක්.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තවත් තත්පරයක්
ෙදන්න. ඊට පසුව මම කථාව අවසන් කරනවා.
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ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට මම විෙශේෂ
ස්තුතියක් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු (පූජ්ය) රතන
ස්වාමින් වහන්ෙසේ ෙමතැන වැඩ සිටියා. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම්
රෙට් වකුගඩු පශ්නය ගැන කථා කළා. හැබැයි, ඒ ජනතාව
ෙවනුෙවන් යමක් කරන්න අපට අවස්ථාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අපට වහාම නිෙයෝග කර ෙම්
රෙට් වකුගඩු ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන සෑම වකුගඩු ෙරෝගියකුටම
මාස් පතා ඒ අයෙග් ෙබෙහත් ෙහේත් ටික ගන්න රුපියල් 3,000ක
දීමනාවක් ෙගව්වා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,-

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

ඉල්ලනවා. මාස තුනක පමණ කාලයක් පැවැති තද වර්ෂාව ෙම්
ෙද්වල් පමාද වීමට එක් ෙහේතුවක් වුණා. වර්ෂාව පැවැති කාලෙය්දී
ඒවාෙය් කටයුතු කරන්න බැරි වුණා. විෙශේෂෙයන් කඳුකර
පෙද්ශෙය් ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණා. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම ඒ
කටයුතු ආපහු කියාත්මක කරන්න දැනුම් ෙදන්න කියලා මා ෙම්
රජෙයන් ඉල්ලනවා. එෙහම ෙනොකෙළොත් රජය වියදම් කළ විශාල
මුදලක් අපෙත් යනවා. ඒ තුළින් ජනතාවට විශාල හානියක් සිදු
වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් විධිෙය් පාඩු ඇති වන්නත් ඉඩ
තිෙබනවා. ඒ නිසා එම කටයුතු ඉක්මනින්ම කියාත්මක කිරීමට
නිලධාරින්ට දැනුම් ෙදන්න කියලා මා විෙශේෂෙයන් මතක්
කරනවා.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

පසු ගිය අය වැෙය් ඒ ෙයෝජනාව තිබුණා.

ගරු පී. හැරිසන් මහතා

(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்)

(The Hon. P. Harrison)

ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් වකුගඩු ෙරෝගය නිවාරණය
කරන වැඩසටහන යටෙත් රටට අහිතකර කෘෂි රසායන දව්ය
තහනම් කරන්නත්, ඒ වාෙග්ම විෂ අධික ෙපොෙහොර වර්ග ෙගන්වීම
නවත්වන්නත් එතුමා කටයුතු කර තිෙබනවා කියන එකත් මම
ෙබොෙහොම සතුටින් කියනවා. ඇයි එෙසේ කෙළේ? අපි දන්නවා, පසු
ගිය අවුරුදු 10, 12 ඇතුළත ෙම් රෙට් අහිංසක මිනිස්සු 25,000ක්,
30,000ක් විතර වකුගඩු ෙරෝගය නිසා මැරුණ බව. ෙම් රටට බත
සපයපු, මහ ෙපොෙළොවත් එක්ක හැපුණු මිනිසුන් මැරුණා විතරක්
ෙනොෙවයි. අද ලක්ෂයකට ආසන්න සංඛ්යාවක් ෙම් අසනීප
තත්ත්වෙයන් ෙපෙළනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ අයට
ෙදන සහනයක් හැටියට තමයි අපි ඒ දීමනාව ලබා ෙදන්ෙන්. මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාරණය මතක් කරනවා. ඒ
සඳහා විෙශේෂෙයන් කටයුතු කිරීම ගැන රජ රට පෙද්ශෙය් විතරක්
ෙනොව, ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරයකු හැටියට
මෙග්ත්, අප සියලු ෙදනාෙග්ත් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය එතුමාට
පිරිනමනවා. ෙම් විධිෙය් සහනාදායී අය වැයක් ෙගන ඒම ගැන
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමාටත්, අෙප් අගාමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොන තරම්
අභිෙයෝග, බාධක මැද්ෙද් වුණත් ෙම් ආණ්ඩුව පිහිටුවන්න
එතුමන්ලා කටයුතු කළා. රෙට් ජනතාවට තිබුෙණ් මැෙරනවාද,
ජීවත් ෙවනවාද කියන පශ්නයයි. ඒ පශ්නයට උත්තර දීලා
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ෙලස පත් කිරීම
ගැන, එතුමාට ඡන්දය දුන්නු සියලු ජනතාවට ස්තුති කරමින්,
ෙමතුමන්ලාට ෙමොළය පෑෙද්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා.
[අ.භා. 2.46]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு
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.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු මතක්
කරන්න කියපු විෙශේෂ කාරණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය රජය
කාලෙය් ලංකාව පුරා පාරවල්, ෙගොඩනැඟිලි, ෙරෝහල්, පාසල්
ආදිය හදන්න මුදල් වියදම් කර ඒ වැඩවලින් භාගයක් කරෙගන
ගිහින් තිෙබනවා. ඒවා සියල්ලම ෙම් රජෙයන් දැනට නතර
කරන්න කියලා තිෙබනවා. මාර්ගවල විශාල වශෙයන් ගල් දමා
තිෙබනවා. ෙගොඩනැඟිලි බාෙගට හදා තිෙබනවා. පාලම් බාෙගට
හදා තිෙබනවා. පාලම් 1,000ක් සෑදීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරලා
ඉන් සෑෙහන පමාණයක් හදලා තිෙබනවා. නමුත්, බාෙගට හැදූ
පාලම් ද තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ කිරීම නතර කරන්න කියලා
තිෙබනවා. ඒවාෙය් වැඩ කරන්න තිෙබන ෙකොටස් අවසන් කරන්න
අවකාශය ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් රජෙයන් මා විෙශේෂෙයන්

ඊළඟට, මට තවත් කාරණයක් කියන්න තිෙබනවා. ෙම් අය
වැය මැතිවරණයට ෙයොදපු අය වැයක් කියලා තමයි කවුරුත්
කල්පනා කරන්ෙන්. ෙමොකද, සමහර භාණ්ඩවල මිල අඩු කරලා
තිෙබනවාය කියනවා. Election එකට ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා, භාණ්ඩ
දහයක මිල අඩු කරනවාය කියලා. දැන් භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු
කරලා තිෙබනවාය කියනවා. ෙම් භාණ්ඩ 13න් සාමාන්ය
ජනතාවට පෙයෝජනයක් තිෙබන්ෙන් ෙමොනවායින්ද කියන එකයි
පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ෙම් රජෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට සාමාන්ය
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය ගැන අවෙබෝධයක් නැහැයි කියලායි මම
හිතන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අතුරු අය වැෙය්
භාණ්ඩ වර්ග 13ක් සඳහන් කරලා තිෙබනවා. හාල්, ෙපොල්, සීනි,
ෙත් ෙකොළ, පරිප්පු වාෙග් ෙද්වල් තමයි අෙප් සාමාන්ය ජනතාව
දිනපතා පාවිච්චි කරන්ෙන්. ෙකොත්තමල්ලි, මුංඇට, සාඩින්,
උම්බලකඩ කියන ෙද්වල් සමහර ගම්වල පාවිච්චි කරන්ෙන්ත්
නැහැ. ඒවා ගන්න ඒ මිනිස්සුන්ට මිල මුදලුත් නැහැ. ඒ මිනිස්සුන්ට
ෙම් ෙද්වල් ගන්න විධියකුත් නැහැ. අර වාෙග් ෙද්වල් තමයි
සාමාන්ය ජනතාව වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්ෙන්. ෙම් රජය ඒවා ගැන
කල්පනා කරලා නැහැ.
හාල්වල මිල දැන් එන්න එන්න වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
අනුව දැනට රුපියල් 10කින් පමණ හාල් කිෙලෝවක මිල වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. තව ටික දවසක් යනෙකොට හාල්වල මිල මීට
වඩා හුඟක් වැඩි වනවා. අෙප් රෙට් පධාන ආහාරය බත්. වී මිල
වැඩි කළ එක ෙහොඳයි. ඒ වුණාට ෙමොකද, ඒෙකන් සාමාන්ය
දුප්පත් ජනතාවට ජීවත් වන්න පුළුවන් වන ආකාරයට -පධාන
ආහාරය ලබා ගන්න පුළුවන් වන විධියට- සැලසුම්සහගත කියා
මාර්ගයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. ඒ කියා මාර්ගය තුළිනුයි
මිනිස්සුන්ට සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
ආදායම උපදවා ෙගන, තමන්ට අවශ්ය ෙද්වල් නිෂ්පාදනය
කරනවා වාෙග්ම, ජනතාවට එදිෙනදා ජීවිතයට වුවමනා කරන
ආකාරයට ෙම් සෑම ෙදයක්ම සකස් කරන්න ඕනෑ.
1952 අවුරුද්ෙද්දී ජනතාවට හාල් ෙසේරු ෙදකක් ෙනොමිලෙය්
දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ හාල් ෙසේරුවක් ෙනොමිලෙය් දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ
ශත 25ට හාල් ෙසේරුවක් දුන්නා. ඒ කාල සීමා තුළදී ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් ඇති කෙළේ දුප්පත්ම ජනතාවටත් තමුන්ෙග් ආහාර
අවශ්යතාව සපුරා ගැනීමට වුවමනා කරන නිසායි. වී මිල වැඩි
කිරීම තුළින් හාල් මිල හුඟක් වැඩි වනවා. හාල් මිල වැඩි
වනෙකොට විශාල පිරිසකට තමන්ෙග් ජීවිතය ෙගන යන්න බැරි
වනවා. ඔවුන්ෙග් පධාන ආහාරය ලබා ගත ෙනොහැකි වනවා.
දැන් පිටි මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්
වැරදි කියා මාර්ගයක්. පිටි මිල අඩු කළාට පස්ෙසේ මිනිස්සු
පිටිවලින් නිෂ්පාදනය කරන දව්ය කන්න පටන් ගත්ෙතොත් විෙශේෂෙයන් පාන් කන්න පටන් ගත්ෙතොත්- අෙප් වී නිෂ්පාදනය
දියුණු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අද වුවමනා ෙවලා
තිෙබන්ෙන් පිටිවලින් නිෂ්පාදනය කරන දව්ය පරිෙභෝජනයට
ගැනීම අඩු කිරීමයි.
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[ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා]

ආනයනය අඩු කරලා අපනයනය වැඩි කිරීම තුළින් තමයි අෙප්
රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම කරන්ෙන්
නැතිව ඇෙමරිකාවට, ෙවනත් රටවලට අපි ඔක්ෙකෝම දණ
නමස්කාර කර ෙගන ඉන්න ඕනෑ කරන නිසා, ඔවුන්ෙගන් ෙහොඳ
නම ගන්න ඕනෑ නිසා ඒ රටවලින් ෙම් භාණ්ඩ ෙගන්වන්න
සූදානම් කරලා තිෙබනවා. ඒ තුළින් සාමාන්ය ජන ජීවිතය සාර්ථක
කරගන්න බැරිවනවා පමණක් ෙනොෙවයි, රෙට් ආර්ථිකයටත්
හානියක් ඇති වනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා
තිෙබනවා.
අද විශාල වශෙයන් පලතුරු වර්ග ෙම් රටට ෙග්නවා. සමහර
ඒවා හය මාසයක් පරණ වුණු ඒවා. දැන් කියනවා, ඇෙමරිකාෙවන්
ෙගනාපු ඇපල් කන්න එපාය කියලා; ඒවා ෙරෝගසහිතයි කියලා
කියනවා. නමුත්, ඒ පලතුරු වර්ග ෙගන ඒම නතර කරන්න ෙම්
රජය කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරලා නැහැ. ෙනොෙයක්
විධිෙය් පලතුරු වර්ග දැන් ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒ පලතුරු වර්ග
නිෂ්පාදනය කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම වාෙග් නතර ෙවනවා, ඒ
පලතුරු වර්ග පුළුවන් තරම් පිට රටින් ෙග්න්න පටන් ගත්තාට
පස්ෙසේ. පිට රටින් ෙගෙනන ඒවා ඉදවා තිෙබන්ෙන් ෙබෙහත් වැනි
ෙනොෙයක් ෙද්වල් දමායි. ඒවාෙය් කිසි රසයක් නැහැ; ගුණයක්
නැහැ. ඇයි, ආණ්ඩුව ඒ ගැන කල්පනා කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි,
ඒවා ෙම් රටට ෙගන්වන්ෙන්? ඇයි, ඒවා අෙප් රෙට් දියුණු කරන්න
උපකමයක්, වැඩ පිළිෙවළක් ෙසොයා ෙගන නැත්ෙත්? ෙකෝ, ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙය් එවැනි සැලසුම් සහගත වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කර තිෙබනවා? එෙහම එකක් කරලා නැහැ. ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය දිහා මිනිස්සු බැලුවාම ෙපන්වා තිෙබනවා, බඩු
වර්ග13ක මිල අඩු කර තිෙබනවාය කියා. බඩු වර්ග 13ක මිල අඩු
කළාය කිව්වාම, ඕනෑ ෙකෙනකුට ෙප්නවා ෙම් ආණ්ඩුව හරි
ෙහොඳයිෙන්; බඩු මිල අඩු කරලා කියා. ඒක කියන්න පුළුවන්.
ෙම්වා පත්තරෙය් වැටුණාම, ෙර්ඩිෙයෝ එෙක් ගියාම, "බඩු මිල අඩු
කළා, බඩු මිල අඩු කළා, බඩු මිල අඩු කළා" කියා කෑ ගහන
එකයි ඇති ෙවන්ෙන්. බඩට ඒෙකන් පෙයෝජනයක් නැහැ. ජන
ජීවිතයට ඒෙකන් පෙයෝජනයක් ඇත්ෙත් නැහැ. මනුෂ්යයාෙග්
ජීවන බර වැඩි ෙවලා අමාරුවට පත් වන තත්ත්වයක් අද ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. මා හිතන විධියට තව ටික දවසක් යන විට හාල්
ෙසේරුවක් රුපියල් සියයට පමණ වැඩි ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, සාමාන්ය මනුෂ්යයා ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ගෙම් මනුෂ්යයා ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගෙම් මිනිස්සු ගැන,
ගම ගැන ෙම් ආණ්ඩුෙව් මන්තීවරු ෙමොනවාද දන්නා ෙද්වල් කියා
මම අහනවා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තුළයි අද කියා කර
තිෙබන්ෙන්. ෙම් පිටරටින් ෙගෙනන ෙද්වල් -ආනයනය කරන
ෙද්වල්- පුළුවන් තරම් සීමා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් සකස් කරන්නට තිබුණා. එෙහම එකක් කියාත්මක
කරලා නැහැ.
පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය -මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
මුදල් අමාත්යතුමා හැටියට ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනයෙබොෙහොම ෙශේෂ්ඨ අය වැය ෙල්ඛනයක්. එම අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ෙම් රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා දීර්ඝ කාලීන වැඩ
පිළිෙවළවල් රාශියක් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඉතිහාසෙය්
කවදාවත් ෙනොවුණු ආකාරයට ශී ලංකාව දියුණු කිරීමට වැඩ
පිළිෙවළක් ඇති කළ එකම නායකයා තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා. එතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී එෙහම කර
තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සියලුම ගම්වලට, සියලුම පෙද්ශවලට යම්
කිසි මුදලක් වියදම් ෙකොට ඒවා දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඇති
කළා. ගෙම් සාමාන්ය පාරක් පවා කාපට් කර හරි ගස්සලා
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තිෙබනවා. මහා මාර්ග හරි ගැස්සුවා. ඒ වාෙග්ම අධිෙව්ගී මාර්ග
හරිගස්සා තිෙබනවා. ෙම්වා අවුරුදු 2500ක ලියැවුණු ලංකා
ඉතිහාසෙය් කියාත්මක වුණු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ඒ
ජනාධිපතිතුමා ෙගනා වැඩ පිළිෙවළ, ඒ කියා මාර්ගය
ෙගනයන්නට ෙම් රජය උනන්දු ෙවන්නට ඕනෑ. ඒකටයි උදව්
කරන්නට ඕනෑ. ඒ චින්තනයයි කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. ඒවා
ෙම් විධියට වුණා, අර විධියට වුණා කියා මඩ ගහලා, ෙබොරු පචාර
කරලා, ඒ තුළින් ජනතාවෙග් සිත් ගන්නට උත්සාහ කිරීම වැරදි
වැඩක්.
ෙම් රජය ෙකෝධෙයන්, ඊර්ෂ්යාෙවන් කියා කරන රජයක් බවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. හැම දාම කාට ෙහෝ ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත්
කරනවා. කාට ෙහෝ වැරැද්දක් කරපු බවට ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඒ අය කියනවා, "අපි වරදක් කර නැහැ" කියා. එෙසේ
නම් තිෙයන එක අල්ලාෙගන ඒකට කියා කරනවා මිසක් පචාරය
දීම තුළින් ලංකාෙව් ෙගෞරවය සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා
යනවා. ඓතිහාසික වශෙයන් තිබුණු ෙගෞරවය නැති ෙවනවා. ෙම්
රට ෙගෞරවාන්විත රටක්. ෙහොඳ ආගමක් තිෙබන, සංස්කෘතියක්,
සභ්යත්වයක් තිෙබන, ඉතිහාසයක් තිෙබන රටක්. ඒ රෙට්
ජනතාව වැරදි කරන ජනතාවක් හැටියට මුළු ෙලෝකයටම -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට කථා කිරීමට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඒ තිරිසන් සහගත තත්ත්වයට පත් කිරීමට ෙම් රජය අද කියා
කර ෙගන යන බව ෙප්නවා. ෙම්ෙකන් අපට විතරක් ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවන්ටත් වැරදි තත්ත්වයක් අනාගතෙය්දී
ඇති ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දරුවනුත් ෙම් වාෙග් රටක
මිනිස්සු කියා කියයි. ඒකයි ඇති වන තත්ත්වය. එම නිසා ෙම්ෙක්දි
ටිකක් පරිස්සම් වන්නටය කියා මම ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා.
වැරැද්දක් තිෙබනවා නම්, ෙචෝදනා කළාට කමක් නැහැ; දඬුවම්
කළාට කමක් නැහැ. ඒ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කර කියා කරන්න. දැන්
කරන්න යන්ෙන් ෙම්වා ෙලෝකයටම පකාශ කරන්නටයි.
ෙලෝකයටයි ෙම්වා ඔක්ෙකොම ෙදන්න යන්ෙන්. ෙවන රටවලටයි
ෙම් කියන්න යන්ෙන්. ඒක හරිද කියා මම අහනවා. තමන්ෙග්
දරුවන්ටත් ෙම්වායින් යම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා ෙන්. අනාගත
පරපුරට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඉතිහාසයට ෙමොකක්ද ෙවන
තත්ත්වය? එම නිසා ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයන්ෙගන් ආරක්ෂා
ෙවලා අෙප් ෙගෞරවය, ජාතිෙය් ෙගෞරවය, රෙට් ෙගෞරවය,
ඓතිහාසික තත්ත්වය ආරක්ෂා කරන්නටය කියා ගරු
අගමැතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් අපි සියලු
ෙදනාම ෙම් තත්ත්වයට වැෙටනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට
නම් ඇති ෙවන්න ෙදයක් නැහැ, දරුෙවෝ නැති නිසා. අපට
තිෙයනවා. ඊට පස්ෙසේ දරුෙවෝ හම්බු ෙවන අයට ඒ තත්ත්වය ඇති
ෙවනවා ෙන්. ඒ අයට ෙමොකක්ද ෙවන තත්ත්වය? පිට රටවලට
ගියාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ලංකාව කියන්ෙන් ම්ෙල්ච්ඡයන්ෙග්
රටක්, ෙහොරුන්ෙග් රටක්, තක්කඩින්ෙග් රටක් කියන තත්ත්වයට
ෙම් රට පත් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා, ඔබතුමාත් ඒ
වාෙග් ෙකෙනක්. ඔබතුමා ෙන්ද කවුෙදෝ හිටවලා තිබ්ෙබ්?
උසාවිෙය් නඩුවක් තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාට ෙන්ද? [බාධා කිරීමක්]
ෙපොලීසිෙය් ඉඳලාත් ඔය විධිෙය් වැඩ කරලා තිෙබනවා.
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

- மின்வ

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ෙමොකක්ද?

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

දැන් ඔෙහොම කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙපොලීසිෙය් ඉඳලා ආපු නිසා,- [බාධා කිරීමක්]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඇයි ඔබතුමාට විරුද්ධව උසාවිෙය් නඩු තිෙබන්ෙන්? [බාධා
කිරීමක්] එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත් තමයි ඔබතුමන්ලා කටයුතු
කරන්ෙන්. ගරු අගමැතිතුමනි, ඔන්න ඔය වාෙග් අයෙගන්
පරිස්සම් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි ඔය විධිෙය් වැඩ
කරන්ෙන්. එෙහම කටයුතු කළාම රටත් ඉවරයි; ආණ්ඩුවත්
ඉවරයි; නායකෙයෝත් ඉවරයි; ජාතියත් ඉවරයි; ඉතිහාසයත් ඉවරයි.
එෙහම කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඒ තත්ත්වය අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ඒ
හන්දා මම ෙබොෙහොම ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා, ෙම් තත්ත්වයන්
ආරක්ෂා වන ආකාරයට අප කියා කරන්න ඕනෑ කියලා.
වැරදිකාරයන්ට දඬුවම් කරන්න ඕනෑ. වැරදි නැති කරන්න
ඕනෑ. ඒක අවශ්ය ෙදයක්. එෙහත් අනවශ්ය පචාරයක් දීලා, ඒ
තත්ත්වය තුළින් අෙප් අනාගත පරපුරට නින්දාවක් ඇති කරන්න
කියා කරන්න ෙහොඳ නැහැ කියන එකයි මම පකාශ කරන්ෙන්.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් නැත්ෙත් නැහැ. ෙහොඳ
ෙද්වලුත් තිෙබනවා. ඒ වුණත් සාමාන්ය ජනතාවට ජීවත් ෙවන්න
වුවමනා වන ආකාරෙය් සැලසුම් සහගත ආර්ථිකයක්
ෙගොඩනැගීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් තුළ නැහැ කියන එකත් මම
පකාශ කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Hon. Wimal Weerawansa, please. You have 12
minutes.
[අ.භා. 2.58]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පාලනය අතුරු අය වැයක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒ පිළිබඳ විවාදය සිදු
වන ෙවලාෙව් කරුණු කිහිපයක් ගැන දැනුවත් කරන්න අවස්ථාව
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අතුරු
අය වැය ෙගනාෙව් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී දීපු
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ෙපොෙරොන්දුවලට අනුව. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි
කවුරුත් දන්නා විධියට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින සියෙය්
වැඩසටහනින් පකාශයට පත් කරලා තිෙබන ආකාරයට අෙපේල්
මාසෙය් අග වනෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරීමකට
ලක් ෙවනවා. ඒ අනුව අපට ෙපෙනනවා, අෙපේල් මාසෙය් අග
ඉඳලා මාස ෙදකක් වාෙග් කාලයක් ඇතුළත ෙම් රෙට් මහ
මැතිවරණයක් පැවැත්ෙවනවාය කියන එක. පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී
රෙට්
ෙබොෙහෝ
පෙද්ශවලින්
තමුන්නාන්ෙසේලාට බහුතර බලයක් නැති බව පිළිගන්න ෙවලා
තිෙබන නිසා, දීපු ෙපොෙරොන්දු ෙමොනවා හරි ටිකක් ඉටු ෙනොකර,
ෙම් විධිෙය් ෙදයක් ෙනොකර, ඒ මහ මැතිවරණයට ගිෙයොත්
ඇත්ෙතන්ම ඒ බහුතර බලය හදා ගන්න බැහැ කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි ෙකොච්චර
තිෙබනවාද නැද්ද කියන එක ෙසොයන්ෙන් බලන්ෙන් නැතිව තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙපොෙරොන්දු මල්ල දුන්ෙන්. දැන් ඉතින් සල්ලි
නැහැ කියලා ඒවා ෙනොකර ඉන්නත් බැහැ. ෙනොකර හිටිෙයොත් මහ
ඡන්ෙදන් අනික් පැත්තට හැෙරන්න ෙවනවා. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා යම්කිසි පමාණයක සහන පැෙක්ජයකුත් එක්ක
ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
ෙම් අය වැය සහන පැෙක්ජෙයන් එක පැත්තකින්
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, අත්යවශ්ය ආහාර දව්යවල මිල පහත
ෙහළනවා කියලා. මීට කලිනුත් කියැවුණා, ෙම් රෙට් සහල් මිල
වැඩි ෙවනවා මිස අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. පාරිෙභෝගික
කටයුතු පිළිබඳ අෙප් අලුත් ඇමතිතුමාත් දැන් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. හාල් මිල වැඩි ෙවනවා; ෙපොල් මිල වැඩි ෙවනවා. ඒවාට
ෙමොන සහනයක්වත් නැහැ. පාන්වලට සහනය හම්බ වුණාට
ඒෙකන් ඇති වන සෘණාත්මක බලපෑෙමන් රටට පෙයෝජනයක්
ෙවන්ෙන් නැහැ. පාන් කන එක වැඩි ෙවයි. හැබැයි, තිරිඟු පිටි
ෙගොවියා සවිමත් ෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා හයිබිඩ් වාහනයට ෙලොකු බද්දක් ගැහුවා.
පරිසර හිතකාමී ඒ වාහනය තමයි ෙම් රෙට් පහළ මැද පන්තිය
කමානුකූලව තමන්ෙග් වාහනය බවට පත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්.
නමුත් හයිබිඩ් වාහනවලට විශාල බද්දක් ගහලා ඒවාෙය් මිල ඉහළ
නංවනවා. ඉන්දියාෙව් මරුටි කාර් එකට සම්පූර්ණ ෙවෙළඳ ෙපොළ
විවෘත කරලා ෙදනවා. ඉන්දියාව දීපු උදවු උපකාරවල හැටියට
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කරන්නත් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙගොවියාට
අත්ටැක්ටරයක් ෙදනවාය කියනවා. මම හිතන හැටියට ඒකත්
ඉන්දියාෙවන් ණයට හම්බ ෙවන අත්ටැක්ටරයක් ෙවන්න ඇති.
තමුන්නාන්ෙසේලා එක පැත්තකින් මරුටි එකට ඉඩ හදලා ෙදන්න
ඕනෑ. මරුටි එකට ඉඩ හදලා ෙදන්න නම් හයිබිඩ් එකට ගහන්න
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් මරුටි එකට ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත
ෙවන්ෙන් නැහැ. පරිසර හිතකාමී ෙකනාට, වඩා හිතකර වාහනයට
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන ඉල්ලුම නැති කරලා තමන්ට උදවු පදවු
කරපු අයෙග් වාහනයට - මරුටි වාහනයට- ෙවෙළඳ ෙපොළ විවෘත
කරලා ෙදනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අත්යවශ්ය ආහාර යැයි
කියන ෙකොත්තමල්ලි අෙප් රෙට් ජනතාව මාසයකට ෙකොච්චර
කනවාද, ෙබොනවාද දන්ෙන් නැහැ. මාසයකට ෙකොච්චර
ෙකොත්තමල්ලි කනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. මාසයකට
ෙකොච්චර කහ පාවිච්චි කරනවාද කියලා මම නම් දන්ෙන් නැහැ. ඒ
වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තව අපූරු අත්යවශ්ය භාණ්ඩ
පමාණයක් තිබුණා. මාසයකට උම්බලකඩ ෙකොච්චර කනවාද
කියලා මම ඇත්තටම දන්ෙන් නැහැ. උම්බලකඩ තම්බලා ෙහොදි
හදලා කෑවත් මම හිතන්ෙන් නැහැ, මාසයකට උම්බලකඩ ෙලොකු
පමාණයක් කැෙවයි කියලා. ඉතින් ෙම් වාෙග් වැඩිපුර
පරිෙභෝජනයට ලක් ෙනොවන, ඉතාම සීමා සහිතව පරිෙභෝජනයට
ලක් වන භාණ්ඩ පමාණයකුත් ෙම්ක ඇතුළට දමලා, ''10ක්
ෙනොෙවයි, ඔන්න අපි 13ක්ම අඩු කළාය'' කියලා ෙපන්වන
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කථාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා කරනවා. සමහර භාණ්ඩවල මිල පහළ
යෑම ජනතාවට බලපානවා. හැබැයි, ෙම් ජන ජීවිතයට එතරම්
තදින් බලපෑමක් ඇති ෙනොවන ෙබොෙහෝ දව්ය පමාණයක මිල
ෙලොකුවට අඩු කළාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා.
ඇත්තටම ෙවන්න ඕනෑ හාල්වල මිලත් අඩු කරන එකයි. ඇයි,
හාල්වල මිල අඩු කරන්ෙන් නැත්ෙත්? ෙමොකක්ද ෙහේතුව?
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන් වුණා තිරිඟු පිටි මිල අඩු කරන්න. ඒ
කියන්ෙන් තිරිඟු පිටිවලට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙයන්
සහනාධාරයක් ෙදනවා පීමා සමාගමට හා අෙනක් සමාගම්වලට.
එෙහම නැතිව මිල අඩු කරන්න බැහැ. එතෙකොට ඒ මුදල අෙප්
ෙගොවියාට ෙදන්න බැරි වුෙණ් ඇයි? ඒ මුදල ෙගොවියාට දීලා
ෙගොවියා ෙම් රෙට් නිපදවන හාල් ටිෙක් මිල අඩු කරන්න බැරි
වුෙණ් ඇයි? ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන්
සහන කියන වචනය ඉස්සරහට දමලා ෙවන අතුරු න්යාය
පතයකුත් ෙම් තුළින් ඉදිරියට ෙගන එන එකයි.
අෙනක් අතට බලන්න, ෙම් ෙලොකු කථාවලින් පිරුණු අය
වැෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉතා පැහැදිලිව කරලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද කියලා. රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා කියලා පසු ගිය
රජෙයන් දුන්න රුපියල් 3,000ට තව රුපියල් 2,000ක් එකතු
කරලා රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 5,000කින් වැඩි
කරනවා. මූලික වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරනවා කිව්වා.
හැබැයි, අද රුපියල් 5,000කින් මූලික වැටුප වැඩි ෙවලා නැහැ.
මූලික වැටුප තිබුණු ගණනමයි. තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා
තිෙබන්ෙන් අතුරු දීමනාවක් හැටියට රුපියල් 5,000ක් ෙම් වැටුපට
එල්ලලා තිෙබන එකයි. අපි ෙයෝජනා කරලා තිබුෙණ් රුපියල්
3,500කින් මූලික වැටුප වැඩි කරන්න; ඒ වාෙග්ම වැටුප් විෂමතාව
පිළිබඳ පශ්නය ඉතාම ෙකටි කාලයක් ඇතුළත ඉවර කරන්න; ඒ
අනුව වැටුප් තලය නැවත සකස් කරන්න. මූලික වැටුප රුපියල්
3,500කින් වැඩි වුණා නම් ඊට සමානුපාතිකව අෙනකුත් දීමනාවල
වටිනාකමත් වැඩි ෙවනවා. එතෙකොට අවම වශෙයන් රුපියල්
15,000ක පමණ අතිෙර්ක මුදල් පමාණයක් ඒ ෙසේවකයාෙග් අතට
එනවා. අද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා
රුපියල් 3,000, රුපියල් 5,000 කරලා මූලික වැටුප ෙනොෙවයි වැඩි
කෙළේ. ඒ මුදල දීමනාවක් හැටියට එල්ලුවා. එතෙකොට අෙනක්
දීමනාවලින් තමන්ට ලැෙබන්න තිබුණ වාසිය වැඩ කරන
ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතැනත් තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ
කියපු ෙද් ෙනොෙවයි. මූලික වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි
කරනවා කියලායි කිව්ෙව්.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
ඉන්නවා. එතුමන්ලා ඉන්නවා අර විධායක සභාවද ෙමොකක්ද
කියලා තිෙබන එෙක්. සම්පන්දන් මහත්තයා ඒෙක් ඉන්නවා. අනුර
දිසානායක මහත්තයා ඒෙක් ඉන්නවා. චම්පික රණවක මහත්තයා
ඒෙක් ඉන්නවා. හකීම් මහත්තයා ඒෙක් ඉන්නවා. එතුමන්ලා
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. ඉතින් ෙම්ක ඒ කාෙග්ත් ආණ්ඩුවක්. එතැන
ඉඳන් එකට තීරණ අරෙගන ෙමතැනට ඇවිල්ලා රටට ෙපෙනන්න
ෙවන ෙවන කථා ෙබොරුවට කියලා හරියන්ෙන් නැහැ. ඒවා
මිනිස්සු පිළිගන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඒ ඔක්ෙකොම
එකතු ෙවලා හදපු අය වැය ෙන්.
ඇත්තටම ආදායම් ෙසොයන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද
ෙම් අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්. එක පැත්තකින් කියනවා,
රජෙය් වියදම් කපනවාය කියලා. හැබැයි, ෙකොයි ෙකොයි
පමාණෙයන්, ෙකොයි ෙකොයි තැන්වල වියදම් කැපුවාද කියලා තවම
අපට පැහැදිලි නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා අපට හරියට ෙපන්වනවා
නම් ෙහොඳයි, ෙමන්න ෙමතැනින් ෙමච්චරයි, අන්න අතැනින්
ෙමච්චරයි කියලා.
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දැන් හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් වැය ශීර්ෂය ගැන කියනවා.
එක ෙවලාවකට කියනවා රුපියල් ෙකෝටි 90,000යි කියලා. තව
ෙවලාවක කියනවා රුපියල් ෙකෝටි 9,000යි කියලා. එක එක
ෙවලාවට එක එක ගණන් කියනවා. එෙහම නැතිව
තමුන්නාන්ෙසේලා හරියට ඒවා ෙපන්වන්න. ෙකොෙහන්ද ඒ වියදම්
අඩු කෙළේ? ෙම් අමාත්යාංශෙයන් ෙමච්චරයි, ෙමන්න ෙම්වාට
තිබුණ සල්ලි ෙමච්චරයි, ඒවා අපි කැපුවා කියලා ඒ විධියට හරි
විස්තරයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න.
එතෙකොට අධ්යයනය කරලා අපට පිළිගන්න පුළුවන්, අපට
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ඒ වියදම් කපපු ආකාරය. නමුත් වියදම්
කපනවාය කියලා ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, ෙම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කළ
දවෙසේ ඉඳලා ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළ පහළට කඩා ෙගන
වැෙටනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව ආපු දවෙසේ ඉඳලා
රුපියල අවපමාණ ෙවනවා. 130 ගණනට තිබුණ රුපියල අද 140
ඉක්මවා යන මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. දවසින් දවස රුපියල
අවපමාණ ෙවනවා. ෙකොටස් ෙවෙළඳෙපොළ දවසින් දවස බිඳ
වැෙටනවා. ආෙයෝජකෙයෝ ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට යන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා හිතුන ගමන් නින්ෙදන්
ඇහැරිලා "තස්ත ටැක්ස් " ගහනවා. ඒකට කියන්ෙන් "තස්ත
ටැක්ස්" කියලා. කවුරු හරි, ඉලක්ක කර ගත්ත ව්යාපාර වට්ටන්න,
කවුරු හරි ඉලක්ක කර ගත් මිනිස්සු වට්ටන්න අද බදු පතිපත්තිය
ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේද අතීතයට
බලපාන පරිදි බදු ගහන්ෙන්? බදු පතිපත්තිෙය් මූලික මූලධර්මයක්
අනුව අතීතයට බලපාන පරිදි බදු ගහන්න බැහැ. කලින් අවුරුද්ෙද්
ආදායම හා ලාභය බලනවා. ඒ ලාභය ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඒවාට
අදාළ බදු ෙගවලා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා නැවත ඒක අරෙගන
ඒකට ෙවනමම තස්ත tax එකක් ගහනවා. ෙම් තස්ත tax එකට
ලක්ෙවන ව්යාපාරිකයා ඊළඟට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ අතිෙර්ක
මුදල ඔහුට ෙකොෙහන් ෙහෝ ෙසොයන්න ෙවනවා. ඔහු ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? එක්ෙකෝ ෙම් අෙපේල් මාසෙය් ෙසේවකයින්ට ෙදන
bonus එක කපනවා. එෙහම නැත්නම් ෙසේවක සංඛ්යාව කප්පාදු
කරනවා. එෙහමත් නැත්නම් පාරිෙභෝගිකයාට තමන්ෙග් යම්කිසි
නිෂ්පාදනයක් යනවා නම් එහි මිල වැඩි කරනවා. දැනටමත් අපිට
ආරංචියි, ෙම් රෙට් දුරකථන සමාගම් සියල්ලම පාෙහේ විදුලි
සංෙද්ශ නියාමන ෙකොමිෂන් සභාෙවන් දුරකථන ගාස්තු ඉහළ
නංවන්න ඉල්ලීම් කර තිෙබනවා කියලා. ෙමොකක්ද ෙහේතුව?
තමුන්නාන්ෙසේලා ගහපු තස්ත tax එක ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැහැ.
ඒක පාරිෙභෝගිකයාෙගන් ගන්න ෙවනවා. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා අර ෂයිෙලොක් වාෙග් එකතැනකට බදු ගහලා
එතැනින් බිලියන පනහයි, තවත් ෙකෙනකුට බදු ගහලා එතැනින්
බිලියන සියයයි විධියට එකතු කළාට අන්තිමට ෙම් පහාරය
සාමාන්ය මිනිසාෙග් කර මතට වකාකාරෙයන් පතිත ෙවනවා. ඒක
ෙත්රුම් ගන්න. කැසිෙනෝවලින් ගන්න බද්ද සාමාන්ය මිනිහාෙග්
ඔළුවට පතිත කරන්න කමයක් නැහැ. හැබැයි, කැසිෙනෝවලින්
ගන්න බද්ද ඇෙරන්න අෙනක් සෑම බද්දක්ම ෙම් රෙට් ෙපොදු
ජනතාවට එනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා බලන්න.
අද ෙම් රෙට් ව්යාපාර ක්ෙෂේතය කඩා ෙගන වැටිලා තිෙබනවා;
කර්මාන්තශාලා වැසීෙගන යනවා; ඉදිකිරීම් ආයතනවල
ෙසේවකෙයෝ හය හත්දහස කප්පාදු කරනවා. පමුඛ ෙපෙළේ එක්තරා
ඉදිකිරීම් ආයතනයක් තිබුණා. ඒ ආයතනෙය් වැඩ කළ
ඉංජිෙන්රුවන් විශාල සංඛ්යාවකට කියලා තිෙබනවා, "ෙගදරට
ෙවලා ඉන්න, මූලික වැටුප විතරක් ෙගවන්නම්. ෙවනත් දීමනා
ෙගවන්න බැහැ" කියලා. ෙම්කයි ඇත්ත තත්ත්වය.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙගනාෙව් ඉලක්ක කර ගත්ත, ෙතෝරා
ගත්ත කණ්ඩායමකට පහාර එල්ල කරලා එතැනින් සල්ලි ටික
අරෙගන "අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් මැතිවරණයට යන්න කලින් යන්තම්
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ෙම් ටික කරෙගන යනවා" කියලා හිතාෙගනයි. මැතිවරණෙයන්
පස්ෙසේ ෙමොනවාද ෙවන්ෙන් කියන පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලාට
අදාළ නැහැ. ෙම් රෙට් තිබුෙණ් සියයට 7.5ක පමණ ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගයක් එක්ක ඉදිරියට පැමිණි ස්ථාවර ආර්ථිකයක්. අද
ඒ වර්ධන ෙව්ගය ෙකොෙහොමද කඩා වැෙටන්ෙන් කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේලාට අදාළ නැහැ. එකම ෙදයයි තිෙබන්ෙන්. ජූනි
මාසෙය් මහ මැතිවරණයක් එනවා. මහ මැතිවරණයට යන්න
කලින් බඩට සැප ෙදන්න ඕනෑ. සදාකාලිකවම ඒ පහසුකම
ෙදනවා නම් අපි ඒෙක් වරදක් කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් මහ මැතිවරණය පසු
ෙවනකම් සහන ෙදන, මහ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ දැවැන්ත
ආර්ථික අර්බුදයකට ෙම් රට ෙගොදුරු කරන ආකාරෙය් අතුරු අය
වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමක්.
ෙම් බිලියන ගණනක අතිෙර්ක මුදල ෙම් විධියට "one-shot
tax" වලින්, තස්ත tax වලින් ෙම් අවුරුද්ෙද් ගත්තට ඊළඟ
අවුරුද්ෙද් ෙකොෙහන්ද ගන්ෙන්? ඒ "one-shot thrastha tax" එක
ඊළඟ අවුරුද්ෙදත් තව කට්ටියකට ගහනවාද? ඊළඟ අවුරුද්ෙද්
ෙම් ආදායම ෙකොෙහොමද ෙසොයා ගන්ෙන්? ණයවලින් ද?
එතෙකොට අය වැය පරතරය තවත් වැඩි ෙවන්ෙන් නැද්ද? ණය බර
තවත් වැඩි ෙවන්ෙන් නැද්ද? ණයවලින් ෙනොෙවයි නම් ෙම් මුදල
ෙකොෙහන්ද ෙසොයා ගන්ෙන්? ෙසොයන්න ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් තවත්
භාණ්ඩ හා ෙසේවාවලට අතිෙර්ක දැවැන්ත බදු පැනවීෙමන්
ෙනෙවයි ද? නැතුව ෙවන ෙමොනවා හරි ඉන්දජාලික විශ්වකර්ම
කමයක් තිෙබනවාද? ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන්
අද අනාගතය පරදුවට තියලා ඉදිරි මහ මැතිවරණෙය්
තමුන්නාන්ෙසේලාට අහිමි ෙවලා තිෙබන ඡන්ද පදනම ෙගොඩ නඟා
ගන්නයි. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී කෙළේ
JVP එක එකතු කර ෙගන; - 'නැහැ' කියලා කියන්න බැහැ.ජාතික ෙහළ උරුමය එකතු කරෙගන; සම්පන්දන් මහත්මයා
එකතු කරෙගන; හකීම් මහත්මයා එකතු කරෙගන. ඒ සඳහා
සම්පන්දන් මහත්මයායි, හකීම් මහත්මයායි තව ඉන්න එක එක
ජාතිෙය් ෙගොඩාක් අය එකතු කර ගත්තා. ඒ ඔක්ෙකෝම හංසයාට
හිටියා. හැබැයි මහ මැතිවරණෙය්දී JVP එක ෙවනම ඉල්ලයි;
සම්පන්දන් මහත්මයා ෙවනම ඉල්ලයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
ගරු මන්තීතුමා, තව විනාඩියකින් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන
කරන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන කරනවා.
මම දන්ෙන් නැහැ, හකීම් මහත්මයා අලියාෙගන් ඉල්ලයිද,
ගෙහන් ඉල්ලයිද කියලා. ෙකොෙහොම ෙකොෙහොම හරි
තමුන්නාන්ෙසේලා අර එකට එකතු ෙවලා සිටිය ෙගොඩ ෙදකට
තුනට ෙබෙදනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබනවා,
ෙද්ශපාලන බියක්. ඒ බිය නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා හිටපු
ජනාධිපතිතුමාට දින සියෙයන් මඩ දහසක් ගහනවා; එතුමා එක්ක
ඉන්න ෙද්ශපාලනඥයින්ට දින සියෙයන් මඩ ෙදදහසක් ගහනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා සිර කූඩු අලුත් කරලා ෙම් රෙට් විපක්ෂය
මර්දනය කරලා හරි ඊළඟ මහ මැතිවරණය ෙකොෙහොමද ෙගොඩ
දාගන්ෙන් කියලා කල්පනා කරලා, ඒ ෙවනුෙවන්ම කල්පනා
කරලා හදාපු අතුරු අය වැයක් මිසක් ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ස්ථාවර
ගමනක්, ලබන අවුරුද්ද වන විට ඇති විය හැකි තත්ත්වයක් ගැන
මැනීමක්, නිශ්චිත ආර්ථික දර්ශනයක් ඇතිව ෙගන ආ අතුරු අය
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වැයක් ෙනොෙවයි, ෙම්. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා තමන්ෙග් කඩ
ඉම පනින්න පමණක් අරමුණු ෙකොට ෙගන ෙගන ආ අතුරු අය
වැයකුයි ෙම්. ෙම් රෙට් අද රාජ්ය ෙසේවකයින් කැලඹිලා ඉන්ෙන්.
ඔවුන්ට මූලික වැටුපයි වැඩි කරනවා කිව්ෙව්. අද ඒක ෙවලා
නැහැ.ඒ වාෙග්ම විශාමිකයින්ට ෙදනවයි කියාපු ෙද් ෙනොෙවයි අද
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. විශාමිකයින්ට ඕනෑ වුෙණ් වැටුප් විෂමතාව
ඉවත් කර ගන්නයි; නැතිව කීයක් ෙහෝ මුදලක් ෙකොෙහන් ෙහෝ
එල්ලා ගන්න ෙනොෙවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අවසාන කරන්න, කාලය අවසානයි.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසාන කරනවා.
"මහ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට ඕනෑ
කුදයක් ෙවච්චාෙව්, අපිට ඒක වැඩක් නැහැ. ෙම් මහ මැතිවරණය
ෙවනකම් ෙකොෙහොම හරි බඩ අත ගාලා අෙප් වැෙඩ් කර ගන්න
ඕනෑ" කියන පතිපත්තිය මත පිහිටා හදපු අතුරු අය වැයක්, ෙම්.
එම නිසා අනාගතෙය් ඇති විය හැකි තත්ත්වය දකින මිනිසුන්
හැටියට අපි ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් අෙප් සුබ පැතුම්
තමුන්නාන්ෙසේලාට එකතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය
කාට නැතත් මට නම් තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා. ඔබතුමාෙග්
කාලය විනාඩි 25යි.
[අ.භා. 3.12]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

- மின்வ

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රෙට් ජනතාවට දැෙනන
අන්දෙම් සහනදායි අය වැයක් වසර ගණනාවකට පසුව ෙම් රෙට්
ජනතාවට ඉදිරිපත් වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ඉදිරිපත්
කරන්න කටයුතු කළ මුදල් ඇමති ගරු රවි කරුණානායක
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාටත් අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
සහන රැසකුත් එක්ක මිනිසුන් ජීවත් කරවීෙම් අය වැයක් ඉදිරිපත්
කිරීමට අවශ්ය පියවර ගැනීම පිළිබඳව. ෙම් අය වැය පිළිබඳව දැන්
විෙව්චන ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් අය වැය ෙකොත්තමල්ලි අය වැයක් කියනවා:
උක් ෙගොවියා නැති කරන අය වැයක් කියනවා: උම්බලකඩ ෙහොදි
හදන අය වැයක් කියනවා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

අධ්යාපනය කප්පාදු කරපු අය වැයක්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ගණනාවක් ෙම් රට පාලනය කළා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ෙසෞඛ්ය, අධ්යාපනය කප්පාදු කරන අය වැයක්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මම හිතන්ෙන් ඔබතුමාටත් කාලය ඇති. කාලය නැත්නම්
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පක්ෂෙයන් කාලය ඉල්ලා ගන්න. එෙසේ කාලය
ඉල්ලා ෙගන කථා කළා නම් බාධාවක් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාට
කාලයවත් ෙදන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට වටිනාකමක් ෙදන්ෙන් නැහැ
කියන එකෙන්. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ෙම් විෙව්චන කරන හිටපු
ආණ්ඩුෙව් උදවිය අවුරුදු නවයක් තිස්ෙසේ අය වැය ඉදිරිපත් කළා.
දිගටම ගත්ෙතොත්, අවුරුදු විස්සක් තිස්ෙසේ අය වැය ඉදිරිපත් කළා.
අවුරුදු විස්සක් තිස්ෙසේ අය වැය ඉදිරිපත් කරලාත් මිනිසුන්ට
සහනයක් ෙදන්න බැරි ෙවලා දැන් කියනවා, උම්බලකඩ ෙහොදි
හදන අය වැයක් කියලා. උම්බලකඩ ෙහොද්දක් හදලා රසට කෑම
ෙව්ලක් කන්න පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා නම්, ඒ අය වැය
ඉදිරිපත් කළ මිනිහාට ස්තුති කරන්න ඕනෑ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ෙවන ෙමොකක්වත් ඕනෑ නැහැ. ඒ සහනයම ඇති.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ
මන්තීවරෙයක් ෙන්. ඔබතුමා අපි ගරු කරන මන්තීවරෙයක් ෙන්.
ඒ නිසා මට බාධා ෙනොකර කථා කරන්න දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි. ඕනෑ
නම් ඔබතුමාට කථා කරන්න මම මෙග් ෙව්ලාෙවන් ටිකක් ලබා
ෙදන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාවට සහන ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා අහනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් කරපු පසු ගිය අය වැෙයන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් එක
පුද්ගලෙයකු නඩත්තු කරන්න රුපියල් ෙකෝටි 895ක් ෙවන් කරලා
තිබුණා. එක පුද්ගලෙයක්, එක පවුලක් නඩත්තු කිරීමට ෙවන් කළ
මුදල රුපියල් ෙකෝටි 895ක්. රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් එතැනින්
රුපියල් ෙකෝටි 600ක් අරෙගන වියදම් කරන ෙකොට, රෙට්
ජනතාවට සහනයක් ෙදන්න බැරිද? ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම්
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන් නැත්නම් ෙමොකටද
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරන්නට ඕනෑ, අප ෙමම මැතිවරණයට ඉදිරිපත් ෙවන ෙකොට අප
කිව්වා, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අප ෙතල් සහනාධාරය රුපියල්
බිලියන 40ක් ෙදනවාය කියලා. නමුත් අප ආණ්ඩුව පිහිටුවා දින
හතක් යන්නට ඉස්ෙසල්ලා ජනතාවට රුපියල් බිලියන 65ක ෙතල්
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. අපි ෙදනවා කිව්ෙව්, රුපියල් බිලියන
40ක සහනාධාරයක්. රුපියල් බිලියන 40ක සහනාධාරයක්
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ෙදනවා කියපු අප රුපියල් බිලියන 65ක සහනාධාරයක් ලබා
දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් තවත් රුපියල් බිලියන 25ක් වැඩිපුර ලබා
දුන්නා. ඇයි ෙම්? ෙම්ක ෙදන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙකොෙහොමද?
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වකවානුව තුළ ෙතල්
ලීටරයකට දිගින් දිගටම බදු පිට බදු ගැහුවා. පසු ගිය වකවානුව
තුළ ෙපටල් ලීටරයකට රුපියල් 67.31ක බද්දක් ගැහුවා. ඩීසල්
ලීටරයකට රුපියල් 17.32ක් බද්දක් ගැහුවා. ඒ වාෙග්ම භූමි ෙතල්
ලීටරයකට බද්ද ගැහුවා. එෙසේ බදු පිට බදු ගහලා රෙට් ජනතාවෙග්
ෙබොක්කම සූරා ෙගන කෑවා, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ පැවැති
ආණ්ඩුව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අති අමානුෂික විධියට ෙතල් සංස්ථාව
විනාශ කළා; විදුලිබල මණ්ඩලය විනාශ කළා. ෙකොල්ලුපිටිය
"ස්ටාර් ඩස්ට්" කැසිෙනෝ ශාලාෙව් ඉඳෙගන ෙතල් සංස්ථාව
පාලනය කළා. තීන්දු, තීරණ ගත්ෙත් විපක්ෂෙය් අද ඉන්නා ෙම්
ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට
තීන්දුවක්, තීරණයක් ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ජනක බණ්ඩාර
ෙතන්නෙකෝන් මහත්මයා මාත් එක්ක එකඟ ෙවයි. ෙකොල්ලුපිටිය
"ස්ටාර් ඩස්ට්" කැසිෙනෝ ශාලාෙව් ඉඳලා කැසිෙනෝකාරයන් තමයි
ෙතල් සංස්ථාව පිළිබඳව, විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිබඳව තීන්දු
ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලා ගත්ත තීන්දුව ෙමොකක්ද?

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

එෙහේ ගියාද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගියාද? ගජදීර මහත්තයා දන්ෙන් නැති වුණාට, අෙනක්
මහත්වරු දන්නවා. ඒවා දන්න නිසා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ අහ
ෙගන ඉන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කැසිෙනෝ
මුදලාලිලා තීන්දු ගත්ත රටක් ෙම්ක. ෙතල් ටික පිළිබඳව තීන්දු
ගත්ෙත් කැසිෙනෝකාරෙයෝ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පිළිබඳව
තීන්දු ගත්ෙත් කැසිෙනෝකාරෙයෝ. ඒවා දන්ෙන් නැත්නම්
රාජපක්ෂ පවුලට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු අෙනක් අයෙගන්
අහන්න. ෙහොරකම් පිළිබඳව කථා කළාට ෙමතැන ඉන්න සියලු
ෙදනා ෙහොරකම් කෙළේ නැහැ. සියලු ෙදනා ෙහොරකම් කෙළේ නැති
වුණාට අලි ෙහොරකම් කළ අලි ෙහොරු ටිකක් ඉන්නවා. ඒ ෙහොරු
සම්බන්ධව තමයි රාජකාරි ෙකෙරන්ෙන්. එෙහම නම් සියලුම
මන්තීවරු අත් අඩංගුවට ගන්න ඕනෑ ෙන්. සියලුම මන්තීවරු
පිළිබඳව මාධ්යෙය් ෙපන්වන්න ඕනෑ ෙන්. ෙකෝ, සියලුම
මන්තීවරු ෙපන්වනවාද? අහවල් එක ෙහොරකම් කළා කියලා
ෙකෝ, හිටපු ඇමති ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මැතිතුමාව TV එෙක්
ෙපන්වනවාද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොරකම් කරපු
ෙකනා ෙහොරකම් කළා කියන එක ෙපන්වන්නත් ඕනෑ; ඒ
පිළිබඳව රාජකාරි කරන්නත් ඕනෑ. ඒවා ෙනොකරපු නිසා තමයි ෙම්
රටට ෙහණ ගැහිලා තිෙබන්ෙන්. ජනතා ෙද්පළ දිගින් දිගටම
ෙහොරා කෑවා, ෙහොරා කෑවා, ෙහොරා කෑවා. නිදහස ලබපු තැන
ඉඳලා මාරුෙවන් මාරුවට දිගින් දිගටම ෙහොරා කෑවා. ෙහොරා
කාලා, ෙහොරා කාලා තමන් හැදුණා. ලංකාෙව් ෙනොෙවයි පිට රට
අරන් ගිහින් මුදල් ටික තැන්පත් කර ගත්තා. තමන් ෙනොමැෙරන
මිනිසුන් විධියටයි ෙම් රෙට් ධනස්කන්ධය ෙහොරකම් කෙළේ.
එෙහම ෙහොරකම් කළ ෙහොරු ෙපන්වන්න ඕනෑ.
දැන් බලන්න පුංචි ෙහොරකම් ෙනොෙවයි ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. අලිෙයක් ෙහොරකම් කරන එක වහන්න පුළුවන්ද?
ෙම් රෙට් මහා සංඝ රත්නයට අනුගමනය කරන්න තිෙබන්ෙන්,
"බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි" කියලායි. හැබැයි, සමහර හාමුදුරුවරු
අනුගමනය කෙළේ, "රාජපක්ෂ සරණං ගච්ඡාමි" කියලා. අලි පැටවු
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තුන් ෙදෙනකු අරන් ගිහින් ඇලන්මැතිනියාරාමෙය් කාමරයක දා
ෙගන හැදුෙව් ෙකොෙහොමද? ඒ ෙහොරු ෙනොෙවයිද? ඒවා ෙහොරකම්
ෙනොෙවයිද? නීතියට අනුව බලපත අරෙගන තිබුණාද? කැෙල්
හිටපු වන සත්තු ටික ෙහොරකම් කළ නිසා ෙන් ඒවා ෙපන්වන්ෙන්.
එෙහම ෙනොකළා නම් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මාධ්යයට
පුළුවන්ද, "ජාතික රූපවාහිනිය"ට ෙහෝ "සිරස"ට ෙහෝ
"ස්වර්ණවාහිනිය"ට ෙහෝ "ෙදරණ"ට ෙහෝ "හිරු" එකට ෙහෝ ITN
එකට ෙහෝ ෙපන්වන්න පුළුවන්ද? උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක
හාමුදුරුවන්ෙග් ඇස් ෙදක වහලා ඇලන්මැතිනියාරාමයට අලිෙයක්
අරෙගන ගිහින් කාමරයකට දාලා තියන්න පුළුවන්ද? අලි
ෙහොරකම් කළ නිසා තමයි ඒවා ෙපන්වන්ෙන්. ෙහොරකම් කළා නම්
විඳවන්න ඕනෑ. රෙට් නීතිය අතට අරෙගන කාබාසිනියා කළා නම්
විඳවන්න ඕනෑ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දඩයක් ගැහුවාද?

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

රාජකාරි කර ෙගන යනවා ෙන්. ඔෙහොම ඉන්න. කලබල
ෙවන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේට හරි හදිසියි. ෙබොරු ලියුම් ගහපුවාම,
ෙබොරු අත්සන් ගහපුවාම, forged documents හදපුවාම, EQD
නැහැ කියනවා නම් - ෙබොරු අත්සනක් කියනවා නම් - අත්
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැත්නම්, උසාවියට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්
නැත්නම් ඒකද සුදුසු? ඒ රජපක්ෂ යුගයමද ෙගනි යන්න
කියන්ෙන්? නීතිය වල් වැදුණු යුගයක්ද ෙගනි යන්න කියන්ෙන්?
මම කනගාටු ෙවනවා වාසුෙද්ව නානායක්කාර ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීතුමා
පිළිබඳව. තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොරකමට, දූෂණයට එෙරහිව
විෙරෝධතාව දක්වපු මනුස්සෙයක්. දැන් ඔබතුමා ෙහොෙරක්
ආරක්ෂා කරන්න කථා කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා පිළිබඳව
කනගාටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා ෙකොල්ලුපිටිෙය්- [බාධා
කිරීමක්] ෙමොකක්ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම කියන්ෙන්, ඒක කිරීම මඟ හැෙරන්න ෙදන්න එපා
කියලායි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

සංඛාරා. අවසාන දිනය අහවල් දවස" කියලා. ෙපොලීසිෙය්
අවසානය පටන් ගන්ෙන් එදා කියලා. ෙමොකද, වුෙණ්? කවුද
ෙවෙල් සුදාෙගන් සල්ලි අරෙගන ෙගවල් අරෙගන තිෙබන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේ ගත්තාද? ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා
ගත්තාද? නැහැ. ඔබතුමන්ලා ගත්ෙත් නැහැ. ෙවෙල් සුදාෙගන්
සල්ලි අරෙගන ෙග් ගත්ෙත් කවුද? ෙකස්කැට් එකට ඇවිල්ලා
ෙවෙල් සුදාෙග් සල්ලි අරෙගන ගිය පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා
කවුද? ඒවා විභාග ෙකෙරනවා. ඇයි, හදිසිද? ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.
කලබල ෙවන්න එපා. පැමිණිල්ෙලන් සාක්ෂියට, සාක්ෂිෙයන්
විත්තියට යන කමයක් තමයි කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ.
පැමිණිල්ෙලන් විත්තියට ගිහින්, විත්තිකාරයා ෙබල්ල ෙකටිෙයන්
අල්ල ෙගන හදිසිෙය් කරන්න ගිහින් අධිකරණෙය් ඔප්පු කිරීමට
තිෙබන සිද්ධාන්තය අහිමි කර ගන්න -සාක්ෂි අහිමි කර ගැනීමටඅවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ නිසා වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි,
ඒවා සම්බන්ධව රාජකාරි ෙකෙරයි. ඒවාට කලබල ෙවන්න එපා.
රාජකාරි ෙකෙරන්න ඕනෑ. ඔබතුමාත් දූෂණයට විරුද්ධ නම් අන්න
එතැනට එකතු ෙවලා අපි ෙම් රෙට් යහ පාලනය ෙගන යමු.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, [බාධා කිරීමක්] ෙමොනවාද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா
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(The Hon. Palitha Range Bandara)

මම දන්නවා ඔබතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා කියලා පූජ්ය
උඩුෙව් ධම්මාෙලෝක හාමුදුරුෙවොත් එක්කලා. කිසිම පශ්නයක්
නැහැ. ඒ රාජකාරිය ෙකෙරයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රෙට් හිටපු
පසිද්ධ කුඩුකාරයා තමයි ෙවෙල් සුදා. ඔහු අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ
පසිද්ධිෙය් කුඩු විකිණුවා. කුඩු ව්යාපාරෙය් ෙයදුණා. එතෙකොට අත්
අඩංගුවට ගත්තාද? ඔහු පිළිබඳව රාජකාරි කළාද? ෙම් රජය
පත්ෙවලා දවස් තුෙනන් ෙන්ද අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්? අත්
අඩංගුවට ගත්තාට පස්ෙසේ ඔහු ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? අද කාෙග්
නම්ද කියන්ෙන්? හිටපු ෙපොලිස්පතිවරයාෙග්. නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විධියට එතුමාව පත් කළ
දවෙසේම මම මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා කිව්වා, -ගරු ජානක
බණ්ඩාර මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් ෙපොලීසියට සම්බන්ධයි. ඒ
නිසා අපට කැක්කුමක් තිෙබනවා ඒ පිළිබඳව.- "අනිච්චාවත

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

කලබල කරන්නත් කවුරු ෙහෝ ඉන්න ඕනෑ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

කරන්න, කරන්න. ඔබතුමා හැම දාම කලබල කළා ෙන්.
ඔබතුමා කලබල කළාට ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ ෙන්. අන්තිමට
ඔබතුමා ''මහින්ද සරණං ගච්ඡාමි'' වුණා ෙන්. එච්චරෙන් වුෙණ්.
ෙවන ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ ෙන්. වයසට යනකම් ඔබතුමා කලබලා
කළා. එච්චරයි කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් එක තමයි ඇවන්ට්
ගාඩ් සමාගම. ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන ෙදන්න ෙකොෙහන්ද
සල්ලි කියලා අහනවා. ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගම කියන්ෙන්, නිකම්ම
නිකම් ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක සමාගමක්; security company
එකක්. ලංකා ඉතිහාසය ගත්තාම ෙමෙතක් කාලයක් මුහුෙද් ගිය
යාතාවලට මුහුදු ෙකොල්ලකරුවන්ෙගන් වන හානිවලට ආරක්ෂාව
දුන්ෙන් ලංකාෙව් නාවික හමුදාව. මුහුෙද් සටන් කරන්න ඉන්න
ලංකාෙව් නීත්යනුකූල හමුදාව තමයි නාවික හමුදාව. ඒ නාවික
හමුදාව
අපට
ආරක්ෂාව
ලබලා
දුන්නා
මුහුදු
ෙකොල්ලකරුවන්ෙගන්. ඒ සඳහා මාෙසකට ලැබුණා ෙඩොලර්
මිලියන 120ක්; රුපියල් ලක්ෂෙය් ඒවා 153,423ක මුදලක්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකක්ද කෙළේ? හිටපු අග
විනිශ්චයකාර ෙමොහාන් පීරිස් මහත්තයයි, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයයි හිටපු කමිටුව ෙමොකක්ද ගත්ත
තීන්දුව? කිසිදු ෛනතික අයිතියක් නැති ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක
ෙසේවයක් වන ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගමට ෙමම ෙකොන්තාත්තුව ලබා
දුන්නා. නාවික හමුදාෙවන් එය උදුරා ගත්තා. අවි ආයුධ 8,000ක්
එතැනට දුන්නා. රෙට් ආයුධ 8,000ක් දුන්නා. ෙම් රට පිට රටට
සල්ලි ෙගවලා ෙගනාපු ආයුධ. ඒ ආයුධ ටික දන් දුන්නා ඇවන්ට්
ගාඩ් සමාගමට. ඒ ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගමට දීලා floating armoury
එකක් දුන්නා ඒෙගොල්ලන්ට. එෙහමයි කෙළේ. BMICH එෙක්
armoury එක හැදුවා. ඒකට දුන්නා ෙම් ආයුධ ටික. අෙප්
සල්ලිවලින්, ජනතා සල්ලිවලින් ෙගනාපු ආයුධ ටික තමයි ස්වයංකීය අවි ආයුධ 8,000ක්- ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගමට දුන්ෙන්.
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ස්වයංකීය අවියක් දුන්ෙන් අන්තිම
ෙමොෙහොෙත්. ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මැතිතුමා
දන්නවා තස්තවාදය උච්ච තැනකට ආවාම ෙපොලීසියට මුහුණ
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[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා]

ෙදන්න අමාරු ෙවනෙකොට තමයි දුන්ෙන්. එතකන් දුන්ෙන් 303
rifle එකයි, SLR එකයි. එතුමා සාක්ෂි දරනවා.[බාධා කිරීමක්]
හරිම පශ්නෙන් අහන්ෙන්? ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගමට ෙම්ක දුන්නා.
දීලා ෙඩොලර් මිලියන 120ක් -රුපියල් ලක්ෂ 153,423ක්- මාසිකව
ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගම ගත්තා. ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගම ගත්ත මුදලින්
ශත පහක මුදලක් ලංකා ආණ්ඩුවට බදු ෙගවලා නැහැ. තනිකරම
රෙට් ජනතා අවි ආයුධ ටික අරෙගන ෙම් විධියට වැඩ කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙමෙහම ගිය මුදල් තමයි ෙම් නතර
කරලා තිෙබන්ෙන්. දැන් ෙකෝ, ඇවන්ට් ගාඩ් සමාගමට ඒ
ආරක්ෂාව ෙදන්න පුළුවන් ද? ෙමොකක්ද ගිවිසුම? වලංගු නැති
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක සමාගමකට; ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක
ආයතනයකට රෙට් ආයුධ ටික ෙදන්න පුළුවන් ද? ස්වයංකීය
ආයුධයක් දරන්න සිවිල් පුරවැසිෙයකුට අයිතියක් තිෙබනවාද?
ෙකොෙහේද ෙමොන නීතිෙය් ද තිෙබන්ෙන්? එෙහම නැතිව තිෙබද්දී
ෙමෙහම අවි ආයුධ කන්දරාවක් දුන්නා. ෙම් දීලා අවසන් ෙවලා
රෙට් ධනස්කන්දය, රටට එන ආදායම එක පුද්ගලික සමාගමකට
දුන්නා. පුද්ගලික සමාගමකට දීලා තමන්ට ඕනෑ විධියකට හසුරවා
ගත්තා. ෙම් එක මන්තීවරෙයකුට, ඇමතිවරෙයකුට ඒකට
බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් වුණා ද? සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මහෙල්කම් වුණාට එතුමාට
පුළුවන් වුණා ද ඒ ගැන කථා කරන්න? එතුමාට පුළුවන් වුණා ද
බලපෑමක් කරන්න? බලපෑම් කළා නම් එතුමාත් ඉවරයි. අන්න
ඒකයි තත්ත්වය. අන්න එෙහමයි ගිෙය්. ඒ කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළ
ෙපොඩි ෙහොරකෙම් ඉඳලා අලි ෙහොරකම දක්වා කරන්න පුළුවන්
ෙහොරකම් සියල්ල කළා. යුද්ධය අවසන් වුණාම මිනිස්සු
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා සහන ලැෙබයි කියලා. යුද්ධය අවසන්
වුණාම ෙමොකක්ද ලැබුෙණ්? ලැබුෙණ් අසහනය. දිගින් දිගටම බඩු
මිල වැඩි කළා. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වුණා. ෙලෝකෙය් ෙතල්
මිල අඩු ෙවන ෙකොට එක වතාවක්වත් රෙට් ජනතාවට සහනයක්
ලබා දුන්ෙන් නැහැ.
දැන් බලන්න, 2013 අවුරුද්ෙද් තමයි ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල
ඉහළටම ගිය අවස්ථාව. ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහත්මයා ඛනිජ
ෙතල් සංස්ථාව භාරව සිටි ඇමතිවරයා වශෙයන් ෙම් ගැ දන්නවා
ඇතැයි මම විශ්වාස කරනවා. 2013 අවුරුද්ෙද් ෙතල් මිල උච්ච
ස්ථානයකට ආවාට පසු 2014, 2015 වසරවල දිගින් දිගටම ෙතල්
මිල අඩු ෙවමින් ආවා. දැන් ආපසු සුළු වැඩි වීමක් ෙවලා
තිෙබනවා. කලින් අඩු වීෙම් පතිලාභය ජනතාවට දුන්නාද? කිසිම
අන්දමකින් ජනතාවට දුන්ෙන් නැහැ. එදා අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී
කථා කරනෙකොට එදා ආණ්ඩු පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කරන ගරු
ඇමතිවරු ෙමොනවාද කිව්ෙව්? එතෙකොට කිව්ෙව්ත් ''ෙම්
ෙදන්ෙනත් අලාභ පිට'' කියලා. අලාභ තමයි. ෙතල් සංස්ථාව
අලාභයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොච්චරක් අලාභ ද
දන්නවා ද? අලාභ වුෙණ් ඇයි? ෙහජින් ගනුෙදනුව සිදු වුණා. ඒ
ෙවනෙකොට ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මැතිතුමා ඉන්ධන සංස්ථාව භාරව
සිටි ඇමතිවරයා. අසන්ත ද මැල් මහත්මයා තමයි හිටිෙය් ෙතල්
සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන්. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ෙතල්
සංස්ථාවට දැවැන්ත පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා.
ෙමොකක්ද? ෙහජින් ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන්. ෙහජින්
ගනුෙදනුවට ඒ ඇමතිවරුන්ට බලපෑම් කරලා තිෙබනවා. අසන්ත ද
මැල් මහතා ෙකළින්ම ෙනොකියා කියනවා, ''ජනාධිපති
මන්දිරෙයන්, රෙටන් ඉහළම තැනින් ආපු නිෙයෝගය නිසා මට
කරගන්න ෙදයක් නැති වුණා, ඒ නිසා මට ෙමය කරන්න සිදු
වුණා'' කියලා. එතෙකොට පසු ගිය වකවානුෙව් ජනතාව දිහා බලා
සහන ද ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්? ෙහජින් ගනුෙදනුෙවන් රෙට් මුදල්
කන්දරාවක් නැති කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහජින්
ගිවිසුෙමන් විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 9,700ක් අලාභ වුණා. එපමණක්
ෙනොෙවයි, සියයට 8ක ෙපොලියක් ෙගවන්න ෙවලා තිෙබනවා
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ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටඩ් බැංකුවට. ඒෙක් ගාණන හදලත් නැහැ තවත්
ෙකොච්චර මුදලක් ෙගවන්න තිෙබනවා ද කියලා. ෙකොච්චර මුදලක්
ෙගවන්න තිෙබනවා ද කියලා හිතලා බලන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහජින් ගිවිසුෙම් නීති වියදම්
ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 2,320ක් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අපි ෙම්
සම්බන්ධව එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කිව්වා, අපි විවාදෙය්දී කිව්වා.
''ෙම්ක කථා කරලා සමථයකට පත් කර ගන්න. ෙම් නඩුවට යන
එෙකන් වැඩක් නැහැ, නඩුවට ගියාම තවත් අපිට අලාභයක්
ෙවන්ෙන්'' කියලා. ෙමොකක්ද කෙළේ? චණ්ඩිකමට ගියා. ගෙම්
ඉන්න ෙචොප්ෙපලා වාෙග්, චණ්ඩි සිරාලා වාෙග්, මරු සිරාලා
වාෙග් එක පැත්තකින් සරම උස්සා ෙගන චණ්ඩි කමට ගියා අපි
බලා ගන්නම් කියලා. ගිහින් බැලුෙව් ෙමොකක්ද? ලංකාෙව්
මිනිස්සුන්ටයි දඬුවම් දුන්ෙන්. ෙමොකක්ද කෙළේ? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, නීතිමය කටයුතුවලට විතරක් වියදම රුපියල් මිලියන
232යි. රුපියල් ලක්ෂ 2,320ක් වියදම් කළා; නාස්ති කළා. ෙම්
රෙට් ජනතාව ජීවත් කරවන්නට තිබුණු සල්ලි. ජනතාවට සහන
ෙදන්න තිබුණු සල්ලි. වකුගඩු ෙරෝගියා ෙගොඩගන්න තිබුණු සල්ලි.
ෙරෝහල් පද්ධතිය දියුණු කරන්නට තිබුණු සල්ලි. අධ්යාපනෙය්
විකාර ෙනොකර අධ්යාපනය යහපත් විධියට ෙගන යන්න තිබුණු
සල්ලි. භාණ්ඩ මිල අඩු කරන්න තිබුණු සල්ලි. භාණ්ඩවල බද්ද
අඩු කරන්න තිබුණු සල්ලි. කාටද දුන්ෙන්? නීති වියදම් කියලා
දුන්නා.
අෙනක් කාරණය, ෙමහි විෙද්ශීය ගමන් ගාස්තු වශෙයන්
රුපියල් ලක්ෂ 2,500ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. ඒ ගුවන් ගාස්තු ෙවනුෙවන්. Business Class
එෙක් නැඟලා ගිෙය්. ගිහිල්ලා, superstar, seven-star, five-star,
three-star hotelsවලයි නතර වුෙණ්. ෙතල් සංස්ථාෙව් නිලධාරින්,
ආණ්ඩුෙව් උදවිය ගිහිල්ලා එෙහේ නැවතිලා ඒ සියලු වියදම් ෙම්
රෙට් ජනතාව පිට පැෙටව්වා. ඉතින් ෙතල් සංස්ථාව ලාභ ලබයිද?
ෙතල් සංස්ථාව ඉවර කරලා ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, SLTB එක, ෙතල් සංස්ථාව, විදුලිබල
මණ්ඩලය යන ෙම් ආයතන අලාභ ලබන, මුදල් කාබාසිනියා
කරන, විනාශකාරී ආයතන කියලා හිටපු නිෙයෝජ්ය මුදල් අමාත්ය
සරත් අමුණුගම මහත්මයා එක වතාවක දී පකාශ කළා මට
මතකයි. කවුද ෙම් තැනට ඒ ආයතන පත් කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්
රෙට් මිනිස්සුද? ෙම් රෙට් මිනිස්සු ෙම්වා අලාභ කරලා නැහැ. ෙම්
රෙට් මිනිස්සුන්ෙගන් රුපියල් 67 ගණෙන් බදු අරෙගන
තිෙබනවා. ජනතාවෙගන් සහ ගහන බදු ලබාෙගන තිෙබනවා.
ජනතාවෙගන් සහ ගහන බදු ලබාෙගන ඒ ආයතන කාබාසිනියා
කරලා තිෙබන්ෙන් පාලකයන්. ඒ පාලකයන්ට සහ ගහන්න ඕනෑ.
ඒ සහ තමයි ෙම් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011 අවුරුද්ෙද් පමාද ගාස්තු
වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 950ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙකොෙහන්ද
ෙම්? රුපියල් ලක්ෂ 950ක් ෙගවලා තිෙබනවා, 2011 අවුරුද්ෙද්.
ඒ වාෙග්ම 2012 අවුරුද්ෙද් ලක්ෂ 1,030ක් ෙගවලා තිෙබනවා,
පමාද ගාස්තු වශෙයන්. ෙම් මුදල් කන්දරාව ෙගවන්න වුෙණ් ඇයි?
සංස්ථාව ෙම් තරම් මුදල් කන්දරාවක් අලාභ ලබන තැනට පත්
වුෙණ් ඇයි? එෙහම වුෙණ්, පසු ගිය ආණ්ඩුව ගත්ත අමෙනෝඥ
කියා මාර්ග නිසායි. ජනතාව දිහා බලන්ෙන් නැතුව, තමන්ෙග්
කුට්ටිය ගැන කල්පනා කරලා ගත්තු තීන්දු නිසා තමයි ෙමෙහම
වුෙණ්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ඒ
සියල්ල නතර කරලා අද ජනතාවට සහන ෙදන කම සකස් කරලා
තිෙබන්ෙන්.
ෙතල් සංස්ථාෙව් නළ පද්ධතිය ගැන අවුරුදු විස්සක් තිස්ෙසේ
කියනවා. ඇමතිවරුන් මාරු ෙවනවා, එෙහත් නළ පද්ධතිෙය්
කිසිදු අලුත්වැඩියාවක් සිදු ෙවලා නැහැ. කරන්න විධියක් නැහැ;
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කරන්න ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඔක්ෙකෝම දුන්ෙන් පිට රට
සමාගම්වලට. දීලා මුදල් ටික එහාට ෙගව්වා. ෙකොමිස් එක
ලැෙබන පමාණය අනුව තමයි දුන්ෙන්. ෙතල් සංස්ථාවට අවුරුදු
52යි. අවුරුදු 52ක ඉතිහාසය තුළ ලංකාවට බාල ෙතල් ෙගනාෙව්
එකම එක අවස්ථාවයි. ඒ "මහින්ද චින්තන" ආණ්ඩුව යටෙත්යි. ඒ
ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාෙග් - සුසිල්
ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් - කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ තමයි ඒ බාල
ෙතල් ෙගනාෙව්. ලංකාවට බාල ෙතල් ෙගනාපු එකම කාල
පරිච්ෙඡ්දය කියලා එය ඉතිහාස ගත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෆවුසි
ඇමතිතුමාෙග්, අසන්ත ද මැල් මැතිතුමාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දයනුත්
ඉතිහාස ගත ෙවනවා, ෙහජින් ගිවිසුම වැනි දඩබ්බර ගිවිසුම් ගහලා
රෙට් ජනතාවෙග් බඩට ගහපු කාල පරිච්ෙඡ්ද ෙලස. ෙමන්න ෙම්
විධියට වැඩ කරලා, රෙට් ධනස්කන්ධය කාබාසිනියා කරලා,
මිනිෙහකුට සහනයක් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි? රෙට් මිනිස්සුන්ට සහනයක් ෙදන්න විධියක් නැහැ.
එවැනි ආර්ථිකයක්, එවැනි පසු බෑමක්, එවැනි කඩා වැටීමක්
ඇති කර තිෙබන අවස්ථාවක තමයි අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙම්
රට බාර ෙගන ෙමවැනි අමාරු අඩියක ඉඳෙගනත් ෙම් රෙට්
ජනතාව දිහා කල්පනා කරලා ෙමවැනි සහන ෙදන්න කටයුතු කර
තිෙබන්ෙන්. භාණ්ඩ වර්ග දහයකටයි සහන ෙදනවා කිව්ෙව්. නමුත්
භාණ්ඩ වර්ග දහතුනකට සහන දුන්නා, මුලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. රාතී 8.00ට, 9.00ට පසුව ෙරෝහලකට ගිෙයොත්
ෙලෙඩකුට එහි නතර ෙවනවා හැෙරන්න ෙබෙහත් ටිකක් අරෙගන
ෙගදර එන්න විධියක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා පැය 24 පුරාම බාහිර
ෙරෝගී අංශය විවෘත කර තබලා ෙරෝගියකුට පතිකාර ගන්න
පුළුවන් කමයක් හරි ගැස්සුෙව් ෙම් පාලන කමය යටෙත්
ෙනොෙවයිද? ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරුන් හැටියට හිටපු උදවිය ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. ඒ කාලෙය් -

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා,
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරපු කාලෙය් දී තමයි
සවස් වරුෙවන් පසුවත් බාහිර ෙරෝගී අංශය විවෘතව තබන්න පටන්
ගත්ෙත්.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, අද තමුන්නාන්ෙසේ නැඟිටලා අතිගරු
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කියලා කියන එකට.
[බාධා කිරීමක්] "අයිෙයෝ සිරිෙසේන, අයිෙයෝ සිරිෙසේන" කිය කියා
මැෙරන්න කෑ ගහපු, "අයිෙයෝ සිරිෙසේනට ෙහණ ගහන්න ඕනෑ"
කියලා කියපු, "සිරිෙසේනෙග් පුතාට ෙහණ ගහන්න ඕනෑ" කියලා
කියපු තමුන්නාන්ෙසේ අද කථා කරනවා, "අතිගරු ජනාධිපතිතුමා"
කියලා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කලිසමක් ඇඳෙගනද කථා
කරන්ෙන් කියලා මට අහන්න හිෙතනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

රාජ ෙයෝගයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමතුමාට රජ ෙවන්න බැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

කාටද රජ ෙවන්න බැරි?
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂෙයන්
ඉදිරිපත්
කරන්න
අෙප්ක්ෂකෙයක් හිටිෙය් නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
තමයි අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් සභාපති වුෙණ් ජනාධිපති
වුණාට පසුවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් සභාපති නම් ඇයි
තමුන්නාන්ෙසේලා එතුමාව දිනවන්න කටයුතු ෙනොකෙළේ? [බාධා
කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා මහින්ද රාජපක්ෂ දිනවන්න ෙන්ද
කටයුතු කෙළේ? [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ෙවනුෙවන්
එතුමාෙග් මැතිවරණ ෙව්දිකාවට නැඟුණාද? එතුමා ෙවනුෙවන්
රැස්වීම් පැවැත්වුවාද? Canvassing ගියාද? එතුමා ෙවනුෙවන්
කතිරය ගහන්න කියලා මිනිෙහකුට කිව්වාද? හිටපු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා, නිකම් බයිලා ගහන්ෙන් නැතිව වාඩි ෙවන්න.
තමුන්නාන්ෙසේ හනුමන්තා වාෙග් ෙබොරුවට කෑ ගහන්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හිටපු අගාමාත්ය දි.මු.
ජයරත්න මැතිතුමා අද කථා කළා. එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම්
රෙට් දරුවන්ව පරිස්සම් කර ගන්න කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, අම්බුළුවාව ෛජව විවිධත්ව මධ්යස්ථානය
තිෙබන තැන හාමුදුරු නමක් පන්සලක් හදාෙගන සිටියා. ඒ
හාමුදුරුවන්ව එළවලා ඒ භූමිය අත් පත් කර ගත්තා. චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් කෘෂි
රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් - අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහත්මයා
සමහර ෙවලාවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි දරයි. සමහරවිට
"නැහැ" කියලා විරුද්ධ ෙවයි. දැන් නම් එතුමාටත් සාක්ෂි දරන්න
අමාරුයි කියලා මම දන්නවා, මෙග් මිතයා නිසා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලෙය් මුදල් ටික අරෙගන,
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සල්ලි ටික අරෙගන, ඒ වාෙග්ම
ජනාධිපති අරමුදෙල් සල්ලි ටික අරෙගන තමයි ෛජව විවිධත්ව
මධ්යස්ථානය සකස් කෙළේ. ඒ මධ්යස්ථානය හදලා ඒක තමන්ෙග්
පවුෙල් බූදලයක් කළා. රෙට් ජනතාවට ෛජව විවිධත්වය බලා
ගන්න සර්ව ආගමික මධ්යස්ථානයක් කියලා හැදුවා. ඒ
මධ්යස්ථානය හැදුෙව් තමන්ෙග් අතින් සත පහක් වියදම් කරලා
ෙනොෙවයි. රෙට් මහ ජනතාවෙග් සියලුම ධනස්කන්ධය ෙයොදවලා
තමයි ෙම් මධ්යස්ථානය හැදුෙව්. ඒ මධ්යස්ථානය හදලා එය
වාර්තාගත කරන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට පනතක් ෙගනාවා. පනත
ෙගනැල්ලා ෙමොකක්ද කෙළේ? පළමුවැනියට දැන් ඉන්න රජතුමාට
- දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමාට - ෙම්ක අයිතියි, එතුමාෙගන් පසුව
එතුමාෙග් පරම්පරාෙව් සිටින පිරිමි දරුවන්ෙග් අයිතිය සඳහා ෙම්ක
අත් පත් වනවා කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ පනතක් සම්මත
කර ගත්තා. ඒක ෙබොරුද? එයට විරුද්ධව ෙම් ගරු සභාව තුළ කථා
කරපු එකම එක මිනිහා පාලිත රංෙග බණ්ඩාර විතරයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

හිටපු අගමැතිතුමා ඒ පනත ෙගෙනන්න කලින් ෙතොණ්ඩමන්
ඇමතිතුමාත් ෙම් හා සමාන පනතක් ෙගනාවා. ඒ සඳහා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මත ඉදිරිපත් වුණා. ෙම්ක හිටපු
අගමැතිතුමා, -

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙම්ක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි ෙන්. ඇති. [බාධා කිරීමක්] දැන්
ඉතින් හරි ෙන්. වාඩි ෙවන්නෙකෝ ඉතින්. ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමා
කළත් වැරැදියි; දි.මු. ජයරත්න කළත් වැරැදියි; ලලිත් දිසානායක
කළත් වැරැදියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රෙට්
ධනස්කන්ධය අරෙගන, රෙට් ධනස්කන්ධෙයන් ආයතනයක්
හදලා ඒක පවුෙල් බූදලයක් ෙලස සකස් කර ගන්නවා නම් ඒවා
සහ ගහන අපරාධ. ෙම්වා දරුවන්ට කන්න ෙදනවා නම්, ඒවා කන
දරුවන්ව ෙදමව්පියන් පරිස්සම් කර ගන්නට ඕනෑ. ෙමවැනි අය
වැයක් ඉදිරිපත් කරපු උදවියෙග් දරුවන් ගැන ෙනොෙවයි, ගරු
අගාමාත්යතුමාට දරුවන් ඉන්නවාද, නැද්ද කියන එක ගැන
ෙනොෙවයි කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. ගරු අගාමාත්යතුමාට
දරුවන් ඉන්නවාද, නැද්ද කියන එක එතුමා බලා ගනීවි. දි.මු.
ජයරත්නට දරුවන් ඉන්නවා නම් ඒ දරුවන්ට පන්සල්වල ෙද්පළ
කන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, පිංගුත්තරයින් කරන්ෙන් නැතිව, වැදගත්
විධියට තමන් උපයන මුදලින් කන්න දීලා හදා ගන්න එක ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් වැඩක්. [බාධා කිරීමක්] ලලිත් දිසානායක
මන්තීතුමනි, කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. තමුන්නාන්ෙසේ
නිකම් හනුමන්තා වාෙග් කෑ ගහනවා. මාවනැල්ෙල් මුස්ලිම්
මිනිහාෙග් petrol shed එකට ගිනි තියලා විනාශ කරපු අතීතයක්
තිෙබන තමුන්නාන්ෙසේ තවත් ෙමතැන කෑ ගහනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

තමුන්නාන්ෙසේ වාෙග් මිනී මරලා

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිතුමා
කිව්වා, ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය කඩා වැටිලා කියලා. ඉදිකිරීම්
කර්මාන්තය කඩා වැටිලා තමයි තිබුෙණ්. සිෙමන්ති ෙකොට්ටයක්
මිනිෙහකුට ගන්න බැහැ. සිෙමන්ති ෙකොට්ටයක මිල කීයද? ෙම්
අය වැය තුළින් රුපියල් සියයකින් සිෙමන්ති ෙකොට්ටයක මිල අඩු
ෙවනවා. මිනිසුන් සන්ෙතෝෂෙයන් ෙගයක් ෙදොරක් හදන්න පටන්
ගන්නවා, දවස් 14ක අය වැය තුළින්.
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දැම්මා. තුවක්කුෙවන් තමයි ඔවුන්ට උත්තර දුන්ෙන්. අද ෙම්
ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවලා දවස් 7ක් යනෙකොට සාධාරණ
මිලකට භූමිෙතල් මිල අඩු කරලා දුන්නා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දවස්
14ක් සම්පූර්ණ වනෙකොට ෙදවැනි වතාවටත් ඉන්ධන මිල භූමිෙතල් මිල - අඩු කරලා දුන්නා. පසු ගිය ආණ්ඩුව පම්ෙපෝරි
ගැහුවා; කෑ ගැහුවා. මිනිසුන් ෙතල් ටික ඉල්ලනෙකොට ෙවඩි තියපු
ආණ්ඩුව, රතුපස්වල මිනිසුන් ෙබොන්න වතුර ටික ඉල්ලනෙකොට
වතුර වීදුරුවක් ෙදන්ෙන් නැතිව ෙවඩි තියපු ආණ්ඩුව, කටුනායක
නිදහස් ෙවෙළඳ කලාපෙය් ෙසේවකයන් තමන්ෙග් අර්ථසාධක
මුදල් ඉල්ලනෙකොට අර්ථසාධක මුදල් ෙදන්ෙන් නැතිව ෙවඩි
තියලා මරපු ආණ්ඩුව දැන් අපි ජනතාවට සහන ෙදන අය වැයක්
ඉදිරිපත් කළාම, ජීවත් වන්න පුළුවන් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම
ෙමන්න කියන කතන්දර.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ළඟ තිෙබනවා අලි
ෙහොරුන්ෙග් ලැයිස්තුවක්. කවුද ෙම්? මාණ්ඩලික පධානී ගාමිණී
ෙසනරත් කියන මහත්මෙයක් සිටියා. ගාමිණී ෙසනරත් මහත්මයා
ෙමොකක්ද කෙළේ? ලංකාෙව් තිෙබනවා, "මහවැලි" කියලා
ෙනෞකාවක්. ඔය ෙනෞකාව floating armoury එකකට ගත්තා.
Floating armoury එකකට අරෙගන ගාල්ල වරායට ෙගන ගියා.
ගාල්ල වරාෙයන් ෙමොකක්ද කෙළේ? ලලිත් දිසානායක
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගැන දන්නවාද? ටැන්සානියාවට
යන තුරු ෙනෞකාව ෙගන ගියා. ටැන්සානියාවට ෙනෞකාව
ෙගනිහිල්ලා රාජපක්ෂ ෙකෙනකුට දුන්නා, ෙම්ක විකුණන්න.
කෑලිවලට කඩලා කිෙලෝ එක රුපියල් පහ ගණෙන් වික්ෙක්,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒ පිළිබඳව අප ළඟ ලිඛිත
ෙතොරතුරු සියල්ල තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් විධියට පට්ට ෙහොරකම්
කරපු පට්ට රැළක් ඉඳ ෙගන දැන් කියනවා මිනිසුන්ට ෙම් සහනය
ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙහණ ගහන්න ඕනෑ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහොරකම් කරපු අයට දඬුවම්
ෙදන්නට ඕනෑ. ජනතාව ෙවනුෙවන් ආදරෙයන්, ෙගෞරවෙයන්
තමයි ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි අය
වැය ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ජනතාවට
සාධාරණය ඉෂ්ට කිරීම ඉලක්ක කර ෙගන මිස මැතිවරණ ඉලක්ක
කර ෙගන ෙනොෙවයි. මැතිවරණයක් කරන්න නම් මිනිස්සු ජීවත්
ෙවලා ඉන්න ඕනෑ. ඒ නිසා මිනිසුන් ජීවත් කරවීම අෙප් පූර්ණ
වගකීම කියන එක ෙත්රුම් අර ෙගන තමයි ෙම් වාෙග් සාධාරණ,
යුක්ති සහගත අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කරලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක මතක් කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

ෙගවල් හදනවා ෙනොෙවයි, ෙගවල් කඩනවා.

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ෙගවල් කඩනවා? පසු ගිය ආණ්ඩු කාලෙය් ධීවරයින් ගිහිල්ලා
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අපට ෙතල් ටිකට සහනාධාරයක් ෙදන්න,
සාධාරණ මිලක් ෙදන්න, අපට සහන එපා, අපට සාධාරණ මිලට
භූමිෙතල් ටික ෙදන්න" කියලා තමයි ධීවරයින් ඉල්ලුෙව්. ධීවරෙයෝ
සාධාරණ මිලට භූමිෙතල් ටික ඉල්ලනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව
ෙමොකක්ද කෙළේ? හලාවත වැල්ලට ගිහිල්ලා, මිනිසුන් ටික
ෙපෝලිම් කරලා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඔවුන්ට ෙවඩි තියලා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ්ය ඇමතිතුමනි, අභ්යන්තර
පශ්නයක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හතර ෙදනායි ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්ෙන්, අය වැය විවාදය අවස්ථාෙව්දී. මුදල් ඇමතිතුමාත්
නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

அ த்ததாக
ெகளரவ
அாியேநத்திரன்
அவர்கள்.
உங்க க்கு 10 நிமிடங்கள் ஒ க்கப்பட்
க்கின்றன.
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ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා

(மாண் மிகு பா. அாியேநத்திரன்)

(The Hon P. Ariyanethran)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இங்கு
இைடக்கால வர
ெசல த்திட்டம் ெதாடர்பான விவாதம்
இடம்ெபற் க்ெகாண்
க்கின்ற . ஆட்சி மாற்றத் க்குப்
பிற்பா இந்த நாட் ேல 67ஆவ சுதந்திர தின விழாைவக்
ெகாண்டா ய சூழ்நிைலயில், இந்த இைடக்கால வர
ெசல த்திட்டத்திேல
உைரயாற் வைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சிைடகின்ேறன். இந்த வர
ெசல த்திட்டத்ைதச்
சமர்ப்பித்
உைரயாற்றிய ெகளரவ நிதி அைமச்சர் ரவி
க ணாநாயக்க அவர்கள், "இலங்ைகயர்கள் மீண் ம் சந்ேதாச
பரவசத்தில்
காணப்ப கின்றனர்.
இச்சந்ேதாசமான
சுதந்திரம், வி தைல மற் ம் ைதாியத்திைனப் ெபற் க்
ெகா த் ள்ள "
என்
ெதளிவாகக்
கூறியி க்கிறார்.
67ஆவ சுதந்திர தின விழா ெகாண்டாடப்பட்
க்கின்ற ;
அைதவிட,
ஆட்சி
மாற்ற ம்
இடம்ெபற்றி க்கின்ற .
ஆனால்,
தமிழ் மக்க ைடய ேவதைனக ம்
ன்ப
யரங்க ம் இன்ன ம் குைறவைடயாமல் ெதாடர்ந்
ெகாண்
க்கின்றன என்பைத நான் இவ்விடத்தில் பதி
ெசய்ய வி ம் கின்ேறன்.
இந்த வர ெசல த்திட்டத்தில் நிதி அைமச்சர் அவர்கள்,
லம்ெபயர்ந்
வாழ்கின்ற மக்கள் - ெவளிநா களில்
இ க்கின்றவர்கள், இங்கு வந்
தலீ ெசய்ய
ெமன்
கூறியி க்கிறார். வா ங்கெளன்
அவர்க க்கு அைழப் க்
கூட வி க்கப்பட்
க்கின்ற . ஆனால், கடந்த 2ஆம் திகதி
மட்டக்களப் , மாங்காட்ைடச் ேசர்ந்த, ஒ
பிள்ைளயின்
தந்ைதயான 36 வய ைடய கந்தசாமி க ணாநிதி என்பவர்
கட்டாாி
ந்
றப்பட் கட் நாயக்க விமான நிைலயத்தில்
வந்திறங்கியேபா
ைக ெசய்யப்பட்
க்கிறார்.
அதற்கு
அ த்த நாள் - 3ஆம் திகதி - மட்டக்களப் , ெகாக்கட் ச்
ேசாைல, 9ஆம் வட்டாரத்ைதச் ேசர்ந்த ஒ
பிள்ைளயின்
தந்ைதயான 29 வய ைடய தாேமாதரம் பாஸ்கரன் என்பவர்
பாயி
ந்
வந்தேபா
அவ்வாேற அங்கு ைவத் க்
ைக ெசய்யப்பட்
க்கிறார். இைதவிட, கடந்த 2ஆம் திகதி
கிழக்குப் பல்கைலக்கழக விாி ைரயாளரான மேகந்திரன்
என்பவாின்
ட் ன்மீ
ெபற்ேறால் குண் த்தாக்குதல்
இடம்ெபற்றி க்கிற .
நான்
இைத
ஏன்
கூ கின்ேறெனன்றால், ஓர் ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பிறகு
67ஆவ
சுதந்திர தின விழாைவ நடத்திய இவ்ேவைளயில்,
ஆட்சி மாற்றம் ேதைவெயன்
வடக்கு, கிழக்கி ள்ள
சி பான்ைம
மக்கள்
கூ தலாக
வாக்களித்தி ந்த
நிைலைமயில், நிதி அைமச்சர் அவர்கள்
லம்ெபயர்ந்
வாழ்கின்ற மக்க க்கு இங்கு வந்
தலீ ெசய் ங்கெளன்
கூறிய பின்ன ம் ெதாடர்ச்சியாக ைக கள் இடம்ெபற் க்
ெகாண்
க்கின்றன
என்பைதச்
சுட் க்காட்டத்தான்.
இப்ப யான சூழ்நிைலயில் லம்ெபயர்ந் வாழ்கின்ற மக்கள்
இங்கு வந் எவ்வா சுதந்திரமாக தலீ ெசய்ய
ம்?
என்பைத நீங்கள் ெதளி ப த்த ேவண் ம். இவ்வாறான
அ த்தங்க ம் ைக க ம் ெதாடர்ச்சியாக இடம்ெபற் க்
ெகாண் தான் இ க்கின்றன. இந்த நிைலயில்தான் தமிழ்
மக்களாகிய
நாங்கள்
சுதந்திரத்ைத
அ பவித் க்
ெகாண்
க்கின்ேறாம். வடக்கு, கிழக்கில் வாழ்கின்ற தமிழ்
மக்கள் நிம்மதியாக, சுதந்திரமாக வாழ
யவில்ைல என்பைத
இந்தக்
ைக க டாக
எங்களால்
உணரக்கூ யதாக
இ க்கின்ற .
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்திேல
பல்ேவ பட்ட
நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட்
க்கின்றன. நாங்கள் அைத
ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். குறிப்பாக, 13 அத்தியாவசியப்
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ெபா ட்களின்
விைலகள்
குைறக்கப்பட்
க்கின்றன.
அைதயிட் , நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம். பல்ேவ பட்ட
ைறயின க்குச் சம்பள உயர் கள் வழங்கப்பட்
க்கின்றன.
குறிப்பாக, அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கு ஐயாயிரம்
பாய்
சம்பள உயர்
வழங்கப்பட்
க்கின்ற . அ
பத்தாயிரம்
பாவாக
அதிகாிக்கப்படவி ப்பதாக ம்
கூறப்பட்
க்
கின்ற . இவற்ைற நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். ஆனால்,
அதிேல இன் ம் பல்ேவ பட்ட திட்டங்கள் உள்ளடக்கப்பட
ேவண் யி க்கின்றன.
குறிப்பாக
வடக்கு,
கிழக்கிேல
இ க்கின்ற மக்கள் கடந்த 65 வ டங்களாக அ ைமகைளப்
ேபால வாழ்ந் வ கின்றார்கள். 30 வ டங்களாக அங்கு ஓர்
ஆ தப் ேபாராட்ட ம் இடம்ெபற்ற . அந்த ஆ தப்
ேபாராட்டம் 2009ஆம் ஆண்
ேம மாதம் 19ஆம் திகதி
க்கு ெகாண் வரப்பட்டதாகத் ெதாிவிக்கப்பட்ட . அந்த
நிலங்களில்
இ க்கின்ற
மக்க க்கான
அ ப்பைட
வசதிகைளச் ெசய்
ெகா க்க ேவண் ம்; மீள்கு ேயற்றம்
ெசய் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அங்கு
ேபாாினால்
பாதிக்கப்பட்ட விதைவக ம் மாணவர்க ம் அதிகளவில்
இ ப்பேதா ,
ெப மளவான
ேசதமைடந்த
க ம்
னரைமக்கப்படேவண்
இ க்கின்றன. அவர்க க்ெகன்
பல்ேவ பட்ட ேதைவகள் இ க்கின்றன. ஆனால், இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில் விேசடமாக அவர்க க்ெகன எ
ேம
குறிப்பிடப்படவில்ைல என்பைத நான்
மனவ த்தத் டன்
ெதாிவித் க் ெகாள்கின்ேறன். கடந்த காலத்தில் ஆட்சி மாற்றம்
ேவண் ெமன்
தமிழ்
மக்கள்
வாக்களித்தார்கள்.
அவர்க க்குச் சார்பாக தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் ம்
இ ந்த . என்றா ம்கூட, எதிர்பார்த்த விடயங்கள் எ
ேம
இ வைர நைடெபறவில்ைல. அவர்க க்குத் ேதைவயான
நிவாரணங்கேளா, விேசட திட்டங்கேளா வழங்கப்படவில்ைல.
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபா த்தவைரயில் வடக்கு,
கிழக்கிேல
இ க்கின்ற
ேவைலயற்ற
பட்டதாாிகளின்
எண்ணிக்ைக ெதாடர்ந் ம் அதிகாித் வ கின்ற . குறிப்பாக
மட்டக்களப் மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 2012ஆம்
ஆண்
காலப்பகுதிவைர பல்ேவ பட்ட பட்டதாாிக க்கு
ேவைலவாய்ப் க்கள் வழங்கப்பட்டன. ஆனால், இந்த 20122013ஆம்
ஆண் களிேல
பாீட்ைசப்
ெப ேப கள்
கிைடக்காததன் காரணமாக ஏறக்குைறய 180 பட்டதாாிகள்
வி பட்
க்கிறார்கள்.
அவர்கள்
கடந்த
வாரம்கூட
மட்டக்களப்பிேல
ஒ
கவனயீர்ப் ப்
ேபாராட்டத்ைத
நடத்தியி ந்தார்கள். ஆனால், அவர்க க்கான ேவைல
வாய்ப் இன் ம் வழங்கப்படவில்ைல. இந்த இைடக்கால
வர
ெசல த்திட்டத்திேல
ேவைலவாய்ப் க்கள்
பற்றி
எ
ேம பாிந் ைரக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ, மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல
வி பட்ட
அந்தப்
பட்டதாாிக க்கான
ேவைலவாய்ப்
பற்றிய விடய ம் இந்த 100 நாள்
திட்டத் க்குள் உள்ளீர்க்கப்பட ேவண் ம் என்பைத நான்
இவ்விடத்திேல ெதளிவாகக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
இன்
இந்த
100
நாட்களில்
27
நாட்கள்
ற்றி க்கின்றன. எஞ்சியி ப்ப
73 நாட்கள்தான். 73
நாட்க க்குள் இந்த வர ெசல த்திட்டத்தில் குறிக்கப்பட்ட
பல விடயங்கள் அ லாகுமா? என்கின்ற ேகள்வி எங்கள்
மத்தியிேல
எ கின்ற .
குறிப்பாக,
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்க க்கு வழங்கப்ப ம் ஐந்
மில் யன்
பாய்
நிதி, பத்
மில் யனாக அதிகாிக்கப்பட்
க்கின்ற . இந்த
100 நாட்க க்குள் அந்தப் பன் கப்ப த்தப்பட்ட நிதிைய
வழங்க
மா அல்ல
வழங்குவதற்கான வாய்ப்
இ க்கின்றதா என்ற சந்ேதகம்கூட எ ந்தி க்கின்ற . இந்த
100 நாட்க க்குள் அைத வழங்க
மா அல்ல அதற்குப்
பிற்பா தான் அைத வழங்குவார்களா? என்ற ேகள்வி ம்
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[ගරු පී. අරියෙන්තන් මහතා]

எழாம ல்ைல. ஆகேவ, பல ெதளிவற்ற விடயங்கள் இந்த
வர ெசல த்திட்டத்திேல காணப்ப கின்றன. அைத நிவர்த்தி
ெசய்ய ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இவ்விடத்திேல கூற
வி ம் கின்ேறன்.
இைதவிட ச ர்த்தி நலன் ாித்திட்டம் சம்பந்தமாகப்
பல்ேவ
வசனங்கள் இதிேல குறிப்பிடப்பட்
க்கின்றன.
மட்டக்களப்
வ ைமநிைல
கூ ய
மாவட்டமாக
இ க்கின்ற . அதாவ இ இலங்ைகயில் இ க்கின்ற எல்லா
மாவட்டங்கைள ம்விட கூ ய வ மானமற்ற அல்ல வ ைம
கூ ய மாவட்டமாக இ க்கின்ற . ஆனால், ச ர்த்தி
நலன் ாித் திட்டங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் அங்ேக ச ர்த்தி
கு ம்பங்கைளக்
குைறப்பதற்கான
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற . அதாவ
எந்தெவா
சாியான
பாிசீலைன ம் இல்லாமல், சாியான ஒ
வழிநடத்த ம்
இல்லாமல், தாங்கள் வி ம்பியப
மட்டக்களப்
ச ர்த்தி
காாியாலயம்
ஊடாக
ச ர்த்தி
த்திைரகைளக்
குைறக்கின்றார்கள். அங்கு இந்த ச ர்த்தி
த்திைரைய
குைறப்பதற்கான ேநாக்கம் மட்டக்களப்
வ ைம கூ ய
மாவட்டம்
என்ற
நிைலைய
மாற்றி ள்ளதாகக்
காட் வதற்காகும். அதாவ , அங்கு ச ர்த்தி
த்திைரகைள
ெவட் விட்டால்
அந்த
மக்கள்
வ ைம
நீங்கி
ன்ேனறியி க்கின்றார்கள் என் ம் அ
வ ைமயற்ற
மாவட்டமாக
இ க்கின்ற
என் ம்
காட் வதற்கான
நடவ க்ைககள்தான்
மட்டக்களப்பில்
ேமற்ெகாள்ளப்
ப கின்றேத தவிர, ச ர்த்தி வழங்குவதற்கான கு ம்பங்கைள
உண்ைமயாகேவ
இனங்கண்
ெகாள்வதற்கு
அங்கு
பாிசீலைன ெசய்யப்படவில்ைல. நான் இைத ச ர்த்திக்குப்
ெபா ப்பான அைமச்சர் அவர்களிடம் கூற ேவண் ம் என்
நிைனத்ேதன். ஆனால், இப்ெபா
அைமச்சர் அவர்கள்
இங்கு இல்ைல. ஆகேவ, ச ர்த்தி ெவட்டப்பட்ட அந்தக்
கு ம்பங்க க்கு மீண் ம் ச ர்த்தி நிவாரணங்கள் வழங்கப்பட
ேவண் ம். ஏைனய மாவட்டங்க டன் ஒப்பி கின்றேபா
வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகள் ேபாாினால் ெதாடர்ச்சியாகப்
பாதிக்கப்பட் ப்
பல
இன்னல்கைளக்
கண் ள்ள
பிரேதசங்களாகும்.
அங்குள்ள
மக்கள்
வ ைமயினால்,
இயற்ைக அனர்த்தங்களினால், ேபாாினால் மிக ம் பின்தங்கிய
நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள். இவ்வாறான நிைலயில்
திடீெரன்
அங்கு ச ர்த்தி
த்திைர ெவட்டப்ப வதன்
காரணமாக அந்த மக்கள் மீண் ம் அந்த வ மானத்ைத எய்த
யாதி க்கின்றார்கள்.
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்தில்
கால்நைட
வளர்க்கின்றவர்களின்
நலன்
க தி
பால்
விைல
அதிகாிக்கப்பட்
ப்ப
வரேவற்கத்தக்க
விடயமாக
இ க்கின்ற .
ஆனால்,
மட்டக்களப்
மாவட்டத்ைதப்
ெபா த்தமட் ேல அங்கு ஏறக்குைறய
ன்
இலட்சம்
மா கள் இ க்கின்றன. இந்த
ன்
இலட்சம் மா க ம்
அந்த
மாவட்டத்தி ள்ள
ெவல்லாெவளி,
பட் ப்பைள,
வ ணதீ , ஏறா ர், ெசங்கல , வாகைர ேபான்ற இடங்களில்
இ க்கும் ேமய்ச்சல் தைரகளில் ேமயவிடப்ப கின்றன.
ஆனால், அந்த ேமய்ச்சல் தைரகளிேல பசுக்கைள ேமய்த்த
மாட் ப் பண்ைணயாளர்கள் 18 ேபர் கடந்த வாரம் வன
இலாகாவினால் ைக ெசய்யப்பட் இப்ெபா
பிைணயில்
விடப்பட்
க்கின்றார்கள். அங்கு மா கைள வளர்ப்பதற்கான
ேமய்ச்சல் தைரகள் உாிய ைறயில் ஒ க்கப்பட ேவண் ம்
என்பைத நாங்கள் கடந்த அரசாங்க காலத்தி ம் பல ைற
கூறியி ந்ேதாம். ஆனால், இன்ன ம் அதைனக் கணக்கில்
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எ க்காத ஒ நிைலேய காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, இந்த
விடயத்தில் கவனம் ெச த் தல் ேவண் ம். மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற கால்நைடப் பண்ைணயாளர்
க க்கு அந்த ேமய்ச்சல் தைரகைளச் சாியான
ைறயில்
ஒ க்கிக் ெகா த்தால் மட் ம்தான் அவர்கள் அங்கு மா கைள
வளர்த் த் ெதாடர்ச்சியாகப் பா ற்பத்திைய ேமற்ெகாள்ளக்
கூ யதாக
இ க்கும்
என்பைத
நான்
இவ்விடத்தில்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
அ த்ததாக, ஊன ற்ற பைடயின க்காகப் பல விேசட
திட்டங்கள் இதிேல ேசர்க்கப்பட்
க்கின்றன. ஆனால்,
வடக்கு, கிழக்கிேல ேபாாினால் பாதிக்கப்பட்
வாழ்ந்
ெகாண்
க்கின்ற
மாற் த்திறனாளிகள்
சம்பந்தமாக
எந்தெவா
விேசட
திட்டங்க ம்
இந்த
வர
ெசல த்திட்டத்திேல
ேசர்க்கப்படவில்ைல.
இந்த
நிைலைமயான மஹிந்த ராஜபக்ஷவின அரசாங்கமாயி ம்
சாி, ைமத்திாிபால சிறிேசனவின
அரசாங்கமாயி ம் சாி
வடக்கு, கிழக்கு தமிழ் மக்கைளப்
றக்கணிக்கும் நிைல
ெதாடர்ந் ெகாண்
க்கின்ற
என்பைதக்
காட் வதாக
உள்ள . ஆகேவ, இந்தப் றக்கணிப் என்ப ெதாடராமல்
நல் ணக்க ள்ள அரசாங்கமாகச் ெசயற்பட ேவண் ெமன்
ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.
இ தியாக, நான் இன் ெமா
விடயத்ைதக் கூற
ேவண் ம்.
எனக்கு
ன்னர்
ேபசிய
ன்னாள்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் அவர்கள் என்ைனப் பற்றிச்
சில விடயங்கைளக் கூறியி ந்தார். அதாவ , அவர் என்ைன
அரசாங்கத்தின் பக்கம் வ மா ம் அதற்காகப் பணம்
த வதாக ம் என்னிடம்
ன்னர் ேகட்
ந்த விடயத்ைத
நான்
அண்ைமயில்
ெவளிப்ப த்தியி ந்ேதன்.
"அந்த
விடயத்ைதப்பற்றி ஏன் நீங்கள்
ன்னர் கூறவில்ைல?
இப்ெபா
கூ வதற்குக் காரணம் என்ன?" என்
அவர்
ேகட்டார்.
இதைன
நான்
த ல்
கூறியி ந்தால்,
அப்ேபாதி ந்த அரசாங்கம் இரா வப் லனாய்வாளர்கைள
ைவத்
எவ்வாறான நடவ க்ைககைள எ க்கும் என்
ெதாிந்த காரணத்தால் நான் அப்ேபா அைதக் கூறவில்ைல.
ஆனால், அவர் உண்ைமயாகேவ அவ்வா
என்ைனக்
ேகட்
ந்தார்.
இப்ெபா
அவர்
எந்த
நடவ க்ைகெய த்தா ம் அதற்கு
கங்ெகா க்க நான்
தயாராக இ க்கிேறன். கடந்த அரசாங்கமான இவ்வாறான
நடவ க்ைககைள
ேமற்ெகாண்
அநாகாிகமான
ைறயில்தான்
ெசயற்பட்ட .
ஒ
தடைவ
வர
ெசல த்திட்டத்திற்கு ஆதரவாக என்ைன வாக்களிக்கச்
ெசய்வதற்காக என
அண்ணைனப் பணயக் ைகதியாகத்
த த்
ைவத்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாண்டார்கள்.
இவ்வாறான அடாவ த்தனமான ஓர் அரசாங்கம்தான் ன்னர்
ெசயற்பட்ட என் கூறி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ. භා. 3.49]

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

විනාඩි 20යි. ඒක ඔබතුමා බලන්න.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව
ෙම් රෙට් සමස්ත මූල්යකරණය පිළිබඳ පූර්ණ බලය තිෙබන්ෙන්
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවට. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් කරන අය
වැය ෙල්ඛනය ෙහෝ අය වැය සංෙශෝධන රෙට් සමස්ත නිමැවුම,
ආදායම, ෙසේවා නියුක්තිය, මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්,
ආෙයෝජනය වැනි සාර්ව ආර්ථික විචල්යයන් ෙකෙරහි ඉතා
බරපතළ ෙලස බලපෑම් ඇති කරන අතර, ෙම් රෙට් නිරායුධ,
අවිහිංසක ලක්ෂ සංඛ්යාත මිනිසුන්ෙග් ජීවිතවලට සෘජුව බලපෑම්
කරනවා. ඒ නිසා ෙහොඳ ෙයෝජනා සියල්ලට සහාය ෙදමින්,
ආර්ථික විද්යාත්මක වශෙයන් මා දකින කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳ
ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය හා පතිපත්තිවල වරදින් අෙප්
රෙට් ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට එකම වතාවක් ආර්ථිකය කඩා
වැටිලා තිෙබනවා. ෙම් කතා කරන සමහර අය නිකම් ආර්ථිකය
කඩා වැටීම් කිව්වාට කවදාවත් ලංකාෙව් ආර්ථිකය එෙහම කඩා
වැටිලා නැහැ. 2001 වර්ෂෙය්දි පමණක් ලංකාෙව් ආර්ථිකය
ආපස්සට ගමන් කළා; සෘණ 1.3ක් බවට පත් වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්දී
ෙම් ආර්ථිකය ධන බවට පත් කිරීම සඳහා එක්සත් ජාතික
ෙපරමුණු රජය යටෙත් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. ඒ
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන ෙකොට මම ගාමීය ආර්ථිකය
පිළිබඳ කැබිනට් ඇමතිවරයා වශෙයන් හා මුදල් නිෙයෝජ්ය
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළා. ඒ අවස්ථාෙව් මුදල්
අමාත්යතුමා ෙලස කටයුතු කෙළේ ගරු ෙක්.එන්. ෙචොක්සි මැතිතුමා.
ෙමතුමා අද දින අභාවපාප්ත ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ආගෙම්
හැටියට පථමෙයන්ම මම එතුමාට නිවන් සුව පතනවා; වැදගත්
මුල්ය කළමනාකරණ (වගකීම) පනත වැනි පනතක් ෙගෙනන්නට
දායක වුණු මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට.
ඒ කාලපරිච්ෙඡ්දය තුළදී වාෙග්ම ලංකා ඉතිහාසෙය් ඊට වඩා
විශාල අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ දුන් මුදල් අමාත්යවරයා; රාජ්ය
නායකයා වන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා.
ලංකාෙව් කිසිම රාජ්ය නායකෙයක් මුහුණ ෙනොදුන් පධාන
අභිෙයෝග පහකට එතුමා මුහුණ දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2005 වර්ෂෙය්දී සුනාමි
ෙඛ්දවාචකෙයන් විනාශ වුණු රටක් එතුමා භාර ගත්ෙත්. ඒ නිසා
සුනාමිෙයන් විනාශ වූ මනුෂ්ය ජීවිත හැර අෙනක් සියලු ෙද් යළි
තිබුණු තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා විශාල අභිෙයෝගයකට එතුමන්
මුහුණ දුන්නා. ෙදවැන්න, මුහුදු ෙවරෙළන් තුෙනන් ෙදකක්, මහ
ෙපොෙළොෙවන් තුෙනන් එකක් ෙවනම රටක් ෙලස කඩා ගැනීම
සඳහා තීරණාත්මක ෙලසින් එල්ටීටීඊ මිනීමරු තස්තවාදී යුද්ධය
ඇවිල්ලා තිබුණා. තුන්වනුව, ෙතල් බැරලයක් ෙඩොලර් 127ට ඉහළ
ගිහිල්ලා ෙලෝක ඛනිජ ෙතල් අර්බුදයක් ඇති ෙවලා තිබුණා.
හතරවනුව, අවුරුදු තිහකට පසුව ෙලෝකෙය් ඇති වන දැවැන්තම
ආහාර අර්බුදය ඇති වීෙමන් ෙලෝක ජනතාවට කෑම නැති වුණා.
පස්වනුව, එක්සත් රාජධානිෙය් ලීමන් බදර්ස් කඩා වැටිලා, ඊළඟට
මියුචුවල් බෑන්ක් වාෙග් ඒවා කඩා වැටිලා, -කාඩ් කුට්ටමක්
ෙපරෙළනවා වාෙග්- ෙලෝකෙය් රටවල දැවැන්ත ආර්ථික
අවපාතයක් ඇති වුණා. ෙමවැනි දැවැන්ත අර්බුද පහකට මුහුණ
දීලා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කළ ලංකාෙව් එකම මුදල්
අමාත්යවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියන එක
අපි මතක් කර ගනිමු.
ෙම් රජය පත් ෙවන ෙකොට යුද්ධය නිම ෙවලා තිෙබනවා.
ඛනිජ ෙතල් අර්බුදය නැති ෙවලා තිෙබනවා. ආහාර අර්බුදයක්
තිබුෙණ් නැහැ. රෙට් යුද්ධය නිම කරලා, රෙට් යටිතල පහසුකම්
ඇති කරලා, සියයට 7ක වාෙග් වර්ධන ෙව්ගයක් තිෙබන පහසු පසු
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බිමක් යටෙත් විශාල ෙලස ජනතාවට සහන ෙදන අය වැය
ෙල්ඛනයක් තමයි 2015 වසරට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඉදිරිපත් කළ අය
වැය ෙල්ඛනයමයි ෙම් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්. එය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සාකච්ඡා කරලා, කාරක සභාව රැස් ෙවලා,
කථානායකතුමාෙග් අත්සන් තැබීෙමන් පසු රෙට් ලිඛිත නීතිෙය්
ෙකොටසක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
එදා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2015 වර්ෂයට ඉදිරිපත් කරලා
තිබුණු වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යාම සඳහා යම් කිසි කුඩා
සංෙශෝධනයක් පමණයි අද ෙම් රජය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු මුදල් අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කළ 2015
වැඩසටහන සඳහා වන ගැළපුම් කිහිපයක් රවි කරුණානායක නව
මුදල් අමාත්යවරයා කර තිෙබනවා. ඒ ගැළපුම් කිරීෙම්දී ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? එදා සැලසුම් කර තිබුණු සමස්ත ආදායම
රුපියල් බිලියන 1,654යි. අද රුපියල් බිලියන 1,592 යි. ඒ
කියන්ෙන් රෙට් බදු හා බදු ෙනොවන සමස්ත ආදායම බිලියන
62කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
අෙනක තමයි වියදම. වියදම ගත්ෙතොත් සැලසුම් කළ
පුනරාවර්තන හා පාග්ධන වියදම බිලියන 2210යි. දැන් බිලියන
2121යි. වියදම බිලියන 89කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ආදායම අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. වියදම බිලියන 89කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
වියදම් අඩු කිරීෙම්දී රජයක් එදිෙනදා පවත්වාෙගන යාෙම්දී දැරිය
යුතු වන, නැවත නැවතත් දැරිය යුතු වන, දරනු ලබන වියදෙම්
පතිඵලය වියදම දරන කාලපරිච්ෙඡ්දයට පමණක් සීමා වන
පුනරාවර්තන වියදම් - Recurrent Expenditure - වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙකොච්චරකින්ද? පුනරාවර්තන වියදම සැලසුම් කෙළේ,
බිලියන 1525යි. දැන් බිලියන 1612යි. බිලියන 87කින්
පවත්වාෙගන යාෙම් වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. එෙසේ නම්
සමස්ත වියදම අඩු වුෙණ් ෙකෙසේද? සමස්ත වියදම අඩු කරපු
තැනදී, රෙට් නිමැවුම පහත ෙනොවැටී පවත්වා ෙගන යාම සඳහාත්,
නිමැවුම තව දුරටත් වැඩි කිරීම සඳහාත්, යටිතල පහසුකම් හා
අෙනකුත් පාග්ධන භාණ්ඩ අත් පත් කර ගැනීම සඳහා දරන
වියදමට කියනවා, රාජ්ය ආෙයෝජනය -පාග්ධන වියදම- කියලා.
පාග්ධන වියදම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් විධියට කපලා තිෙබනවා.
පාග්ධන වියදම ෙලස මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්
රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් බිලියන 696ක් ෙවන් කළා. දැන්
ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් බිලියන 520යි. එතැනින් බිලියන 76ක්
අඩු කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට පුනරාවර්තන වියදම වැඩි කරලා
පාග්ධන වියදම, රෙට් අනාගත සංවර්ධනයට තිෙබන වියදම කපා
හැරීමක් තුළින් තමයි ෙම් ගැළපුම කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙනකුත්
වියදම් බිලියන 11ක් කපලා තිෙබනවා. එතෙකොට පාග්ධන වියදම්
බිලියන 76ක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට අෙනකුත් වියදම් බිලියන 11ක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට බිලියන 87යි. ඒ බිලියන 87න් තමයි වර්තන වියදෙම්
වැඩි වීම ඉවත් කරෙගන තිෙයන්ෙන්. ඒ ආදායම අඩු වීමත්, වියදම
අඩු වීමත් තුළ ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම්දී ෙලෝක
බැංකුව ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල වැනි අෙනකුත් ණය ෙදන
ආයතන හා ෙවනත් ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා සමඟ සාකච්ඡා
කරන නිසා ඒ උපෙද්ශකෙයෝ උපෙදස් දීලා තිෙබනවා, පධාන
සාධකය වන අය වැය පරතරය ඉහළ නංවන්න එපාය කියලා. ඒ
අනුව අය වැය පරතරය තමුන්නාන්ෙසේලා තව දශම ෙදකකින් අඩු
කළ යුතු වනවා. පරිපූරක ඇස්තෙම්න්තු ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැතිව
ෙම් අය වැය පරතරය ෙමෙලසින් පවත්වා ෙගන යන්න හැකියාව
ලැබුෙණොත් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවන වියදෙම් පීඩනය අඩු ෙවනවා.
එෙසේ කළ ෙනොහැකි වුෙණොත් ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මතු
පිටට ෙපෙනන්න දැනට ෙම් කියන ෙබොෙහොම සුන්දර කථා
සහනයක් ෙලස ෙපනුණත් ඒක හරියට ෙහොරි කාරයකුෙග්
තත්ත්වය වාෙගයි. ෙහොරි කියන ෙරෝගය හැදුණාම කසන ෙකොට
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සනීපයක් තිෙබනවා. පසුව තමයි දැවිල්ල හැෙදන්ෙන්. ඒ නිසා
කසන ෙකොට සනීපයක් තිෙබන, පසුව දැවිල්ල හැෙදන අතුරු අය
වැයක් බවට ෙමය පත් ෙනොෙව්වා කියලා මා පාර්ථනා කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා රාජ්ය ෙසේවකයින් ලක්ෂ 14ක්
ඉන්නා බව. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් ලක්ෂ හැටක්
ඉන්නවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පමාණය කුඩායි. අතිමහත් බහුතර
පිරිස ජීවත් වීම සඳහා ජීවෙනෝපාය සලසා ගන්ෙන් ෙපෞද්ගලික
අංශෙයනුයි. හැටලක්ෂයක් ඉන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්යි. රාජ්ය
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරනවා. ඒක
ෙහොඳයි. අෙප් ආණ්ඩුවක් තිෙබනවා නම් රුපියල් 20,000කින් වැඩි
කර ෙදන්න පුළුවන් නම් අපි ෙදනවා. නමුත් ආර්ථික විද්යාත්මකව
ෙලෝකෙය් සිද්ධාන්තයක් තිෙබනවා, වැටුප් වැඩි ෙවන ෙකොට
ඉල්ලුම වැඩි ෙවනවා කියා. සමහර ෙවලාවට aggregate demand
එක වැඩි වුණත් සමස්ත සැපයුම වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට
බඩු මිල වැඩි ෙවනවා. බඩු මිල වැඩි ෙවන ෙකොට යළිත් වැටුප් වැඩි
කරන ෙලස උද්ෙඝෝෂණ ඇති ෙවනවා. උද්ෙඝෝෂණ ඇති වුණාම
නැවත වැටුප් වැඩි කරනවා. බඩු මිල පසුපස වැටුපත්, වැටුප
පසුපස බඩු මිලත් හඹා යාෙමන් වැටුප් දබර උද්ධමනයක් ඇති
ෙවනවා. Wage සර්පීලයක් ඇති ෙවනවා. ඒ තුළින් සමස්ත මිල
මට්ටම් අසාමාන්ය ෙලස ඉහළ යන නිසා තමයි "වැටුප් වැඩි
කරපියව්!" කියලා උද්ෙඝෝෂණ ඇති වුණාට, ආණ්ඩු "හිටපියව්!
එෙහම ෙදන්නම්" කියලා ෙදන සිරිතක් මූල්ය කළමනාකරණෙය්
නැත්ෙත්. ඒ නිසා තමයි ෙම්කට ෙවනම සාස්තරයක්, විද්යාවක්
තිෙබන්ෙන්. ඒ විද්යාවක් නැතිව ෙද්ශපාලනීකරණය වීම
සම්බන්ධෙයන් පළමුවැනි වතාවට අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙවත රජෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය GMOA එක- ලිපියක් ලියලා තිෙබනවා. මා ඒ ලිපිය සභාගත*
කරනවා.
එහි අන්තිම ෙජ්දය විතරක් මා කියවන්නම්. එහි ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා:
"ෙකෙසේ නමුත් පසු ගිය මැතිවරණ පතිපත්ති පකාශනයට සමගාමි
"දින 100 වැඩ සටහෙන්" අංක 01 අනුව සියලු රජෙය් ෙසේවකයින්ට
රුපියල් 10,000කින් නියමිත කමෙව්දයකින් ෙතොරව පඩි වැඩිෙවන බව
දන්වා ඇත. ෙමමඟින් ජාතික වැටුප් පතිපත්ති සංකල්පය උල්ලංඝනය වනු
ඇත. ජනවාරි 29 ෙවනිදාට ෙයෙදන අතුරු අය වැෙයන් රජෙය් ෙමන්ම
විපක්ෂෙය්ද "පතිපත්ති මත පදනම් වූ ෙද්ශපාලනයකට" මුල පුරන ෙම්
අවස්ථාෙව්දී වැටුප පිළිබඳ දැනට තිෙබන ජාතික පතිපත්තිය උල්ලංඝනය
ෙනොකර යුතු බව අපි ෙපන්වා ෙදමු. එබැවින් ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම
සඳහා ජනවාරි 29 ෙවනි දිනට ෙපර අවස්ථාවක් ලබා ෙදන ෙලස
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු."

රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග් සංගමෙය් ෙල්කම්, ෛවද්ය
ලසන්ත ජිනදාස මහතා තමයි අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මහතා,
මුදල් අමාත්ය රවි කරුණානායක මහතා, ෙසෞඛ්ය අමාත්ය රාජිත
ෙසේනාරත්න මහතා හා විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මහතා ඇතුළු අයට ෙම් ලිපිය එවලා තිෙබන්ෙන්. ජාතික වැටුප්
පතිපත්ති සංකල්පය ෙද්ශපාලනීකරණය මත ෙවනස්වීෙම් පශ්නය
පිළිබඳව පබුද්ධ ෙලස ෙම් වාෙග් ගරු සභාවක විද්වත් සංවාදයකට
එළෙඹන්න කියන එක තමයි ෙම් රජෙය් ෛවද්ය නිලධාරින්ෙග්
සංගමෙයන් ඉල්ලා තිෙබන්ෙන්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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තමුන්නාන්ෙසේලා දක්වා තිෙබන ආකාරයට ෙම් වැටුප් වැඩි
කිරීමට රුපියල් බිලියන 89ක් අතිෙර්කව අවශ්යයි. එය සපයා
ගන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. සුපිරි
ලාභ බද්ෙදන් රුපියල් බිලියන 50යි. සුපිරි ලාභ බද්ද කියන්ෙන්,
රුපියල් බිලියන 2කට වඩා වැඩිෙයන් ශුද්ධ ලාභයක් තිෙබන
සමාගම්වල ගිය අවුරුද්ෙද් ශුද්ධ ලාභෙයන් සියයට 25ක් බදු
විධියට අය කර ගැනීම. රුපියල් බිලියන 2ක ශුද්ධ ලාභයක්
තිෙබන සමාගමකින් රුපියල් මිලියන 500ක් එක වර ගන්නවා.
ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙමෙහම බද්දක් අය කරලා නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු මුදල්
අමාත්යතුමා අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා අවසන් වූ
අවස්ථාෙව්දී අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් යන ෙකොට ලංකාෙව්
ඉන්න ඔක්ෙකෝම qualified chartered accountantsලා, Ernst &
Young, Coopers & Lybrand වාෙග් accountancy firmsවල
ඉන්න ඔක්ෙකෝම ගණකාධිකාරිවරුන් රෑ එළි ෙවනකල් එය
තමන්ෙග් සමාගම්වල ඉදිරි අය වැය ෙල්ඛනයට බලපාන ආකාරය
පිළිබද විශ්ෙල්ෂණයක් කරනවා. රෑ එළි ෙවනකල් ඒ විශ්ෙල්ෂණය
කරලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් හදලා, සියලුම පධාන සමාගම්වලට
එහි පිටපත් ෙබදා හරිනවා. එතෙකොට තමයි ඔවුන් ඊළඟ
අවුරුද්ෙද් තමන්ෙග් ව්යාපාර අය වැය ෙල්ඛනය - business
budget එක, ව්යාපාර මුදල් ෙල්ඛනය- සකස් කරන්ෙන්. පධාන
සමාගම් ෙමොනවාද? MAS Holdings සමාගම එකක්. එහි කී
දහසක් රක්ෂාව කරනවාද? එය 70,000ක් ජීවෙනෝපාය සලසා
ගන්නා සමාගමක්. ඩයෙලොග් සමාගම, ලංකා බැංකුව, මහජන
බැංකුව, ෙහේලීස් සමාගම ආදී ෙම් වාෙග් පධාන සමාගම් අපනයන
ආදායමට එකතුවක් කරනවා; රෙට් නිෂ්පාදනයට එකතුවක්
කරනවා; දස දහස් ගණන් පිරිස්වලට රක්ෂා ෙදනවා. කිසිදු වග
විභාගයකින් ෙතොරව එක පාරට හදිසිෙය් ෙම් අයෙග්
ෙපොකට්ටුෙවන් රුපියල් බිලියන 50ක බද්දක් අය කළාම,
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලුම පධාන ආෙයෝජකෙයෝ ෙදවරක්
හිතනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ගැන ඒ සියලුම ආෙයෝජකෙයෝ හිතලා
තිෙබන්ෙන් ඉඳලා බලමු - "wait and see" - කියන විධියටයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආරක්ෂකෙයෝ
ෙලසයි සිටිෙය්.
අපි කැමැති වුණත් නැතත්, ෙම් රට කරන ෙකොට රාජ්ය අංශය,
ෙපෞද්ගලික අංශය, සමුපකාර අංශය කියලා අංශ තුනක්
තිෙබනවා. ෙම් අංශ තුනම පිළිබඳව තුලනාත්මක විගහයක
ෙයෙදන්ෙන් නැතිව, මැතිවරණයක් දිනන්න ෙද්ශපාලන වාසි
තකා පමණක් රාජ්ය මූල්ය ෙමෙහයවනවා නම්, එහි පතිඵලය
භයානක ෙවනවා කියලා විතරයි මට කියන්න පුළුවන්කම
තිෙබන්ෙන්. 2015.02.05වන දින "DailyFT" පුවත් පෙත් මුල්
පිටුෙවහි පළ වූ ලිපියක් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
මම සභාගත* කරනවා.
එහි සඳහන් ෙවනවා, ෙම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කළාට
පස්ෙසේ ලංකාෙව් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ - stock market එෙක්value එක විතරක් රුපියල් බිලියන 168කින් පහළ ගිහිල්ලා
තිෙබනවා කියලා. ලංකාෙව් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලා
තිෙබනවා. එක සමාගමක විතරක්, රුපියල් බිලියන 20ක්.
කල්පනා කරන්න. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාට රක්ෂා 70,000ක්
ෙදන්න බැහැ; රක්ෂා 100,000ක් ෙදන්න බැහැ. ෙම් සමාගම්වලට
ආෙයෝජනය කරන ෙකොට ආෙයෝජකයා බිය ෙවනවා. ඇයි?
එක්වරම රුපියල් බිලියන 50ක් සල්ලි තිෙබන තැන් දැකලා අය
කරනවා. අගාමාත්යතුමා කිව්වා ෙම්ක "සරදියල් බජට්" එකක්
කියලා. අපි වැඩි එක්ෙකනාෙගන් අරෙගන අඩු එක්ෙකනාට

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙදනවා කියලා කිව්වා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අගාමාත්යවරයා පිළිබඳව -රනිල් විකමසිංහ මහතා
පිළිබඳව- ෙමච්චර කල් ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශය තබා තිබුණු
විශ්වාසය රවි කරුණානායක මැතිතුමා හා රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ
ගත්තාය කියන එක තමයි මට ෙපෞද්ගලිකව, අවංකව සිෙතන
සිතුවිල්ල. ෙමොකද, සමහර සමාගම්වලට ෙම් බර දරන්න බැහැ.
අවශ්යෙයන්ම ඔවුන් තමන්ෙග් රක්ෂා පමාණය අඩු කරනවා. රාජ්ය
අංශෙය් වැටුප වැඩි කරන ෙකොට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පඩිය
රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා. එෙහම
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, හැටලක්ෂයක් රක්ෂා කරන්ෙන් එතැනයි.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂා පමාණය වැඩි කරන ෙකොට, සුළු
පරිමාණෙය්, මධ්ය පරිමාණෙය් කර්මාන්තකරුෙවෝ විශාල
පමාණයක් ඉන්නවා. ඔවුන්ෙග් භාණ්ඩයක නිෂ්පාදන පිරිවැය
හැෙදන්ෙන් වැටුප්, බදු කුලී, ලාභ, ෙපොලිය කියන ෙම් සාධක
හතෙර් එකතුෙවන්. එතෙකොට වැටුප් බිල වැඩි ෙවනවා; නිෂ්පාදන
වියදම් - cost of production - වැඩි ෙවනවා. පිරිවැෙය් තල්ලුෙවන්
ඇති වන උද්ධමනයකට තමයි අනාගත කාලෙය්දී මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විවිධ ආයතන වැඩ වර්ජනය
කරන ෙකොට, ඔවුන් ඒ වැඩි කළ මුදල ඉල්ලා සිටින ෙකොට
ෙපෞද්ගලික අංශය හිතනවා වැඩි වන වැටුප ෙගවීම සඳහා
ෙසේවකෙයෝ 10ෙදනා ඉන්න තැනින් ෙසේවකෙයෝ ෙදන්ෙනක් ඉවත්
කරනවා කියලා. එතෙකොට 8ෙදනායි ෙසේවා කරන්ෙන්.
විරැකියාෙව් පතිශතය තනි ඉලක්කෙම් සංඛ්යාවක් කරලා තිබුණු
රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් සහ රාජ්ය අංශෙයන් නැවත වතාවක්
විරැකියාෙව්
ෙගොඩට
එකතු
වන
පමාණය
පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් 2015 දී
ෙනොෙවයි; 2016 දීයි. සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්
ඉතාමත් අමාරුෙවන්, ඉතාම තරගකාරී වටපිටාවක් යටෙත්යි
කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ නිසා ඔවුන් ගැන මීට වඩා හිතන්න තිබුණා
කියන එක තමයි මම කල්පනා කරන්ෙන්. නමුත් එෙහම හිතලා
නැහැ.
ෙදවැනි එක, ෙමෝටර් වාහන ආනයන බද්ද රුපියල් බිලියන
7කින් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙමෙතක් පැහැදිලිවම හයිබිඩ්
වාහනවලින් ජනයාට සහනයක් තිබුණා. එකක් ඉන්ධන
පිරිමැස්මක් තිෙබනවා. තව එකක් තමයි එම වාහන පරිසරයට
හිතකරයි. ඒ බදු වැඩි කිරීම නිසා එම වාහන රුපියල් ලක්ෂ
හයහමාරකින්, ලක්ෂ අටහමාරකින්, ලක්ෂ දහයකින් වැඩි ෙවනවා.
වැඩි ෙවලා ජපන් වාහන ෙවෙළඳ ෙපොළ ඉන්දියන් මරුටි ෙවෙළඳ
ෙපොළක් බවට පරිවර්තන කිරීම තමයි ෙමම අය වැෙය් යටි අරමුණ
බවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මහා පරිමාණෙය් ආනයනකරුවන්ට
රුපියල් මිලියන 1.5ක ආනයන බලපත ගාස්තුවක් පනවලා
තිෙබනවා. ෙම් ආනයන බලපත ගාස්තුව සාධාරණද කියලා
කල්පනා කරලා බලන්න. සමහර අය තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
වියදමින් තනි වාහනයක් ෙග්නවා. මාෙසකට වාහන ෙදකක්
ෙගනැල්ලා අෙළවි කර ගන්න අය ඉන්නවා. සමහර අය මාෙසකට
වාහන 5යි ෙග්න්ෙන්. සමහර අය මාෙසකට වාහන 10යි
ෙග්න්ෙන්. සමහර අය විතරයි මාෙසකට වාහන 100, 200
ෙග්න්ෙන්. කල්පනා කරන්න, රුපියල් 125,000ක මාසික බද්ද
නිසා එක වාහනයක් ෙග්න ෙකනාෙග් වාහනෙය් මිල රුපියල්
125,000කින් වැඩි ෙවනවා. වාහන ෙදකක් ෙග්න ෙකනාෙග් බද්ද
රුපියල් 62,500ක් ෙවනවා. වාහන 100ක් ෙග්න ෙකනාෙග් බද්ද
ෙවන්ෙන් රුපියල් 1,250යි. එතෙකොට ෙකොෙහොමද වාහන
ෙලෝකෙය් තරග කරන්ෙන්? කල්පනා කරන්න. ඒක නිසා ෙම්
වාහන බද්ද ඉවත් කරන්න කියා මා කියනවා.
දැන් සමහර ව්යාපාරිකෙයෝ කථා කරනවා, ඒ කට්ටිය එකට
එකතු ෙවලා -පල්ලිය විසින් එකතු කරලා- ඒ අනුව අපි තනි
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බලපතයක් අරෙගන වාහන ෙගෙනමු කියලා. එෙහම එකතු
ෙවන්ෙනත් නැහැ. විෙශේෂෙයන් online businesses කරන අය
තමන් රහසිගතව වාෙග් තමයි ඒ ව්යාපාරය කරෙගන යන්ෙන්.
වාහනයක් ෙදකක් ෙගනැල්ලා, ෙපොඩි ලාභයක් තියාෙගන ඒක
විකුණලා, ඊළඟට වාහන 3ක් ෙගනැල්ලා ව්යාපාර කරනවා. ෙම්
වාෙග් කටයුතු කරන දහස් ගණනක් ඉන්නවා. මහා පරිමාණෙය්
සමාගම් කිහිපයක වුවමනාවට, තමුන්නාන්ෙසේලාට උදව් කළ
කිහිප ෙදෙනකුට සහන සලසන්න ආනයන බලපත සඳහා බදු අය
කිරීම පිළිබඳව නැවත හිතා බලන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.
ඊළඟට බලන්න, කැසිෙනෝ නැතිෙවයි කියලා මිනිස්සු හිතුවා.
මිනිස්සු හිතුෙව් ඔබතුමන්ලා කථා කරපු විධියට ෙම් ආණ්ඩුව
ඇවිල්ලා පහුවදා උෙද්ට කැසිෙනෝ සියල්ල අවලංගුයි කියලා
නීතියක් ෙගෙනයි කියලායි. එෙහම නීතියක් ෙගනාෙව් නැහැ.
"සුරාබදු ඔක්ෙකෝම අවලංගුයි, තැබෑරුම් නැහැ, ලංකාෙව්
තැබෑරුම් වහනවා." ෙමෙහම කියයි කියලා තමයි සාමාන්ය
ජනතාව අෙප්ක්ෂා කෙළේ. නමුත් ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්?
කැසිෙනෝ බදු රුපියල් බිලියන 5යි, මත්පැන් හා බියර්වලට
රුපියල් බිලියන 5යි, ඔට්ටු හා සුරාබදු බලපතවලට රුපියල්
මිලියන 400යි, රට බීමහල් හා තැබෑරුම්වලට රුපියල් බිලියන
1යි, සුරාබදුවලින් රුපියල් මිලියන 600යි, විදුලි සංෙද්ශ සමාගෙම්
ලාභ මත රුපියල් බිලියන 10යි, ගෑස් සමාගෙම් ලාභ මත රුපියල්
බිලියන 10යි. දැන් බලන්න, සුපිරි ලාභ බද්ද රුපියල් බිලියන
50යි, ෙමෝටර් වාහන ආයනෙයන් රුපියල් බිලියන 7යි, කැසිෙනෝ
බදුවලින් රුපියල් බිලියන 5යි, මත්පැන් හා බියර්වලින් රුපියල්
බිලියන 5යි, ඔට්ටු හා සුරාබදු බලපතවලින් රුපියල් මිලියන
400යි, රට බීමහල් හා තැබෑරුම්වලින් රුපියල් බිලියන 1යි,
සුරාබදුවලින් රුපියල් මිලියන 600යි, විදුලි සංෙද්ශ නියාමන
ෙකොමිසෙමන් රුපියල් බිලියන 10යි, ගෑස් සමාගෙම් ලාභ මත
රුපියල් බිලියන 10යි, ඔක්ෙකෝම රුපියල් බිලියන 89යි.
ෙමන්න, වැටුප් වැඩි කිරීමට මුදල් ෙහොයා ගත්ත හැටි. ෙම්
බදුවලට ''ෛවර බදු'' කියන්ෙන් ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා
"ෙම් සමාගම් අෙප් ඡන්දයට වැඩ කෙළේ නැහැ", එෙහම නැත්නම්
"දුන්නා මදි" කියලා. එෙහම හිතලා එක්ෙකෙනකුට ෙදන්ෙනකුට
බදු ගහන්න ගිහින් සමස්තයක් ෙලස ෙපෞද්ගලික අංශයටම බදු
ගහලා තිෙබනවා.
දැන් බද්දක් පනවා තිෙබනවා, "මන්දිර බද්ද" කියලා. හරි
සන්ෙතෝෂයි. නමුත් මන්දිර තිෙබන අයෙගන් බදු නැහැ. මන්දිර
බද්ද පනවලා බැලුවාම ෙපනුණා, ෙම් වලව්වල මහා බලවතුන්
ඉන්න බව. ඒ වලව්වල ඉන්න අය ඇහුවා, "අපි ආණ්ඩුව
ෙගනැල්ලා වලව්වලට බදු පනවා ගත්තාද?" කියලා. ඒ නිසා
වලව්වලට බදු නැහැ. ෙම්ක පුදුම වැඩක් ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, බදු අය කිරීෙම්දී සාධාරණ බෙව් මූල ධර්මය, සරල
බෙව් මූල ධර්මය, සානුබල මූල ධර්මය, නිශ්චිත බෙව් මූල ධර්මය
යනුෙවන් මූල ධර්ම කීපයක් ෙලෝකෙය් තිෙබනවා. මම ෙහොඳටම
දන්නවා මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ෙම් මූල ධර්ම,-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව අවසානයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

කරුණාකරලා මට තව විනාඩි පහක් ෙදන්න.
මම ෙහොඳට දන්නවා ඒ ෙල්කම්තුමා ෙම් මූල ධර්ම පිළිබඳව
මධ්ය විද්යාල, මහා විද්යාල හරහා,-
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පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය මිනිත්තු 20යි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)
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ෙම් අය වැෙය් තාවකාලික සහනයක් වශෙයන් තිෙබන්ෙන්
විදුලි
සන්ෙද්ශ
සමාගම්වල
සියයට
විසිපෙහේ
බද්ද
පාරිෙභෝගිකයන්ෙගන් නිදහස් කරන එකයි. "ඩයෙලොග්",
"ෙමොබිෙටල්", "හච්", "එටිසලාට්", "එයාර්ෙටල්" කියලා සමාගම්
පහයි තිෙබන්ෙන්. ෙම්වායින් සමාගම් තුනක් පාඩුයි. සමාගම්
ෙදකක් ලාභ ලබනවා. සමහර සමාගම්වලට රුපියල් බිලියන 15ක්
වැනි මුදලක් බදු වශෙයන් ෙගවන්න ෙවනවා. එතෙකොට ෙම්
සමාගම් වහන්න ෙවනවා.

(The Hon. Bandula Gunawardane)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් කවුරු ෙහෝ ගරු
මන්තීවරෙයකුෙග් කාලෙයන් මට විනාඩි 5ක් ඉල්ලා ෙදන්න. මම
ෙම් කාරණය විතරක් කියලා කථාව අවසන් කරන්නම්.
නිවසක් වර්ග අඩි 5,000ට වඩා වැඩි නම් මන්දිර බද්ද
වශෙයන් වර්ෂයකට රුපියල් මිලියනයක් ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්
ෙකෝට්ෙට් නගර සීමාව තුළ ෙගවල් කීයක් තිෙබනවාද බලන්න.
තමන්ට දරුවන් තුන්ෙදෙනක් ඉන්නවා නම් ඒ ෙදමව්පියන්
තමන්ෙග් ෙගදර තට්ටු ෙදකක්, තට්ටු තුනක් හදලා ඒ දරුවන්
තුන්ෙදනාට තියනවා. ෙම් මන්දිරවලට රුපියල් 83,333ක් මාසයක්
ගණෙන් ෙගවන්න වුණාම තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? සමහර අය
හිතන්ෙන් ෙම්ක ෙගවන්ෙන් එකවරයි කියලායි. එකවරක්
ෙනොෙවයි, නගර සභාවට හැම අවුරුද්දකම ෙගවන්න ෙවනවා.
මාසයකට රුපියල් 83,333ක් ෙගවන ෙකොට ෙම් රෙට් ෙගවල්
කුලියට ෙමොකද වන්ෙන්? ෙගවල් කුලිය මහා පරිමාණෙයන් වැඩි
ෙවනවා. ෙකෙනකුට හිෙතන්න පුළුවන් තමන්ෙග් ෙගය දමලා
ගිහින්, පාර්ලිෙම්න්තුව පැත්ෙතන් කුලියට ෙගයක් ෙහොයාෙගන
රුපියල් 83,000ට වඩා අඩුෙවන් ඉන්න පුළුවන් ෙන්ද කියලා.
ෙම් බද්ද පැනවීම නිසා සිදු වන අෙනක් අසාධාරණය ෙම්කයි.
ෙගයක් හදපු එක්ෙකනා බැංකු ණයක් අරෙගන තමයි ෙගය හදලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොලියටත් එයා බදු ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙග්
හදන්න ගන්න වැලිවලට බදු ෙගවනවා; ගෙඩොල්වලට බදු
ෙගවනවා; දැවවලට බදු ෙගවනවා; ඇස්බැස්ෙටෝස්වලට බදු
ෙගවනවා; electrical fittingsවලට බදු ෙගවනවා; bathroom
fittingsවලට සියයට 300, 400ක බදු ෙගවනවා. ෙම් විධියට බදු
පිට බදු පටවලා තිෙබන්ෙන්.

ෙමම අය වැය මඟින් සන්නිෙව්දන ස්ථාන පහකට වැඩි කුලුනු පහක් තිෙබන- සමහර කීඩා නාලිකාවලට බදු පනවා
තිෙබනවා. හැබැයි, කුලුනු හතරයි නම් තිෙබන්ෙන්, ඒවාට බදු
නැහැ. ලංකා ඉතිහාසෙය් ෙමෙහම බදු පනවලා තිෙබන්ෙන් ෙම්
ආණ්ඩුව විතරයි. මීට කලින් -1977 දී- ෙම් වාෙග් අය වැය
ෙල්ඛනයක් ෙරොනී ද මැල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ආකාරය මම
දැක තිෙබනවා. ෙරොනී ද මැල් ඇමතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිත් කවදාවත් නැති විධියට ෙම් විධියටම ෙම් ගරු සභාව
පාවිච්චි කරලා කිව්වා, දාසලා, ගුණදාසලා, පියදාසලා කියන
ඔක්ෙකොම ෙද්ශීය ව්යාපාරිකයන්ට බදු ගහනවා කියලා. මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
කරුණාෙවන්
ඉල්ලා
සිටින්ෙන්
ෙද්ශපාලන, ජාති, ආගම්, කුල, වර්ණ, ලිංග ෙභ්දවලින් ෙතොරව
කටයුතු කරන්න කියලායි. මිනිසුන් පිළිබඳව ෛවරෙයන් හිතන්න
එපා; සමාගම් ගැන ෛවරෙයන් හිතන්න එපා; සුළු පරිමාණ
කර්මාන්තකරුවන් ගැන ෛවරෙයන් හිතන්න එපා. ෙම් සියලුම
අය අෙප් රෙට් ජාතික ව්යාපාරිකෙයෝ.
සමහර අය සිංහල ෙබෞද්ධ ව්යාපාරිකෙයෝ. විවිධ අවස්ථාවලදී
සිංහල ෙබෞද්ධයන්ට ව්යාපාරික ක්ෙෂේතෙය්දී අසාමාන්ය ෙලස
පහර වැදිලා තිෙබනවා. යම් අවස්ථාවක එක සමාගමක් වැරැදි
කරලා තිෙබනවා නම්, එක සමාගමක් වංචා කරලා තිෙබනවා
නම්, එක සමාගමක් බදු ෙගවලා නැත්නම් ඒ සම්බන්ධෙයන්
නීත්යනුකූලව කටයුතු කරන්න. තරග විෙරෝධි චර්යාවලට
විරුද්ධව කටයුතු කරන්න පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
ලංකාෙව් වර්ග අඩි 5,000ට වැඩි ෙගවල්වලට බදු අය
කරනවාය කියලා දැනෙගන හිටියා නම් මිනිස්සු වර්ග අඩි
තුන්දහෙසේ, ෙදදහෙසේ, දහෙසේ ෙගවල් හදයි. නමුත් එෙහම කරලා
නැහැ. දැන් ෙම් හදපු ෙගවල් කඩන්න බැහැ. වලව්වලට ෙදන
සහනය වලව්වල ඉපදුෙණ් නැති අහිංසක මිනිසුන්ටත් ෙදන්න
කියලා මම ෙම් ෙවලාෙව් ඉල්ලා සිටිනවා. වලව්කාරෙයෝ ඉස්සරහ
විතරක් දණ ගහන්ෙන් ඇයි? ඇයි, වලව්වල ෙනොවන මිනිස්සු,
මිනිස්සු ෙනොෙවයිද? පාරම්පරික, රදල වලව්වකට විතරක් සහනය
දීලා, අනික් මිනිසුන්ෙග් ෙගවල් වර්ග අඩි 5,000ට වඩා වැඩි නම්
බදු අය කරන්ෙන් ඇයි? ෙම්ක සාධාරණ බෙව් මූල ධර්මයට
අනුකූල නැහැ. ෙම් ''ෛවර බදු'' කිසිවක් සරල බෙව් මූල ධර්මයට,
සාධාරණ බෙව් මූල ධර්මයට, සානුබල මූල ධර්මයට අනුකූල
නැහැ. ෙම් නිසා ආෙයෝජකයන් අනාගත ආෙයෝජනයට
ෙපළෙඹන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට විෙද්ශ ආෙයෝජකයන් එනවාද? මීට
වඩා ලාභයි බංග්ලාෙද්ශයට යන එක කියලා මහා පරිමාණෙය්
සමාගම්
සියල්ල
හිතනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා
බංග්ලාෙද්ශෙය් වියදම අඩුයි, ආෙයෝජකයාට තිෙබන පහසුව
වැඩියි කියලා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙම් සියලු ෙදනා ගිෙයොත්
රාජ්ය අංශයට ෙම් සියල්ල කරන්න පුළුවන්ද? [බාධා කිරීමක්] ඒ
නිසා ෙම් බදු පතිපත්තිය -ෛවර බදු පැනවීම- නිසා ෙම් රට ඉතා
විශාල අර්බුදයකට ගමන් කරනවා.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

Fair Trading Commission Act එකක් තිෙබනවා. සාධාරණ
ෙවළඳ ෙකොමිෂන් සභා පනත යටෙත් අලුතින් විධිවිධාන ඇතුළත්
කර ෙහෝ ඒවාට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. ඒකාධිකාරය,
ඒකාබද්ධ වීම, තරග විෙරෝධි චර්යා තිෙබනවා නම් ඒ
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්න. එෙහම නැතුව තමන්ට දරන්න
බැරි වැය බරක් දමලා -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

තව එක පශ්නයක් විතරක් අහලා මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. මීට පස්ෙසේ ලංකාෙව් වැටුප් බිල රුපියල් බිලියන 616
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දක්වා වැඩි වනවා. ෙම් මුදල ලබන අවුරුද්ෙද් මීටත් වඩා වැඩි
වනවා. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ඊටත් වැඩි වනවා. රජෙය් ආදායමින්
භාගයක් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් බිලට වැය ෙවනවා. ලබන
අවුරුද්ද සඳහා අවශ්ය රුපියල් බිලියන 50ක් සමාගම්වලින් එක
වරයි ෙන් ගන්ෙන්. ඊළඟ අවුරුද්දට ෙම් රෙට් සියලුම ස්ථාවර
තැන්පත් ගිණුම්වලටත්, NRFC ගිණුම්වලටත් විශාල බද්දක් අය
කිරීෙමන් තමයි ෙම් මුදල ගන්න හදන්ෙන් කියන එක තමයි මූල්ය
රහස්ය ආරංචි මාර්ග තුළින් මට දැන ගන්න ලැබුෙණ්. සියලුම
බැංකුවල තැන්පත් කර තිෙබන ස්ථාවර තැන්පත්කරුවන්ෙග්
ගිණුම්වල සහ විෙද්ශ ව්යවහාර මුදල් ගිණුම්වල තමයි ෙම් වාෙග්
සල්ලි පමාණයක් තිෙබන්ෙන්, ඊළඟට ගන්න. දැන් ෙම් විධියට
තමුන්නාන්ෙසේලා එක එක දවසට එක එක අංශය මරනවාද?
රෙට් බදු පිළිබඳ සම්පූර්ණ අයිතිය තිෙබන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ජනතාවට ෙදන ෙම් සියලුම
සහනවලට අපි ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව සහාය ෙදනවා; ෙකොන්ෙද්සි
විරහිතව අනුගහය දක්වනවා. නමුත් ෙම් තුළින් රෙට් ෙමෙතක්
කල් ෙගොඩ නඟා ෙගන ආපු ආර්ථිකය, නිමැවුම, ආදායම, ෙසේවා
නියුක්තිය, මිල මට්ටම, ෙගවුම් ෙශේෂය, ඉතුරුම්, ආෙයෝජනය යන
සාර්ව ආර්ථික විචල්යයන්ෙග් විකෘතියක් ඇති කරන්න එපා.
දැනටම ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. තව
ටික දවසකින් විනිමය අනුපාතය රුපියල් 140කට එනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
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But, let me say, at the same time, that mechanisms must
be set in place to ensure that these prices are kept down.
There must be a proper price control mechanism. That is
not there and it will need some mechanism to see that the
traders actually pass on the benefits of what you are
proposing to the consumer. The only point I would like to
mention is that some of the items like dhal, which are
commonly consumed and need to be reduced, have not
been brought down. That is something that should have
been looked into.
At the same time, the main objective of bringing down
the cost of living - it is very evident by looking at this
Budget - is a short-term objective of winning the next
election. The measures that have been instituted to effect
this, to find the money required, to make up for the loss of
revenue clearly indicate that this is a short-term objective.
It is not going to be sustained and if the UNP comes back
into power in some way, there is absolutely no guarantee
from the way this whole Budget has been prepared, that
this will be sustained. If we are to really have a
sustainable economic development, then there has to be
an investment in infrastructure development as well as in
industrial development. If you look at this Budget, it is
very clear that that is not there. It is evident that the
reduction in capital expenditure, which has been used to
make-up for the shortfall of revenue has been by cutting
down on infrastructure expenditure.

(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன)

(The Hon. Bandula Gunawardane)

ෙම් අවදානම තිෙබන නිසා කරුණාකරලා, "රාජ්ය මූල්ය
කටයුතු ෙද්ශපාලනෙයන් නිදහස් කරන්න. ෙද්ශපාලනය ෙවනම
කරමු"යි කියන ආරාධනය කරමින් මෙග් වචන කීපය අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana.
You have 10 minutes.
[4.15 p.m.]
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

Now, if you look from the angle of industrialization,
the Ministry of Technology and Research no longer
exists, so that the place that science, technology and
innovation was given by our government earlier has not
been sustained.
This will clearly indicate that the type of sustained
economic development that is essential for a country to
emerge from the middle-income trap, which is one of the
biggest dangers confronting our country, has not been
addressed by this Budget. If it is really a sustained
budgeting process, that would have been addressed. So, I
am extremely unhappy to see that there is no effort being
made to meet the danger of the middle-income trap in this
whole Budget and it is clear that even in the future, there
is no attempt to do that.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Mr. Deputy Chairman of Committees, firstly I would
like to commend the Maithripala Sirisena Government for
honouring its election pledge to bring down the cost of
living, and I am particularly happy that a proposal which
we have been submitting every year, over the last few
years, has been implemented. That is, to identify essential
food items and we requested that all taxes on those items
be removed. But, the fact that even a proportion of those
taxes have been removed is a good development and, that
I think is welcome from the point of view of bringing the
cost of living down to the poorer sections of our people.

Now, trying to beat the loss of revenue through these
budgetary measures, we welcome on behalf of the people,
but, it is also very short-sighted. You have targeted
specific industries which really have taxes of a punitive
nature, and directed against enterprises believed to be
associated with the last Government, and this very act has
already been producing negative effects. This type of
taxation, which is based on earnings acquired in the past,
is a poor system of taxation and especially when it is
targeted against certain sections of the capitalist class,
who had ties with the last Government, immediately leads
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

to a fear among the capitalist class as a whole, that for
political reasons they will also be targeted at some future
date. This has had its impact already.
As the previous speakers have mentioned, there has
been a reduction, a marked drop in the stock exchange.
There has also been a drop in the value of the rupee,
which means that the capitalist class itself has been
shaken by what has happened. To meet this loss of
revenue, for instance, at all the previous Budgets I have
suggested to increase direct taxation. Sri Lanka has one
of the lowest levels of direct taxation in the world; the
upper limit of taxation has been brought down to 24 per
cent. If in a country like Britain, it is 40 per cent and if in
other countries in Europe, it is 50 per cent, why should we
not have at least something like 45 per cent? We are down
at 24 per cent. If there is a general measure like that, then
people can put the surplus wealth into productive use. If
people voluntarily invest in some productive enterprise,
those particular investments can be given some tax
concessions. But, what has been done now is, you have
maintained the 24 per cent low direct taxation and, in that
context, the income that could have been obtained without
this type of punitive and targeted taxation, has been
avoided. The consequences are that even from the point
of view of capitalist development of our economy, it is
going to have a bad effect.
Then, how is this Government going to sustain this in
the future? It will mean that the Government will have to
get into an increased debt. That is the type of policy that
the World Bank and the IMF have always been trying to
thrust upon the governments in Sri Lanka. I have a deep
fear that that is going to happen. When, Mr. Shah of the
Ceylon Chamber of Commerce raised this very issue, the
Deputy Minister who is concerned with Economic Affairs
defended by saying that the Government is going to go
into the "Regaining Sri Lanka" Policy; the policy which
was rejected by the people from 2002 to 2004, because
our assets were sold to foreign investors, to multinational
corporations and the economic burden fell on the people.
Therefore, I warn the people of Sri Lanka that this
Budget is undoubtedly a short-term Budget, which is
aimed purely at getting your vote at the elections.
Thereafter, what is going to be followed is the "Regaining
Sri Lanka" type of policies and budgets, which will place
increasing burdens on the ordinary people and give
concessions not even to our local capitalist class, but to
the foreign capitalist class to the detriment of our
economy. Thank you.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.
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ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා
ෙම් රෙට් ජනතාව ෙද්ශපාලන වශෙයන් තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ
තීන්දුව අනුව තමයි ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට්
වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් වුෙණ්. එතුමා
ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් ෙවලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
විපක්ෂ නායක හැටියට හිටපු, ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
අගමැතිවරයා හැටියටත්, ඊට අවශ්ය කැබිනට් මණ්ඩලයකුත්
ෙතෝරා පත් කර ගත්තා. ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට
අපි එකතු ෙවලා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා හැටියට පත් කර ගත්තා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්ෙව් පවුල් පාලනය අවසන් කරලා
හවුල් පාලනයක් ඇති කළා කියලා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා, -ජනාධිපතිවරයා- ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති වූ
නිසා අපටත් නිරායාසෙයන් ෙම් හවුල් පාලනයට එකතු ෙවන්නට
සිද්ධ වුණා. ෙම් ගැන ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙලොකු විචිකිච්චාවක්
තිෙබනවා. "ෙකොෙහොමද ෙමෙහම ෙවන්ෙන්?" කියලා. ෙම්ක
අලුත් ෙද්ශපාලන අත් දැකීමක්; අලුත් ෙද්ශපාලන කමෙව්දයක්.
ෙම් හවුල් පාලනයට අපි එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතාවට විවිධ ජයගහණ වාෙග්ම ෙද්ශපාලන, ආර්ථික සහ
සමාජ ෙවනස්කම්වල යම් කිසි පරිවර්තනයක් ලබා දීම සඳහා යම්
කිසි අත්වැලක්, අත්උදවුවක් හැටියටයි. එෙහම නැතිව අපිට
තනතුරු, තානාන්තර, ඇමතිකම් සහ වරපසාද ලබා ගැනීම සඳහා
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අද අපි විපක්ෂෙය් බහුතරය තියාෙගන,
විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන රජෙය් ෙහොඳ වැඩවලට, ජනතාවට ලැෙබන
ජයගහණවලට, ජනතාවට ලැෙබන පතිලාභවලට උදවු උපකාර
කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි එෙසේ කරන්ෙන්,
හරියට වතුර ගලන විට තෘණ ගස් නැෙමනවා වාෙග් අපි නැමිලා,
ආචාර කරලා, හිස නමලා ජනතාවට ඒ සහන ගලාෙගන යන්නට
ඉඩ හැරීම සඳහායි. නමුත් මතක තියා ගන්න ඕනෑ, නැමුණා
කියලා තළාෙගන යන්න හදනවා නම් ඒක ඒ තරම් ෙහොඳ ෙදයක්
ෙනොෙවයි කියලා.
අදත් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් Lobby එෙක්දී ගරු
අගමැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කළා, අෙප් පාක්ෂිකයින්ට සිදු වන
හිරිහැර, කරදර පිළිබඳව. ඒ වාෙග්ම විවිධ ෙබොරු ෙචෝදනා සහ
විවිධ ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරමින්, සුළු වැරදි, සුළු ෙචෝදනා බරපතළ
ෙචෝදනා බවට පත් කරමින් ෙගන යන්නා වූ යම් යම් කියා මාර්ග
පිළිබඳවත් අපි එතුමා සමඟ කථා කළා.
ෙම් රෙට් පධාන ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදක වන එක්සත් ජාතික
පක්ෂය සහ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ
පක්ෂ ෙදක තමයි ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදෙය් මුර ෙද්වතාවුන්
හැටියට කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්, ඉතිහාසය පුරාම. අනාගතෙය්
ෙම් රෙට් යම් පරිවර්තනයක් ෙවනවා නම් එහි වගකීමද ඔවුන්ට
පැවෙරනවා. ඒ නිසා ඉතා පැහැදිලිව ෙම් ෙද්ශපාලන, ආර්ථික සහ
සමාජ පතිසංස්කරණ ෙකෙරහි අෙප් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු
ෙවලා තිෙබනවා.
ෙකෙසේ නමුත් ෙම් අතුරු අය වැය, -ලියවිල්ලක්- ෙයෝජනා
තුළින් අපට දැන ගන්නට තිෙබනවා විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩ 13ක
මිල අඩු කිරීමක් ගැන. දැන් ලියවිලි 2ක් තිෙබනවා. එකක් අතුරු
අය වැය. අෙනක, දින 100 වැඩ පිළිෙවළ. ෙම් ලියවිලි ෙදෙක්
තිෙබන කරුණු කාරණා දිහා බැලුවාම අපට ෙප්නවා යම් යම්
තැන්වල පරස්පර විෙරෝධතාවන් තිෙබන බව. ෙම් කියපු ෙද්වල්
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හරියටම, ඒ විධියටම, කියපු ආකාරයටම සිදු ෙවලා නැහැ කියන
කාරණාවත් ෙප්නවා. දැන් බලන්න, භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු
කරනවා. අපි ඒ ගැන සතුටු ෙවනවා. ඒ නිසා ජනතාවට ලැෙබන
පතිලාභ පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.
විෙශේෂෙයන් අපි දැක්කා බඩු මිල අඩු වුණත්, සමහර ජන
ෙකොටස්වලට මූලික ආහාරවලට අවශ්ය ෙද්වල්වල මිල අඩු වුෙණ්
නැති බව. විෙශේෂෙයන්ම සිංහල ජනතාවට අවශ්ය සහල්, පරිප්පු
සහ ෙපොල්වල මිල අඩු ෙවලා නැහැ. කිරි ෙහොද්දක්, පරිප්පු
ෙහොද්දක්, බත් ටිකක්, ෙපොල් සම්ෙබෝලයක් තමයි අෙප් සාමාන්ය
ජනතාවෙග් ආහාරය. ෙමතැනට යම් බලපෑමක් සිදු ෙවලා නැහැයි
කියන එක මතක් කර ෙදන්න ෙවනවා. අපි හිතනවා, මුදල්
ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරයි කියලා.
අනික් කාරණය ෙමයයි. ෙම් ලබා ෙදන සහනාධාර දීර්ඝ
කාලීන සහනාධාර බවට පත් කරන්න තිෙබන ආර්ථික වැඩ
පිළිෙවළ ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ෙම් අතුරු අය වැෙය්
පැහැදිලිව දකින්න නැහැ. එෙසේ කරන්ෙන් නිෂ්පාදනය වැඩි
කිරීෙමන්ද, එෙහම නැත්නම් ඵලදායිතාව ඇති කිරීෙමන්ද කියන
විෙශේෂ ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් පිළිබඳ පැහැදිලි චිතයක් අපට
අවශ්ය වනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අපි කියන්නට ඕනෑ, ෙම් අය වැෙයන්
දීපු සමහර සහන තුළින් අෙප් ෙද්ශීය ෙගොවියාට ඇති ෙවලා
තිෙබන බලපෑම ඉතා විශාල බව. මා පසු ගිය දිනවල ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය් ෙගොවි බිම්වල ඒ ජනතාවත් එක්ක සාකච්ඡා
කරමිනුයි සිටිෙය්. දැන් උඳු කිෙලෝවක් සදහා අය කළ බද්ද රුපියල්
60 දක්වා අඩු වුණා. අෙප් ෙගොවි ජනතාව උඳු කිෙලෝවක් රුපියල්
180කට, රුපියල් 200කට විකුණුවා. අද ඒ මිලට විකුණා ගන්න
බැහැ. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ජනතාව මුං ඇට කිෙලෝවක්
රුපියල් 250ටත් විකුණුවා. මුං ඇට සඳහා රුපියල් 30ක් බදු අඩු
කරලා තිෙබනවා. මුං ඇට විකුණා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් අද ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. බඩ ඉරිඟු සඳහා රුපියල් 40ක සහතික මිලක්
තිබුණා. නමුත් අද වන ෙකොට රුපියල් 26කට තමයි බඩ ඉරිඟු
විකුණන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. රුපියල් 200ට විකුණපු කවුපි
කිෙලෝව අද රුපියල් 130කටයි විකුණන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. සීනි කිෙලෝවක් සඳහා පනවා තිබුණු රුපියල් 28ක
බද්ද රුපියල් 10කින් අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට
සැකයක් තිෙබනවා, උක් මිලත් අඩු ෙවයි කියලා. ෙද්ශීය
නිෂ්පාදකයා ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැතුව, ඇෙමරිකාෙව් ඉරිඟු
ෙගොවියා ආරක්ෂා වන විධියට පාන් පිටි කිෙලෝවක මිල රුපියල්
12.50කින් අඩු කළා. අපි දන්නවා, අෙප් රෙට් වතුකරෙය් ජනතාව
වැඩට ගිෙය් කහට ෙබෝතලයයි, ෙරොටි ෙදකකුයි ඔතා ෙගනයි
කියලා. දවාලට ෙරොටි කාලා කහට ෙකෝප්පය බීලා තමයි ඒ අය
වතුවල වැඩ කෙළේ. නමුත් පුරුද්දක් හැටියට දැන් බත් කන්න ටික
ටික පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්.
වී වලට සහතික මිලක් දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, හාල් ෙසේරුව
රුපියල් 100ට වඩා වැඩි මිලකට යන තත්ත්වයක් අපට ෙප්න්න
තිෙබනවා. වී වලට සහනාධාරයක් ෙදනවා නම්, වී ෙගොවියාට යම්
සහනාධාරයක් ලබා ෙදමින් ඒ සහතික මිල වැඩි කිරීම තුළින්ම වී
ෙගොවියාට ආරක්ෂණයක් ෙදන්න පුළුවන් කියලා අපි විශ්වාස
කරන්ෙන්
නැහැ.
ෙමොකද
පාරිෙභෝගිකයාෙග්
පැත්ත,
පාරිෙභෝගිකයා ආරක්ෂා කරන වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් තමයි වී
ෙගොවියාට ආරක්ෂාව ෙදන්න අපට පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.
ලාම්පුෙතල් මිලත් අඩු කරලා තිෙබනවා. උම්බලකඩ, හාල්
මැස්සන්, වාෙග් භාණ්ඩවලත් මිල අඩු කරලා තිෙබනවා.
අෙප් මත්ස්ය කර්මාන්තය පිළිබඳවත් මීට වඩා සැලකිල්ලක්
අපි ලබා දිය යුතුයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට
සමෘද්ධිලාභීයා ගැන බලමු. අද ෙම් සමෘද්ධිලාභියාෙග් සමෘද්ධිය
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වැඩි කරන න්යාෙයන් පක්ෂ ශාඛා සමිති හදන වැඩ පිළිෙවළකට
ගිහිල්ලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ
ෙද්ශපාලනය කරන්න එපා කියලා. ඒ අයිතිය තිෙබනවා. නමුත්
ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලන්ෙන් නැතුව සමෘද්ධිලාභියාෙග්
දුප්පත්කම සහ ඔහුෙග් ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳ සලකා සමෘද්ධිය
වැඩි කිරීම සහ සමෘද්ධිලාභින්ට සහනාධාර ලබා දිය යුතුයි කියලා
විපක්ෂය හැටියට අපි මතක් කර ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට අෙප්
රජෙය් අය වැෙයන් රුපියල් 2,500ක් ෙදන්න ෙයෝජනා කළා.
නමුත් ෙම් අය වැෙයන් ෙපර පාසල් ගුරුවරුන්ට රුපියල් 250ක්
තමයි ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම දහම්
පාසල් ගුරුවරයාෙග් තත්ත්වය ගත්තාම ධර්මාචාර විභාගය සමත්
අයට අපි ගුරු පත්වීම් ලබා දුන්නා. අද දහම් පාසැල් ගුරුවරියකට
සතියකට රුපියල් 50 ක දීමනාවක්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මන්තීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි ෙදකක කාලයක් වැඩිපුර ලබා
දීලා තිෙබනවා. දැන් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මම අවසාන කරනවා.
ෙදමුහුන් කාර් සඳහා පනවා ඇති බද්ද පිළිබඳව මම අවසාන
වශෙයන් කියන්න කැමැතියි. වාහනයක් මිලදී ගැනීම සාමාන්ය
මධ්යම පන්තිෙය් අයෙග් සිහිනයක්. අද ඒ සිහිනය ෙබොඳ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් ආණ්ඩුවට විෙශේෂෙයන් මතක්
කරන්ෙන් වැඩි වන බඩු මිලට ඔෙරොත්තු ෙදන ආර්ථිකයක්,
නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක්, ජනතාවෙග් අතට මුදල් ලැෙබන ආර්ථික
කමයක් ලබා දිය යුතුයි කියන එකයි. බහුතර විපක්ෂය හැටියට
අපි රජයට කියනවා රජය නිසි මගට ෙයොමු කරන්න, රජෙය් වැරැදි
ෙපන්වා ෙදන්න සහ රජෙය් අඩු පාඩුකම් ෙපන්වා ෙදන්න අපි
විපක්ෂෙය් බහුතර කණ්ඩායමක් හැටියට ඉඳෙගන ඒ බලපෑම
ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැෙය් කරන්න සූදානම් බව.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 25 ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.35]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා හිටපු
ඇමතිතුමා පකාශ කළා පරිප්පු, ෙපොල් සහ සහල් මිල තවමත්
වැඩියි, ෙම්වා අඩු කරන්න කමයක් තිෙබනවා නම් ෙහොඳයි
කියලා. එතුමා වුණත් අපි ඇත්තටම අගය කරනවා. අවුරුදු 10ක්
මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කමය තුළ ඉඳෙගන, එතුමාෙග් ෙයෝජනා
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැති නිසා, සමහර විට ෙයෝජනා කරන්ෙන්
නැතුව බලා ෙගන ඉන්න ඇති ෙම්කට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්
කියලා. නමුත් අද ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පමුඛ
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්
නායකත්වය යටෙත් පවතින ෙම් වර්තමාන රජය ගැන විශ්වාසය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

පළ කරලා පරිප්පු, ෙපොල් සහ සහල් ගැන කතා කිරීම
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම ඒ ගැන අභිමානයටත් පත් ෙවනවා.
හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරනවා ෙපොල් කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක්
සිටිය බව. අද ඒ ඇමතිධුර ෙදකම නැති කරලා තිෙබනවා. ඉස්සර
ෙපොල් ගහට ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් හිටියා. මම හිතන්ෙන් දැන්
අෙප් වියදම ෙගොඩක් දුරට අඩු ෙවයි කියලායි. ෙපොල් මිල අඩු
කරන්නත් පුළුවන් ෙවයි. ෙමොකද අපි දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය්
ඇමතිවරු පත් කිරීෙමන් සිද්ධ වුෙණ් ඒ කර්මාන්තය විනාශ වීම
මිසක් ශක්තිමත් වීම ෙනොෙවයි කියන එක. අද මම හිතනවා ෙපොල්
ගහට නිදහෙසේ වැෙඩන්න ඉඩකඩ ලැෙබයි කියලා. එතෙකොට
ෙපොල් මිල අඩු ෙවයි. ඒ වාෙග්ම සහල් ගැනත් කියන්න ඕනෑ. පසු
ගිය කාලෙය් මම ඉන්න ෙව්යන්ෙගොඩ පෙද්ශෙය් සහල්
ගබඩාෙවන් විතරක් කෑමට ගන්න බැරි සහල් කිෙලෝ 125,000ක්
හම්බ වුණා. ඒවා ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඉතින් ෙම්වාෙග්
නාස්තිය අඩු කරලා, ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් අපි ඔක්ෙකෝම
එකතුෙවලා අත්වැල් බැඳෙගන ෙම් සඳහා කටයුතු කරමු. අපි ඒ
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරනවා. ඒ සඳහා ඔෙබ් සහාය අපි පාර්ථනා කරනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙගොවියා ගැන කතා කළා. ෙම් මිල
අඩු වීම නිසා ෙගොවියාට වුණ පශ්න ගැන කතා කළා. මුං ඇටවල
මිල අඩු වුණා. උඳුවල මිල අඩු වුණා. නමුත් මම අවධානය ෙයොමු
කරනවා, අෙප් පතිපත්තිය පාරිෙභෝගිකයා සූරා කාලා ෙගොවියා
ශක්තිමත් කිරීම ෙනොව, ෙගොවියා ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය පියවර
ගනිමින් පාරිෙභෝගිකයාට අවශ්ය සහන ලබා දීමයි කියන එක
ගැන. දැන් අපි දැක්කා අත් ටැක්ටර් සඳහා සහන ඇති කර දී
තිෙබනවා. ටැක්ටර් සඳහා බදු නැති කරනවා. විවිධ පහසුකම්
ෙගොවීන්ට සලසලා දීලා, ෙගොවියාව ශක්තිමත් කරලා ඔහුෙග්
වියදම, ෙගොවිතැන සඳහා කරන පාග්ධන වියදම අඩු කරලා ඔහුව
ශක්තිමත් කරලා, අඩු මිලට අස්වැන්න සපයන්න පුළුවන් විධියට
හරි ගස්සලා ෙදනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් හිතන්න ෙදයක්
නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකක්ද ඒකට ෙහේතුව?
වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම ෙගොවි මහත්මයකු තමයි, ෙගොවි
පවුලක දරුවකු තමයි අද ෙම් රෙට් උත්තරීතර ජනාධිපති ධුරය
ෙහොබවන්ෙන්. ඒ මානව හිතවාදි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ෙහොබවන ජනාධිපති ධුරය යටෙත්, එතුමාෙග් නායකත්වය තුළ
කිසිම දවසක ෙගොවියාට හානියක් වන්ෙන් නැහැ කියා මම
හිතනවා. පාරිෙභෝගිකයා සූරා කාලා, ෙම් රෙට් ජනතාව සූරා කාලා
ෙගොවියා නඟා සිටුවීෙම් කමය ෙවනුවට ෙගොවියාව ශක්තිමත්
කිරීමට අදාළ සහන ලබා දීෙම් කමය අපි අනුගමනය කරනවා
කියන එකත් ෙම් අය වැය වාර්තාෙව් කෘෂිකර්මය ෙවනුෙවන්
ෙයෝජනා කර තිෙබන සහන දිහා බැලුවාම ඔබතුමන්ලාට
බලාගන්න පුළුවන් කියලා මා හිතනවා. අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල
අඩු කරද්දී ෙකොත්තමල්ලිවල බදු අඩු කිරීම හිටපු ෙබොෙහෝ
ඇමතිවරුන්ට ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි ෙම්
ෙකොත්තමල්ලිවල බදු අඩු කෙළේ කියලා ඇහුවා. එදා අෙප්
ෙදමව්පියන් අපට අසනීපයක් වුණාම ඉස්පිරිතාලයට ෙගන යන්න
ඉස්සර ෙවලා ෙකොත්තමල්ලි ටිකක් තමයි රත් කරලා දුන්ෙන්.
නමුත් ෙකොත්තමල්ලිවල මිල වැඩි වීම නිසා ෙකොත්තමල්ලි පානය
ෙනොකිරීෙම් ෙහේතුෙවන් ෙකොත්තමල්ලි භාවිතය අද අෙපන් දුරු
ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා; ඈතට වීසි ෙවලා ගිහින් තිෙබනවා. අපි
ඉස්පිරිතාලවලට ගිහින් ෙබෙහත් ගන්න ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ නිසා ඖෂධ හිඟය ඇති ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අද වනෙකොට
කර ඇති ෙම් බදු අඩු කිරීම නිසා ඉදිරිෙය් දී නැවතත්
ෙකොත්තමල්ලි ජන ජීවිතයට සමීප වන ෙදයක් ෙව්වි කියන එක
අපි විශ්වාස කරනවා.

500

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු විමල් වීරවංශ මැතිතුමා
හිටපු ඇමතිතුමා පකාශ කළා "තස්ත ටැක්ස්" එකක් ගැන. "තස්ත
ටැක්ස් "එකක් ගහලා තිෙබනවා කියා එතුමා කිව්වා. ඒ යටෙත්
විෙශේෂෙයන්ම සුපිරි වාසි බද්ද - Super Gain Tax - ගැන කථා
කළා. නමුත් ෙම් අය වැය වාර්තාෙව් පැහැදිලිවම සඳහන් කර
තිෙබනවා පසු ගිය බදු වර්ෂය තුළ, එනම් 2013/14 බදු වර්ෂය තුළ
රුපියල් මිලියන 2,000කට - රුපියල් ලක්ෂ 20,000කට - අධික
ලාභයක් උපයාගත් සමාගමක් ෙහෝ ෙකනකු ඒ ලාභෙයන් සියයට
25ක් රජයට ෙගවිය යුතුය කියලා. එවැනි අය ෙබොෙහොම ටික
ෙදනකුයි ඉන්ෙන්. කාල්ටන් සමාජය තුළ තමයි ඒ අය බිහි වුෙණ්.
වර්ෂයකට රුපියල් ලක්ෂ 20,000ක් උපයන්න පුළුවන් අය රෙට්
ඉන්ෙන් ටික ෙදනකුය කියලා මම හිතනවා. ඒ අය සුපිරි අයයි.
නීත්යනුකූල කමයකට එච්චර උපයන්න පුළුවන්ද? එෙහම නම් ඒ
අය ෙද්ශපාලන හව්හරණ අරෙගන ජනතාවෙග් මුදල් සූරා කෑම
තමයි සිදු කරලා තිෙබන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වාෙග්
ෙපරමුණකින්, සමාජවාදි පක්ෂයකින් ෙද්ශපාලනයට පිවිසුණු
එතුමා අද අවුරුද්දට රුපියල් ලක්ෂ 20,000ක් උපයන පුද්ගලයා
ගැන ෙබොෙහොම දුක් ෙවලා ඒ Tax එක - Super Gain Tax - ගැන
කථා කළා.
හිටපු ෙබොෙහෝ ඇමතිවරුන්, විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන්
ෙමහිදී කරපු කථා මම අහෙගන සිටියා. එතුමන්ලා ෙචෝදනා කළා,
"ෙමය මැතිවරණයක් බලාෙගන ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්.
ෙමෙහම සහන ෙදන්න බැහැ. මැතිවරණය ගැන හිතලායි ෙම්
සහන ෙදන්ෙන්." කියලා. නමුත් අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න
කැමැතියි, 2015 දී මැතිවරණයක් පවත්වන්නට නියමිතව තිබුෙණ්
නැති බව. බෙලන් මැතිවරණයක් පවත්වන්න අවස්ථාව
ලබාෙගන, සාම්පදායානුකූලව ඉදිරිපත් කරන අය වැය ෙවනුවට
එම මැතිවරණය ඉලක්ක කරෙගන අදාළ දිනයට කලින් බෙලන්
අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ මැතිවරණය මූලික කරෙගනම තමයි
පසු ගිය රජය අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. මහා සුරංගනා කථා ඒ අය
වැෙයන් මැව්වාට ඒක පවතින ෙදයක් ෙනොෙවයි; යථාර්ථයක්
ෙනොෙවයි කියන එක ජනතාව ෙත්රුම් ගත්තා. ඒ නිසා තමයි
ජනතාව ඒකට විරුද්ධව කතිරය ගැහුෙව්. ජනතාව එච්චර ෙමෝඩ
නැති බව විෙශේෂෙයන් දැනගන්නට ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
පමුඛ රජය එවැනි රැවටීමක් කරන රජයක් ෙනොෙවයි. මැතිවරණය
බලාෙගන අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ අප ෙනොෙවයි. පසු ගිය රජය
තමයි මැතිවරණය බලාෙගන අය වැයක් ඉදිරිපත් කෙළේ කියන
එකත් විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විපක්ෂෙය් සමහර
මන්තීවරුන් කථා කරන විධිය බැලුවාම ඔවුන් ආණ්ඩු පක්ෂයක
සිටියාද කියන එකවත් මට හිතාගන්න බැහැ. එදා සීනි ටිකට,
පරිප්පු ටිකට, කිරි පිටි ටිකට, ඉන්ධනවලට රුපියලක්වත් මිල අඩු
කර ගන්න බැරිව හිටපු පසු ගිය රජෙය් ඇමතිවරුන් අද අහනවා,
"ෙම්ක ෙකොෙහොමද අඩු කෙළේ? ඇයි ෙම්ක අඩු කෙළේ? ඇයි වැටුප්
වැඩි කෙළේ?" කියලා. "ෙම්වා අඩු කළා මදි, වැටුප් වැඩි කරපු එක
වැරැදියි" කියා කියනවා. පසු ගිය අය වැෙයන් වැටුප් වැඩි කරනවා
කියලා පකාශයට පත් කළාම ජනතාව දැනගත්තා ඒක පුස්සක්,
ඒක ෙබොරුවක් කියලා. අවසානෙය්දී ෙගදර ගිහිල්ලා බැලුවාම
වැටුප් වැඩි කිරීමක් නැහැ. අය වැය අහෙගන ඉන්නෙකොට නම්
වැටුප් වැඩි වුණා. නමුත් අද වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම
යථාර්ථයක් විධියට වැටුප් වැඩි කළාම ඒ ෙවනුෙවන් බන්දුල
ගුණවර්ධන මැතිතුමා වැටුප් සූත ඉදිරිපත් කරනවා. ජනතාවෙග්
වැටුප් වැඩි කළාම "වැටුප් වැඩි ෙවනවා, මිල වැඩි ෙවනවා,
උද්ෙඝෝෂණය කරනවා." කියන සූතය එතුමා ඉදිරිපත් කරනවා.
පසු ගිය රජය මැතිවරණය උෙදසා ෙබොරු අය වැයක් කලින්ම
ඉදිරිපත් කළ බව අපට පැහැදිලිවම ෙපෙනනවා. වැටුප් වැඩි
කරනවා කියලා ජනතාව රවටපු එෙක් පතිඵල තමයි අද ඔවුන්ට
ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කියන එකත් මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන්
කරන්න කැමැතියි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද සමහර මන්තීවරුන් මන්දිර
බද්දක් ගැන කථා කරනවා අපි අහෙගන හිටියා. ෙම් තුළින්
ජනතාව ෙනොමඟ යවන්නයි හදන්ෙන්. රුපියල් මිලියන සියයකට රුපියල් ලක්ෂ 1,000කට - වැඩිෙයන් තක්ෙසේරු කරන ෙගවල්
තමයි මන්දිර බද්දට අදාළ වන්ෙන්. නමුත්, ෙම් අය වැෙය් කියලා
තිෙබනවා, මන්දිරයකින් අය කරනු ලබන්ෙන් රුපියල් මිලියනයක්
පමණයි කියලා. ෙම් අය වැය ෙපොෙත් පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා
තිෙබනවා, ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන මුදල රුපියල් මිලියන
1,000යි කියලා. මුළු රෙට්ම එවැනි මන්දිර තිෙබන්ෙන් උපරිමය
1,000යි. ඊට වැඩිය නැහැ. ඒ අනුව ෙම් බද්ද තුළින් ලබා ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,000යි. ෙගදරක වර්ග
අඩි පමාණය 5,000ට වැඩි නම් මන්දිර බද්ද අය කරනවාය කියලා
සමහරුන් ජනතාව ෙනොමඟ යවනවා. නමුත් එෙහම ෙදයක් නැහැ.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය්ත් පැහැදිලිවම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා,
මුළු රෙට්ම එවැනි ෙගවල් තිෙබන්ෙන් 1,000යි කියලා. එම
ෙගවල් රුපියල් ලක්ෂ 1,000කට වැඩි තක්ෙසේරුවකට ලක් වන
ඒවා විය යුතුයි කියලාත් පැහැදිලිව එහි සඳහන් කරලා තිෙබනවා.
අද විමල් වීරවංශලා වාෙග් හිටපු ඇමතිවරුන් කථා කරන්ෙන් ෙම්
මන්දිර බද්ද ගැනයි. ඒ අය අද සුපිරි ෙගවල් ගැන කථා කරනවා; ඒ
සුපිරි ෙගවල්වල හිමිකරුවන් ගැන කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා.
සුපිරි වාසි බද්ද ගැනත් ඒ අය කථා කරනවා. පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් රුපියල් ලක්ෂ 20,000ක් ෙහොයපු ව්යාපාරිකයා ගැන ඒ
අය අද කිඹුල් කඳුළු ෙහළනවා. නමුත් අහිංසක ජනතාව
පරිෙභෝජනය කරන මුං ඇටවල මිල අඩු කිරීම ගැන, සීනි මිල අඩු
කිරීම ගැන, මිරිස් මිල අඩු කිරීම ගැන අද කථා කරන්න ෙකෙනක්
නැහැ. ඔවුන් ඒ ගැන එදා කථා කෙළේත් නැහැ. නමුත් අද
තත්ත්වයත් ඒකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම වුණත් පසු ගිය
දශකය තුළ ෙම් රෙට් පාලකයන් ජනතාව ගැන හිතුෙව්ම නැහැ.
"හැම දාම අපට බලය එනවා, අපි ෙමොනවා කළත් අපට බලය
එනවා, අපව ෙවනස් කරන්න බැහැ, අපව ෙපරළන්න බැහැ"
කියන ෙත්මාව තුළ සිට තමයි ඔවුන් කටයුතු කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් රෙට් තිබුෙණ් එක් පවුලක් වටා ෙගොනු වූ, එක් පවුලක්
ෙපෝෂණය කරන පාලන කමයක්. ඉහළ සිටින නිලධාරින් ඒ පවුල
ෙපෝෂණය කරන්න ඕනෑ, මැති ඇමතිවරුන් ඔවුන්ෙග් ඊළඟ
තානාන්තරයට යන්න නම් ඒ පවුල ෙපෝෂණය කරන්න ඕනෑ.
එෙහම පාලන කමයක් තමයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. විෙශේෂෙයන්ම
කියනවා නම්, ෙම් රෙට් ජනතාව ගැන කැක්කුමක් තිෙබනවාය
කියලා පපුවට ගසාෙගන ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා අපි දැක්කා.
ජනතා සල්ලි මං ෙකොල්ල කෑම තමයි අෙනක් පැත්ෙතන් සිදු
වුෙණ්. ද්විත්ව පුරවැසිභාවය තිෙබන මැති ඇමතිවරුන් ෙම් රෙට්
සිටියා අපි දැක්කා. ඡන්දය පැරදුණාට පසුව ඒ ෙගොල්ලන්
ලංකාෙව්ත් නැහැ. ෙකළින්ම තමන්ට පුරවැසිභාවය තිෙබන
අෙනක් රටට යනවා. බලය තිෙබන ෙකොට ෙම් රෙට් ඉන්නවා,
ජනතා මුදල් ගසා කනවා. එෙහම පාලන කමයක් තමයි ෙම් රෙට්
තිබුෙණ්. රෙට් සංවර්ධනයට කියලා සල්ලි ෙහොයාෙගන, චීනෙයන්
ණය අරෙගන, ඉන්දියාෙවන් ණය අරෙගන, ෙවනත් රටවලින්
ණය අරෙගන කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ තුළින් මුදල් ගසා කාලා,
ජනතාව අන්ත පීඩිත තත්ත්වයට පත් කරලා, ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
තිෙබන ෙම් අය එම සල්ලි ටික අරෙගන ගිහින් තමන්ට පුරවැසි
භාවය තිෙබන අෙනක් රෙට් ආෙයෝජනය කිරීම තමයි සිදු ෙවලා
තිබුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ද්විත්ව පුරවැසිභාවය තිෙබන අයට විෙශේෂ
නීති-රීති පද්ධතියක් සකස් කරන්නට ඕනෑය කියලා ෙම්
අවස්ථාෙව් දී මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. ද්විත්ව
පුරවැසිභාවය තිෙබන අය ෙම් රෙට් ඇමතිකම් කරද්දි, ෙම් රෙට්
මන්තීකම් කරද්දි, ෙද්ශපාලනය කරද්දී ඔවුන්ට විෙශේෂ නීති
පද්ධතියක් සකස් කර තිබිය යුතුය කියලා මම විෙශේෂෙයන් ෙම්
ගරු සභාවට දැනුම් ෙදනවා; මතක් කරනවා; ෙයෝජනා කරනවා.
ඒ වාෙග්ම පුරා දශකයක් තිස්ෙසේ ෙම් රට පාලනය කෙළේ "නංගී
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ෙපන්වා අක්කා ෙදන සංස්කෘතියක්" තුළිනුයි. ෙනොෙයක් ෙද්වල්
ෙදනවා කියලා සුරංගනා කථා මැව්වා. සංවර්ධනය කියලා ලස්සන
ලස්සන කථා මැව්වා. නමුත් සිදු වුණු ෙදයක් නැහැ. ජනතාවට
කිසිම ෙදයක් දැනුෙණ් නැහැ. ජනතාවට ෙම් ෙද්වල්වලින්
යහපතක් උදා වුෙණ් නැහැ. එෙහම සංවර්ධනයක් තමයි ෙම් රෙට්
සිදු වුෙණ්.
දින 100ක ෙපොෙරොන්දු පතයක් ඉදිරිපත් කරලා,
මැතිවරණෙයන් පසුව ගත වුණු දින 20ක් වැනි ෙම් ෙපොඩි කාලය
තුළ ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකිවීම ගැන ඇත්තටම
අපි සතුටු වන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රට පත්ව තිබුණු
අගාධිත තත්ත්වය ෙකොෙහොමද කියලා කියනවා නම්, ෙම් රටට
ලබාෙගන තිෙබන ණයවල ෙපොලිය ෙගවන්න පසු ගිය අවුරුද්ෙද්
ෙම් රෙට් සමස්ත ආදායම මදි වුණා. ණය ෙගවන්න ඒ ආදායම මදි
වුණා. එෙහම තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබන රටක් තුළ අද
ජනතාවට සහන ෙදන අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමවැනි ජනතා හිතවාදී අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම
ගැන විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාෙග් මානව හිතවාදී බැල්මත්, ඒ වාෙග්ම ගරු අගාමාත්ය
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පරිණත බුද්ධියත්, එතුමාෙග් තුන්
කල් දැක්මත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මුදල්
අමාත්යතුමාෙග් හැකියාවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂෙයන් අගය
කරනවා.
පසු ගිය කාලෙය් හිටපු පාලකයින් බලය තාවකාලිකයි කියලා
හිතුෙව් නැහැ; නිලය තාවකාලිකයි කියලා හිතුෙව් නැහැ. බලය
සදාකාලිකයි කියලා හිතාෙගන තමයි පසු ගිය කාලෙය් පාලකයින්
කටයුතු කෙළේ. "සියලු ෙද් අනිත්යයි" කියන බුදු දහම සනාථ
කරමින් කුඩු, එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ කියන නීති විෙරෝධී
ව්යාපාරවලින් ෙම් රට ෙවළා ෙගන පාලනය කරපු යුගය අවසන්
ෙවලා තිෙබනවා. කුඩු, එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ කියන නීති විෙරෝධී
ව්යාපාරවලින් ෙම් රට ෙවළාෙගන පාලනය කරපු ඒ යුගය අවසන්
කරන්නට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙකෙරහි විශ්වාසය
තබා, ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ගැන විශ්වාසය තබා හංසයා ඉදිරිෙය් කතිරය ගහපු සියලු
ජනතාවට ෙමම අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව් දී මෙග්
පණාමය පුද කරනවා.
ෙමොකද, ෙමවැනි අය වැයක් ඉදිරිපත් කරන්නට ලැබුෙණ්
එවැනි විශ්වාසයකින් කටයුතු කිරීම නිසාය කියන එකත්, ඒ
විශ්වාසය කිසි දවසක කඩ ෙනොකර අකුරටම ඉෂ්ට කරනවාය
කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම පැහැදිලි කරනවා.
අද ඔය කිඹුල් කඳුළු ෙහලන හිටපු ඇමතිවරු එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් කලින් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ඒ ගැන කථා කළා.
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවනෙකොට රෙට් ෙතල් මිල අඩු ෙවන
විධිය ගැන කථා කළා. ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු ෙවනෙකොට ඇයි
ෙම් රෙට් ෙතල් මිල වැඩි ෙවන්ෙන්, එෙහම නම් ෙම්කට
ඇමතිවරෙයක් ඕනෑ නැහැ ෙන්, ෙලෝක බැංකුෙව්, ෙලෝක ෙවළඳ
ෙපොෙළේ ප්ලග් එක ගලවා පැත්තකට දාන්න ඕනෑ, ඇමතිවරු වැඩ
කරන්නට ඕනෑය කියා විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරු - ගරු විමල්
වීරවංශ මන්තීතුමා වාෙග් අය - කෑ ගැහුවා. ඔවුන්ෙග් පාලනය
එනෙකොට ෙම් ගැන කථා නැහැ. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල
අඩු ෙවනෙකොට ෙමෙහේ ෙතල් මිල වැඩි ෙවනවා. ෙම් සල්ලි ටික
කාට ද ගිෙය්? කාෙග් ගිණුම්වලට ද ෙම් වාසිය බැර වුෙණ්?
ජනතාවට ෙම් වාසිය ලැබුෙණ් නැහැ. නමුත් අද කථා කරනවා,
ෙලෝකෙය් ෙතල් මිල අඩු වුණා, ඒකයි ෙතල් මිල අඩු වුෙණ්,
ඒකයි ජනතාවට පතිලාභ ලැබුෙණ් කියා. අදත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් රජයක් තිෙබන්ෙන්. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් මිල
අඩු ෙවලා යම් සහනයක් ලැෙබනවා නම් එය ඍජුව ජනතාවට
ෙදන්න මිසක් එක එක ඇමතිවරුන්ෙග් ෙපොකැට්වලට,
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ගිණුම්වලට ඒ වාසිය බැර කරන යුගයක් ෙනොෙවයි උදා කරන්ෙන්
කියන එක විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා. පසු ගිය පාලන කාලය
තුළ ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදන්න, සහනයක් ෙදන්න කියා ඉල්ලපු
ධීවරයාට ෙමොකද වුෙණ්? ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදන්න, ඉන්ධන
මිල අඩු කරන්න කියා හලාවත ධීවරෙයෝ උද්ෙඝෝෂණය කළා.
එෙහම උද්ෙඝෝෂණයක් නැතිවත් ජනතාවට සහන ෙදන්න ඕනෑ
නිසා අද අපි ඉන්ධන මිල අඩු කර තිෙබනවා. නමුත් එදා කෙළේ
උද්ෙඝෝෂණය කළ අයට ෙවඩි තියලා මරා දාපු එකයි. හලාවත
ඇන්ටනි පමුඛ කණ්ඩායම ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදන්න, ඉන්ධන
මිල අඩු කරන්න, ධීවරයාට සහනය ෙදන්න, ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට
කරන්න කියා උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී ෙමොකද කෙළේ? ෙවඩි තියලා
මැරුවා. වතුර ඉල්ලපු රතුපස්වල ජනතාවට ෙවඩි තියලා මැරුවා.
ඒ වාෙග් තීන්දු තමයි ගත්ෙත්. ඒකාධිපති පාලනයක්, රජ
ෙකෙනකුෙග් පාලනයක් ෙම් රෙට් පැවැති යුගය නිමා කිරීම සඳහා
හංසයා ලකුණ ඉදිරිෙය් කතිරය ගැසූ සියලු ෙදනාටම ස්තුති
කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජය භාර අරෙගන දින 20ක
කාලය තුළ ෙමවැනි ජනතාවාදී අය වැයක් හා ජනතාවට වාසි
සහිත අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කිරීම ගැන විෙශේෂෙයන්
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පැවැති ආණ්ඩුෙව් හිටපු ඇමතිවරුන්ට
නැන්තම් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට දැන් ෙලොකු පශ්නයක් ඇති
ෙවලා. ෙමොකක් ද පශ්නය? ෙම්වාට සල්ලි ෙකොෙහන් ද,
ෙකොෙහොම ද ෙම් මිල අඩු කෙළේ, අවුරුදු විස්සක් ෙම් රට පාලනය
කරලා ඒ අයට ඒක කරන්න බැරි වුණා ෙන්, අවුරුදු දහයක්
රාජපක්ෂ පාලනෙය් ඉඳලා, යුද්ධය නැති කරලා අවුරුදු පහක්
ගිහිල්ලා, ෙම් විධියට බඩු මිල අඩු කරන්න, ජනතාවට සහන
සලසන්න බැරි වුණාෙන් කියලා ඒ අයට පශ්නයක් ඇති ෙවලා.
ෙම්වාට සල්ලි ෙකොෙහන්ද, භාණ්ඩාගරෙය් සල්ලි නැහැෙන්, ෙම්වා
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා තමයි ඔවුන් අහන්ෙන්. "හැෙදන ගහ
ෙදෙපත්ෙතන් දැෙනයි" කිව්වාලු. ඒ වාෙග් පසු ගිය දවස්වල
ආණ්ඩුව ගිය විධිය ෙකොෙහොම ද කියා අපට දැනුණා.
වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දිවුරුම් දුන් උත්සවය
පැවැත්වූෙය් ෙකොෙහොමද? පසු ගිය අවුරුදු දහය තුළ හිටපු
ජනාධිපතිවරයාෙග් දිවුරුම් දීෙම් උත්සවවලට මුදල් ෙකෝටි ගණන්
වියදම් කළා. CTB බස් ටික ඔක්ෙකොම පාරට බැස්සුවා. රෙට්
තිෙබන CTB බස්වලට ෙම් දිවුරුම් දීෙම් උත්සවවලට ෙනොමිලෙය්
ෙසනඟ අදින්න කියාත්මක ෙවන්නට සිද්ධ වුණා. නමුත් අද
රුපියල් හැට දාහකට වඩා අඩු පමාණයක් තමයි ෙම් දිවුරුම් දීෙම්
උත්සවයට වියදම් වුෙණ්. එතැනම ඉතිරි ෙවච්ච සල්ලි ටික මදි ද?
එෙහම නම් ඒ යන ගමන අපට දකින්නට පුළුවන්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාෙග් ජාතිය අමතන
ඓතිහාසික අවස්ථාව අපි දැක්කා. ෙවනදා ඔය උත්සවයට CTB
බස් ෙකොච්චර එනවා ද? ආණ්ඩු බලය තිෙබන ෙකොට CTB බස්
කීයක් එවනවා ද? මුළු රෙට්ම එදාට private බස් විතරයි දුවන්ෙන්.
ඇයි CTB බස් ටික ඔක්ෙකොම ජාතිය ඇමතීෙම් උත්සවවලට
ගම්වල ෙසනඟ අදින්න ෙයොදා ෙගන තිබුණා. නමුත් අද එෙහම
එකක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි දකිනවා, ෙකොෙහොම ද වියදම් අඩු වුෙණ්
කියා. ආසියාෙව් වැඩිම පිරිසක් සිටින ඇමති මණ්ඩලයක් නඩත්තු
කෙළේ අෙප් රෙට්යි. අර කිව්වා වාෙග් ෙපොල් ගහ ෙවනුෙවන්
විතරක් ඇමතිවරු පත් කරලා තිබුණා. අෙප් පධාන ආදායම්
මාර්ගයක් ෙවච්ච ෙපොල් ගහට නිදහෙසේ වැෙඩන්න ඉඩ ලැබුෙණ්
නැහැ. ඒකත් පාලනය කරන්න ඇමතිවරු ෙදන්ෙනක් හිටියා.
එදා හිටපු ඇමතිවරු 71 ෙදනා ෙවනුවට අද ඉන්ෙන් ඇමතිවරු
31යි. එදාට වඩා හරි අඩකටත් වඩා අඩු පමාණයක් තමයි අද
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ඉන්ෙන්. එෙහම නම් අද ෙකොච්චර සල්ලි ඉතුරු ෙවලා
තිෙබනවාද? ෙම් යන විධියට ජනතාවට මීටත් වඩා සහන ෙදන්න
අපට පුළුවන් ෙවනවා. දින 20ක අත්දැකීම් තුළයි ෙම් සහන
දුන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම මම කලින් කිව්වා වාෙග් අතිගරු
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් මානව හිතවාදී
ගුණයත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පරිණත
බුද්ධිය, හැකියාව, දක්ෂතාව හා ෙමෙහයවීම තුළත්, රවි
කරුණානායක වැනි දක්ෂ මුදල් ඇමතිවරයකුෙග් පරිපාලනය
තුළත් ෙම් අවුරුද්ද අග වනෙකොට මීට වඩා සහන ෙදන්න පුළුවන්.
පහු ගිය කාලෙය්දී ඉතිරි කරපු සල්ලිවලින්, නාස්තිය නැති කිරීම
තුළින්, දූෂණය නැති කිරීම තුළින්, ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන්වල
විශාල ව්යාපෘති ගැන නැවත සලකා බලා ඒවාෙය් වියදම් අඩු කිරීම
තුළින් ජනතාවට ෙමවැනි සහන රැසක් ෙදන්න පුළුවන් වුණා නම්
ඉදිරිෙය්දී අෙප් සංවර්ධන කටයුතුවලදී මීට ඩවා සහන ෙදන්න
පුළුවන්ය කියන එක මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එදා
පැවති රජය රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කළාය කියා පුරසාරම්
ෙදඩුවා. හැම තැනම ගිහින් කථා කෙළේ "අපි තමයි රාජ්ය ෙසේවය
ශක්තිමත් කෙළේ" කියලායි. එදා රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්නට
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාවා. රාජ්ය
ෙසේවකයා ෙදපයින් නැගී සිටින, වැඩ කරන පුද්ගලෙයක් බවට
පත් කරන්නට දහහත්වන සංෙශෝධනය ෙගනාවා. නමුත් ඒක
අවලංගු කරලා දැම්මා. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද රාජ්ය ෙසේවය
ශක්තිමත් කෙළේ? ඒ සංෙශෝධනය කියාත්මක ෙනොකර අවලංගු
කිරීම තුළින් රාජ්ය ෙසේවකයා ෙද්ශපාලනඥයාෙග්, පාලකයන්ෙග්
අතෙකොළු විධියට, රූකඩ විධියට වැඩ කරන තත්ත්වයට පත්
කළා. ඒ ආණ්ඩුව එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. එදා රාජ්ය
ෙසේවකයාට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වැටුපක් ෙගව්ෙව් නැහැ.
එෙහම නම් රාජ්ය ෙසේවකයා ශක්තිමත් කළාය කියන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් දරුවාට අධ්යාපනය ලබා
ෙදන්නට, තමන්ෙග් දරුවාට ෙබෙහත් ටික අරෙගන ෙදන්න,
තමන්ෙග් දරුවාට හරියට කෑම ෙව්ලක් සකසා ෙදන්න පුළුවන්
අන්දෙම් වැටුපක් ෙගව්ෙව් නැහැ. ඔවුන් මානසිකව වැට්ටුවා.
ඔවුන් ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් අතෙකොළු බවට පත් කළා. තමන්ෙග්
දැනුම බුද්ධිය අනුව කටයුතු කරන පුද්ගලයන් ෙනොවී
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් රූකඩ බවට පත් ෙවන්න සිද්ධ වීම නිසා
මානසික පීඩාවලට ඔවුන් ලක් වුණා. අනික් අතට ඔවුන්ට ජීවත්
ෙවන්න සරිලන වැටුපක් ෙගව්ෙව් නැහැ. නමුත් ෙම් රජය ෙම් අය
වැය තුළින් ඒ ගැන හිතා කටයුතු කර තිෙබනවා. රාජ්ය ෙසේවකයා
මානසිකව බිඳ වැටීම තුළ, ඔහුට ජීවත් ෙවන්නට සරිලන වැටුපක්
ෙනොෙගවීම තුළ ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔහුෙගන් සහාය ලබා
ගන්නට එන, ඔහුෙගන් ෙසේවය ලබා ගන්නට එන ෙම් රෙට්
සාමාන්ය ජනතාව තමයි ඒෙකන් අපහසුතාවට පත් ෙවන්ෙන්. ඒ
ගැන සලකා බලා තමයි රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප වැඩි කෙළේ. අද
බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා පඩි සූත ඉදිරිපත් කළා. පඩිය
වැඩි කළාම ෙමෙහම ෙවනවාය; ෙමෙහම ෙවනවාය; විප්ලව
ෙවනවාය කියා කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ආර්ථිකය පිළිබඳ
බුද්ධිමෙතක්. නමුත් රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න අපට
පුළුවන්ය කියන එක අපි පාෙයෝගිකව ෙපන්නුවා. රාජ්ය
ෙසේවකයාෙග් වැටුප ෙකළින්ම රුපියල් 10,000කින් වැඩි කළා
විතරක් ෙනොෙවයි, ඔහුට ජීවත් ෙවන්නට අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය
13ක -

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු මන්තීතුමනි, තවම වැඩි කරලා නැහැ.
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

වැඩි කරනවා. භය ෙවන්න එපා. අෙප් රජය කවදාවත් ඉටු
ෙනොකරන ෙපොෙරොන්දු දීලා නැහැ. රනිල් විකමසිංහ
අගාමාත්යතුමා කිසි දවසක අසත්යයක් පකාශ කරන්ෙන් නැහැ. අපි
ඒ වගකීම අරෙගන තමයි කටයුතු කෙළේ. පඩි වැඩි කරනවා විතරක්
ෙනොෙවයි, හාල්මැස්සන්, කිරි පිටි, සීනි, සැමන් ආදී ෙම් හැම
ෙදයකම මිල අඩු කරලා ඔහුට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ෙහොඳ
වාතාවරණයක්, ෙහොඳ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීමටත් කටයුතු
කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම තවත් කරුණක් ෙකෙරහි රජෙය් අවධානය
ෙයොමු කරනවා. පහු ගිය කාලෙය් ෙටලිෙකොම් ආයතනයට
manpower විධියට ගත්ත ෙසේවකයන් ඉන්නවා. විදුලිබල
මණ්ඩලෙය්ත් manpower විධියට ගත්ත ෙසේවකයන් ඉන්නවා.
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ අය අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්
රජය යටෙත් ඒ අයට යම් සහනයක් දී තිෙබනවා. අවුරුදු 7කට
වැඩි කාලයක් ෙසේවය කරපු අය ස්ථිර කරන බව
කියා
තිෙබනවා. නමුත් ඒක තව ෙපොඩ්ඩක් අඩු කරන්න පුළුවන් නම්
ෙහොඳයි. ඒ කාල සීමාව අවුරුදු ෙදක දක්වා අඩු කිරීම ගැනත්
සලකා බලන්නය කියා මම කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ගැන
රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ෙමොකද, ඒ අය අද අන්ත අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ස්ථිර කිරීම්වලින් ෙතොරව
ෙසේවකයන් බඳවා ෙගන ඒ අය තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වැඩ
කටයුතු කර ගන්නා අතෙකොළු බවට පත් කර ෙගන තිබුණා. ෙම්
ස්ථිර ෙනොකරපු ෙසේවකයන් තමන්ෙග් ඡන්ද ව්යාපාරෙය් ෙකොළ
ටික ෙබදා ගන්න ෙයොදා ගත්තා. සමහර රාජ්ය පාලකයන්ෙග්
ෙගදර වැඩ කරන්න ඒ ෙසේවකයන් ෙයොදවා ගත්තා. එවැනි
තත්ත්වයක් උදා කර ෙම් රාජ්ය ෙසේවය බාල්දු කළා, හෑල්ලු කළා.
නමුත් ෙම් අය වැෙයන් ඔවුන්ට යම් සහනයක් ලබා ෙදමින් අවුරුදු
7ක් වැඩ කරපු ෙසේවකයන් ස්ථිර කරන බව කියා තිෙබනවා. අඩුම
ගණෙන් ඒ කාල සීමාව අවුරුදු ෙදක දක්වාවත් අඩු කරන්න
පුළුවන් නම් ෙහොඳයි කියන කරුණ ගැන මම රජෙය් අවධානය
ෙයොමු කරනවා.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙපොල්
වගාවට ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක් පත් කර සිටි බව අපි දැක්කා.
ෙපොල් වගාවට ඇමතිවරු පත් කෙළේ; ෙපොල් ගහට ඇමතිවරු පත්
කෙළේ ෙපොල් වගාව සාර්ථක කරන්නද, නැත්නම් පාරිෙභෝගිකයාට
ෙසේවයක් සපයන්නද? නැහැ. රජය රැක ගන්න, පවුල රැක ගන්න
තමයි ෙම් ඇමතිවරු පත් කෙළේ. පසු ගිය කාලෙය් සීනි කර්මාන්ත
සංවර්ධන ඇමතිවරෙයක් සිටියා. නමුත් කිසි දවසක සීනි මිල
පහළට බැස්ෙසේ නැහැ. දිෙනන් දින සීනි මිල ඉහළ ගියා.
ඇමතිවරයා කෙළේ සීනි මිල ඉස්සීම මිසක් ජනතාවට සහන
සැලසීම ෙනොෙවයි. සීනි කර්මාන්තශාලාවල බාල් නැටීම තමයි
ඇමතිවරයාෙග් රාජකාරිය වුෙණ්. නමුත් ඇමතිවරෙයක් පත්
ෙනොකර සීනි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීමට ෙම්
රජයට හැකි වීම විෙශේෂෙයන්ම භාග්යයක් විධියට සලකනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අපි දැක්කා පසු ගිය කාලෙය් රාජ්ය
නායකෙයෝ ගිහිල්ලා බබාලාව වඩා ගන්නවා. අම්මා වඩා ෙගන
ඉන්න බබාව බෙලන් වඩා ෙගන ඉඹිනවා. නමුත් දරුවාෙග් කිරි
පිටි මිල වැඩි වුණා. දරුවාෙග් කිරි පිටි ගැන හිතුෙව් නැහැ. නමුත්
ෙබොරු දරු කැක්කුමක්, ෙබොරු ආදරයක් සමාජයට ෙපන්නුවා.
මාධ්ය ඉස්සරහ සන්දර්ශන කළා. ඒවා තමයි කෙළේ, දරුෙවෝ ගැන
හිතුෙව් නැහැ. නමුත් අපි දකිනවා, අද වන විට කිරි පිටි මිල අඩු
කරලා. කැමරාව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දරුෙවෝ වඩා ගත්ෙත් නැතත්
දරු කැක්කුම මනාවට ෙපන්වලා ග්රෑම් 400 කිරි පිටි පැකට් එකක්
රුපියල් 61කින් අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. දරුෙවෝ වඩා ගත්ත
නායකයන්ට බැරි වුණා, කිරි පිටි මිල අඩු කරන්න. ෙම් රජය
එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. දරුවා ලැෙබන්න ඉන්න, ෙපෝෂණ
තත්ත්වය අඩු අම්මලාට, දරුවා ලැෙබන්න ඉස්සරෙවලා මව් කුෙසේ
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ඉන්න දරුවා ශක්තිමත් කරන්නත් රුපියල් 20,000ක සහන
මුදලක් ලබා දීමට කටයුතු කළා. ඒ අය දරුවා වඩා ගන්න එක
විතරයි කෙළේ. එෙහම තමයි ආදරය ෙපන්නුෙව්. නමුත් දරුවා
ෙබොන කිරි පිටි පැකට් එකක මිල රුපියල් 61කින් අඩු
කරන්නටත්, දරුවා ලැෙබන්න ඉස්සර මව් කුස තුළ සිටිද්දී අවශ්ය
ආහාර දව්ය ගන්නට රුපියල් 20,000කුත් ලබා ෙදන්නටත් ෙම්
රජය කටයුතු කළා. එෙහම නම් දරුවාට සැබෑ ආදරයක්
තිෙබන්ෙන් කවුද කියන එක විෙශේෂෙයන්ම ෙපෙනනවා.
එතැනින් විතරක් නැවතුෙණ් නැහැ. ශක්තිමත් පරපුරක් බිහි
කරන්නට හාල් මැස්සන් වාෙග් ෙද්වල මිල අඩු කළා. හාල්
මැස්සන් කන එක අෙපන් ඈත් ෙවලායි තිබුෙණ්. ඉස්සර අෙප්
ෙගවල්වල හාල් මැස්ෙසෝ උයනවා. හාල් මැස්ෙසෝ මාළුව අෙප්
ගැමි ෙගදරක තිබුණා. නමුත් ඒක නැති වුණා. හැල් මැස්සන්,
හැම් ෙබ්කන් කනවා වාෙග් සුෙඛෝපෙභෝගී ෙදයක් වුණා. දැන්
හාල් මැස්සන් ගන්න පුළුවන්කම ඇති කරලා ජනතාව මන්ද
ෙපෝෂණෙයන් ෙනොෙපෙළන ශක්තිමත් පුද්ගලයන් බවට පත්
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පසු ගිය
කාලෙය් අපි දැක්කා වයසක කාන්තාවක් ෙපෙනන්න බැහැ,
ගිහිල්ලා ඉඹ ගන්නවා. බදා ගන්නවා, රටට ෙපෙනන්න. ඒක
ෙපෝස්ටර් එකක ගහනවා. වයසක ආච්චි ෙකෙනක්ව බදා ෙගන
ෙපෝස්ටර් ගැහුවා. ඒක තමයි ඡන්ද ලකුණ ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත්
වයසක කාන්තාවන්ට ෙමොනවාද කෙළේ? ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් වන
ෙම් වයසක පුරවැසියන්ට ෙමොනවාද කෙළේ? [බාධා කිරීමක්]
ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් බැංකු ගිණුෙම් ෙපොලිය අඩු කළා. පුළුවන්
කාලෙය් ඒ අය කීයක් හරි හම්බ කරලා ඒක බැංකුෙව් දමා ෙගන
කාටවත් බරක් ෙනොවී සැඳෑ සමය ගත කරන්න හිටපු අය. [බාධා
කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසානයි. කථාව අවසන්
කරන්න. The next speaker is the Hon. Arundika Fernando.
ඔබතුමාට විනාඩි හතක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. MOHAMED ASLAM left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Arundika Fernando, you may commence your
speech.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මට තව ෙකොච්චර ෙවලාව තිෙබනවාද?

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] අෙප්
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාට ෙවලාව - [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමාට ෙවලාව නැහැ. ෙවලාව ඉවරයි කියලා, ඔබතුමාට
ෙකොයි ෙවලාෙව් ඉඳලා කියනවාද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් ගැන හරියට කියන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Ajith Mannapperuma, you had already taken
three minutes more. Hon. Arundika Fernando, you carry
on with your speech.
[අ.භා. 5.03]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
පසු
ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
ඡන්දය පකාශ කරපු සුවහසක් ජනතාවට මුලින්ම මාෙග් ස්තුතිය
පුද කරන්න ඕනෑ. මා නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම දිස්තික්කෙය්
ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය කෙතෝලික ජනතාව විශාල
වශෙයන් ජීවත් වන පෙද්ශයක්. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට බර ආසනයක් හැටියට තමයි කවුරුත් හැඳින්වුෙව්.
කටාන ආසනය පරදින විට, එහා පැත්ෙතන් මීගමුව ආසනය
පරදින විට, ජා ඇල ආසනය පරදින විට, හලාවත වෙග් ආසන අඩු
මට්ටමකට එනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාව හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙගන ගිය
වැඩ පිළිෙවළට, යුද්ධය අවසන් කරලා එතුමා දුන්න සහනයට,
විෙශේෂෙයන්ම ධීවර හා ෙගොවි ජනතාවට ලබා දුන් සහනයට,ඒ
වාෙග්ම අෙප් පෙද්ශවල කරපු සංවර්ධනයට කළගුණ සැලකීමක්
වශෙයන් එතුමාට විශාල වශෙයන් සහෙයෝගය දක්වලා ඒ ආසනය
ජයගහණය කළා. ඒ ආසනෙය් ජනතාවට මාෙග් ස්තුතිය මුලින්ම
පුද කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් පණස්හත්
ලක්ෂයක ජනතාවක් හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළ අනුමත කරලා, අගය කරලා, යුද්ධය
අවසන් කරපු ඒ නායකයාට, සංවර්ධනය ෙගන ආ ඒ නායකයාට,
යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කළ ඒ නායකයාට, රෙට් සාධනීය
වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් කියාත්මක කරපු ඒ නායකයාට
සහෙයෝගය ලබා දීලා තිෙබනවා. අෙප් අවාසනාවට ෙම් රෙට් සිදු
වුණ යම් යම් අඩු පාඩු නිසා අපිට ෙම් තත්ත්වය උදා වුණා. ඒ
පිළිබඳව අපි ස්වයං විෙව්චනය කර ගන්න ඕනෑ. අෙපන් සිදු වුණු
යම් යම් අඩු පාඩු නිසා අපට පරාජයට පත් ෙවන්නට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට ෙහේතු වුණු
එක් කාරණාවක් මතු කරනවා නම්, අපි සමහර අවස්ථාවල
අන්තවාදී ෙකොටස් සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් මුස්ලිම්
ජනතාවෙග් පසාදය අහිමි කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අෙප් සන්ධානය
තුළට එකතු කර ගන්න ඕනෑ අයත් එකතු කර ගත්තා; ඕනෑ නැති
අයත් එකතු කර ගත්තා. එක්තරා ෙවලාවක වැරදි කරපු අයත්
එකතු කර ගත්තා. සමහර ෙවලාවට රෙට් ජනතාව අතර අපසාදයට
පත් වුණ පුද්ගලයින්ව අපි සන්ධානය තුළට එකතු කර ගත්තා.
අෙප් සමහර ආසනවල තිබුණ ගැටලු විසදා ගත්ෙත් නැහැ. ඒ
ගැටලු, අර්බුද සමථයකට පත් කර ගන්නට අපට පුළුවන්කමක්
තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නිසා තමයි අපි පරාජයට පත්
වුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් රෙට් මිනිස්සු
තවමත් ආදරය කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. අදටත් බස්
රථ අරෙගන මිනිස්සු යනවා හිටපු ජනාධිපතිතුමාව බලන්න. හිටපු
ජනාධිපතිතුමා ගැන පුදුම කැක්කුමක්, ආදරයක් ෙම් රෙට්
ජනතාවට තිෙබනවා. ෙමොකද, එතුමා යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම්
රටට නිදහස ලබා දුන්න නායකයා. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙම් රටට
දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ෙගන ආ නායකයා. අඩු පාඩු තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අපි පැහැදිලිවම ෙම් ෙව්ලාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ
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කාරණයක් තිෙබනවා. ෙමතැන ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
ඉන්නවා, මම ඉන්නවා. අපිට මතකයි, අෙප් ආණ්ඩුව පැවැති
කාලෙය් සමහර ෙවලාවට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
මිනිස්සු කියා අපිව හංවඩු ගැහුවා. හැබැයි, අපි පතිපත්තියක
පිහිටලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව පසු ගිය මැතිවරණයන්හිදී
ජයගහණය කරවලා අදටත් අපි ඒ පතිපත්තිය තුළ ඉන්නවා.
හැබැයි, එෙහම ෙනොකරපු අය අපි දැක්කා. සමහර ෙව්ලාවට
පුද්ගලෙයෝ හඳුනා ගන්න ගිහිල්ලා සමහර ෙද්වල් වැරදුණා. ඒක
නිසා අපි ඒ ගැන ස්වයං විෙව්චනයක් කරන්න ඕනෑ.
අෙප් පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා හැටියට සිටි ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති ධුරයට පත්වීම සම්බන්ධෙයන් අපි
අවංක සිතින් අෙප් සුභ පැතුම් පුද කරනවා. එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන
ව්යාපාරයට අපිට සහෙයෝගය ෙදන්න බැරි වුණාට, එතුමා
ෙපොෙළොන්නරුව වාෙග් ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන
පෙද්ශයකින් බිහි වුණු නායකෙයක් හැටියට, දැවැන්ත ෙද්ශපාලන
පරිණතභාවයක් අත් දැකීමක් තිෙබන නායකෙයක් හැටියට ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම් ෙත්රුම් අරෙගන ෙලොකු ගමනක්
යයි කියා අපි හිතනවා. අපි එතුමාට සුභ පතනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ෙව්ලාෙව්දී එක
ෙදයක් ගැන කියන්න ඕනෑ. ෙමතැන විහිළුවක් තිෙබනවා.
ෙමොකක්ද විහිළුව? ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඡන්දය දුන්ෙන්,
ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරන්නයි. හැබැයි, ජනාධිපතිතුමා ඉවත්
කරන ෙකොට ෙම් රෙට් 2/3ක ආණ්ඩුවක් සම්පූර්ණෙයන්
විපක්ෂයට ගිහිල්ලා අනිත් පැත්ෙතන් සම්පූර්ණෙයන්ම සුළුතර
කණ්ඩායමක් ෙම් බලය අතට අරෙගන තිෙබනවා. ඒ සුළුතර
කණ්ඩායම අද මැතිඇමැතිකම් කරනවා; අගමැතිකම් කරනවා.
අෙප් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා අයින් කරන්න තමයි,
ෙම් රෙට් මිනිසුන් ඡන්දය දුන්ෙන්. හැබැයි, අද ෙවන ෙකොට
ආණ්ඩුවක් අයින් ෙවලා අගමැති ෙකෙනකු පත් ෙවලා,
ඇමතිවරුන් පත් ෙවලා, ආයතනවල ෙවනස්කම් සිදු ෙවලා රට
සම්පූර්ණෙයන්ම විපර්යාසයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. කමක්
නැහැ. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පරදවා නව
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළට
ජනතාව දුන් තීන්දුවට අප ෙම් ෙව්ලාෙව්දී සම්පූර්ණ සහෙයෝගය
ලබා ෙදනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවළ තුළ අප ෙම් රජෙය් අය වැයට විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙගෙනන ඕනෑම සාධනීය ෙදයකට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා.
හැබැයි, ෙම් අය වැය තුළදී වුණත්, අය වැෙයන් පිටතදී වුණත් ෙම්
රජය ෙමොනවා ෙහෝ වැරැද්දක් කරනවා නම් ඒ වැරැද්දට
විපක්ෂයක් හැටියට අප සම්පූර්ණෙයන්ම අපෙග් විෙරෝධය
දක්වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ෙසෝභිත
හාමුදුරුවන් වාෙග් නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා යහ පාලනය
ගැන කථා කළා. විධායක ජනාධිපති කමය තුළ තිෙබන යම් යම්
අඩු පාඩුකම් ගැන කථා කළා. ඊළඟට, පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණ
කමය ගැන, අනුපාත මැතිවරණ කමෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම්
ගැන සමාජෙය් කථා කළා. ෙම් ෙවනස්කම් සිදු කිරීමට ෙම්
ආණ්ඩුවට වුවමනා ෙවලා තිබුණා. හැබැයි, අපි එක ෙදයක්
කියනවා. ෙම්ක මෙග් ෙපෞද්ගලික මතය. මැතිවරණ කමය
ගත්ෙතොත්, ෙම් මැතිවරණ කමෙය්ත් -අනුපාත මැතිවරණ
කමෙය්ත්- ෙහොඳ ලක්ෂණ තිෙබනවා. ෙක්වල මැතිවරණ
කමෙය්ත් ෙහොඳ ලක්ෂණ තිෙබනවා. ෙම් ෙදෙකන් ෙහොඳ ෙදයක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. විධායක ජනාධිපති කමෙය්
යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් ඒවා සකස් කරලා
පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත්
කරන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙකොමිෂන් සභා ෙගෙනන්න ඕනෑ නම් ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්න. තවත් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරලා
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ෙම් අනුපාත මැතිවරණ කමය තුළම තවත් මැතිවරණයක් පවත්වා
විනාශකාරි විධියට සල්ලි නාස්ති කරන්ෙන් නැතුව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරන්න. අපි ඊට සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්නම්. තව අවුරුද්දක කාලයක් තිෙබනවා. ඒ අවුරුද්දක
කාලය තුළදී ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙහොඳ ෙද්වල් ෙගෙනන්න. ෙහොඳ ෙද්වල් ෙගෙනන එකට අප
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නම්.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඊළඟට මැතිවරණයක් තබා
සභාග ආණ්ඩුවකට යන්න ඕනෑය කියලා. හැබැයි, ඒ
මැතිවරණෙය්දී විරසකවීම් ඇති ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම
මැතිවරණයක් තුළ තරග කරද්දී, තමුන්නාන්ෙසේලා හා අප අතර
ඝට්ටන ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඊළඟට, සභාග ආණ්ඩුවකට එන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් සභාගයක් හැටියට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
පාවිච්චි කරන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පාවිච්චි කර අප සාකච්ඡා
කරලා ෙම් මැතිවරණ කමවලට, විධායක ජනාධිපති කමයට, ෙම්
ෙකොමිෂන් සභාවලට ෙගෙනන්න තිෙබන සාධනීය පියවරයන්
ෙගෙනමු. අපි ෙම් ගැන හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාටත් කිව්වා. අපි කිව්වා, "ඉතිහාසෙය් කවදාවත් අපට ෙම්
වාෙග් 2/3ක බලයක් හැදුෙණ් නැහැ, අනාගතෙය් හැෙදන්ෙන්ත්
නැහැ. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත් කරන්න බැරි
වුණා, 2/3ක බලයක් තිබිලා. ඔබතුමාට 2/3 බලයක් තිෙබන
පාර්ලිෙම්න්තුවක් තිෙබනවා. ඒ 2/3ක බලය තිෙබන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔබතුමා ෙගෙනන්න ඕනෑ ෙහොඳ පියවරවල්
ෙගෙනන්න. අපි ඒකට උදව් කරන්නම්." කියලා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. DEW Gunasekara. You
have 10 minutes.
[අ.භා. 5.12]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නව මුදල්
ඇමතිවරෙයක් අලුත් අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාෙව් එතුමාට
සුබ පැතීම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායයක්. මුදල් ඇමතිතුමා
දැන් ගරු සභාෙව් ෙනොසිටියත් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමාෙග් මාර්ගෙයන් පථමෙයන්ම සම්පදායානුකූලව මෙග්
සුබ පැතුම් එතුමාට පිරිනමන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
එතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය, අතුරු අය වැයක් වශෙයන්
හඳුන්වා දුන්නා. මා නම් කල්පනා කරන්ෙන් නැහැ ඒක උචිත
හඳුන්වා දීමක් කියලා. අතුරු අය වැයකට වඩා ෙමය සංෙශෝධිත
අය වැයක්. ෙමොකද, එතුමාෙග්ම වාර්තාව කියවා බලන ෙකොට ඒ
වාර්තාෙව් තිෙබනවා, පසු ගිය වසෙර් ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 24වැනි
දා ඉදිරිපත් කළ අය වැයට සංෙශෝධන ෙම් අය වැෙය් අන්තර්ගත
කරලා තිෙබන බව. මූලික වශෙයන් එදා අමාත්යාංශ 60කට ෙවන්
කර තිබුණු මුදල් ෙමදා අමාත්යාංශ 31කටත්, රාජ්ය
අමාත්යාංශවලටත් යළි ෙවන් කිරීමක් කර තිෙබනවා. ඒක
පළමුවැනි පධාන ලක්ෂණයයි.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

හැබැයි, ඒෙක් අඩු පාඩු සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නම් ෙම්
2/3ක බලය පාවිච්චියට ගන්න. පාවිච්චියට අරෙගන කරන්න
තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල් කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක, ෙදකක කාලයක් ලබා ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැය ගත්තාම,
ෙම් අය වැය තුළ ෙම් ආණ්ඩුව ෙගනැල්ලා තිෙබන සාධනීය
ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඒවා ඉෂ්ට කරයි කියලා අප බලා ෙගන
ඉන්නවා. හැබැයි, ෙම් ආණ්ඩුව ෙම්වාට මුදල් ෙසොයා ගන්නා
ආකාරය ගැන යම් යම් පරස්පරතා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආදායම සහ වියදම පියවා ගන්නා ආකාරය
පිළිබඳව, ආදායම එකතු කර ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව පරස්පරතා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි, පාග්ධන වියදම් අඩු කරලා
තිෙබනවා. මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් ජනතාව ධීවර වරායක් හදනකම් බලා ෙගන සිටියා.
අද ඒක ගැන කථාවක්වත් නැහැ. අඩුම ගණෙන් වැඩිම මුහුදු
තීරයක් තිෙබන පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් ඉඳලා මන්නාරමට යන
ෙතක් එකම ධීවර වරායක්වත් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අය වැෙය් පාග්ධන
වියදම් කපා තිෙබනවා. පුනරාවර්තන වියදම් වැඩි කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මට
කියන්න තිෙබන්ෙන්, ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් කරන වැඩ පිළිෙවළ දිහා
ජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවා; අපි බලා ෙගන ඉන්නවා; අපි ෙහොඳ
ෙදයට සහෙයෝගය ෙදනවා; හැබැයි, රජයක් හැටියට ජනතාවට
අහිතකර ෙද්වල් කරනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම අප විපක්ෂයක්
හැටියට ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා කියලායි.

ෙදවැනුව තිෙබනවා, අලුත් ආදායම් ෙයෝජනා. විෙශේෂෙයන්ම
ඒ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න ඇත්ෙත්, ජනාධිපතිවරණෙය්දී
දුන්නු ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කිරීෙම් අරමුණින් ෙවන්න ඕනෑ. එය
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ජනතාවට දුන්නු පතිඥාවක්. ඒ අනුව
භාණ්ඩ රාශියක බදු අඩු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒවාෙය් මිල වහාම අඩු වන එකක් නැහැ. ඒක මම
පිළිගන්නවා. ෙමොකද, ආනයන බදු අඩු කළාම පාරිෙභෝගිකයාට
මිල අඩු වීෙම් වාසිය එන්න ටික කලක් යනවා. අපිත් වෙම් පක්ෂ
හැටියට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට හැම අය
වැයකදීම භාණ්ඩ ලැයිස්තුවකුත් ඉදිරිපත් කළා. අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉදිරිපත් කළ හැම අය වැයකදීම කියා සිටියා,
ජනතාවට බලපාන්නා වූ අවශ්යම භාණ්ඩ 10ක බදු අඩු කරන්න
කියලා. භාණ්ඩ 10ක් ෙවනුවට 13ක මිල අඩු කරන්න ෙමවර
කටයුතු කරලා තිබුණා. මම හිතන හැටියට ඒක සාධනීයයි. ෙහොඳ
ෙදයක් කරනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක
අගය කරනවා.
තුන්වන කාරණාව, ෙම් අය වැෙය් තිෙබනවා අලුත් ආදායම්
මාර්ග. හැබැයි, බදු පතිපත්තිය පැත්ෙතන් ෙවනසක් කරන්න
කටයුතු කරලා නැහැ. ඒක අපි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙනත් නැහැ.
ෙමොකද, දවස් 20ක් ඇතුළත සම්පාදනය කළ අය වැයක ඇත්ත
වශෙයන්ම බදු කමයට අත ගහන්න ටිකක් අමාරුයි; කල් ෙව්ලා
යනවා. නමුත් විෙශේෂෙයන්ම ආදායම් බදු පැත්ෙතන් යම්
සහනයක් දීලා තිෙබනවා. උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ෙදන් පළමු
රුපියල් ලක්ෂ 6 නිදහස් කර ඒ ආදායම් සීමාව රුපියල් ලක්ෂ 7 ½
දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. මම දකින එකම සාධනීය ෙදය එයයි.
ඒ සහනෙය් වාසිය මධ්යම පාන්තිකයන්ට, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය්
ෙසේවකයන්ට ක්ෂණිකව ලැෙබනවා. ඊළඟට අපි දකිනවා බදු
කමයට අලුත් බදු ගණනාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන බව.
විෙශේෂෙයන්ම මන්දිර බද්ද, කැසිෙනෝ බද්ද ආදී ෙනොෙයක් බදු
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. මම දන්ෙන් නැහැ කුමන අරමුණක්
ඇතිව ෙම් බදු ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළාද කියලා. අෙප් හිටපු මුදල්
ඇමතිවරෙයකු වන ෙරොනී ද ෙමල් මහත්මයා හමු ෙවලා ඔහුෙග්

පාර්ලිෙම්න්තුව

511
[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

ආශිර්වාදය ලබාෙගන තමයි රවි කරුණානායක මහත්මයා එදා අය
වැය කථාව ඉදිරිපත් කරන්න ආෙව්. ඔහුව අනුගමනය කරමින්
එතුමා තමන්ෙග් කථාව කළ බවක් ෙපනුණා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, 1977 සමගි ෙපරමුණු ආණ්ඩුව
පරාජයට පත් ෙවලා ඉස් ඉස්ෙසල්ලාම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය ෙරොනී ද මැල් මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාව. ඔහුෙග් අය වැය දැන් යළිත් කියවා බලන්න ඕනෑ. එදා
මුළු අය වැය කථාෙවන් සියයට 50ක් තිබුෙණ් බණ්ඩාරනායක
මැතිනියට පහර ගහලා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙකොෙහේවත් ඉන්න
ෙජෝන් මුදලාලිට, දාස මුදලාලිට, මැකලම් මුදලාලිට පතුරු යන්න
ගහලා තිබුණා. එදා ටිකක් ෛවරී ෙද්ශපාලනයක් මතු ෙවලා
තිබුණා. මට හිෙතන හැටියට බදු පැනවූෙවත් පළි ගැනීමක්
විධියටයි. අෙප් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත් සමහර විට
ෙරොනී ද ෙමල් මහත්මයාෙග් ආශිර්වාදය ලබා ෙගන ද ෙකොෙහේද
මට ෙපෙනන්ෙන් ෙම් "මන්දිර බදු" කියන ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන්. බදු අය කිරීම පිළිබඳව ආර්ථික විද්යාෙව් මූල ධර්මවත්
ෙනොසලකා නිකම්ම බද්දක් ගහන්නම් වාෙල් බද්දක් ගහලා. වර්ග
අඩි 5,000ට වැඩි නිවාසවලට බදු ගහන රටක් ෙලෝකෙය්
ෙකොෙහේවත් ඇත්ෙත් නැහැ. බදු ගහන්න ඕනෑ නම් කම තිෙබනවා.
අපට අෙප්ම අත් දැකීම් තිෙබනවා. අපට ධන බද්දක් අය
කරන්න පුළුවන්. එතෙකොට ඒක සියලු ෙදනාටම බලපානවා.
මිලියන 10කට වැඩිය තිෙබන අයට සියයට භාගයක් ෙගවන්න
කියන්න පුළුවන්. ඒක ඔක්ෙකෝටම බලපානවා. නමුත් ෙම් විධියට
ෙතොරාගත්ත ෙගවල් 1000කට විතරක් බද්දක් අය කරනවාය
කියනෙකොට, දැන් ඒකට අතුරු පශ්න ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඊළඟට
වලව්වලට බදු අය කරන්න යනවා. අද වලව්වලට ආදායම් නැහැ.
හැබැයි, වටිනාකම තිෙබනවා. ඒත් ඒ මිනිසුන්ට ආදායමක් නැහැ.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒක දන්නවා. පරණ වලව්වල
ජීවත්වන අයට විශාල ආදායම් මාර්ගයක් ඇත්ෙත් නැහැ. හැබැයි,
වලව්ෙව් වටිනාකමක් තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඒ බද්දට නම්
කිසිම සාධාරණ පදනමක් ඇත්ෙත් නැහැ. එය අවිචාරාත්මක
බද්දක්. ෙම්වා කරන්න පුළුවන් කම තිෙබනවා. නවීන බදු කම
තිෙබනවා. ධන බද්දක් අය කරන්න පුළුවන් සියයට භාගයක
පමණ වටිනාකමක් අරෙගන. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා
පැහැදිලිවම කියන්න පුළුවන් ෙමය ෙතෝරා ෙබ්රාෙගන, target
කරලා අය කරන්න හදන ''ෛවරී බද්දක්'' කියලා. ඒක ටිකක්
ෙහොඳ මදි කියලායි මම කල්පනා කරන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

සංෙශෝධනය කරන්නම් අපි. [බාධා කිරීම්]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඔව්. ඒ නිසාමයි මම කියන්ෙන් ඒක අසාධාරණයි කියලා.
බද්දක් පනවනෙකොට ඒක සමස්තයටම බලපාන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම, පසු ගිය අවුරුදු 10ක කාලය තුළ අය වැය
වාර්තාවලින් ඉදිරිපත් කරපු කාරණාවක් තමයි, අවුරුදු 10 ඇතුළත
ඇති වුණ ශීඝ ආර්ථික වර්ධනයත් එක්ක විශාල ආදායම්
පරතරයක් තිෙබනවාය කියන එක. ජනාධිපතිතුමාෙග් නිදහස් දින
කථාෙව්දී පධාන වශෙයන් ඒ කාරණය - ආදායම් පරතරය - මතු
කරලා ෙපන්වූවා. ආදායම් පරතරයක් තිෙබන ෙකොට අලුත් පශ්න
සමාජෙය් ඇති ෙවනවා. අධිකරණ ඇමතිතුමාට තමයි ඒවාට මුහුණ
පාන්නට සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ඉතින් ඒකට තිෙබන සූතය ෙමොකක්ද?
ආර්ථික විද්යාවට අනුව ඒ බදු මාර්ග තුලනය කරන්න ඕනෑ. බදු
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පරතරය අඩු කරන්න ඕනෑ. ඒකට කම සහ විධි තිෙබනවා. එෙහම
කිව්වාට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ දවස් 20කින් ෙම්
කියන කාරණා වහාම ඉටු කරන්න ඕනෑ කියලා. මම හිතන
හැටියට එය යළි සලකා බලා, කථා බහ කරලා තීරණය කරන්න
ඕනෑ.
ගරු රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා පැහැදිලි කාරණා
ෙදකක් නිශ්චිත වශෙයන් මතු කරලා තිබුණා. එකක්, ණය පිළිබඳ
කාරණාව. එම වාර්තාෙව් මූලික කාරණාව වශෙයන් මම ඒක
පිළිගන්න කැමැති නැහැ. එතුමා කියා තිෙබනවා, මීට කලින්
වාර්තාවල තිෙබන සම්පූර්ණ ණය පමාණය අඩුෙවන් තමයි
ගණන් බලලා තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒකට ෙහේතු කියලා තිෙබනවා.
ඒ ෙහේතු ෙමොනවාද? බැංකු විසින් පිට රටින් ගන්නා ලද ණය
ෙමයට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ, ෙවනත් ආයතන බැංකුවලින් ගත්ත
ණය
ෙමයට
ඇතුළත්
ෙවලා
නැහැ,
භාණ්ඩාගාරය
Guaranteesවලින් ලබා ගත්ත ඒවා ෙමයට ඇතුළත් ෙවලා නැහැ
කියන එක. ෙම්ක Budget එකක්. Budget එකක් තිෙබන්ෙන්
Estimates අනුව. ආදායම හා වියදම estimate කරලා තිෙබනවා.
Budget framework එකට ඒවා ඇතුළත් ෙවන්ෙන් නැහැ.
Consolidated Fund එෙක් ඒවා විතරයි ඇතුළත් ෙවන්ෙන්. එතුමා
ඒක ෙනොදැන එෙහම කිව්වාද කියන්න මම දන්ෙන් නැහැ.
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරු හරියාකාරව එතුමාට මග ෙපන්වීමක්
කරලා නැහැ. Estimates වලට අනුව පමණයි මුදල් ෙපන්වන්ෙන්.
අෙනක්
මුදල් ෙවනම ෙපන්වලා තිෙබනවා. ඒවා ෙමයට
සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අය වැය පරතරය සියයට 4ක්, සියයට
6ක් එනෙකොට ඒ මුදල් ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙවනම ගණන්
බලන්න පුළුවන්. ඒ මුදල් අය වැයට බද්ධ කරන්න පුළුවන් කමක්
ඇත්ෙත් නැහැ. මම හිතන හැටියට
ඒ සම්බන්ධ වැරැදි
මඟෙපන්වීමක් කරලා තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එම නිසා ඒ
කාරණාව නිවැරැදි ෙවන්න ඕනෑ.
ෙමම ණය ගන්නා ලද වකවානුව තිෙබන්න ඕනෑ. ණය ගන්න
එක ෙහොඳ නැහැ. නමුත් ණය ෙනොගන්න රටක් ඇත්ෙත් නැහැ.
ඇමරිකාව ණය ගන්ෙන් චීනෙයන්. කවුරුත් ණය ගන්නවා.
අපටත් ණය ගන්න ෙහේතු තිබුණා. විෙද්ශීය ආෙයෝජන නැත්නම්
අපට ණය ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. එදා ඒ ණය ගන්න අවස්ථාෙව්
අපට අභිෙයෝග ෙදකක් තිබුණා. එක පැත්තකින් යුද්ධයක්
තිබුණා. අෙනක් පැත්ෙතන් 2007 ඉඳලා 2014 ෙවනෙතක් අවුරුදු
7ක් ආර්ථික අර්බුදයක් තිබුණා. ඒ තත්ත්වය යටෙත් කාෙගන් හරි
ණය ගන්න ඕනෑ. සමහර අවස්ථාවල සියයට 6 ෙපොලියට ණය
ගත්තා වැඩියි කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙබොෙහෝ ණය
අරෙගන තිෙබන්ෙන් සියයට 1ක, සියයට 2ක, සියයට 3ක,
සියයට 4ක ෙපොලියට. කීපයක් තමයි සියයට 6 ෙපොලී පමාණයට
අරෙගන තිෙබන්ෙන්. සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ ණය manage කරන්න
පුළුවන් විධියට තමයි අරෙගන තිෙබන්ෙන්. They are
manageable and affordable. ඒ නිසා ජනතාව බය කරන්න
ෙදයක් නැහැ. අෙප් ආර්ථිකය කඩා වැෙටන තත්ත්වයක් ඇත්ෙත්
නැහැ. ඒ පැත්ෙතන් බලනෙකොට ඒ කාරණාව අපි හරියට කරලා
තිෙබනවා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

තව කාලය ඕනෑ ද?

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

තව කාලය තිෙබනවා ද?
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් විනාඩි 10ත් අරෙගන ඔබතුමා කථා
කරන්න.
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පගතිශීලි බදු කමයක් අෙප් රෙට් ඇති කරන්න කියලා. අපි ෙම්
කාරණය කලින් ආණ්ඩුවටත් කිව්වා. අපි ෙම් කාරණය අමාත්ය
මණ්ඩලෙය්දී, පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායෙම්දී, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී
දිගින් දිගටම කිව්වා. ඒත් ඒකට ඇහුම් කන් දුන්ෙන් නැහැ. දැන්
ආණ්ඩුව ෙවනස් ෙවලා තිෙබන තත්ත්වයක් යටෙත් ඒ කාරණය
යළිත් මතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක අවශ්යයි.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

මම මිනිත්තු කීපයකින් අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Mahinda Amaraweera is left with eight
minutes. You can take that time.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ණය පිළිබඳ කාරණාව
ගැන කථා කරනවා නම්, අපට එදා ණය ගන්න තැනක් නැති ෙවන
ෙකොට චීනය විතරයි හිටිෙය්. අද අපට විෙව්චන කරන්න පුළුවන්
චීනෙයන් ණය ගත්තා කියලා. ඇෙමරිකාවත් ණය ගත්ෙත්
චීනෙයන්. අපි විතරක් ෙනොෙවයි. මුළු ලතින් ඇෙමරිකානු රටවල්
33ම ණය ගන්ෙන් චීනෙයන්. ෙලෝක ආර්ථික රටාව ෙවනස්
ෙවලා. ඒක අලුත් සාධකයක්. අපි ෙවනත් තැන්වලින් ණය ගන්න
අකැමැති හන්දා චීනෙයන් ණය ගත්තා ෙනොෙවයි. මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා විෙශේෂ ඇල්මක් චීනයට දක්වපු නිසා
චීනෙයන් ණය ගත්තා ෙනොෙවයි. ඒක පවතින ෙලෝක යථාර්ථය.
ඇෙමරිකාෙව් ඔබාමා චීනයට යනවා නම් ණය ගන්න, ඒ තමයි
පවතින ආර්ථික යථාර්ථය. [Interruption.] You do not know.
ණය ගන්නවා. You know a little about it. Learn your
economics before you talk about it. අරෙගන බලන්න,
“Newsweek” ආදී සඟරාවල ඒ ෙතොරතුරු තිෙබනවා. American
literature අරෙගන කියවලා බලන්න. ආර්ථිකය කඩා වැටුණු
ෙවලාෙව් stimulus එකකට, ආර්ථිකය පණ ගැන්වීමට liquid
cash ගන්න සිද්ධ වුණා. තමුන්නාන්ෙසේ දැන ගන්න, ෙලෝකෙය්
තිෙබන ෙඩොලර් පමාණෙයන් තුෙනන් එකක් අද තිෙබන්ෙන් චීන
ආර්ථිකය තුළ කියන එක. ඒක තමයි ඇති වුණ ෙවනස. චීනෙයන්
අපි ණය ගත්ෙත් ඒ තත්ත්වයන් යටෙත් මිසක් ෙවනත් කාරණාවක්
නිසා ෙනොෙවයි. ණය ගැනිෙම් කාරණාව අපට පාලනය කරන්න
පුළුවන්.
රනිල් විකමසිංහ එදා අගමැතිතුමා හැටියට හිටපු කාලෙය්
පනතක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, Fiscal Management
(Responsibility) Act එක. ඒ සීමාව තුළ තමයි ෙම් ණය අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. 2001 ෙවන ෙකොට ඒ සීමාව සියයට එකසිය ෙදක
පැන්නා. දැන් සියයට හැත්තෑඅටයි. Treasury guarantee
කියන්ෙන් සල්ලි ෙදන එකක් ෙනොෙවයි. ඒක guarantee එකක්
පමණයි. ඒක ෙකොෙහොමද අය වැයට ඇතුළු කරන්ෙන්? ඒක
guarantee එකක්. ඒක ණය දීමක් ෙනොෙවයි ෙන්. මම දන්නවා,
මුදල් ඇමතිතුමා ගණකාධිකාරිතුෙමක් කියලා. The Hon.
Minister is a chartered accountant. But, ඒක පමාණවත් නැහැ.
ආර්ථික විද්යාවත් ටිකක් දැන ගන්න ඕනෑ.
අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමාත් ඒ වාෙග්ම කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමාත් ෙදන්නාම ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න නිසා කියන්න
ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. දිගින් දිගටම අපි ඉල්ලා සිටියා, විශාල
වශෙයන් අෙප් රෙට් තිෙබන ආදායම් පරතරය අඩු කරන්න

අෙප් රෙට් ඉන්න ආර්ථික විද්යාඥයන්, සමාජ විද්යාඥයන්
සියලු ෙදනා එකට එකතු ෙවලා හදාපු ෙකොමිෂන් සභා වාර්තාවක්
තිෙබනවා. Taxation Commission එෙක් Report එකක්
තිෙබනවා. ඒ Report එෙක් ෙහොඳ මඟ ෙපන්වීමක් කරලා
තිෙබනවා. මම විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙගනුත්, කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමාෙගනුත් ෙම් කාරණය ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ Report එක
පකාශයට පත් කරලා නැහැ. භාණ්ඩාගාරය අවුරුදු ෙදකක් තිස්ෙසේ
ඒක යට ගහලා තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඒක ෙගන්වා ගන්න
බලන්න. ඒක ෙම් රෙට් ඉන්න ඉහළම මට්ටෙම් ආර්ථික
විද්යාඥයන් විසින් අෙප් රෙට් පගතිශීලි බදු කමයක් හදන්න ඕනෑ
කියලා හදපු වාර්තාවක්. ඒක කාටත් සාධාරණ වාර්තාවක්. අන්න
ඒ වාර්තාව අරෙගන බලන්න. ඒක වහාම කියාත්මක කරන්න
කියන එක ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ඉදිරිය සඳහා ඒ වාර්තාෙවන්
ෙහොඳ මඟ ෙපන්වීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව ලබා ගැනීම
අපි සටන් කරලාත් කර ගන්න බැරි වුණු ෙදයක්. ඒ නිසා,- [බාධා
කිරීමක්] මම ජනාධිපතිතුමාට ඒ ගැන කිව්වා. එතුමා මෙගන්
පිටපතක් ඉල්ලුවා. මෙග් ළඟ පිටපතක් නැහැ. මම ඒ පිටපතක්
ජනාධිපතිතුමාට ලැෙබන්න මාර්ගයක් සකස් කළා. ඒක ඉතාම
වැදගත් කාරණාවක්. ෙමොකද, බදු පතිපත්තියක් සකස් කිරීම
අත්යවශ්යමයි.
අද ෙලෝකෙය් ආර්ථික ක්ෙෂේතෙය් මතු ෙවච්ච පධාන
පශ්නයක් තමයි, inequality කියන කාරණය. දුප්පත්කම දැන් අඩු
ෙව් ෙගන යනවා. දුප්පත්කම දැන් සියයට 6ට අඩු ෙවලා. නමුත්
ඒකට අලුත් පශ්නයක් එනවා, social inequality කියලා. ඒක මහ
විශාල බරපතළ පශ්නයක්. ෙම් අපරාධ රැල්ල පිටි පස්ෙසේ
තිෙබන්ෙන් ඒ කාරණාව. තමුන්නාන්ෙසේට ෙහට අනිද්දා ෙවන
ෙකොට සිද්ධ ෙවනවා, අකමැත්ෙතන් ෙහෝ එල්ලුම් ගහ කියාත්මක
කරන්න. එල්ලුම් ගහ කියාත්මක කිරීම ගැන මම නම්
පතිපත්තියක් හැටියට විරුද්ධයි.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

එල්ලුම් ගහ දැම්මා කියලාත් හරි යන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

එයින් පශ්න විසෙඳන්ෙන් නැහැ. නමුත් විෂමතාවක් inequality එකක් - තිෙබනවා. ඇති - නැති පරතරය විශාල
වශෙයන් පුළුල් ෙවලා, පසු ගිය අවුරුදු දහෙය්. ඒ නිසා ඒකට
Mansion Tax දාලා හරි යන්ෙන් නැහැ. රවි කරුණානායක
මැතිතුමා කිව්වා, Mansion Tax ගහන්න ෙහේතුව විශාල වශෙයන්
ෙහොර ජාවාරම් කරලා ලබා ගත්ත සල්ලිවලින් හදපු නිවාස
තිෙබන නිසා කියලා. ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒවා
ෙහොයන්න පුළුවන්. ෙහොයලා බලලා back duty ගහන්න පුළුවන්.
කළු ආර්ථිකය නිල ආර්ථිකයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒ
සල්ලි ගැන ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙහොයලා බලන්න
පුළුවන්. ඒවාට විධි කම, විද්යාත්මකව ෙහොයන මාර්ග තිෙබනවා.
එෙහම නැතිව අර අහිංසක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහත්තයාෙග්
වලව්වටයි, තවත් වලව්වලටයි ෙම් බදු ගහලා හරි යන්ෙන් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව

515
[ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා]

සමහර වලව්වල අය එදා ෙව්ල කන්න නැතිව ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන් ඉන්ෙන්. හැබැයි, වලව්ෙව් වටිනාකම ෙලොකුවට
තිෙබනවා. අද නවීන බදු කම තිෙබන කාලෙය් වැඩවසම් කමෙය්
බදු ගහන්න යන්න එපා. ඒක රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාට
ගැළෙපන්ෙන්ත් නැහැ; අෙප් මානවවාදී ජනාධිපතිතුමාට
ගැළෙපන්ෙන්ත් නැහැ. අන්න ඒ නිසා ඒ කාරණා ෙදක ෙකෙරහි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. මම
මීට වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Vasudeva Nanayakkara.
You have 12 minutes .

තමුන්නාන්ෙසේලා සීනිවල මිල අඩු කළා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ
ෙදයක්. අපි ඉල්ලා හිටියා, අත්යවශ්ය දව්ය 10ක මිල අඩු කරන්න
කියලා. අපි අන්තිමට බැරි තැන අත්යවශ්ය දව්ය පහකවත් මිල අඩු
කරන්න කියලා ඉල්ලා හිටියා. කාෙගන්ද? අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතාෙග් රජෙයන්. ඒක අපිට ලැබුෙණ් නැහැ. අපි දිගටම
ඉල්ලුවා. නමුත් ලැබුෙණ්ම නැහැ. එෙහව් අපිට ෙම් අත්යවශ්ය
දව්ය 13ක මිල තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කළාම ඒක පීති ෙඝෝෂා
පැවැත්වීමට ෙහේතුවක්. ෙමොකද, ඒක අෙප් ඉල්ලීමක්. ෙම් ජනමත
බලපෑමට අෙප් ශක්තියත් එකතු ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කෙළේ අෙන්පිඬු සිටාණන් කළා වාෙග්
වැඩක් ෙනොෙවයි.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

හැටඑක් ලක්ෂයයි, පනස්හත් ලක්ෂයයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

[අ.භා. 5.29]

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දින සියෙය්
ෙහෝරාව. දින 100ක් ඇතුළත කරන්න ලෑස්ති කර ගත්ත වැඩ
ෙගොඩාක් තිෙබනවා. ඒ අතෙර් ඉතා වැදගත් ෙදයක් තමයි,
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම සහ ජනාධිපති කමය ෙවනස්
කිරීම. ෙම් ෙදක එකට සම්බන්ධයි. ෙම් ෙදක එකට ගමන් කරන
බල තන්තයක ව හය තුළයි ස්ථානගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා දින 100ක් ෙනොෙවයි, දින 200ක් ෙහෝ අරෙගන ෙම් වැඩ ටික
ඉවර කරලා දමන්න. වැඩ ටික ඉවර කරලා දාලා ඊට පස්ෙසේ අපි
ඡන්දයකට යමු. තමුන්නාන්ෙසේලා ඇත්තටම දින සියයට සීමා
කරෙගන ෙම් හදිසි ෙවන්ෙන් ඊළඟ Budget එක ෙගෙනන්නයි.
මට ෙපෙනන්ෙන් එෙහමයි. ෙම්ක ෙම් තුන් මාසෙය් Budget
එකක්. තමුන්නාන්ෙසේලා මහ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙගෙනන්න
යන්ෙන් ඇත්ත Budget එක.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு
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குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඒ Budget එකත් ටිකක් පමාද කරන්න.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම ඒ නිසාමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ඒ Budget එක
පුළුවන් තරම් පමාද කර ගන්න පුළුවන් නම් ඒක අපිට ෙලොකු
ෙදයක් කියලා. ඇයි, අපි එෙහම කියන්ෙන්? නරක අනාගත
වාක්යයක් අපි කියන්ෙන් ඇයි? ෙමොකද, අපි දැකලා තිෙබනවා,
“Regaining Sri Lanka” වැඩසටහෙන් තිෙබන අන්තර්ගතය.
ෙලෝකය පුරාම සංවර්ධිත රටවලත් දැන් තිෙබන්ෙන් කප්පාදුව.
හැම තැනම කප්පාදුව කියාත්මක වන්ෙන්. මිනිසුන්ෙග් මූර්ත
වැටුප්වල කප්පාදුව, පහළ තලෙය් ඉන්නා වූ අතිවිශාල
බහුතරයකෙග් මූර්ත ආදායම්වල කප්පාදුව, ඒ අතර ඩිව්
ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඉහළට සංෙක්න්දණය වන
වස්තු සම්භාරය. දැන් ෙම් තත්ත්වය යටෙත් ෙමහි තිෙබන්න
ෙවන්ෙන්ත් කප්පාදුව තමයි. අපි ෙපොඩ්ඩක් ෙම් ගැන කල්පනා
කරලා බලමු.

හැටඑක් ලක්ෂයක හා පනස්හත් ලක්ෂයක ජනතාව
ඒකාබද්ධව කරපු ඉල්ලීම තමයි ෙම් බඩු වල මිල අඩු කිරීම.
නමුත් ඒ අතර බලන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. සීනි ෙහොඳ
උදාහරණයක්. එක පැත්තකින් අපි තීරු බදු අඩු කළාම සීනිවල
මිල අඩු ෙවනවා. ෙද්ශීය වශෙයන් අෙප් සීනි කිෙලෝ එකක
නිෂ්පාදන වියදම රුපියල් 80යි. එතෙකොට උක් ෙගොවීන්ට අපිට
ෙදන්න වනවා, විකුණුම් මිලක්. ඒ, දැන් තිෙබන cost of
production එක අනුව ෙගවන රුපියල් 80 ෙනොෙවයි. එතෙකොට
cost of production එකට අඩුෙවන් විකුණන්න වනවා. ඇයි? මුළු
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේම අඩු මිල සීනි තිෙබනවා. අඩු මිල සීනි මුළු
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේම තිෙබන ෙකොට අෙප් රජෙය් සංස්ථාෙව්
නිෂ්පාදනය කරන සීනි වැඩි මිලට විකුණන්න බැහැ ෙන්;
විකිෙණන්ෙන් නැහැ ෙන්.
ඒ නිසා ඒවා අඩු මිලට විකුණන්න නම්, subsidy එකක්
ෙදන්න ෙවනවා. මම කියන්ෙන් ෙම්වා ඔක්ෙකෝම කරන්න
ෙවනවා කියලායි, සීනි නිෂ්පාදනයක් තියා ගන්න වුෙණොත්. දැන්
බලන්න, එකකට එකක් සම්බන්ධ ෙවන හැටි. සීනි මිල අඩු කළා.
ඊළඟට, අෙප් උක් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න ඕනෑ. ඒකට
අපි subsidy එකක් ෙදනවා. ඊළඟට සීනිවල cost of production
එක රුපියල් අසූවයි. ඒ විකුණුම් මිලට ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා
ඒකට subsidy එකක් ෙදන්න ෙවනවා. දැන් බලන්න,
භාණ්ඩාගාරෙයන් වියදම් කරන මුදල ෙකොච්චරද කියලා. ෙම්වා
ඔක්ෙකෝම ගණන් බලලා තිෙබනවාද, සීනි මිල අඩු කරන ෙකොට?
නැහැ ෙන්. ඒකයි මම කියන්ෙන්, ඉතාමත්ම ෙකටි කාලීනව,
මැතිවරණය ජයගහණෙයන් ආපු ජනතාවෙග් බලපෑෙම් සාදය
තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් කියලා. නමුත්
ෙම්වා කරන ෙකොට බලන්න ඕනෑ, ෙකොෙහොමද ඉදිරි කාලයට
ෙම්වා සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්, ෙකොෙහොමද ඒවාට මුහුණ ෙදන්ෙන්
කියලා. එතෙකොට තමයි මම කලින් සඳහන් කළ අෙනක් Budget
එක එන්ෙන්. ඒකයි තමුන්නාන්ෙසේලාට කලබල, තුන් මාසයක්
යන ෙකොට මහ මැතිවරණය තියන්න. හැබැයි මතක තියා ගන්න,
තුන් මාසයකින් පස්ෙසේ එන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් බහුතර රජයක් බව. ඒක මතක තියා ගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙය් තිබුණා, අෙපේල් 23 වැනිදායින්
පසුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරිනවා කියලා.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

නැහැ, එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් වුෙණ් නැහැ. වැඩ කරනවා
කියලායි ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්, දින සියයක් ඇතුළත.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අෙපේල් 23 වැනිදායින් පසුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරිනවා
කියලා අෙප් මැතිවරණ පකාශනෙය් තිබුණා.
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ෙම් අඩු කරපු බඩුවල මිල එෙහමම තිෙබනවාද? ඊෙය් මම
රත්නපුරෙය් ඉඳලා ආවා. රත්නපුරෙය් නම් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි
ඇහැලියෙගොඩ තිබුණා. ෙම්ක හරි අසමාන තත්ත්වයක්. ෙම් ගැන
ෙසොයා බලා නියාමනය කරන්න ඕනෑ. ෙම් අඩු කරපු මිල ගණන්
හැම පෙද්ශයකම ජනතාවට පෙයෝජනවත් ෙවනවාද කියලා
බලන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට යන්තණයක් නැහැ ෙන්. ඒක ෙන්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පාරිෙභෝගික ෙසේවා අධිකාරිය තිෙබනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක හරි. එෙහම කිව්ෙව්, ෙවන එකකට ෙනොෙවයි. දින සියය
ඇතුළත ෙම් ෙද්වල් කරනවා කියලායි කිව්ෙව්. ෙම්වා ෙමොකුත්
ෙනොකර අෙපේල් 23 වැනිදායින් පසුව පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා
හරිනවා කියලා ෙනොෙවයි ෙන් කිව්ෙව්. ඉතින් ෙම්වා කර ගන්න
බැරි වුෙණොත් අපි උසාවිෙය්දී කල් ඉල්ලනවා වාෙග් date එකක්,
ෙදකක් ඉල්ලන්න පුළුවන් ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Labour Relations)

පුළුවන්, පුළුවන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මම කියන්ෙන් ඒකයි.
ඊළඟට, මම කියන්න යන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. "හංසයා"
ලකුණට ඡන්දය දීපු මාෙග් මිතෙයක් ඉන්නවා, තිස්ස ද සිල්වා
කියලා සිවිල් ඉංජිෙන්රුවරෙයක්. මිනිහාෙග් චර්යාව ගැන
කියනවා නම්, අෙත් සල්ලි තිබුණාට මිනිහා රජෙය් ෙරෝහලට
ගිහිල්ලා තමයි ෙබෙහත් ගන්ෙන්; මිනිහා තමයි කඩ ෙපොළට
ගිහිල්ලා බඩු මිලදී ගන්ෙන්. තිස්ස ද සිල්වා "හංසයා" ලකුණට
ඡන්දය ෙදන අතර මටත් කිව්වා, "හංසයා" ලකුණට ඡන්දය
ෙදන්න කියලා. තිස්ස ද සිල්වා ෙම් ළඟදී මට හමු වුණා. මිනිහා
හෘදයාබාධයට ෙබෙහත් ගන්න යන්ෙන් කළුෙබෝවිල ෙරෝහලට. ඒ
ගියාම එයාෙග් clinic එක - සායනය - ඉවර වුණාට පස්ෙසේ
ෙදොස්තර මහත්මයා කිව්වාලු, "ඒ ෙබෙහත් වර්ග නම් ෙමෙහේ
නැහැ" කියලා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව
පත් වුණු හැටිෙය් සියලුම ෙබෙහත් වර්ග සැපයිය යුතුව තිබුණාය
කියලා. ඒක ෙනොෙවයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ඊළඟට, සෙතොසට
ගියාම අඩු මිලට සහල් නැහැ; අඩු මිලට මාළුත් නැහැ. ෙමෙහම
කිව්ෙව්, හංසයාට ඡන්දය දීපු තිස්ස ද සිල්වා.
එතුමා ඉතා වැදගත් එක ෙදයක් කිව්වා. ෙම් ෙහොරකම් අල්ලන
එක ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොමත් කළ යුතුමයි. ඒක ෙකොෙහොමත් කළ
යුතු ෙදයක්. ෙහොරකම් අල්ලනවා කියන්ෙන්, නීතිය කියාත්මක
කිරීම ෙන්. ඒක ගැන ඒ තරම් විශාල කථාවක් ඕනෑ නැහැ. ඒක
කරන්න. හැබැයි මහජන පහසුකම් විපරම් කමිටුවක් හදන්න.
දූෂණ විපරම් කමිටුවක් හදනවාට වඩා මහජන පහසුකම් විපරම්
කමිටුවක් හැදීම සුදුසුයි කියලා තිස්ස ද සිල්වා කියා සිටියා. මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙයෝජනා කරනවා, අපි මහජන පහසුකම්
විපරම් කමිටුවක් හදමු කියලා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

පාරිෙභෝගික ෙසේවා අධිකාරිෙයන් ඒවා බලන්ෙන් නැහැ ෙන්.
එතැනට පැමිණිල්ලක් ලැබුෙණොත් ඒක විභාග කරන එක ෙන්
කරන්ෙන්. යමක මිල වැඩියි කියලා, එක්ෙකෝ එහි expiry date
එක පහු ෙවලා කියලා, එක්ෙකෝ ඒෙක් යම් කිසි දුර්වලතාවක්
තිබුණා කියලා, ෙසේවාෙව් යම් කිසි අඩුවක් තිබුණා කියලා
පැමිණිලි ලැබුෙණොත් ඒවා ගැන ෙන් එතැන විභාග කරන්ෙන්. ඒ
නිසි
නිසා මහජන පහසුකම් ගැන ෙසොයා බැලීම සඳහා
යන්තණයක් අවශ්යයි.
ඊළඟට මම කියන්න හැදුෙව් ෙම් බදු පිළිබඳවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳ බදු ටිකක් ගහලා තිෙබනවා. ෙම් බදු
ෙමොනවාද කියලා මම කියන්න යන්ෙන් නැහැ, විශාල බදු
තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් ෙම් බදුවලට අහු ෙවන ඔක්ෙකෝම අය
සියයක් විතර ඇති. සියෙදෙනක් විතර තමයි ෙම් බදුවලට අහු
ෙවන්ෙන්. ඒ ඔක්ෙකෝම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිවාදී
ධනපතියන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පතිවාදී ධනපතියන්ට ෙහොඳ බදු
ටිකක් ගහලා තිෙයනවා. මම නම් හරිම කැමැතියි. මම ඒ ගැන
මෙග් සතුට පළ කරනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අපටත් ෙලඩ දාපු මිනිස්සු.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ෙගොල්ලන් අපටත් ෙලඩ දාපු මිනිස්සු.
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පතිවාදී ධනපතියන්ට විශාල
වශෙයන් බදු ගැහුවාට අපි ෙබොෙහොම කැමැතියි.
හැබැයි මතක තියා ගන්න, ඕනෑ ෙද් ඒක ෙනොෙවයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා රටට ෙපන්වන්න හදන්ෙන් “අපි බදු ගැහුෙව්
ධනපති පන්තියට විරුද්ධවයි ” කියලා. ඒක ෙබොරු. ධනපති
පන්තියට විරුද්ධව බදු ගහනවා නම් ඔෙහොම ෙනොෙවයි ගහන්ෙන්,
ඔයිට වඩා ෙලොකු කුට්ටියක් එකතු කර ගන්න තිබුණා. එෙහම බදු
ගහන්ෙන් ෙමන්න ෙමෙහමයි. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා
දැන් ඒ ගැන ටිකක් කිව්වා.
සමාජවාදී ජනතා ෙපරමුණ වශෙයන් අෙප් ඉල්ලීමක් තිබුණා,
අෙප් රජෙයන්. රජෙය් ආදායෙමන් සියයට 80ක් වක බදු
තිෙබනවා. සෘජු බදු තිෙබන්ෙන් සියයට 20යි. අපි කිව්වා ෙම්ක
ෙවනස් කරලා වක බදු සියයට 60ක් කරන්න, සෘජු බදු සියයට
40ක් කරන්න කියලා. ඒක කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂෙය්
ඉන්න කාලෙය්වත් කවදාවත් ෙයෝජනා කෙළේවත් නැහැ, ඒක

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා]

ෙයෝජනා කෙළේත් අපි ෙන්. ඒ ෙමොකද? තමුන්නාන්ෙසේලා ධනපති
පන්තිය ෙවනුෙවන් ඉන්න නිෙයෝජිතයින් නිසා. ඒ නිසා කවදාවත්
තමුන්නාන්ෙසේලා සෘජු බදු වැඩි කරන්නට ෙයෝජනා කරන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසාම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට වුවමනා වුෙණ් ධනපති
විෙරෝධී සංදර්ශනයක් දමන්න. ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
බදු ගැහිල්ෙලන් කෙළේ. ඒ බදු ගහලා තිෙබන්ෙන් ධනපති
පන්තියට ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන වශෙයන්
අරියාදු කළ ධනපති පතිවාදී පිරිසකට. ඒ නිසා අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලනවා බදු අභියාචනා ෙකොමිෂන් සභා
පනතත් එළියට අර ෙගන ඇවිල්ලා ෙම් විධියට සමාජ
සාධාරණත්වය ගැන කතා කරන්න කියලා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ජනාධිපතිතුමා-ෛමතිපාල සිරිෙසේන ගරු
ජනාධිපතිතුමා- 67වන ජාතික නිදහස් දිනෙය්දී කිව්වා, ෙම්
තිෙබන දරිදතාව අඩු කිරීම තමයි තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය කියලා.
දරිදතාව, ඇති නැති පරතරය අඩු කිරීම ගැන එතුමා කථා කළා.
ෙමතුමාත් කතා කළා ඇති නැති පරතරය ගැන. නමුත්
ජනාධිපතිතුමා කතා කළා ඇති නැති පරතරය හා දරිදතාව කියන
ෙදකම අඩු කිරීම පිළිබඳව. ඇති නැති පරතරය අඩු කරන්න
තිෙබන කමය ෙමොකක්ද? දරිදතාව අඩු කරන්න තිෙබන කමය
ෙමොකක්ද? ෙලෝකෙය් කවුරුත් පිළිගත්ත ෙදයක් තමයි අඩු
ආදායම් ලාභීන්ට සෘජු සහන ලබා ෙදන්නට ඕනෑය කියන
කාරණය. ඊළඟට, ඉහළ ආදායම් ලාභීන්ට සෘජු බදු නියම
කරන්නට ඕනෑ. ඔන්න ඔය ෙදක කෙළොත් ෙම් ඇති නැති පරතරය
අඩු ෙවනවා.
ෙමොනවාද ෙම් අඩු ආදායම් ලාභීන්ට ෙදන සහන? ෙහොඳ
පවාහන ෙසේවයක් ලබලා ෙදන්න ඕනෑ, ඒක ලාභය උෙදසා
ෙනොෙවයි ෙසේවය උෙදසා. ෙහොඳ ෛවද්ය ෙසේවයක් ලබලා ෙදන්න
ඕනෑ. අද තිෙබන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට අෙප්
මිනිසුන් යන්ෙන් කැමැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, ෙනොගිහින් බැරි නිසා.
අෙප් මිනිසුන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෛවද්ය ෙසේවයට යන්ෙන්
ෙගදර තිෙබන ෙද්වල් උකස් තියලා. ඇත්තටම මිනිස්සු ෙමොන
තරම් අඩියකට වැටිලා ඉන්නවාද කියලා බලන්න පුළුවන්, ඒ තරම්
වත්කමකුත් නැහැ; ඒ තරම් දුප්පත් ෙවලාත් නැහැ. ෙපෞද්ගලික
ෛවද්ය ෙසේවයට ගිහිල්ලා තිෙයන තුට්ටු ෙදකත් නැති කර ෙගන,
අන්තිමට තමන් විශාල අර්බුදයකට මුහුණ ෙදනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ඇඳ උඩ මැෙරන්නද, ඇඳ යට මැෙරන්නද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඇඳ යට මැෙරනවා ෙවනුවට ඇඳ උඩ මැෙරනවා.
ෛවද්ය ෙසේවයත් ලාභය උෙදසා ෙනොෙවයි ෙසේවය උෙදසා,
අධ්යාපනයත් ලාභය උෙදසා ෙනොෙවයි ෙසේවය උෙදසා කියලයි
මම කියන්ෙන්.
අපි හැම දාම අෙප් ආණ්ඩුවට කිව්වා, අධ්යාපනයට පතිපාදන
වැඩි කරන්න කියා. ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට පතිපාදන වැඩි කරන්න,
පවාහන ෙසේවයට පතිපාදන වැඩි කරන්න කිව්වා. අෙප් ආණ්ඩුව
ඒකට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
තිෙබන්ෙන්ත් ෙපොෙරොන්දුවක් පමණයි. තුන් මාසෙය් අය වැෙයන්
පසුව එන්නා වූ අර ගිනිෙගඩි අය වැෙය්දී -ඒක එන්ෙන් ඡන්දෙයන්
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පස්ෙසේ- ෙම් පශ්නය ඉතිරි ෙවන්ෙන් ෙම් විධියටම පමණයි. ඒ
නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් උද්ෙඝෝෂණ ඇති ෙවනවා. ඊළඟට,
තමුන්නාන්ෙසේලාට අෙනක් සෑම තැනම වාෙග් පාවිච්චි කරන්න
ෙවන්ෙන් එක් පැත්තකින් කප්පාදුව, අෙනක් පැත්ෙතන් මර්දනය.
ඔය ෙදක තමයි අනාගතෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ
ෙවන්ෙන්. -එෙසේ ෙනොෙව්වා! මම ඒකට කැමැති හින්දා කියනවා
ෙනොෙවයි- නමුත් මම දකින අනාගතය ෙමොකක්ද කියලා කියන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලාට සිද්ධ ෙවනවා එක පැත්තකින්
නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කරන්න, ෙම් රෙට් රැකියා ආරක්ෂා කරන්න,
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් වර්ධනය ආරක්ෂා කරන්න, කෘෂිකර්මෙය්
වර්ධනය ආරක්ෂා කරන්න.
නිෂ්පාදනය, කෘෂිකර්මය හා විවිධ අංශ ආරක්ෂා කරන්න සිදු
වනවා. දැන් ඒක කරන එකයි, අෙනක් පැත්ෙතන් තීරු බදු අඩු
කළාම ඒ නිසා අර්බුදයට යන ෙම් නිෂ්පාදන රකින එකයි කියන
ෙම් ෙදකම කරන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය ෙදෙකන් එකයි
ෙතෝරා ගන්ෙන්. අන්තිමට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙතෝරා ගන්ෙන්-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

I will conclude, Sir. මා අවසන් වශෙයන් කියන්ෙන් ෙම්කයි.
ඇත්තටම ෙම්කට කරන්න තිෙබන්ෙන් එකම ෙදයයි. ඒ තමයි
ද්විත්ව මිල කමය කියාත්මක කිරීම. ඒක අපි කිව්වා. රුපියල්
50,000ට අඩු ආදායම් තිෙබන අයට පමණක් සීනි මිල අඩු කළා
නම්, ෙම් බඩුවල මිල අඩු කළා නම් ඉවරයිෙන්. ඒ අයට සීමිත
ආකාරයට සලාකයක් දුන්නා නම් ඉවරයිෙන්. දැන් අද Galle Face
එකට එන සුදු සංචාරකයා පුඩිම් කන්ෙනත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඔය
අඩු කළ පිටි මිෙලන්; ඔය අඩු කළ සීනි මිෙලන්. ඉතින්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් කාවද subsidize කරන්ෙන්? සහන
ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් ඉහළ පන්තියත් ඇතුළත්වයි. ඒක ෙමෝඩ
වැඩක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ද්විත්ව මිල කමයට එන්ෙන් නැහැ. ඒ
ෙමොකද? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවෙළඳ ෙපොළවාදියි. ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ තිෙබන්නා වූ මිල මට්ටම්වලට -

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු මන්තීතුමනි, ද්විත්ව මිල කමය කියාත්මක කරන ෙවනත්
රටවල් තිෙබනවා ද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තිෙබනවා. ෙවනිසියුලාව වාෙග් රටවල ද්විත්ව මිල කමය
කියාත්මක කරනවා. ද්විත්ව මිල කමයක් නැත්නම් අන්තිමට
අපට කරන්න ෙවන්ෙන් අඩු මිලට ඕනෑ නැති අයටත් අඩු මිලට
ෙදන්න ෙවන එකයි. දැන් බලන්න, නිදහස් අධ්යාපනය දිහා. අද
නිදහස් අධ්යාපනෙය් වැඩිම පෙයෝජනය ගන්ෙන් කවුද? ආදායම්
නැති අයද, ආදායම් ඇති අයද? ඉතින් අපට ආදායම් ඇති අයට
කියන්න බැරිද, " ඔයෙගොල්ලන්ෙග් ළමයින් නිදහෙසේ අධ්යාපනය
ලබනවා. ඒක ෙවනුෙවන් බද්දක් ෙගවන්න" කියලා. එෙහම
ෙනොකරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ආදායම් ලබන ඉහළ පන්තිය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින නිසයි.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා කථාව අවසන්
කරනවා. ඇත්තටම ෙම් අපට දුන්ෙන් ජයගහණෙය් පීතිය
නිමිත්ෙතන් ෙපොඩි සාදයක්. සාදය අවසන් වනවා, වැඩි කල්
පවතින්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම සාදෙයන් පසුව එනවා ගිම්හානය.
ඒකට සූදානම් ෙවන්නට අෙප් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්
සියලු ෙදනා ඉතා එක්සත්ව සූදානම් බව ඔබට මතක් කරමින් මා
නිහඬ වනවා.

[5.45 p.m.]
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Mr. Deputy Chairman of Committees, today I am
speaking after three Leftist Veterans. I really do not envy
speaking after the three veterans, whom I always respect.
But, I see today the Leftist Members of Parliament talking
about the Super Gain Tax and the Mansion Tax. You are
the people who should be promoting it, not denouncing it.
You may feel that these are cosmetic ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

We are very happy about it.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Okay. Yes, you said so. I am sorry.
You are saying that these are cosmetic proposals to
show that we are against these so-called "super-rich"
people. Actually, these taxes have been brought because
during the last nine years, a certain group of people who
were close to the then administration were allowed to
make exorbitant profits. People, who were ordinary
professionals and those with a small capital have become
billionaires in a short period of time only because they
were allowed to exploit the system to make exorbitant
profits. So, these people have to be taxed. Many of these
taxes are one-time taxes.
Also, we have taxed casinos, we have taxed betting
and gaming and also liquor manufacturers. These are
three areas in which the then Government supported those
few capitalists to become multi-billionaires in this country
and they have exploited the system without paying the
dues to the Government.

There are people who manipulated the share market, who
started with, maybe, Rs. 10 million and who are
billionaires today. So, these people have to pay up for
what they stole from the system. Therefore, these are the
proposals that we have made so that those dues can be
collected to the Government.
As the Hon. Vasuveda Nanayakkara said, the
difference between the rich and the poor has to be
narrowed. He also said that we always wanted the
indirect taxes to be reduced and the direct taxes to be
increased. I am one person who has always been saying
in this House that the direct taxes should be increased and
indirect taxes should be reduced. As he said, the poor
people also buy sugar and use two spoons in their cup of
tea. The rich man cannot take sugar because he has
diabetes and he does not use sugar at all. So, who is
paying the taxes? We, in our Manifesto said that we
would reduce the duties and the taxes and pass on the
benefits to the people, so that they would have a better
life. To some extent, through the reduction of prices of
13 food items, we have done that. We have done that on
sugar, flour and so many other items, especially on milk
powder . These are essentials of the people. The Hon.
Minister mentioned specifically that the reduction of the
price of flour would benefit the plantation people in a big
way. Similarly, we are people who use black gram or
ulundu to make thosai or ídli for our day-to-day meal.
The tax on black gram was Rs. 110 per kilo and it has
been reduced by Rs. 60. It gives us, the people of Indian
origin or the Tamil people in general, the opportunity to
enjoy more of these food that we like. So, these are things
that have been thought out and proposed.
I heard the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana talking about
the price of parippu. The tax levied on a kilo of parippu
is only Rs. 2. Reducing that Rs. 2 is not going to have an
impact. If it was Rs. 20, we could have reduced it to Rs.
10 and given a concession to the people. - [Interruption.]
No, we do not want to subsidize red lentil, which is
imported. Why should we subsidize a foreign farmer? It
is better to subsidize a local farmer.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

You can subsidize the local consumer.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. R. Yogarajan)

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

They were subsidized by the Government.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

They were subsidized by the then Government to
become rich quickly. They have robbed from the EPF.

522

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

We are prepared to give it to the consumer, but not at
the expense of supporting a foreign farmer. The better
method is to subsidize a local alternative rather than a
foreign farmer. This is why we did not touch parippu.
There has always been consideration for parippu and that
is the reason why the duty on parippu had remained low.
So, there is no way for us to give further concessions.

523

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

As far as fuel is concerned, when a barrel of crude oil
was only US Dollars 110 in the world market, prices were
fixed. When it came down to US Dollars 45 also, the
previous Government was exploiting it; they were making
profit. But, now we have a price formula and we are
going to apply that formula in the future. The people are
not getting any subsidy and we are also not going to
subsidize the Ceylon Petroleum Corporation. They have
to meet the needs of the people of the country, producing
fuel at a fair price based on the crude oil prices, so that
the Government does not lose money. They might have to
subsidize, maybe, kerosene and diesel to keep the
transport cost low, but not necessarily petrol. So, we are
trying to address this in a very prudent manner.
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for devolution of power to the regions so that we all can
live together. But, what happened to that Committee
Report? It was shelved; it was hidden as if it never came
to him. - [Interruption.] Yes. So, that happened to the
Hon. Tissa Vitarana. Just now, the Hon. DEW
Gunasekara spoke about the Report of the Taxation
Commission. You work on a committee, put all your
effort and bring out a report that you think is prudent,
rational and necessary for this country. Then, what
happens? Some so-called "ආර්ථික ඝාතකයා" puts it into
the waste paper basket; all your efforts are wasted.
Then, the Hon. Vasudeva Nanayakkara, just now
mentioned about another document. I did not hear him
properly.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

Your price reduction is temporary.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

It is not temporary. We have reduced prices with the
idea of introducing a formula so that - [Interruption.] No,
we do not say that this is going to be fixed, but we are not
going to exploit it.
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

Tell the people that you have reduced the price of
kerosene temporarily.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

No, Hon. Mahinda Yapa Abeywardena, I am a person
who respects you a lot. In those days, you were a UNPer,
I am told. I have not known you as a UNPer. Yet, I want
to tell you that this is not to cheat the people. What we are
saying is, in the past when the price of a barrel of crude
oil was fixed at US Dollars 110 and it came down to US
Dollars 45, the Mahinda Rajapaksa Government, which
you supported and made representations to - as you said
here - did not listen. At least, today, you are making
representations in the hope that we would listen. That is a
good thing because you gave up hope on them, but you
supported him trying to bring him back to power and you
failed. At least, now you think that your rational thinking
would have an impact on our thinking to act in a rational
way.
The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana and I sat on the AllParty Representative Committee. We produced a Report.
The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana went and presented it to
the former President. All of your leftist parties are willing

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Hate Speech Legislation draft.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Yes, the Hate Speech Legislation. Then, you brought
proposals about the National Anthem. All those were not
regarded. Still, you regret that that regime, which did not
listen to you has been washed out.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

It was regretted because there was a perspective.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

No, there was no perspective; he had no perspective.
He had perspective only for his family, not for this
country.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

No.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

We have, today, a situation where the people feel free
and that they can reconcile among the communities. That
message was given yesterday by His Excellency the
President or the Honourable President, because he does
not want to be addressed as “His Excellency”. The
Honourable President made a speech yesterday, a
beautiful speech, a speech that did not come from
somebody writing it out where he brought and read it.
Somebody else did into write it for him; he spoke from
his heart. That, we appreciate. We feel equal in this
country today, which I did not feel one month ago.
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The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana will bear witness that
in the APRC, I never asked or demanded that we be given
anything special. We only wanted to be treated equally.
That sense of equal treatment we feel today, because of
yesterday's speech. Today’s newspapers carry a news
item stating that after 42 years, the Northern political
representatives attended the Independence Day
Celebrations. Maybe there are a few extremists there also
who are pulling up the Leader, Hon. R. Sampanthan, for
participating in yesterday's programme. But, generally the
people in the North and the East want to live as one.
We were talking about giving more powers under
APRC. I am getting diverted but it does not matter
because these are matters that we have to speak. It is very
relevant in today’s circumstances. But, the previous
Government refused to give powers. They had an election
to show the whole world, but they did not allow the Chief
Minister to function. They had one man above him, the
Governor, who would not allow the Chief Minister to
function. And, then, even if the Chief Minister gave
orders, there was nobody to carry it out because the Chief
Secretary will not function according to the requests of
the Chief Minister. So, the first thing we did was, we
removed the Governor and we appointed a new Chief
Secretary. But, we did not send that Chief Secretary out.
We brought her to Colombo, made her a Secretary to
another Ministry that is relevant to our up-country people.
Now, she is the Secretary to the State Minister of
Plantation Industries. And, today we have three
Secretaries functioning in Colombo with Ministers for
servicing our people. We feel very good.
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Today, we have restored the Ministry of Plantation
Infrastructure Development, which Mahinda Rajapaksa
thought is not necessary. He thought parallel
development is enough and vertical development is not
necessary. For people who are backward, vertical
development is also necessary. Affirmative action has
been accepted all over the world as not distorting
fundamental rights; where a different group of people
who maybe deprived of or given certain facilities or
assistance for their development is affirmative action. So
that, which she thought was necessary, Mahinda
Rajapaksa thought was not necessary.
Finally, what happened at the last Presidential
Election? Ninety per cent of the Muslims voted against
Mahinda Rajapaksa; 80 per cent of the Tamils voted
against Mahinda Rajapaksa - [Interruption.] Right. They
only highlighted the thinking of that regime and today,
they are out. But, you are pleading that we should do
some of the things that you proposed to Mahinda
Rajapaksa and which were not done. Anyway, we will
take it in good spirits. We have already started
implementing many of those proposals. - [Interruption.]
So, we will see.
Sir, during the previous regime, the Members of
Parliament were treated unequally. We, the Members of
Parliament of the Opposition got Rs. 5 million for DCB
but the Members of the Government Parliamentary
Group got Rs. 30 million.
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

A former President, Her Excellency Chandrika
Bandaranaike Kumaratunga, created the Ministry of
Livestock Development and Estate Infrastructure to
service the plantation people. She appointed a committee
under Mr. Gunapala to assess the needs of the plantation
people. Following that committee report, she created the
Ministry of Livestock Development and Estate
Infrastructure and appointed my late Leader, the Hon.
Savumyamoorthy Thondaman as the Minister. That
Ministry was functioning for about one year. After one
year, she said, if this Ministry is to function properly, the
Secretary should be a person who empathizes with those
people. She removed that Secretary, Mr. Gunapala, who
was the architect of that committee and replaced him with
Dr. Prathap Ramanujam, because she thought that if the
Hon. Thondaman has Dr. Prathap Ramanujam, another
person of Indian origin, whose father was a Member of
Parliament in the First Parliament, that would give a team
that can work for those people in a proper manner. So,
that is sincerity of purpose. She was sincere and thought
that that Ministry that was created should really serve
those people. So, because of that she brought in a
Secretary to work with him.

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

No, no.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

It happened. Do not say, “No”, They got that money.[Interruption.] Yes, I do agree. It came through the
Ministry of Economic Development but it went through
certain Members of Parliament of the Government.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

I did not get.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Maybe you were not considered worthwhile giving
that money because you would only gain for yourself or
your party, whereas the SLFPers were given because they
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා]

were organizers of electorates, so that they could build
their political base more effectively. This is unfair. But,
today we have increased the DCB funds from Rs. 5
million to Rs. 10 million for all Members of Parliament.
That is a very fair way of doing things. Giving these
monies for “Gama Neguma”, “Maga Neguma”, and “Divi
Neguma” programmes through their Members of
Parliament alone is biased politics. - [Interruption.] No,
that is biased politics of your former Government and we
are trying to correct that by, at least, multiplying the DCB
and giving it through all Members of Parliament, whether
Government or Opposition.
This Government has introduced a 50 per cent waiver
on agricultural loans because during the bad seasons, the
agriculturalists have suffered. So, we have thought it
necessary to revive the agriculturer by supporting the
agriculturalists.
Similarly, the biggest industry in this country became
pawning. Those days, I know, there were licensed
pawnbrokers and only they were doing pawning. Then,
banks started fighting each other and to compete with
them, the finance companies came in between. When the
price of gold was Rs. 52,000, they were offering advances
of Rs. 55,000. This whole thing crashed when the gold
prices crashed. Many banks almost got into financial
difficulties. The People’s Bank had an exposure of 40 per
cent and they had to reduce. Today, we have the ETI
Finance Limited, which is having a negative balance
sheet. All this is because of that situation. Why was there
a boom in pawning? As the Hon. Minister said, when
people had to buy medicines, they pawned their jewellery.
So, for people to live, they had to pawn their jewellery.
Now, we have given some relief to those who still have
some gold left in the bank by renewing their pawned
tickets, an opportunity to redeem the gold left without
paying any interest. This is a very positive move.
Similarly, the elderly people who live on interest from
deposits have been given a concession, an interest of 15
per cent. That subsidy is going to be paid by the
Government. So, these are all very positive moves.
We have understood many of the issues and problems
that the people are facing and we have tried to address
them. There are many more which I could mention but
due to lack of time, I will conclude now. We have done
something positive and do not worry about our going for
an election in a hundred days. Generally, soon after a
Presidential Election, any political party will try to reap
the benefits through a Parliamentary Election. Give us
also that privilege. Do not deny us that.
Thank you.
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[අ.භා. 6.09]

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පස්ෙසේ කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. ෙම් අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය දිහා බැලුවාම
කියන්න පුළුවන් කිසිම දර්ශනයකින් ෙහෝ කිසිම දුර දැක්මකින්
යුතුව ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනයක් ෙනොවන බව. ෙම්ක ad
hoc, එෙහම නැත්නම් හදිසිෙයන් තීරණ අරෙගන හදිසිෙයන්
ඉදිරිපත් කරපු වැඩසටහනක්. ෙම්ෙක් වැඩසටහන් දිහා බැලුවාම
ඒක ෙහොඳින්ම ෙපෙනනවා. ෙමොකද, දීර්ඝ කාලීනව ෙගන යන්න
පුළුවන් සැලැස්මක් ෙම් අය වැය තුළ නැහැ. අටුව කඩලා පුටුව
හදලා තිෙබනවා. සමහර තැන්වලින් කපලා -යටිතල
පහසුකම්වලින් කපලා- ෙවනත් පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ
වෙග් කරන්න පුළුවන් ෙවනස්කම් කරලා තමයි ෙම් කටයුත්ත
කර තිෙබන්ෙන්.
අය වැය පරතරය සියයට 0.42 කින් අඩු කරලා කියන්ෙන්,
රෙට් ජනතාවට දීර්ඝ කාලීන වාසි ලැෙබන රාජ්ය ආයතන සඳහා
වන වියදම් රුපියල් බිලියන 696 සිට රුපියල් බිලියන 520 දක්වා,
එනම් රුපියල් බිලියන 176ක් අඩු කරලා -කපා හැරලාතිෙබනවා. ඒවා තමයි එහාට ෙමහාට කර තිෙබන්ෙන්. එයින්
ලැෙබන ලාභයක් නැහැ. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා
කිව්වා වාෙග් ලැෙබන එකම ලාභය තමයි ජනතාවෙග් බඩට යමක්
දීලා, බඩ සනසලා ඊළඟ වතාෙව් ඉක්මනින් ඡන්දයකට ගිහිල්ලා
ඒක දිනා ගන්න පුළුවන්ද කියා බලන එක. ඒකටත් අපි සූදානම්
කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා.
යටිතල පහසුකම් ෙවනුෙවන් වන රාජ්ය ආෙයෝජන රුපියල්
බිලියන 576 සිට 399 දක්වා සියයට 30.7කින් අඩු කර තිෙබනවා.
අය වැය හිඟය අඩු කර තිෙබන්ෙන් එෙහමයි. ඒ කියන්ෙන් පසු
ගිය රජය කාලෙය් මාර්ග, ජලය, විදුලිය වෙග් ජනතාවට ලබා දුන්
මූලික සහන කපා දමලා තමයි ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කර
තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි ෙම් අතුරු අය වැය ෙල්ඛනෙය් හරය. මම
දන්ෙන් නැහැ ෙම් හරය ෙකොපමණ දුරට ෙගන යන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද කියලා. මාස තුනකට තමයි ෙම් අය
වැය limit කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් දින 100කට තමයි
ෙම් අය වැය limit කර තිෙබන්ෙන්. එතැනින් එහාට යන්න ෙම්
රජය සූදානම් නැහැ.
ෙම් සංෙශෝධන කරන්න පුළුවන් වුණත්, බැරි වුණත්
එතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල් කළත්, නැතත් එතුමන්ලාට
ෙම් දින 100න් පස්ෙසේ මැතිවරණයකට යන්න ෙවනවා. අපි ඒකට
විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමන්ලා කල් ඉල්ලුෙවොත් අපි කල්
ෙදන්නම්. නැත්නම් අපි සූදානම් ඕනෑම ෙව්ලාවක
මැතිවරණයකට යන්න. ෙමොකද, ෙම් සංෙශෝධන එකක්වත්
කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ජනාධිපතිතුමාෙග් බලතල අඩු
කරන්න කියා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් ගැන කථා
කරනවා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කවදාවත් ඒ
ආකාරෙයන් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
කරනවා නම් ෙම් ව්යවස්ථාව සම්පූර්ණෙයන්ම replace කරන්න
ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් අපි 1972 ජනරජ ව්යවස්ථාව නැවත
බලාත්මක කරමු කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. කෑලි කෑලි repair
කරන්න ගිෙයොත් ෙම් ව්යවස්ථාව එෙහම පිටින්ම කඩාෙගන
වැෙටනවා. ෙම්ක ගලවන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා හදපු ව්යවස්ථාව එෙහන් ෙමෙහන්
ගලවලා කෑලි පුරුද්දන්න පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි; අඩු කරන්න
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පුළුවන් එකක් ෙනොෙවයි. ෙම් කටයුත්ත කරනවා නම් ව්යවස්ථාව
සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කර අලුෙතන් හදන්න ෙවනවා. ඒ නිසා
ෙම්ක ෙවනස් කරන්න ගිෙයොත් අෙප් රෙට් අනාගතයත්, අපි ෙම්
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළත් සම්පූර්ණෙයන්ම අකර්මණ්ය
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා.
පසු ගිය අය වැෙයන් පුනරාවර්තන වියදම් සඳහා ෙවන් කර
තිබුෙණ් සමස්ත වියදමින් සියයට 69යි. ෙම් අතුරු අය වැෙයන්
පුනරාවර්තන වියදම් සියයට 76 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ
කියන්ෙන් ජනතාවට තාවකාලික සහන දීලා ෙම් ටික දවෙසේ කාලා
ෙපොඩ්ඩක් ෙජොලිෙය් තියන්න තමයි උත්සාහ කරන්ෙන්. මට
තිෙබන පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. පසු ගිය අවුරුදු හතරහමාර ඇතුළත, පසු ගිය
අවුරුදු නමය ඇතුළත අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා
කිසියම් දර්ශනයක් මත වැඩසටහන් ෙගන ආවා. විෙශේෂෙයන් කෘෂි
කර්මාන්තය සඳහා. කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා ෙදන්න තවත්
සහනයක් නැහැ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා. ෙමතුමන්ලා දැන්
කියනවා, කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය යන්ත සූත සම්බන්ධව.
ඒ යන්ත සූත අඩු මිලට ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. ඒවා සඳහා බද්දක්
අය කරන්ෙන් නැහැ. කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා අවශ්ය කිසිම
ආම්පන්නයකට ෙම් රෙට් බද්දක් අය කර නැහැ. පසු ගිය කාල
සීමාව තුළම බදු අය කෙළේ නැහැ. ඒ මිලටම තමයි ෙගොවියාට ඒ
උපකරණ ලැෙබන්ෙන්. ඒ විධියට ෙදන්න පුළුවන් සහන
උපරිමෙයන් දීලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුං ඇට වගාව ගැන කථා
කෙළොත් මුළු ලංකාවටම වර්ෂයකට අවශ්ය ෙවන්ෙන් මුං ඇට
ෙමටික් ෙටොන් 25,000යි. අපි පසු ගිය කාලෙය් බලයට එන ෙකොට
ෙමෙහේ නිෂ්පාදනය කරලා තිබුෙණ් මුං ඇට ෙමටික් ෙටොන්
7,000යි. 2013 වර්ෂය ෙවන ෙකොට අපි මුං ඇට නිෂ්පාදනය
ෙමටික් ෙටොන් 21,000ක් දක්වා වැඩි කර, 2014 ෙවන ෙකොට අෙප්
අවශ්යතාව සියයට 100ක්ම සම්පූර්ණ කර තිබුණා. ෙම් ෙවන
ෙකොට හම්බන්ෙතොට මුං ඇට අස්වැන්න ෙනළනවා. ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් ඒ ෙගොවියන්ව විනාශ කළා.
පිට රටින් මුං ඇට ෙගනැවිත් අඩු මිලට දුන්නාම ඒ මිනිසුන්ට
තමන්ෙග් අස්වැන්න විකුණා ගන්න බැරි වීම තුළ තවත් කවදාවත්
ඒ ෙගොල්ලන් මුං ඇට වවන්න ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට
වගාව විනාශ කරපු අය වැයක් ෙම්ක. උඳුවලටත් වුෙණ් ඒකයි.
අවුරුද්දකට මුළු ලංකාවටම උඳු වුවමනා කරන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන්
දසදහසයි. අපි උඳු වගාව කළා. වවුනියාෙව් කළා; මන්නාරෙම්
කළා; පුත්තලෙම් කළා; හම්බන්ෙතොට කළා. ෙම් හැම තැනම වගා
කර අපි උඳුවල අවශ්යතාව සියයට සියයක් සම්පූර්ණ කර තිබුෙණ්.
ඒක සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කළා. ඒ ෙගොවීන් අනාථ කළා. ඉතින්,
ෙම් ෙගොල්ලන් කියනවා, බඩට කන්න දුන්නා කියා. හාල් ෙසේරුව
රුපියල් 100ක් ෙවන ෙකොට බඩට කන්න ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අෙප් රෙට් මිනිස්සුන්ට බතුයි, ෙපොල්
සම්ෙබෝලයි කන්න පුළුවන්ද? ෙපොල් ෙගඩියක් රුපියල් 60යි. හාල්
ෙසේරුවක් රුපියල් 100යි. එෙහම තිබියදී ද අපි ජනතාවට කන්න
ෙදනවා, ජනතාවට සහන සැලසුවා කියා ෙම් ආණ්ඩුව කියන්ෙන්.
ඒ නිසා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක ඇස් බැන්දුම්
අය වැයක්.
මා බදු ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආර්ථික
විද්යාඥෙයෝ සියලු ෙදනාම වාෙග් බදු ගැන කථා කළා.
අගමැතිතුමා කියනවා, ෙම්ක සරදිෙයල්ෙග් අය වැයක් කියා. ෙම්ක
සරදිෙයල්ෙග් අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අංගුලිමාලෙග් අය
වැයක්. ඇඟිල්ලක් කපා ෙගන ෙබල්ලත් කපාපු අය වැයක්.
ඇඟිල්ල කපා ගන්න ගිහිල්ලා ෙබල්ල කැපුවාද, ෙබල්ල කපන්න
ගිහිල්ලා ඇඟිල්ල කැපුවාද කියන එක මා දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ
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ෙහෝ ඇඟිල්ල කපා ෙගන ෙබල්ලත් කැපුවා. ඒ නිසා ෙම්ක
අංගුලිමාල අය වැයක්. අංගුලිමාල අය වැයක් තමයි අපට ඉදිරිපත්
කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් විධියට ගිෙයොත් අංගුලිමාලට අසු වුණු
මනුෂ්යයාට වුණු ෙද් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට වනවා. ඇඟිල්ලත්
කපා ෙගන ෙබල්ලත් කපා ෙගන ආර්ථිකයත් සම්පූර්ණෙයන්
නැති වනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කල්පනා කරන්න.
ෙමෙහම කරන්න එපා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙද්ශපාලන බලය
අවශ්ය වුණයි කියා. බලය ලබා ගන්න. ඒෙක් ඇති පශ්නයක්
නැහැ. මහජනයා ඡන්දය ෙදනවා නම් අපි සියලු ෙදනාම ඒ ජන
මතයට ගරු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන් ඉතාමත්
අවාසනාවත්ත තත්ත්වයකට පත් කර තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට්
විශාමිකයනුයි. අෙප් හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් පිටපත මා ෙගනාවා.
ඒෙක් 24, 25 පිටු බලන්න. 24වන පිටුෙව් 58 ෙඡ්දෙයන්
විශාමිකයන් ගැන කියන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. එහි ගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියා තිෙබනවා සියලුම විශාමිකයන්ට
2015 වන තුරු තිෙබන හිඟ වැටුප සම්පූර්ණෙයන්ම ෙගවන්න
කියලා. 2015 ජූලි මාසෙය් 15වැනි දා වන විට ෙම් සියල්ල
ෙගවලා අවසාන කරන්න කියලා එතුමා තවදුරටත් කියා
තිෙබනවා. ඒ අනුව නම් ෙම් ජනවාරි මාසෙය් සිට විශාමිකයන්ෙග්
වැටුප ෙගවන්නයි තිබුෙණ්. එම අය වැය ෙල්ඛනෙය් 24වන
පිටුෙව් එතුමා තවදුරටත් කියා තිෙබනවා, "වැටුප් හා විශාම වැටුප්
සැකසීම සඳහා කල්ගත වන බැවින් විශාමිකයන්ට මසකට
රුපියල් 2,500ක් හා රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් 3,000ක අන්තර්
දීමනාවක් දැනට ෙගවන්න" කියලා. එය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට
ෙගවන්න කියලාත් එතුමා කිව්වා. ඒ ෙගවීමටම තමයි ඔබතුමන්ලා
ඔය එකතු කිරීම කෙළේ. ෙම් රජය රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල්
5,000ක් ෙදනවා කිව්ෙව් ඒ රුපියල් 3,000ත් එකතු කරලායි.
නමුත්, ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් නම් ඒ රුපියල් 5,000 ෙවනම ෙදනවා
කියලායි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙහේමන්ත රංජන් කස්තුරි
මහත්මයා ඊෙය් පළ වූ පුවත් පතකට ඒ ගැන article එකක් ලියා
තිබුණා. ඒෙක් ඔහු කියා තිෙබනවා, ෙම් වැඩසටහනින්
විශාමිකයන්ට හා රජෙය් ෙසේවකයන්ට විශාල අසාධාරණයක් ෙම්
රජය විසින් කළාය කියලා. ෙම් කාරණය ෙපන්වා දීම ගැන මම
එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අප ෙම් කාරණය දැක්කා. ෙම්ක
මහා අමානුෂික විධියට කරන්න යන මහා අමූලික ෙබොරුවක්
කියන කාරණය අප දැක්කා.
ඔබතුමන්ලා ජනතාවට සහන ෙදනවාය කිව්වා. අප ඉදිරිපත්
කළ අය වැය අනුව 2006ට කලින් විශාම ගිය විශාමිකෙයකුට
මසකට රුපියල් 15,000කට ෙනොඅඩු වැඩිවීමක් සිදු වනවා. අඹු
සැමි ෙදෙදනාම රජෙය් විශාමිකයන් නම් පවුලක වැඩි වීම
මාසයකට රුපියල් 30,000යි. දැන් මුදල් අමාත්යාංශෙය් පකාශය
අනුව එවැනි විශාමිකෙයකුට ෙමම අය වැය මඟින් අතිෙර්කව
ලැෙබන රුපියල් 1,000 සහ අනික් රුපියල් 2,500ක අතිෙර්ක
මුදල සමඟ එකතුව රුපියල් 3,500ක් නිසා ෙදෙදනාටම
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 7,000යි. ෙම්ක දීලා තමයි ෙමතුමන්ලා ෙම්
තට්ටෙම් ෙබර ගහන්ෙන්. විශාමිකයන්ට ෙදන්න තිබුණු
අයිතිෙයන් රුපියල් 23,500ක් අරෙගන, 7,500ක් දීලා ෙම් නිකම්
තට්ටෙම් ෙබර ගහනවා, අපි ෙම්ක කළාය කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කියන්ෙන් අප ෙම්
අංගුලිමාල අය වැය පතික්ෙෂේප කරන බවයි. නමුත්, අප ෙපොදු
එකඟතාවකට පැමිණ තිෙබනවා ෙමතුමන්ලාෙග් දින සියෙය්
වැඩසටහනට සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. ඒ නිසා අප ඒ ගැන
නැවත වරක් කල්පනා කරන්න තීරණය කළ බව පකාශ කරමින්,
මෙග් කථාව සමාප්ත කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Lakshman Yapa
Abeywardena. You have 10 minutes.
[අ. භා. 6.19]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
පසු
ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී උතුරු, නැෙඟනහිර පළාත්ද ඇතුළුව සමස්ත
ජනතාවෙග් එකඟතාව මත -මැතිවරණ පතිඵල අනුව- ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති වුණා. එතුමා
ජනාධිපති ෙවලා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකමට පත්
වුණාම එතුමා අෙප් මන්තී කණ්ඩායෙමන් ඉල්ලීමක් කළා, "දින
සියෙය් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න,
කණ්ඩායමක් හැටියට කටයුතු කරන්න" කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
අය වැය විෙව්චනය කිරීමටත්, කණ්ඩායම ඇතුෙළත්, පිටත්
තමන්ෙග් නිදහස් අදහස් පකාශ කිරීෙම් අයිතිය ලබා දීමටත් එතුමා
ඉඩ පහසුකම් සැලසුවා.
දකුෙණ් බහුතර ජනතාවක් -සියයට 62ක්- මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට ඡන්දය පාවිච්චි කළත්, ශී ලංකාව පුරාම සිටින
බහුතරයක් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ඒ සියලුම ජන ෙකොටස්වල
රාජ්ය නායකයා විධියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පත්
වීම නිසා අතුරු අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීමට වර්තමාන රජයට සිද්ධ
වුණා.
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Factory එෙකන් factory එකට මිල ෙවනස්. වැවිලි කර්මාන්ත
ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග්
ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබන ෙපෝෙතොටුව ෙත් කර්මාන්තශාලාව ෙත් දළු
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 86ක් ෙගවනවා. ඊට ෙමහා පැත්ෙත් තව
කර්මාන්තශාලාවක් තිෙබනවා, ෙරොටුඹ ෙත් කර්මාන්තශාලාව. ඒ
කර්මාන්තශාලාව ෙත් දළු කිෙලෝවකට රුපියල් 65යි ෙගවන්ෙන්.
ෙම් රුපියල් 15 දැන් ආණ්ඩුව ෙදන්න එපා යැ. රුපියල් 15ක
subsidy එකක් factory එකට ෙදන්න එපා යැ. පළාෙතන්
පළාතට, factory එෙකන් factory එකට ෙම් සහනය ෙදන්න
ෙවනවා. ෙම් සහනය ෙදනවා ෙන්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්වලට තමයි ඒ මුදල ෙගවන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අතුරු අය වැෙය් සඳහන් කරලා නැහැ, ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්
වලටයි ඒ මුදල ෙගවන්ෙන් කියලා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්වලට තමයි ෙගවන්ෙන්. ඒක තමයි අෙප්
අරමුණ. අෙප් අරමුණ, ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්වලට ෙහොඳ මිලක් ලබා
ෙදන එකයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ඕනෑම අවස්ථාවක බඩුවක මිල තාවකාලිකව ෙහෝ අඩු ෙවනවා
නම්, එෙහම නැත්නම් ජනතාවට සහනයක් ලබා ෙදනවා නම් ඒ
සහනය විෙව්චනය කිරීම අෙප් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි. ඒක
ජනතාවට ලැෙබන ෙදයක්. ජනතාවට ඒක ලැෙබනවා නම්, ඒ
ලැබීම කාෙගන් ෙහෝ ඉදිරිපත් ෙවනවා නම් ඒ පිළිබඳ අප සතුටු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ලබා දිය යුතුයි.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති එක
ගැන මා කනගාටු වනවා. මුදල් ඇමතිතුමා විපක්ෂෙය් ඉන්න
කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හැම තිස්ෙසේම කියපු කථාවක්
තමයි, "ෙම් අසාධාරණ ඉන්ධන බද්ද වහාම ඉවත් කරන්න"යි
කියන එක. දැන් ෙම් ඉන්ධන බද්ද ඉවත් කළාද? ෙම් ඉන්ධන
සහනය සුළු වශෙයන් ලබා දුන්ෙන් ඉන්ධන බද්ද ඉවත් කරලාද?
ලාභෙයන් ෙකොටසක් ෙන් ෙම් ඉවත් කෙළේ. ඉන්ධන බද්ද ඉවත්
කෙළේ නැහැ ෙන්. නමුත් පසු ගිය කාලෙය් ඔබතුමන්ලා ජනතාවට
කිව්ෙව්, "ඉන්ධනවලට මහා බද්දක් ආණ්ඩුව ගහනවා. ආණ්ඩුව
ගහන මහා බද්ද ඉවත් කළාම ඉන්ධන මිල පහළටම වැෙටනවා.
මිල පහළටම වැටුණාම ෙම් සහනය ෙදන්න පුළුවන්" කියලායි.
ෙමම අවස්ථාෙව්දී එෙහම දීලා තිෙබනවාද? ඉන්ධන මිල දැන්
ෙදවරක්, තුන් වරක් අඩු කළා. නමුත් ජනතාවට ෙපන්නුෙව්
ආණ්ඩුව ගන්න බද්ද අඩු කළ බවයි. ෙම් බද්ෙදන් තමයි ඔක්ෙකොම
කරන්ෙන්. එෙහම ඉන්ධන බද්ද අඩු වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්වල මිල ෙකොෙහොමත් ඉහළ යනවා.
ෙපෝෙතොටුව කර්මාන්තශාලාෙව් හදන්ෙන්, ෙදනියාය පෙද්ශෙය්
බානගල ෙත් කර්මාන්ත ශාලාෙව් හදන්ෙන් ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්.
CTC එෙක් තිෙබනවා, ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්. ඒවා ෙකොෙහොමත් මිල
වැඩියි. ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්වලට රුපියල් 80 මිලක් අවශ්ය වන්ෙන්
නැහැ. ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත් දළු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 80කට
ඉහළින් තිෙබනවා. ෙත් කර්මාන්තෙය් නියැලී ඉන්න ෙත් දළු
ෙනළන ජනතාව ෙත් දළු කිෙලෝගෑම් එකකට රුපියල් 80ක් ලබා
ෙදයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. දැන් ෙම් සභාෙව්දී කිව්වා,
රුපියල් 80ක් ෙදන්ෙන් ෙහොඳ වර්ගෙය් ෙත්වලට විතරයි කියලා.
එතෙකොට ඒ මුදල ජනතාවට නිසි ආකාරෙයන් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ඒ කාරණය පැහැදිලි වුණු එක ෙහොඳයි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙහොඳ ෙත්වලට ෙදන්ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

මෙග් මිත ජනමාධ්ය ඇමතිතුමාට මා පළමුෙවන්ම ශුභ
පතනවා. ඔබතුමාට ඒ ධුරය හිමි විය යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාත් ෙත් කර්මාන්ත ක්ෙෂේතය තුළ ජීවත් වන පුද්ගලෙයක්.
ෙත් දළු සඳහා කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක අවම මිලක් නියම කළා.
ඔබතුමා දන්නවා, උඩ රට ෙත් සහ පහත රට ෙත් අතර ෙවනසක්
තිෙබනවාය කියලා. ඒ ෙත්වල මිල අතරත් ෙවනසක් තිෙබනවා.

Subsidy එකට ෙදන්න කියන්නෙකෝ.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

කසළ ෙත්වලට ෙදන්ෙන් නැහැ.
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ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමනි, අද දින පුවත් පතක
සඳහන් වනවා, “Mini-budget proposals may send confusing
signals to investors...” කියලා. ෙම්ක තමයි පශ්නය. දැන්
ආණ්ඩුව ධනපතින්ටයි ගහන්ෙන් කියලා මහ ජනතාවට, දුප්පත්
ජනතාවට ෙපෙනන්න තාවකාලිකව ෛවරීය බදු කමයක් ඇති
කරලා කර්මාන්ත 20කට, 30කට විතර බදු පනවන ෙකොට මහා
පරිමාණෙය් ආෙයෝජකයන්ට - investorsලාට - පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා. ආෙයෝජකෙයෝ විශ්වාසයක් නැති තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එක ආණ්ඩුවක් තිෙබන ෙකොට එක
පතිපත්තියක් තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් දැනට ගිවිසුම් අත්සන් කරපු
ආෙයෝජන තිෙබනවා. ආණ්ඩුව ෙවනස් වන ෙකොට අද ඒ පතිපත්ති
ෙවනස් ෙවලා ගිවිසුම් අත්සන් කරපු ඒ ආෙයෝජනවලට බදු
කමයක් එනවා. 2013 හා 2014 වර්ෂවලට ෙම් බද්ද පැෙනව්වාම
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ආෙයෝජකයන්ට future plans තිෙබනවා.
2013 වර්ෂෙය් ලාභය අනුව, 2014 වර්ෂෙය් ලාභය අනුව ඒ
ආෙයෝජකයන්ට අවුරුදු හතරක, පහක ඉදිරි සැලැස්මක්
තිෙබනවා. ඒ ආෙයෝජකෙයෝ සැලැස්මක් හදා තිෙබන්ෙන්
ඉදිරියටයි. එම නිසා ෙම් බද්ද පැෙනව්වාම ඒ සැලසුම්
සම්පූර්ණෙයන් confuse වනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙම් ගැන පුදුමයි.
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙම් සැලැස්ම සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් වනවා. එම
නිසා ෙම් කාරණය රජයට කල්පනා කළ යුතු කාරණයක් කියලා
මා හිතනවා.
අද ෙබෙදන්න එපා චීනයට, අද ෙබෙදන්න එපා ඉන්දියාවට,
අද ෙබෙදන්න එපා යුෙරෝපයට කියලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
නිදහස් දිනෙය්දී කිව්වා. රජයක් හැටියට තීන්දු ගන්නා විට
මධ්යස්ථ පතිපත්තියක්, මධ්යස්ථ විෙද්ශ පතිපත්තියක් ෙගන
යනවාය කිව්වා. දැන් වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා ඉතා
පැහැදිලිව කිව්වා, ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා ඉතා පැහැදිලිව
කිව්වා ඇෙමරිකාව ණය ගන්ෙන් චීනෙයන් බව. ඩිව් ගුණෙසේකර
මන්තීතුමා ඉතා පැහැදිලිව ඇහුවා, "ඇයි චීනය ණය ෙදන්ෙන්?"
කියලා. ඇෙමරිකාව චීනෙයන් ණය ගන්නවා. ඇයි ඒ? චිනයට
සල්ලි තිෙබන නිසා; අඩු ෙපොලිය නිසා. දැන් ඒවා, "චීන" කියලා
ෙවනස් කරන්න බැහැ. දැන් අපි චීනයට ෙනොදී ෙවනත් රටකට
අක්කර 25,000ක් ෙදනවා නම්, තවත් රටකට තවත් පමාණයක්
ෙදනවා නම්, ඒ වාෙග් කාරණා ඉස්සරහට ෙගන යන්න ගිෙයොත්
මම හිතන හැටියට රටක් හැටියට ඉදිරියට යන්න අමාරු
තත්ත්වයක් අපට ඇති ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය මහින්ද
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් අය වැය පරතරය සියයට 4.6යි. දැන් ෙම්
සහන දීලාත්, ඔය කියන ඒවා ඔක්ෙකෝම කරලාත් ෙම් ආණ්ඩුෙව්
අය වැය පරතරය දමලා තිෙබන්ෙන්ත් සියයට 4.4ට ෙන්. ඒකත්
විශ්වාස කරන්න බැහැ. දැන් මම ෙම් කාරණය අහනවා, කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමනි. සාමාන්යෙයන් අය වැය හිඟයට සියයට 2ක් එකතු
කරලා තමයි ෙපොලී අනුපාතය හදන්ෙන්. ඒක ෙලෝක ආර්ථික
නිර්ණයෙන්. අය වැය හිඟයකට දළ වශෙයන් සියයට 2ක් එකතු
කළාම තමයි බැංකු ෙපොලී අනුපාතය එන්ෙන්. ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම්
බැංකු ෙපොලී අනුපාතය ෙකොපමණ දුරට වැඩි ෙවනවාද? අද සියයට
13ට, 12ට තිෙබන බැංකු ෙපොලී අනුපාතය ෙම් නිසා ඉදිරි කාලය
තුළ ෙකොපමණ පමාණයකට වැඩි ෙවනවාද? ඒ ෙපොලී අනුපාතයට
මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා බැංකුවලට. ඒකත් අපි මතක තියා
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ගන්න ඕනෑ. මුදල් ඇමතිතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් නැහැ. මම ෙම්
කාරණය අහනවා. පසු ගිය IMF loan එෙක් අවසාන වාරිකය
ෙගව්ෙව් ෙඩොලර් සංචිතෙයන් අරෙගනද, ෙඩොලර්වලින්ද?
කරුණාකර ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි කරන්න.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් ණය මුදෙල් අවසාන වාරිකය
ෙගව්ෙව් ෙඩොලර් සංචිතෙයන් අරෙගනද? ෙම් සංචිතෙය්
ෙඩොලර්වලින්ද ෙගව්ෙව්? ෙම් ගැන පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි
කරන්න. සංචිතෙයන් අරෙගනද ෙම් ණය මුදල ෙගව්ෙව්?
ෙම්ක මාස තුනක අය වැයක්. ෙම් මාස තුනට ෙපොඩි විජ්ජාවක්
කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් විජ්ජාව තමයි මැතිවරණයකට යෑම. ෙම්
අය වැෙය් රස්නය සාමාන්ය ජනතාවට සහ ව්යාපාරිකයන්ට
දැෙනන්ෙන් තව මාස තුනක් ගිහින්. ඒකයි ෙම් මැතිවරණයට
කලබල. මැතිවරණයට කලබල ෙවලා තිෙබන්ෙන් මාස තුෙනන්
පසුව මුහුණ ෙදන එක භයානක නිසායි. මාස තුෙනන් පසුව එන
පශ්න ටිකට මුහුණ ෙදන්න කලින් මැතිවරණයකින් ආණ්ඩු බලය
ගන්න ඕනෑ. මම හිතන විධියට ෙම්ක තමයි මහ ජනතාවට
දරන්නට ෙවන විශාලම බර. ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස් ෙනොකෙළොත්
ඉදිරි කාලය ඇතුළත, ඊළඟ මාස තුෙනන් පසුව එන
මැතිවරණෙය්දී ෙම් රට මහා භයානක තත්ත්වයකට යනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිතුමා පක්ෂෙය්
සභාපතිතුමා නිසා, ඒ එකඟතාව මත පතිපත්තියක් හැටියට අපි
ෙම් අය වැයට සහෙයෝගය දුන්නාට, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන
භයානක තත්ත්වය අපි ෙහොඳින් අවෙබෝධ කරෙගන තිෙබනවා.
ස්තුතියි.

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 6.30 වුෙයන් කටයුතු අත් හිටුවා විවාදය
කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙපබරවාරි මස 06 වන සිකුරාදා
පවත්වනු ලැෙබ්.
அப்ெபா
, பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ, அ வல்கள்
இைடநி த்தப்பட் விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம்,
2015 ெபப் வாி 06, ெவள்ளிக்கிழைம மீளத்
ெதாடங்கும்.
It being 6.30 p.m.. Business was interrupted, and the Debate stood
adjourned.
Debate to be resumed on Friday, 06th February, 2015.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
අ. භා. 6.30 ට නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා විසින් පශ්නය
ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙපබරවාරි 06 වන සිකුරාදා
අ. භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය.
பி.ப. 6.30 மணிக்கு கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் வினா
வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், 2015 ெபப் வாி 06, ெவள்ளிக்கிழைம
பி.ப 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட
At 6.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.30 p.m. on Friday, 06th February,
2015.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

2015 ෙපබරවාරි 06 වන සිකුරාදා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

2015 ெபப் வாி 06, ெவள்ளிக்கிழைம

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.

Friday, 06th February, 2015

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

—————————————-

අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු චන්දකුමාර් මුරුෙග්සු මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .
கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

ேகசு

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම මරදමුෙනයි - 02,
අල් මනාර් පාර, අංක 88 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඉසට් ඒ.
කලීලුර් රහ්මාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] in the Chair.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම පහත සඳහන්
ෙපත්සම් එෙකොළහ පිළිගන්වමි.
(1)

අම්පිටිය, ගාල්තැන්න පාර, ෙනළුම්විලා, අංක 269/1 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි ෛවද්ය ඩී.එම්.පී.බී.
දිසානායක
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(2)

ශාස්තෙවල කඳවුර විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙසේවය කරන
බී.ජී.ඒ.එම්. රණවීර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(3)

කෑගල්ල ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙසේවය කරන ඊ.එස්.එස්.
කාරියවසම් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(4)

චුන්නාකම් ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙසේවය කරන
එච්.ආර්.එල්.එස්.ෙක්. පීරිස් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(5)

ෙකොටෙවෙහර ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙසේවය කරන
ෙජ්.එම්.ෙක්.බී. දිසානායක මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(6)

පන්නිපිටිය, ෙකොට්ටාව නැෙගනහිර, ෙහොරෙහේන පාර අංක
1571/11/ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ෙක්.වී.එස්.එන්.
දිල්ෂාන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(7)

බණ්ඩාරෙවල ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙසේවය කරන එම්.පී. ද
සිල්වා මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(8)

බණ්ඩාරෙවල, මහඋල්පත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි එන්.ෙජ්.
පතිරණ මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම;

(vv) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය් පශ්චාද්
උපාධි ඉංගීසි භාෂා ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ
වාර්ෂික ගිණුම්;

(9)

අරණායක ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ෙසේවය කරන
එස්.පී.සී.එස්.ෙක්. ෙසනරත් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම;

(v)

2012 වර්ෂය සඳහා ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලයීය පරිගණක
අධ්යයනායතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(10) යාපනය කඳවුර, විෙශේෂ කාර්ය බලකාෙය් ෙසේවය කරන
යූ.ජී.ඩී. වීරෙසේකර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ

(vi)

2012 වර්ෂය සඳහා ෛජව රසායන, අණුක ෛජව ෙව්ද හා
ෛජව තාක්ෂණ ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.

PAPERS PRESENTED
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக்
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහා මාර්ග, උසස්
අධ්යාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම
පහත සඳහන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරමි.
(i)

2012 වර්ෂය සඳහා විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිෂන්
සභාෙව් තිස් හතරවැනි වාර්ෂික වාර්තාව;

(ii)

2012 වර්ෂය සඳහා ශී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව;

(iii) 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද්යාලෙය්
වාර්ෂික වාර්තාව;

ෙමම වාර්තා අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු
යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(11) කළුතර, කටුකුරුන්ද, විෙශේෂ කාර්ය බලකා පුහුණු
පාසෙලහි ෙසේවය කරන ඊ.එල්.සී. උභයරත්න මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා - පැමිණ නැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Sir, I present the following petitions:
1. A petition from Mr. B.S.S. Perera of No. 88/A 4,
Henriya Waththa, Pahalagama, Gampaha;
2. A petition from Mr. H.M. Senevirathna of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Kurunegala Branch;
3. A petition from Mr. H.P.C. Fonseka of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Puttalam Branch;
4. A petition from Mr. I.A.D.S. De Silva of No. 30,
Galle Road, Sarikkalimulla, Moratuwa;
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පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

ைகயிரதத் திைணக்களத் க்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட
ஊழியர்கள் : நிரந்தரமாக்கல்
EMPLOYEES RECRUITED TO SRI LANKA RAILWAYS
DEPARTMENT: PERMANENCY

4474/’13
1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

6. A petition from Mr. P.N.K.K. Gunawardhane of No.
333/3 C, 3rd Lane, Ekamuthu Mawatha, Thalangama
North, Battaramulla;

(i)

ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්, පවාහන උප
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සඳහා දුම්රිය කාර්ය සහායක,
සනීපාරක්ෂක කම්කරු සහ කාර්යාල කම්කරු
තනතුරු සඳහා 2009.05.15 සහ 2009.11.17
දිනැති පත්වීම් ලිපි මගින් ෙසේවකයන් පිරිසක්
බඳවා ෙගන ඇති බවත්;

(ii)

ෙමෙතක් ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ස්ථිර කර ෙනොමැති
බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

10. A petition from Mrs. R.F.T. Pallage of No. 354 A 1,
Jinasena Mawatha, Mahara, Kadawatha;
11. A petition from Mrs. S.D. Wickramasurendra of No.
22/30, 3rd Lane, Jubilee Road, Lakshapathiya,
Moratuwa;

(i)

ඉහත සඳහන් පරිදි බඳවා ගන්නා ලද ෙසේවකයන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඔවුන් ස්ථිර කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

ඒ සඳහා අනුගමනය කරනු ලබන කමෙව්දය
කවෙර්ද;

(ආ)

8. A petition from Mrs. G.P. Ranjani Perera of No.
282/20, Katuwana Road, Homagama;
9. A petition from Mrs. L.H.S. Wijerathna of No. 49/5,
1/1 Elhena Road, Maharagama;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்ளகப் ேபாக்குவரத்

இலங்ைக
ைகயிரதத்
திைணக்களத்தின்
ேபாக்குவரத் உப திைணக்களத் க்கு ைகயி
ரதப் பணி உதவியாளர்,
ப்பர
ஏற்பாட் த்
ெதாழிலாளர் மற் ம் அ வலகத் ெதாழிலாளர்
ஆகிய பதவிக க்காக 2009.05.15 ஆம் திகதி
மற் ம் 2009.11.17 ஆம் திகதிய நியமனக்
க தங்கள்
லம்
சிலர்
ஆட்ேசர்க்கப்பட்
ள்ளனர் என்பைத ம்;

(ii)

இ வைர இவர்களின் ேசைவ நிரந்தரமாக்கப்
படவில்ைல என்பைத ம்

13. A petition from Mrs. Susila Chandrasekara of
Sinnikulama, Shrawasthipura, Anuradhapura;

15. A petition from Ms. G.H.W. Sadhana Lakmali of
No. 70, 6th Lane, Sarabhoomi Niwasa, Madapatha,
Piliyandala.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்குறிப்பிட்டவா
ஆட்ேசர்க்கப்பட்ட
ஊழியர்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

இவர்கள்
நிரந்தரமாக்கப்ப வார்களாயின்
அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இதற்காகக் கைடப்பி க்கப்ப ம்
யாெதன்பைத ம்

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

12. A petition from Mrs. S.H.K. Rukmal of No. 11/4,
Hiripitiya, Pannipitiya;

14. A petition from Ms. Chitranjalika Udugoda of No.
136/8 A, Pushparama Mawatha, Pahala Biyanwala,
Kadawatha; and

ல விைடகள்

දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට බඳවා ගත් ෙසේවකයන් :
ස්ථිර කිරීම

5. A petition from Mr. Jayantha Hewagamage of No.
118/14, Higgahawaththa Mawatha, Kalapaluwawa,
Rajagiriya;

7. A petition from Mr. R.M. Wijerathne of No. 576/3,
Subasadhaka Mawatha, Erawwala, Pannipitiya;

க்கு வாய்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ைறைம

2015 ෙපබරවාරි 06

539
asked the Minister of Internal Transport:

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(a)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

(b)

(c)

Is he aware that (i)

a group of personnel have been recruited to
the Transport Sub-Division of the Sri Lanka
Railways Department through appointment
letters dated 15th May, 2009 and 17th
November, 2009 for the positions of
Railway Assistant, Sanitation Worker and
Office Labourer; and

(ii)

their service has not been made permanent
up to now?

Will he inform this House (i)

the number of personnel recruited in the
aforesaid manner;

(ii)

if the aforesaid persons will be made
permanent in the service, of the date on
which it will be done; and

(iii)

the methodology that will be adopted to do
so?

If not, why?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (අභ්යන්තර
පවාහන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
ேபாக்குவரத் அைமச்சர்)

மத் ம பண்டார - உள்ளக

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Internal Transport)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

2014.10.24 දින සිට ස්ථිර කර ඇත.

(i)

132කි.

(ii)

2014.10.24 දින සිට ස්ථිර කර ඇත.

(iii)

2014.11.12 දිනැති රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ
25/2014 අනුව, 2014.10.24 දිනට අඛණ්ඩව දින
180ක සතුටුදායක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කර
ඇති අවම වශෙයන් 08 ෙශේණිය/9 වසර සමත්
ෙසේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම් පදානය කර ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු අමාත්යතුමනි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ජනතා නිෙයෝජිතයකු
විධියට මා පළමුවැනි අතුරු පශ්නයයි ඔබතුමාට ෙයොමු කරන්ෙන්.
ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට ඔබතුමා යම් විශ්ෙල්ෂණයක් කර
තිෙබනවාද දුම්රිය ෙසේවය තුළ cadre එක සම්පූර්ණ ෙවන්න
තවත් ෙකොපමණ ෙසේවක පිරිසක් අවශ්යද, ඒ ෙසේවක පිරිෙසන්
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරන්න
පුළුවන්ද, ඒ සඳහා බඳවාගැනීම් ෙම් දින 100 තුළ කරන්න
පුළුවන්ද, එෙසේ කරනවා නම් ඒ ෙකොෙහොමද යනාදි කරුණු
සම්බන්ධෙයන්. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් එවැනි විශ්ෙල්ෂණයක්,
ගෙව්ෂණයක් ඔබතුමා ෙම් වන ෙකොට කරලා තිෙබනවාද?
ෙමොකක්ද ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය?
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දැනට ආසන්න වශෙයන් 1,500ත්-2,000ත් අතර පුරප්පාඩු
සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් තාක්ෂණික සහ කාර්මික
අංශෙය් පුරප්පාඩු තමයි වැඩිපුරම තිෙබන්ෙන්. ඒ අතරතුර,
අනියම් ෙසේවකයන් 1,200ක් පමණ බඳවාෙගන තිෙබනවා. මා
හිතන හැටියට වැඩක් නැතිව ඒ අය දැන් නිකරුෙණ් කාලය ගත
කරනවා. ඒ සම්බන්ධව අවශ්ය කටයුතු කරන්න ෙහට අනිද්දා
තීරණයක් ගන්නවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු අමාත්යතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන මාතර දිස්තික්කය
දක්වා ගමන් කරන්ෙන් මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයයි. මුහුදුබඩ දුම්රිය
මාර්ගෙය් තිෙබන පධාන ගැටලුවක් තමයි දුම්රිය නතර කිරීෙම්
ස්ථාන පිළිබඳ ගැටලුව. ජනතාවෙග් අවශ්යතාව පරිදි තීන්දුවක්
අරෙගන ෙනොෙවයි පසු ගිය කාලෙය් දුම්රිය නැවැත්වූෙය්.
නවත්වන්න ඕනෑ සමහර තැන්වල දුම්රිය නවත්වන්ෙන් නැහැ;
ෙනොනවත්වන්න ඕනෑ තැන්වල නවත්වනවා.
මුහුදුබඩ දුම්රිය ස්ථානයන්හි ෙපොදු පහසුකම් පිළිබඳ
පශ්නයක් තිෙබනවා. "දැයට කිරුළ" මඟින් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන්
වුණාය කියනවා. ඒ වැඩ කටයුතු සිදු ෙවනවාද? ඒ වාෙග්ම දුම්රිය
නතර කිරීෙම් ස්ථාන පිළිබඳව සහ දුම්රිය කාල සටහන් යුගයට
ගැළෙපන විධියට යළි පතිසංවිධානය කිරීම ගැන ඔබතුමාෙග්
අවධානය සහ අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්න. අපි ඒ පිළිබඳව සලකා බලන්නම්. මා හිතන විධියට,
"දැයට කිරුළ" යටෙත් සිදු වන සියලු කටයුතු දැනට නවත්වා
තිෙබනවා.ෙකොෙහොම නමුත් ඔබතුමාෙග් අවශ්යතා සම්බන්ධෙයන්
අපි කටයුතු කරන්නම්. ඒවා අපට ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තමන්ට smartphone එකක් තිෙබනවා නම් එම ජංගම
දුරකථනෙයන්, ඒ වාෙග්ම tab එකක් තිෙබනවා නම් එම tab
එෙකන් දුම්රිය ගමන් කරන ස්ථාන බලන්න පුළුවන් විධියට
GPRS එකක් ගැන පසු ගිය කාලෙය් කථා වුණා. එය මුහුදුබඩ
දුම්රිය මාර්ගයට අදාළව කියාත්මක වන බවත් කිව්වා. මම දැන්
ෙමතැනට එන්න කලිනුත් බැලුවා, මට නම් ඒක මෙග් tab
එෙකන් බලාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් ෙම්
ව්යාපෘතියට සල්ලි යට කරලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
ව්යාපෘතිය ගැන පසු විපරමක් කරන්න ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද? ඒ GPRS System එක හරි විධියට
කියාත්මක කරන්න ෙම් දින 100 තුළ ඔබතුමා යම් වැඩ
පිළිෙවළකට මුල පුරනවාද?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ඔව්. GPRS කමය තවම කියාත්මක කරලා නැහැ. ෙම් දින
100 ඇතුළත ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. ඒකට අවශ්ය මුදලුත්
තවම ලැබිලා නැහැ. අපි මුදල් ෙහොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
දැන් සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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පෙද්ශෙය් දී ෙමොහු පැහැරෙගන ෙගොස් ඇති බවත්;
එතුමා දන්ෙනහිද?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(ආ)

Question No.3 - 5424/'14 (1), the Hon. Sunil
Handunnetti.

(i)

2012 ෙපබරවාරි මස 11 වැනි දින අතුරුදන් වූ
රාමසාමි පභාකරන් ෙම් වනවිට සිටින ස්ථානය
කවෙර්ද;

(ii)

ඔහුෙග් තත්ත්වය ෙකෙසේද;

(iii)

ඉහත කී පැහැර ගැනීමට සම්බන්ධ වූ අය ෙහෝ
අදාළ සැකකරුවන් කවුරුන්ද;

(iv)

ඔවුන්ෙග් නම් ෙහළි කිරීමට ෙනොහැකි නම්, ඊට
ෙහේතු කවෙර්ද;

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

அ

மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறித்தவ மத
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

பம்பலப்பிட் , ெமஜஸ்ாிக் சிட் ,
ன்றாம்
மா யில், இலக்கம் 3 - 26 மற் ம் 27 ஆம்
இலக்கங்களில் அைமந் ள்ள `பனமா ேரடர்ஸ்'
வர்த்தக
நிைலயத்தின்
உாிைமயாளரான
தி . ராமசாமி பிரபாகரன் என்பவர் 28 மாதகால
மாக ைக ெசய்யப்பட்
ந்த நிைலயில் உயர்
நீதிமன்றத் தீர்ப்பின் பிரகாரம் வி தைல
ெசய்யப்பட்ட ஒ வராவாரா என்பைத ம்;

(ii)

வி தைல ெபற்ற பின்னர் இவர் பிரதிப் ெபா ஸ்
மாஅதிபர் அ ர ேசனாநாயக்க மற் ம் அரச
லனாய் ப் பிாிவில் ேசைவயாற்றிய சிேரஷ்ட
ெபா ஸ் அத்தியட்சகர் வாஸ் குணவர்த்தன
ஆகிேயா க்கு எதிராக மனித உாிைம மீறல்
ெதாடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல்
ெசய்தி ந்தார் என்பைத ம்;

(iii)

இ
சம்பந்தமான வழக்கு விசாரைண 2012
ெபப் வாி மாதம் 13ஆம் திகதி நடத்தப்பட
வி ந்த என்பைத ம்;

(iv)

2012 ெபப் வாி 11ஆம் திகதி பி.ப.
3.30
மணியளவில் ெவள்ைள ேவன் ஒன்றில் வந்த
சிலர் ெவள்ளவத்ைத பிரேதசத்தில் ைவத்
இவைர கடத்திச் ெசன் ள்ளார்கள் என்பைத ம்

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

( கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Then, second round. Question No. 2 - 5021/'14 (1), the
Hon. Ajith Mannapperuma. - [Pause.] Not here.

රාමසාමි පභාකරන්: පැහැර ෙගන යෑම

ராமசாமி பிரபாகரன் : கடத்தப்பட்டைம
RAMASAMY PRABHAKARAN : ABDUCTION

5656/'14
4. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා (ගරු සිවශක්ති ආනන්දන්
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன - மாண் மிகு சிவசக்தி
ஆனந்தன் சார்பாக)

(The Hon. Dinesh Gunawardena on behalf of the Hon.
Sivasakthy Ananthan)

මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික
කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

(ii)

බම්බලපිටිය, මැෙජස්ටික් සිටි හි, තුන්වැනි මහෙල්,
අංක 3-26 සහ 27 යන ස්ථානයන්හි පිහිටි "පැනමා
ෙට්ඩර්ස්" ෙවළඳ ආයතනෙය් හිමිකරු වූ රාමසාමි
පභාකරන් යන අය මාස 28ක කාලයක් අත්
අඩංගුෙව් තබා සිටියදී ෙශේෂඨ
් ාධිකරණ තීන්දුවකට
අනුව නිදහස් කළ අෙයකු බවත්;

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

නිදහස ලැබීෙමන් පසු ෙමොහු විසින් නිෙයෝජ්ය
ෙපොලිස්පති අනුර ෙසේනානායක සහ රාජ්ය
විමර්ශන ඒකකෙය් ෙසේවය කළ ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස්
අධිකාරි වාස් ගුණවර්ධන යන අයට විරුද්ධව
මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන්
අධිකරණය හමුෙව් නඩුවක් ෙගොනු කර තිබූ
බවත්;

(iii)

ඊට අදාළ නඩු විභාගය 2012 ෙපබරවාරි 13 වැනිදා
පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ බවත්;

(iv)

2012 ෙපබරවාරි 11 වැනිදා ප. ව. 3.30ට පමණ සුදු
වෑන් රථයක පැමිණි පිරිසක් විසින් වැල්ලවත්ත

2012 ெபப் வாி 11ஆம் திகதி காணாமல்ேபான
தி . ராமசாமி பிரபாகரன் தற்ேபா இ க்கும்
இடம் யா என்பைத ம்;

(ii)

இவாின் நிைலைம என்ன என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
கடத்த டன் ெதாடர் ைடயவர்கள்
அல்ல
சம்பந்தப்பட்ட சந்ேதகநபர்கள் யாவர்
என்பைத ம்;

(iv)

இவர்களின் ெபயர்கைள ெவளியிட
யா
தி ப்பின், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ
என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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අයෙග් බිරිඳ වන ශිෙරෝමනී නාරායනන් විසින් වැල්ලවත්ත
ෙපොලිස් ස්ථානයට කර ඇති පැමිණිල්ෙල් සඳහන්ව ඇත.

asked the Minister of Public Order, Disaster
Management and Christian Affairs:
(a)

Is he aware that (i)

(ii)

(b)

after his release, he had filed a human rights
violation case against Anura Senanayaka,
Deputy Inspector-General of Police and
Vass Gunawardhana, Senior Superintendent
of Police, who served in the State
Investigations Unit;

(iii)

the hearing of the relevant case was
scheduled for 13th February, 2012;

(iv)

he was abducted by some individuals who
had come by a white van around 3.30 p.m.
on 11th February, 2012 at Wellawatta?

(ආ)

(ඇ)

එම නඩු විභාගය 2012.02.13 දිනට පැවැත්වීමට නියමිතව
තිබී ඇති බවට ඉහත පැමිණිලිකාරිය විසින් වැල්ලවත්ත
ෙපොලිස් ස්ථානයට කර ඇති පැමිණිල්ෙල් සඳහන්ව ඇත.

(iv)

වැල්ලවත්ත, කැනල් බෑන්ක් පාර, අංක 153/01/01 දරන
තම නිවස ඉදිරිපිටදී 2012.02.11 දින සවස 03.30ට පමණ
සුදු පැහැති වෑන් රථයකින් පැමිණි ආයුධ සන්නද්ධ පිරිසක්
විසින් පැහැර ෙගන ගිය බවට ඔහුෙග් බිරිඳ වන ශිෙරෝමනී
නාරායනන් නැමැත්තිය විසින් වැල්ලවත්ත ෙපොලිස්
ස්ථානය ෙවත බල අපරාධ ෙල්ඛන අංක 36/2012 යටෙත්
2012.02.11 වන දින කර ඇති පැමිණිල්ෙල් සඳහන් කර
ඇත.

(i)

ෙමෙතක් සිදු කර ඇති විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී
ෙනොමැත.

(ii)

ෙමෙතක් සිදු කර ඇති විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී
ෙනොමැත.

(iii)

විමර්ශනෙය්දී සැකකරුවන් පිළිබඳව ෙමෙතක් අනාවරණය
වී ෙනොමැත.

(iv)

විමර්ශනෙය්දී සැකකරුවන් පිළිබඳව ෙමෙතක් අනාවරණය
වී ෙනොමැත.

පැන ෙනොනඟී.

Will he state (i)

where Ramasamy Prabhakaran, who
disappeared on 11th February, 2012, is
today;

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

(ii)

what his condition is;

(iii)

who the persons involved in the said
abduction or who the relevant suspects are;
and

ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන අවභාවිතය

the reason for not divulging their names, if
such divulgence is not possible?

MISUSE OF VEHICLES
OF PRESIDENTIAL SECRETARIAT

(iv)
(c)

the owner of “Panama Traders” located at
No. 3-26 and 27 on the Third Floor of
Majestic City, Colombo, Ramasamy
Prabhakaran, is a person released on a
Supreme Court Ruling after being detained
for a period of 28 months;

(iii)

If not, why?

පශ්නය ඇහුවාට විතරක් හරි යන්ෙන් නැහැ. Hon. Minister,
ඒ පශ්නයට පිළිතුර table කරනවාද, නැද්ද කියලා අපට කියන්න.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ஜனாதிபதி ெசயலக வாகனங்களின் தவறான
பயன்பா

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ii)

ඔව්. රාමසාමි පභාකරන් යන අය 2009 දැයට කිරුළ
පදර්ශන භූමියට මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුෙවකු
රැෙගන ඒමට අධාර අනුබල දීම සම්බන්ධෙයන් 2009.05.22
වන දින අත් අඩංගුවට ෙගන තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත
යටෙත් රඳවා ගැනීෙම් නිෙයෝග මත රඳවා ෙගන අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කර
ඇති අතර, නීතිපති උපෙදස් මත ගල්කිස්ස මෙහස්තාත්
අධිකරණය මඟින් 2011.09.16 දිනැතිව ඔහු නිදහස් කර
ඇත.
නැත. ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් අයදුම් පත් අංක 963/2009
යටෙත් ඔහුෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් කඩවීම සම්බන්ධෙයන්
නඩුවක් ෙගොනු කර තිබූ බවට රාමසාන් පභාකරන් යන

ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් වාහන අවභාවිතෙය්
ෙයදවීම පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු
කැමැත්ෙතමි.
හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් පාලනය තුළ ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලය සතු වාහන අවභාවිත කරනු ලැබ ඇති බවටත්, එම
වාහන විශාල සංඛ්යාවකට සිදු වී ඇති ෙද් ෙසොයා ගැනීමට
ෙනොමැති බවටත් ජනමාධ්ය මඟින් වාර්තා කළා. පසු ගිය දා
ශී ජයවර්ධනපුර සමුපකාර සමිතියට අයත් පිටෙකෝට්ෙට් පිහිටි
ඉඩමක තිබී වාහන 52ක් හමු වූ අතර, ෙබොරැල්ෙල් නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් භූමියක ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයට
අයත් යැයි සැක ෙකෙරන වාහන 22ක් හමු වී තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ඩිෙෆන්ඩර් රථ සහ කාර් රථ වැනි විශාල රථ
පමාණයක් තැන් තැන්වලින් හමු වන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා.
ෙම් සියලු වාහන මිලදී ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට
අසීමිත ෙලස බදු බර පටවා ඒ බදුවලින් එක් රැස් කර ගන්නා ලද
ධනෙයන්. ඕනෑම පාලකෙයකුෙග් වගකීම තමයි තමන් පාලනය

545

පාර්ලිෙම්න්තුව
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3.

ෙමම වාහන රට පුරා කුමන කාර්යයන් සඳහා කුමන
පුද්ගලයින්ෙග් වගකීම යටතට පවරනු ලැබ තිබිණි ද?

4.

ෙම්වා අතුරුදහන් වී ඇත්නම් ෙහෝ විනාශයට පත් වී
ඇත්නම් ඊට වග කිව යුතු පුද්ගලයින් ෙහෝ බලධාරින්
කවරහු ද? ඔවුන්ෙගන් එම වටිනාකම් අය කර ගැනීමට
කටයුතු කරන්ෙන් ද?

5.

පසු ගිය වසර 05ක කාලය තුළ ජනාධිපතිවරයා, ජනාධිපති
කාර්ය මණ්ඩලය හා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය
ෙවනුෙවන් එක් එක් වර්ෂය තුළ මිලදී ගන්නා ලද වාහන
ෙමොනවා ද? ඒවාෙය් වටිනාකම් එක්ව හා ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණ ද?

6.

ෙම් වාහන අවභාවිතය පිළිබඳ විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු
කිරීමට පියවර ගන්ෙන් ද කියා දැන ගන්නට කැමතියි,
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

අත් හැර යනවා නම්, තමන් සතුව තිබුණු වත්කම් නිවැරදි ෙලස
යළි භාර දීම. හැබැයි, දැන් සිදු වී තිෙබන ෙද් තමයි ඩිෙෆන්ඩර් රථ
ෙහොයා ගන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගස් ගල් යටින්. සමහර
වාහන ෙහොයා ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් වහපු ගරාජ් යට තිබිලා.
ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
ෙමෙසේ තැන් තැන්වලින් රජයට අයත් වාහන හමු වී ඇති අතර,
ඒවා හිටපු ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පාවිච්චි කරනු ලැබ
ඇති බවට වාර්තා පළ ෙවනවා. නැත්නම් කවුරුවත් ඇවිල්ලා
වාහන තැන තැන දමා යනවාද? ෙම් සිදු වී තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ඒවා ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික මුදලින් මිලදී ගන්නා ලද ඒවා
ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් දුප්පත් මහ ජනතාව ඉතා දුකෙසේ ඉතිරි කර
දුන් මුදලින් රජය විසින් මිලදී ගත් ඒවායි. ඒවා ඉතාමත්
ෙනොසැලකිල්ෙලන් පාවිච්චි කරනු ලැබ ඇති බවත්, සුළු අඩු පාඩු
ඇති වටිනා වාහන දිරා යාමට සලස්වා ඇති බවත් ජනමාධ්ය
වාර්තා කළා.
පසු ගිය දිනක මාධ්ය මඟින් වාහන ෙතොගයක් ෙපන්වූවා අපි
දැක්කා. ඒවාෙය් කුඩා කුඩා අඩු පාඩුකම් තිබුෙණ්. නමුත් ඒ වාහන
දිරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ
රුපියල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් නාස්ති කරපු බව ෙම් තුළින්
ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබනවා.
ෙමෙසේ විනාශ වී ඇත්ෙත් රජෙය් රුපියල් ෙකෝටි ගණනක
ෙද්පළ බව පැහැදිලියි. රජයට අයත් ෙමම වාහන පිළිබඳ සත්ය
දැන ගැනීෙම් අයිතිය මහ ජනතාවට තිෙබනවා.
ෙම් තැන තැන හම්බ වන වාහන ෙමොනවාද, ෙම් වාහන අයිතිව
තිබුෙණ් කාටද, ෙම් වාහන පාවිච්චි කෙළේ කවුද, ෙමෙහම වාහන
තැන තැන දමා යන්ෙන් ඇයි කියන කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙම්
රෙට් ජනතාවට දැන ගන්න අයිතියක් තිෙබනවා. ෙම්වා ෙම් රෙට්
මහ ජනයාෙග් ෙද්පළ. කාෙග් හරි පවුලක බූදලයක් ෙනොෙවයි. ෙම්
වාහන ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් හිස මත මහා බදු බරක් පටවා එක්
රැස් කර ගත් ධනෙයන් ගත් ඒවායි. ඒ විතරක්ද?
ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙමම ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත්
වාහන පිළිබඳව පැන නැඟී ඇති පහත ගැටලුවලට අදාළ
අමාත්යවරයා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රටක ෙමෙහම තැන
තැන වාහන දමා තිෙබන්ෙන් ෙම්වා ඉදිකටු, අල්ෙපෙනති, ෆයිල්
කවර ෙනොෙවයි; ෙම්වා වාහනයි.
නිශ්චිතව පාවිච්චි කළ අෙයක් ඉන්න ඕනෑ. කාටද දුන්ෙන්
කියා දුන්න අෙයක් ඉන්න ඕනෑ. සභානායක කාර්යාලෙය් වැඩ
කළ නිලධාරිෙයක් -රියැදුරු මහත්මෙයක්- තමයි වාහන අධ්යක්ෂ
හැටියට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අය ෙම්වාට වග කියන්නට
ඕනෑ.
එම නිසා ෙම් පිළිබඳව, ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙමම ජනාධිපති
ෙල්කම් කාර්යාලයට අයත් වාහන පිළිබඳව පැන නැඟී ඇති පහත
ගැටලුවලට අදාළ අමාත්යවරයා පැහැදිලිව පිළිතුරු ලබා ෙදනු
ඇතැයි මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
1.

2.

ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සමස්ත වාහන සංචිතෙය්
පමාණය කීයද? වාහන සංචිතය සතුව වාහන ෙකොච්චර
තිබුණා ද? එම වාහන වර්ග අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණ ද?
එම වාහනවලින් ෙකොපමණ වාහන සංඛ්යාවක් ෙසොයා
ගැනීමට ෙනොමැතිද? එම වාහන වර්ග අනුව ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණ ද?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු මන්තීතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23/2 යටෙත් ඔබතුමාෙග්
පශ්නය මා ජනාධිපති කාර්යාලයට ෙයොමු කළා, ජනාධිපතිතුමා
ෙවනුෙවනුත්. නමුත් ඒ පිළිබඳව අද පිළිතුරු ෙදන්නට පුළුවන්
තත්ත්වයක් නැහැ. ෙකොෙහොමත් එම පිළිතුරු ලැබුණු විගස
ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.
මම ෙම් කරුණ ගරු මන්තීතුමාට කියන්න කැමැතියි. වාහන
කීයක් තිබුණා ද කියා අපි කවුරුත් දන්ෙන් නැහැ. ෙකොෙහේද
තිෙයන්ෙන් කියලාවත් දන්ෙන් නැහැ. ෙකොටසක් ගාල් කර
තිබුණා, ජනාධිපති මන්දිරය ඉස්සරහා පාෙර්. දැන් එක එක අය
ළඟ වාහන තිෙබනවා. දාලා තිබුණු කළමනාකරු ගැන ඔබතුමා
කිව්ව නිසා මා ආපසු ඒ ගැන කියන්නට යන්ෙන් නැහැ. ෙම්
වාහන ෙකොෙහන් ද ගත්ෙත්, ෙමොනවාද ගත්ෙත්, ෙකොෙහේද ඒවා
තිෙයන්ෙන් කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. ෙම් අතර ලැම්ෙබෝගිනි වාහන
තිෙයනවාද, ෙටොෙයෝටා වාහන තිෙයනවා ද, නැෙනෝ වාහන
තිෙයනවා ද ෙමොනවා තිෙයනවා ද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ
තිෙයන වාහන ටිෙක් ලැයිස්තුව අපි කියන්නම්. නැත්නම් මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුවම එකතු ෙවලා ෙම් වාහන ටික ෙසොයා ගන්න
ෙව්වි. ෙම්ක විශාල පශ්නයක්. වාහන සියයක් තිබුණා ද, දාහක්
තිබුණා ද, දහ දාහක් තිබුණා ද, ලක්ෂයක් තිබුණා ද කියා මට
කියන්නත් බැහැ; ජනාධිපතිතුමාට කියන්නත් බැහැ; ඔබතුමාට
කියන්නත් බැහැ. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි අද තිෙබන්ෙන්.
ෙකොෙහොම ෙහෝ පුළුවන් විධියට අපි ෙම් සම්බන්ධව කරුණු එකතු
කර ෙගන ෙහට ෙහෝ වාර්තාවක් අපි ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්.
ෙම්ක වැදගත් පශ්නයක්. වාහන එක එක තැන්වල. මට ෙපෙනන
විධියට වාහන ආනයනය කළ සමාගම්වලින් අහන්න ෙවයි,
ෙකොෙහන් ෙකොෙහන් ද ගත්ෙත් කියා. ෙවන මාර්ගයක් නම් මට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මා හිතන්ෙන්,
සමහරවිට ෙම්ක
පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින්ම ෙසොයා බලන්න ෙව්වි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වාහන තැන් තැන්වල තිෙබන්නට පුළුවන්. ලිපිෙගොනුත් තැන්
තැන්වල තිෙබන්නට පුළුවන්ද? ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට
වාහනයක් මිලදී ගත්තා නම් ලිපිෙගොනුව ජනාධිපති ෙල්කම්
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කාර්යාලෙය් තිෙබන්නට ඕනෑ. වාහනය තමන්ෙග් ඥාතියාට ෙහෝ
මලයාට ෙහෝ නැන්දාට ෙහෝ හම්බන්ෙතොට කාට ෙහෝ ෙබදුවාද ඒ
වාහනය ෙන් ෙබදන්ෙන්. හැබැයි ෙම් වාහනවල ලිපිෙගොනුවක්
තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහමනම් ඒ ලිපිෙගොනුත් අතුරුදහන් ෙවලාද
කියා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඇත්තටම ලිපිෙගොනු නැහැ මන්තීතුමා.
ෙම්ක අමුතු
පාලනයක්. මම දන්ෙන් නැහැ ඒවා ෙකොෙහේද කියා. ෙම්වා
ඔක්ෙකොම ගැන අපට දැන් ෙප්න අහන්න ෙව්වි. අපිට දැන්
සුමනදාසෙගන්වත් අහන්න ෙව්වි ෙකොෙහේද ෙම්වා තිෙයන්ෙන්
කියලා. ලිපිෙගොනුද ෙමොනවා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ගරු
සභාවට ඇත්ත තත්ත්වය මම ෙම් කියන්ෙන්. ජනාධිපති
කාර්යාලෙයනුත් එන පිළිතුර ගැන අපට සියයට සියයක්
වගකියන්නට බැහැ. එතුමාට කියන්නටත් බැහැ. ෙම්වා ෙකොෙහේ
තිෙයයිද කියා මම දන්ෙන් නැහැ.

උමා ඔය බහුකාර්ය ව්යාපෘතිෙය් හානිකර
බලපෑම් : ආණ්ඩු පාර්ශවෙය් පධාන
සංවිධායකතුමාෙග් පකාශය
உமா ஓயா பலேநாக்குக் க த்திட்டத்தின்
பாதக விைள கள் : அரசாங்கக் கட்சி
தற்ேகாலாசானின கூற்
ADVERSE IMPACTS OF UMA OYA
MULTIPURPOSE DEVELOPMENT PROJECT:
STATEMENT BY CHIEF GOVERNMENT WHIP

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පාර්ශවෙය්
පධාන සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊෙය් දින ස්ථාවර
නිෙයෝග 23/2 යටෙත් ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා
විසින් නැඟූ පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.
පළමු පශ්නය හැටියට අසා තිෙබනවා, උමා ඔය ව්යාපෘතිෙය්
පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තාව මුල්ගල තැබීෙමන් පසුව ඉදිරිපත් කිරීම
සම්මත පටිපාටිය උල්ලංඝනය කිරීමක් ෙනොවන්ෙන් ද කියා.
එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි :
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් සමරු ඵලකය පමණක් 2008 අෙපේල්
මාසෙය්දී විවෘත කළ අතර පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවට
2011 අෙපේල් මස 12 වන දින අනුමතිය ලැබීෙමන් පසුව 2011
මැයි මාසෙය්දී ව්යාපෘතිෙය් ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙම්
නිසා සම්මත කියා පටිපාටිය උල්ලංඝනය කර නැහැ.
ඊළඟට ෙදවන පශ්නය හැටියට අසා තිෙබනවා, ව්යාපෘතිය
ආශිත ෙම් දක්වා උද්ගත වී ඇති පාරිසරික හා සාමාජීය ගැටලු
සමාෙලෝචනය සඳහා ගනු ලැබ ඇති පියවර කවෙර්ද කියා.
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පහත සඳහන් ආකාරයට පාරිසරික හා සාමාජීය ගැටලු නිසි
පරිදි සමාෙලෝචනය කර විසදුම් ලබා දී තිෙබනවා:
නිවාස අහිමි වූවන් සඳහා සුදුසු ස්ථානවලින් ඉඩම් හඳුනාෙගන
පවුල් 138ක් නැවත පදිංචි කරවීමට කටයුතු කර තිෙබනවා.
එම පදිංචිකරුවන්ෙග් යටිතල පහසුකම් (විදුලිය, ජලය, මාර්ග
පහසුකම් යනාදිය) ලබා ෙදමින් පවතිනවා. ව්යාපෘතිය නිසා
ඇති වී තිෙබන ළිං සිඳී යාම, ෙගවල් පුපුරා යාම, වගා හානි
යනාදී පාරිසරික, කෘෂිකාර්මික හා සමාජ ආර්ථික ගැටලු
පිළිබඳ අධ්යයනයක් සිදු කරමින් පවතිනවා. සමහර ෙකටි
කාලීන විසඳුම් ෙම් වන විට ලබා දී තිෙබනවා.
තුන් වන පශ්නය වශෙයන්, හඳුනා ගනු ලබන හානි පූරණය
ෙවනුෙවන් වන්දි මුදල් පදානය කිරීමක් සිදු ෙනොවන්ෙන්ද කියා
අසා තිෙබනවා. හානි පූරණය සඳහා වන්දි මුදල් පදානය කිරීමක්
සිදු වී තිෙබනවා. අවශ්යතාව අනුව තවදුරටත් දැනට සිදු වන හානි
පූරණය සඳහා විධිමත් විමර්ශනයකින් පසු පදානයන් සිදු කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
හතර වන පශ්නය වශෙයන් ව්යාපෘතිෙය් මූල්ය අකමිකතා සහ
ඊට වගකිවයුත්තන් ෙසොයා බැලීම සඳහා ගන්නා වූ කියා මාර්ගය
කුමක්ද කියා අසා තිෙබනවා. මූල්ය අකමිකතාවන් අනාවරණය
වන්ෙන් නම් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනු ලබනවා.
පස් වන පශ්නය වශෙයන් අදාළ විද්වතුන්, බුද්ධිමතුන්,
පරිසරෙව්දීන් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සමස්ත ව්යාපෘතිය නැවත
සමාෙලෝචනය කර ඒ පිළිබඳ විද්යානුකූල නිගමනයකට එළඹීමට
පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද කියා අසා තිෙබනවා. එම පශ්නයට
පිළිතුර ෙමයයි :
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් මූලික ශක්යතා අධ්යයනය, ඉංජිෙන්රුමය
කාර්යන් පිළිබඳ මධ්යම උපෙද්ශක කාර්යාංශය විසින් 1990 දී සිදු
කරන ලදි. ඊට පසුව සම්පුර්ණ ශක්යතා වාර්තාව කැෙන්ඩියානු
සමාගමක් විසින් කරන ලදි. විෙශේෂෙයන් ඇති වී තිෙබන
පාරිසරික පශ්න වන ළිංවල වතුර සිඳී යාම සහ සමහර ෙගවල්වල
ඉරි තැලීම්, උමඟක් හෑරීෙම්දී බලාෙපොෙරොත්තු විය හැකි
තත්ත්වයකි. ෙමම තත්ත්වය පරිසර අධ්යයන වාර්තාෙව්ද සඳහන්
වී ඇත. ෙමම තත්ත්වය
උමෙඟ් සිදුරු වැසීෙමන් පසු
සම්පූර්ණෙයන් යථා තත්ත්වයට පැමිෙණ්. ෙමය ලංකාෙව්
ෙමෙතක් ඉදි කළ උමං මාර්ගවලදී පැහැදිලිව දක්නට ලැබුණු
තත්ත්වයකි. එම පශ්නයට මුහුණ දී ඇති අයට වතුර සැපයීම හා
ඉරි තැලී ගිය ෙගවල්වලට වන්දි ෙගවීම හා අෙනකුත් වගා
හානිවලට වන්දි ෙගවීම විසඳුම් වන අතර ෙමම කියා මාර්ග උමා
ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්යාපෘතිය මඟින් දැනටමත් කියාත්මක
කරනු ලබනවා. ෙම් පිළිබඳ යම් අඩු පාඩුවක් ඇති වී තිෙබ් නම්
අපෙග් නව රජය ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනු ලබනවා. ඊට
අමතරව ෙමය නිසියාකාරව ඉටු ෙව්ද යන්න හා තවත් ගත යුතු
කියා මාර්ග නිර්ෙද්ශ කිරීමට මධ්යම පරිසර අධිකාරිය හා
ඉංජිෙන්රුමය කාර්යන් පිළිබඳ මධ්යම උපෙද්ශක කාර්යාංශෙය්
විෙශේෂඥවරුන් දැනටමත් එම පෙද්ශවලට පිටත් කර යවා
තිෙබනවා. ඔවුන්ෙග් නිර්ෙද්ශයද සැලකිල්ලට ෙගන ඉදිරි කියා
මාර්ග හැකි ඉක්මනින් ගැනීමට කටයුතු කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු
අමාත්යතුමා සිටියා නම් වඩාත් ෙයෝග්යයි කියා මා හිතනවා. ඊෙය්
ඌව පළාත් සභාෙව් දී ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබදව පක්ෂ, විපක්ෂ
සියලු පක්ෂවලින් ඒකමතික ෙයෝජනාවක් සම්මත කර ෙගන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘතිය තුළින් ඇති වී තිෙබන පරිසර හානි සහ
සමාජීය බලපෑම් විශාල ෙලස දැන් එල්ල ෙවමින් තිෙබනවා. ළිං
සිඳී යාම, ෙගවල් පුපුරා යාම ආදී විශාල හානි සිදු ෙවමින්
තිෙබනවා. ඒ නිසා පළමුව කළ යුතු යයි කියා අප ෙයෝජනා
කරන්ෙන්, ෙමය තාවකාලිකව අත් හිටුවීමයි. පරිසර හානි පිළිබඳව
විධිමත් අධ්යයනයකින් පසුව, ෙමම ව්යාපෘතිය කරෙගන යනවා
නම් එය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ සඳහා අලුතින් ගත හැකි
විකල්ප කියා මාර්ග කවෙර්ද කියා සැලකිල්ලට ලක් කළ යුතුව
තිෙබනවා. එෙසේ නැතිව ෙම් හානි ෙමෙසේම සිදු ෙවමින් තිබියදී
ෙම් ව්යාපෘතිය ඉස්සරහට යනවා නම්, ඉදිරිෙය් දී තවත් පරිසර
හානි විශාල පමාණයක් ඇති විය හැකිව තිෙබනවා. ෙමම
ව්යාපෘතිය තාවකාලිකව අත් හිටුවා, විධිමත් පරිසර ඇගැයීමකින්
පසුව නැවත ෙමය සමාෙලෝචනයකට ලක් කර, විකල්ප කියා
මාර්ග හරහා ඒ ව්යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමයි සුදුසු වන්ෙන් කියන
ෙයෝජනාව තමයි ඌව පළාත් සභාෙව්දී ඒකමතිකව සම්මත
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය
ෙයොමු වනු ඇතැයි අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

දැනටමත් ඒ සම්බන්ධව කියා කිරීමට විෙශේෂඥවරුන් පිටත්
කර යවා තිෙබනවා. ඔබතුමා කියපු කරුණුත් සැලකිල්ලට ෙගන
අදාළ අමාත්යාංශෙයන් ඒ පිළිබඳව හැකි ඉක්මනින් කටයුතු
කරනවා ඇති. මධ්යම පරිසර අධිකාරියත් ඒ සම්බන්ධෙයන් නැවත
ෙසොයා බලා කටයුතු කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

( மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට පශ්නයක් පැන
නැඟී තිෙබනවා. ඊෙය් කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම් රැස්වීෙම් දී
කැබිනට් පකාශකතුමා විසින් පකාශයට පත් කළා, Colombo
Port City ව්යාපෘතිය කිසිදු විෙරෝධයකින් ෙතොරව ඉදිරියට
පවත්වාෙගන යන බව. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
නමුත් අෙප් රෙට් ෙහක්ෙටයාර් 575ක් මුහුද ෙගොඩ කරන්න
යනවා. මුහුද ෙගොඩ කිරීම පිළිබඳව නීතියක්වත් අෙප් රෙට් නැහැ.
ෙමයින් ඇති වන පරිසර හානි පිළිබඳව නිසි ඇගැයීමක් සිදු
කරලාත් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙමහි ඇති වී තිෙබන මූල්ය ගනුෙදනු
පිළිබඳවත් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු දී තිෙබනවා.
වර්තමාන ගරු අගාමාත්යතුමා විපක්ෂ නායකතුමා වශෙයන් ෙම්
පැත්ෙත් සිටිනෙකොට ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව විශාල
ආන්ෙදෝලනයකට තුඩු ෙදන ලිපි ෙල්ඛන සහ කරුණු ඉදිරිපත්
කර තිබුණා.
පසු ගිය මැතිවරණ ව්යාපාරය තුළත් ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව
විශාල ෙචෝදනාවක් සහ විශාල ජනමතයක් ෙගොඩ නැඟිලා තිබුණා.
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විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත්යතුමාත් ඒ
ෙවලාෙව් මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දී ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳ විවිධ
අදහස් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. ඒ විධියට ජනතාවට කරුණු කියලා
ජනවරමක් අරෙගන, කැබිනට් පකාශක ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමා කිව්ව පරිදි ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී ෙම්
ව්යාපෘතිය කිසිදු ෙසොයා බැලීමකින් ෙතොරව ඉදිරියට ෙගන යන්න
තීරණය කර තිෙබනවා. කිසිෙසේත්ම ඒ ආකාරෙය් තීරණයක් ගත
යුතු අවස්ථාවක ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. ඊෙය් කැබිනට් මණ්ඩල
රැස්වීෙම්දී එවැනි තීරණයක් ගැනීමට ෙහේතු සාධක වුෙණ්
ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු මන්තීතුමා හදිසිෙය් ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ. ඇත්ත
වශෙයන්ම Port City ව්යාපෘතිය ගැන පශ්න ගණනාවක් මතු
ෙවලා තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒකට
අදාළ ලිපි ෙගොනු සියල්ලම මම ඉල්ලුවා. ඒ ලිපිෙගොනු පරීක්ෂා කර
බැලුවාම වුවමනා කරන වාර්තා සියල්ලම නැහැ. පරිසර
වාර්තාවත් අඩුවක් තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න අපි
ෙවනම ෙකොමිටියක් පත් කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව ඒ වාර්තා
ලබා ගත්තාට පස්ෙසේ තීරණ ගන්න, මෙග් පධානත්වෙයන්
කැබිනට් අනු කාරක සභාවකුත් පත් කර තිෙබනවා. පරිසර
සංවිධාන ගණනාවක් ෙයෝජනා කර තිබුණා, ෙම් වරාය නගරය Port City ව්යාපෘතිය - ඉදි කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි
කරන්න කියලා. අපි එෙහම අෙහෝසි කෙළේ නැහැ. ඒ පිළිබඳ ගැසට්
නිෙව්දනයක් තිෙබනවා. ඒ ෙකොමිටිෙය් වාර්තාව ලැබිලා අෙප් අනු
කාරක සභාෙව් තීරණයක් ගන්නා ෙතක්, ඒ ගැසට් නිෙව්දනය අපි
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාර්තාව දිහා බලලා
තමයි ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි තීරණයක්
ගන්ෙන්.
අපි ෙම් ගිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරන්න කියන
ස්ථාවරෙය් නැහැ. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ගැසට් පතය ඉදිරිපත්
කිරීම ගැන සම්පූර්ණ වාර්තාව ලැබුණාම අපි තීරණය කරන්නම්.
වුවමනා නම් ඉදිරිෙය්දී අලුත් ගැසට් පතයක් ෙහෝ ඉදිරිපත්
කරන්න පුළුවන්. ෙමතැන කාරණා ෙදකක් තිෙබනවා. එක
කාරණයක් තමයි ෙම්ක විශාල ව්යාපෘතියක් වීම. චීන රජෙය්
අනුගහය ලැබුණු එකක්. ඒ නිසා ඉල්ලීම පරිදි නිකම් ඒ ව්යාපෘති
නවත්වන්න බැහැ. අෙනක් අතට ඒ වාෙග්ම වැදගත් ෙදයක් තමයි,
ෙම් රෙට් පරිසරය ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ කියන එක. පරිසරයට
හානියක් ෙවන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම නීති ෙරගුලාසි අනුව
කියාත්මක කරන්නත් ඕනෑ. ඒ වාර්තාව ලැබුණාම අපි කැබිනට්
අනු කාරක සභාෙවන් බලලා කැබිනට් මණ්ඩලය මඟින් අන්තිම
තීරණයක් ගන්නවා. එෙහත් ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම ඉරා දමන්න
කියන ස්ථාවරෙය් අපි හිටිෙය් නැහැ. අපි තවම ෙම් ගැන පරීක්ෂා
කර ෙගන යනවා. එතුමා කිව්වා ෙම් ගිවිසුම සම්පූර්ණෙයන්ම ඉරා
දැම්ෙම් නැහැයි කියලා. ඒක හරි. ඒ ෙකොමිටිෙය් වාර්තාව
ලැබුණාම අපි ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයලා බලලා තීරණ
ගන්නම්. අපි ඒ තීරණය ගැන ෙම් ගරු සභාවටත් දැනුම් ෙදනවා.
අද මට චීන ජනරජෙය් විෙශේෂ නිෙයෝජිතතුමා හමු වුණා. මම
එතුමාට කිව්වා, අපට තවම සම්පූර්ණ වාර්තාව ලැබිලා නැහැ, ඒ
වාර්තාව ලැෙබන්න සුමාන ෙදකක් යනවා, ඒෙක් ෙකොපියක් චීන
තානාපතිතුමාටත් ලබා දීලා ඊට පස්ෙසේ එහි තිෙබන කරුණු අපි
සාකච්ඡා කරමු කියලා. ඒවා ලැබුණාට පස්ෙසේ ඒ ගැන
සම්පූර්ණෙයන්ම දැනුවත් කරන්නම්.
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
பாரா

மன்ற அ

வல்

BUSINESS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)
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පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා
රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ வல்கள் பற்றிய
கு க்கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY
BUSINESS
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I move,
“That the Government Business do have precedence this day."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I wish to inform this House that the Meeting of the
Committee on Parliamentary Business will be held on
Friday, 6th February, 2015, today, at 2.30 p.m. in the
Chambers of the Hon. Speaker. The Members of the
Committee are kindly requested to be present at this
Meeting.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.

I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
“That notwithstanding the provisions of Standing Order 7(1) the
Parliament shall sit on Saturday, February 07th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 the
hours of sitting on Saturday 07th February, 2015 shall be 1.00 p.m.
to 5.00 p.m.. At 5.00 p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament
without question put."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

III
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.00
p.m. on Saturday, February 07th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Anura Dissanayake, what is your point of
Order?
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
පසු
ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය තරග
වැදුණා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
විපක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් දැන් විපක්ෂෙය් වාඩි ෙවලා
සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණෙය්දී අපි ෙවනම පජාතන්තවාදී
ජාතික සන්ධානය -DNA- විධියට තරග වැදුණා. අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරමින් සිටිනවා. අෙප් පක්ෂෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
මන්තීවරුන් සුඵ
සංඛ්යාවක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, හැමදාමත් ෙම් විවාදෙය්දී
පජාතන්තවාදී ජාතික සන්ධානයට ෙවලාවක් ෙවන් ෙවලා
තිබුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විපක්ෂෙය් හිටපු කාලෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙවලාවක් තිබුණා. ඔවුන් ඔවුන්ෙග්
මන්තීවරුන් හරහා එම කාලය ෙබදා ගත්තා. ඒ වාෙග්ම TNA
එකට ඔවුන්ෙග් මන්තීවරුන් අනුපාතය හා තවත් පක්ෂයක් ෙලස
සලකමින් ඒකට ලබා ෙදන ෙවලාවක් තිබුණා. අපටත් ෙවලාවක්
ලබා දුන්නා. ඒක තමයි ෙමෙතක් විපක්ෂය විවාදයන්හිදී කාලය
ෙබදීෙම්දී තිබුණු සම්පදාය සහ යුක්තිසහගත තීරණය. හැබැයි, අද
විවාදය තිෙබනවා. අපිට කිසිදු දැනුම්දීමකින් ෙතොරව සමස්ත
විපක්ෂයට ලැබී තිෙබන කාලයම එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානය තුළ ෙබදා ෙගන තිෙබනවා. එතෙකොට විපක්ෂෙය්
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් විධියට, අපි ෙවනම පක්ෂයක් විධියට තරග
වැදිලා ෙම් අවස්ථාව නිෙයෝජනය කරනවා නම් අපට ඒ සාධාරණ
කාලය ලබා දිය යුතුයි. මම විපක්ෂ සංවිධායකතුමාෙගන් දැන
ගන්න කැමැතියි, කවර තීන්දුවක් අනුව ද ෙම් තීරණය ගත්ෙත්
කියා. ෙකොෙහොමද, ෙම් සාකච්ඡාව සිද්ධ වුෙණ්? විපක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා කියන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය්
සංවිධායකවරයා ෙනොෙවයි. කාලය පිළිබඳව යම් ගැටලුවක්,
සාකච්ඡාවක් තිෙබනවා නම් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.
එතුමා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඇමතිතුමා තමයි. ෙම්
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

පැත්ෙත් දැන් ඉන්න ෙකොට විපක්ෂ සංවිධායකතුමා. ඒක ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. ඒක ෙත්රුම් අරෙගන නියමිත කාලපරිච්ෙඡ්දය අපිට
ෙවන් කරන්න ඕනෑ. අද කිසිදු කාලයක් අපිට ෙවන් කර නැහැ.
පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වා ෙගන යන්න හදන්ෙන් ෙම් විධියට ද?
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොටත් අෙප් හඬ යටපත්
කරන්න උත්සාහ කළා. දැන් විපක්ෂයට ඇවිල්ලත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට ලැබී තිෙබන බලය අනුව අෙප් හඬ යටපත්
කරන්න උත්සාහ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා මම දැන
ගන්න කැමැතියි අපි ෙවනම පක්ෂයක් ෙලස අද ෙම් විවාදෙය්දී
අපට කාලයක් ලබා ෙනොෙදන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියා. කාලයක්
ලබා ෙදනවා නම් කවර කාලයක් ද ලබා ෙදන්ෙන් කියන එකත්
අපි දැන ගන්න කැමැතියි. ෙම්ක විපක්ෂ සංවිධායකතුමාට උකස්
තියන ලද පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ස්වාධීන පක්ෂයක්. අපිට
අෙප් මතය ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් ඉන්නෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බලයත්, ඒ වාෙග්ම හඬත් යටපත් කර ගන්න
පුළුවන් ෙවන්න ඇති. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා විපක්ෂයට
ඇවිල්ලා අෙප් හඬ යටපත් කරන්න හදනවා නම්, අෙප් ඉඩ යටපත්
කරන්න හදනවා නම්, ඒකට ඉඩ ෙදන්න කිසිෙසේත්ම අපි සූදානම්
නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් කියන්න ඕනෑ,
අද විවාදෙය්දී ඇයි අපිට ඒ කාලය ෙනොදුන්ෙන් කියා. ඇයි කාලය
ෙනොෙදන්ෙන්? ෙකොච්චර කාලයක්ද ලබා ෙදන්ෙන්? ඊෙය්ත්
විනාඩි අටක පමණ කාලයක් තමයි ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. එය
ෙම් ගරු සභාවට පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ. ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප්
හඬ යටපත් කරන්න, අෙප් කථාව යටපත් කරන්න කිසිෙසේත්ම ඉඩ
ලබා ෙදන්න සූදානම් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
එම නිසා ෙම් පශ්නය විසඳාෙගන තමයි විවාදය ඉස්සරහට යන්න
ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. මන්තීවරුන් කණ්ඩායමකෙග් හඬ යටපත්
කරලා, කාලය කපලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් පවත්වන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? එම නිසා ෙම් පිළිබඳව යම් ස්ථාවරයක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා.
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මන්තීවරුන් 157 ෙදනාම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්. එතෙකොට එදා ඒ
සංඛ්යාව අසුන් ගත්ෙත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්. විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටිෙය්
ඉතා අඩු මන්තීවරුන් සංඛ්යාවක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් සංඛ්යාව සහ ෙමතුමන්ලාත්, TNA එකත්. එතෙකොට
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට එම කාලය ෙබදා ගන්න
පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් අද විපක්ෂයට ලැබිලා තිෙබන මුළු
කාලයම විනාඩි 150යි. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂයටත් ලැබී
තිෙබන කාලය විනාඩි 150යි. ෙම් විනාඩි 150 මන්තීවරුන්ෙග්
සංඛ්යාව අනුව පක්ෂවලට ෙබදන්න යෑෙම්දී අපිට පුළුවන්කම
ලැබුෙණ් පජාතන්තවාදී ජාතික ෙපරමුණට විනාඩි 22ක් ෙවන්
කරන්න. ඊෙය් විනාඩි 12 ක් පාවිච්චි කරලා ෙමතුමන්ලා විවාදයට
සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙහට විනාඩි 10ක් නැවත එතුමන්ලාට
දීලා තිෙබනවා. සම්පූර්ණෙයන් විනාඩි 22ක් ඒ අයට ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම TNA එකටත් ඒ ආකාරයට ඔවුන්ට ඉන්න
මන්තීවරුන් සංඛ්යාව අනුව ඒ අයටත් යම් කාලයක් ෙවන් කරලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම ෙමතැනදී පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Why do you not discuss this matter at
the Committee on Parliamentary Business?
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පමණක් මන්තීවරුන් 157ක්
සිටිනවා. ඒ අනුවයි ෙම් ෙවලාව ෙවන් කරන්න සිදු වී තිෙබන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම සෑම හැකියාවක්ම අපි උරගා බැලුවා වැඩි
ෙවලාවක් ඔවුන්ට ෙදන්න. නමුත් අපිට ෙදන්න පුළුවන්කම
තිෙබන්ෙන් ඊෙය් විනාඩි 12යි, ෙහට විනාඩි 10යි, ඒ අනුව
පජාතන්තවාදී ජාතික ෙපරමුණට සම්පූර්ණ විනාඩි 22ක් ලැබිලා
තිෙබනවා. එයට වඩා කාලය ෙදන්න අපහසුයි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

නැඟී සිටිෙය්ය.

Yes, Hon. Anura Dissanayake.

எ ந்தார்.
rose.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Chief Opposition Whip.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ, එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානය ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටියදී ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටි මන්තීවරුන් සංඛ්යාවත්, එදා විරුද්ධ
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටි මන්තීවරුන් සංඛ්යාවත්, අද විරුද්ධ
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටින මන්තීවරුන් සංඛ්යාවත්, ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් අසුන් ෙගන සිටින මන්තීවරුන් සංඛ්යාවත් අතර විශාල
ෙවනසක් තිෙබන බව. එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටි මන්තීවරුන්
157ක් අද විරුද්ධ පක්ෂෙය් අසුන් ගන්නවා. එතෙකොට එම

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මම කියන්ෙන් මන්තීවරුන්ෙග් අනුපාතය අනුව කාලය
ෙබදන්න ඕනෑය කියන එකයි. ඒක මම පිළිගන්නවා. හැබැයි, ඒ
වාෙග්ම ඒ පක්ෂය, පක්ෂයක් ෙලස සලකාත් අතිෙර්කව ෙවනම
කාලයක් ලැබිය යුතුයි. මන්තීවරු සංඛ්යාව ෙපොදුෙව් එම අනුපාතය
ලබා ගන්නා අතර, ඒක ෙවනම පක්ෂයක්, ෙවනම ධාරාවක් නිසා
ඒකටත් සාධාරණ නිෙයෝජනයක් ලැෙබන්න ඕනෑකම තිෙබනවා.
කවුරුන් ෙහෝ එක මන්තීවරෙයකු කවදා ෙහෝ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කෙළොත් - අනාගතෙය්දී එය විය හැකිව තිෙබනවා ඔහුට කවදාවත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන්න ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ඔය විධියට බැලුෙවොත්, ඔහුට විනාඩියයි, තත්පර
පහෙළොවයි, තත්පර තිහයි ලැෙබන්ෙන්. එෙහම ෙවන්ෙන් නැහැ.
ෙවනම ෙද්ශපාලන ධාරාවක්. මන්තීවරුන් සංඛ්යාවත්
සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. අපි එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට ලැබී තිෙබන කාලෙය් පමාණයම ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.
ඒෙකන් අඩක් ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. ඒෙකන් හතෙරන් එකක්
ඉල්ලන්ෙන්ත් නැහැ. හැබැයි, අෙප් මන්තීවරුන් සංඛ්යාවත්
සැලකිල්ලට ලක් කරන්න.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Anura Dissanayake, why do you not take this
matter up at the Committee on Parliamentary Business?
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා.
අෙප් මන්තීවරු සංඛ්යාව සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. ඒ වාෙග්ම අප
ෙවනම පක්ෂයක් ෙලස සැලකිල්ලට ලක් කරන්න. එෙසේ
සැලකිල්ලට ලක් කර කාලය ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එෙසේ ලබා
ෙදන කාලය කවදාද ලබා ගන්ෙන් කියන එක තීරණය කරන්ෙන්
අපයි. විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ
ෙකොෙහොමද තීරණය කරන්ෙන් ඊෙය් කාලය ලබා දුන්නා; අනිත්
ටික ෙහටයි ලබා ෙදන්ෙන් කියලා? අෙපන් ඒ ගැන අහන්න
එපායැ. අපි ෙහට එනවාද, නැද්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ දන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? අපි ෙහට එනවාද, නැද්ද කියලා තමුන්නාන්ෙසේ
තීරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එෙහම නම් අෙපන් අහන්න
ඕනෑ, "විනාඩි 22යි තිෙබන්ෙන්. එක දවසට ඕනෑද, දවස් ෙදකට
ඕනෑද, තුනට කඩලා ඕනෑද?" කියලා. ඒ විධියට අෙපන් අහන්න
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් කියනවා, "ඊෙය්
ෙමතරම් ෙවලාවක් දුන්නා; ෙහට අනිත් පමාණය ෙදනවා."
කියලා. අපි ෙහට එනවාද, නැද්ද කියලා අෙපන් අහන්න ඕනෑ ෙන්.
එෙහම අහන්ෙන් නැතුව තමුන්නාන්ෙසේ කාලය තීරණය කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් පක්ෂය ලියලා දීලා නැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණය ගැන මීට
වඩා ෙව්ලාවක් නම් ෙම් විවාදෙය්දී ෙවන් කරන්න බැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ෙකෙසේ නමුත් මම ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා, මීට පසුව
විවාද සඳහා කාලය ෙවන් කරන ෙකොට විෙශේෂෙයන්ම එතුමාෙග්
පක්ෂය සමඟත්, අනිත් පක්ෂ සමඟත් සාකච්ඡා කරනවා කියලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Hon. Prime Minister, please.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා මතු කළ කාරණය ගැන බලන විට
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාත් මට කිව්ෙව්, අය වැය විවාදෙය්
ෙදවැනි වර කියවීෙම්දී ඇත්ත වශෙයන්ම ආණ්ඩු පක්ෂය සහ
විරුද්ධ පක්ෂය අතර සම සමව වාෙග් කාලය ෙබදුණු බවයි. ඊට
පසුව කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී විරුද්ධ පක්ෂයට වැඩිෙයන් කාලය
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ අවස්ථාෙව්දී අප එක ෙයෝජනාවක් කර
තිබුණා, ඕනෑ නම් ෙසනසුරාදා දින මුළු දවසම රැස්වීම් පවත්වමු
කියලා. ෙකොෙහොම වුණත් වැඩි ෙව්ලාවක් ෙදමළ ජාතික
සන්ධානයට හා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ලබා ෙදන්න නම්
ෙහට සවස පහට ඡන්දය ගන්ෙන් නැතුව සවස හයට ඡන්දය අර
ගන්න පුළුවන්. We can add one more hour, which could be
given to those parties and they also could be accommodated.
ෙව්ලාව ටිකක් තිෙබනවා නම් අපටත් ෙදන්න. මම කියන්ෙන්
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පක්ෂ ෙදකට දීලා -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That, we will have to discuss at the Party Leaders'
Meeting. - [Interruption.]
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

Yes, we will take one hour more and work that out.
අනාගතෙය්දී ඔබතුමන්ලා අතර කාලය ෙබදා ගැනීෙම් සූතය
තිබුණාම, අප බලන්නම් ෙකොපමණ කාලයක් සම්පූර්ණ විවාදයට
ලබා ෙදනවාද කියලා.

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම කැමැතියි, ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව කාරණයට අවධානය ෙයොමු කිරීමට.
එහි සාධාරණයක් තිෙබනවා.
පළමුවැනි කාරණය තමයි, අය වැය විවාදෙය්දී ආණ්ඩුව සහ
විපක්ෂය අතර ෙව්ලාව එක හා සමානව ෙනොෙබදීම. ඒෙකන්
ෙලොකු අඩු පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි සම්පදායානුකූලව
විරුද්ධ පක්ෂයට තමයි වැඩි කාලය ලබා ෙදන්ෙන්. එය ෙමතැනදී
අඩු ෙවලා තිෙබනවා නම් අපට එය අද සහ ෙහට නිවැරදි කර
ගන්න පුළුවන්. ඒ පළමුවැනි කරුණ.
ෙදවැනි කරුණ වන්ෙන්, ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
නිෙයෝජනය කරන පක්ෂයට හැම දාම ෙවලාව දීලා තිෙබන
සම්පදායයක් තිෙබනවා නම් අප ඒ සම්පදායය ගැන සාකච්ඡා කර
බලා මිසක් සාකච්ඡා ෙනොෙකොට ෙවනස් කිරීම අසාධාරණ බව.
හැම පක්ෂයකම මතයක් පකාශ කරන්න අවස්ථාව ලබා ෙදන්න
ඕනෑ. සංඛ්යාත්මකව ෙකොපමණ සිටියත් ඒ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්
එම පක්ෂෙය් මතයට යටත්. එයයි පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිගත්
සම්මතය; පක්ෂ නායකයන් හා පක්ෂෙය් පිළිගැනීම. ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමා කිව්ව කාරණාෙව් සඳහන් වුෙණ් අඩු
පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබන බවයි. එම නිසා සාධාරණය වහාම ඉටු
විය යුතුයි. අප ඒ සඳහා පියවර ගත යුතුයි. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

We have already passed a Motion to take up the
Division at 5 o' clock tomorrow.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

But, tomorrow, we can put in a Motion to go on till 6
o’clock.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay, we will do that.
Now, we can start today's Debate. Hon. Dinesh
Gunawardena, you have 12 minutes.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
ஒ க்கீ

(தி த்தம்) சட்ட

லம்
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කියනවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලා මැතිවරණයක් පවත්වන්න ඕනෑ. ෙමය
මැතිවරණයක් සඳහා සූදානම් වන අය වැයක් බව මා සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය
කියවන ලදී
ඊට අදාළ පශ්නය [ ෙපබරවාරි 05 ]
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ ගරු රවි
කරුණානායක මහතා]
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள
வாசிக்கப்பட்ட .
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ ெபப் வாி 5 ]
"சட்ட லம்
இப்ெபா
இரண்டாம் ைற
மதிப்பிடப்
ப மாக" [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ]
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட .

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [05th
February]
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. Ravi
Karunanayake]
Question again proposed.

[අ.භා. 2.10]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පළමුෙකොට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, අපට විනාඩි ෙදොළහක් ලබා දීම ගැන. ඒ
විනාඩි ෙදොළහක කාලය ෙම් සුන්දර අය වැය ගැන රසවත් කථා
කියන්නවත් පමාණවත් නැහැ.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ෙහට පැයක් -

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා මට ෙහටත් කථා කරන්න ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් -[බාධා කිරීම්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

වැඩිපුර කාලය ගත්ෙතොත් -[බාධා කිරීම්] ඔබතුමාෙග්
විෙව්චනය වැඩි කරන්න. ෙම්ක නිදහස් සමාජයක්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැනටමත් විනාඩි ෙදකක් ගියා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂෙය්
මන්තීවරෙයක් හැටියට මම පළමු ෙකොටම කියන්න කැමැතියි, ෙම්
අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙබොෙහොමයක් තිෙබන්ෙන් "පස්ෙසේ
ෙදන්නම්" කථා බව. ෙම් අය වැය "ෙදන්නම් කාසි" අය වැයක්
බවට පත් ෙවලා ඉවරයි. ෙමොකද, ඉදිරියට තමයි හුඟක් ෙද්වල්
ෙදන්නම් කියලා කියන්ෙන්. ජුනි මාසෙය්, අවුරුද්ද තුළ ෙදන්නම්

අෙප් රෙට් ආර්ථිකය යම් කිසි ස්ථාවර පදනමක් මත අපි
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙගොඩනඟා ෙගන ඇවිත් තිෙබනවා.
සියයට 7ක ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් ඇති, ශක්තිමත්,
ස්ථාවරභාවෙයන් යුතු ආර්ථිකයක් තිෙබනවා. එය කඩා
වැෙටනවාට මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ් අපි කිසි ෙලසකින්වත්
සතුටු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඉතාම ඕනෑකමින් කියන්න ඕනෑ ගරු
අගාමාත්යතුමා සඳහන් කළ විධියටම ෙමය ධනවාදී ආර්ථිකයක්
බව. එතුමා සඳහන් කළා, ගජමිතුරු ධනවාදෙයන් ආර්ථිකය මුදවා
ෙගන පූර්ණ ධනවාදය කරා ගමන් කළ යුතුය කියා. පූර්ණ
ධනවාදෙය්දී ඉහළ ධනවාදී සූරාකන්නන් විසින් පහළ ජනතාව
සූරා කෑමට ඉඩ ෙදන නව ආර්ථික පතිපත්තියකට අවතීර්ණ
වනවාෙදෝ කියන සැකය ෙම් තුළින් මතු වනවා. එයට පධාන
ෙහේතුව, අෙප් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තයට ෙමෙතක් කල් දැක්වූ
සුහදතාව
ෙම්
ආර්ථික
කමෙයන්
කඩා
වැටීමයි.
කෘෂිකර්මාන්තෙය්දී කරුණු ෙදකක් වැදගත් ෙවනවා. එක, රෙට්
ජනතාව ජීවෙනෝපාය මාර්ගයක ෙයෙදනවා. ෙදක, විෙද්ශ භාණ්ඩ
හා දව්ය ෙගන ඒමට පත්වීෙමන් රෙට් ආර්ථිකය ස්වාධීනභාවයකට
පත් ෙවනවා. ෙම් ආර්ථිකෙය් සහතික මිල පිළිබඳ ෙමොන තරම්
කථා කළත් පිට රටින් භාණ්ඩ ෙගන්වීම සඳහා වූ අවස්ථාව තුළ
එයට හාත්පසින්ම පතිවිෙරෝධව සෑම දව්යකම මිල ඉහළ යනවා.
එයින් අෙප් රෙට් ෙගොවි ජනතාව විශාල අර්බුදයකට මුහුණ
ෙදනවා.
ඊෙය් බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා සඳහන් කළ කාරණය
මම යළිත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. හාල්වලින් ජීවත් වුණු අපි
පාන් පිටි කරා ගමන් කරමින් අෙප් පධාන ආර්ථික කියාවලිය
ෙවනසකට භාජනය කිරීම නිසා භයානක තත්ත්වයක් ඇති
ෙවන්න ඉඩ කඩ තිෙබනවා. එය විෙශේෂෙයන් පිට රටින් පිටි
ෙගන්වන්නන්ට, එෙසේ නැත්නම් පිට රටින් ආහාර ෙහෝ ෙවනත්
අත්යවශ්ය දව්ය ෙගන්වන්නන්ට වාසිදායකයි. ඒක තමයි
ගජමිතුරුකම. ෙම් ආර්ථිකයට ලැෙබන ෙගොවියාෙග් නිෂ්පාදන
නවතා පිට රටින් භාණ්ඩ ෙගනැල්ලා අෙප් ෙවෙළඳ ෙපොළට ලබා
දීලා අෙප් රට යළිත් වරක් ගමන් කරන පරිෙභෝජන රටාව ෙවනස්
කරලා ෙවනත් ගමන් මාර්ගයකට පත් කිරීම ඒ අයට වාසියි.
ජනතාවට සහන දීම සඳහා ෙගෙනන ලද කියාවලි අපි අගය
කරනවා. ජනතාවට සහනයත් අවශ්යයි. ජනතාවෙග් ජීවිතය
සැහැල්ලු කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ජාතික ආර්ථිකෙය් ෙකොඳු නාරටිය
ගමන් කරන මාර්ගය පිළිබඳ පැහැදිලිතාවකින් කටයුතු කරන්න
ඕනෑ.
දැන් බදු ෙයෝජනා ගැන විවිධ පකාශ කළා. පධාන සමාගම්,
ෙපෝසත්ම සමාගම්වලට පනවන ලද බද්ද, ඒ වාෙග්ම Mansion
Tax ආදී ෙතෝරා ගත් බදු පකාශයට පත් කරන ලද අය වැයක් බවට
ෙම් අය වැය පත් වනවා. මම දන්නා වූ ආර්ථික න්යාය අනුව ෙම්
රෙට් පසිද්ධ ෙහෝ අපසිද්ධ මුදල් ආෙයෝජනය කරමින් ආර්ථිකය
තුළ යම් කිසි ඵලදායිකත්වයකට භාජනය කරනවා නම් එයට
රුකුල් ෙදන තත්ත්වය වළවක්වනවා කියන්ෙන්, ආර්ථිකෙය්
අෙයෝජන අඩු වීමයි. අද ෙම් තුළින් සිදු ෙවන්ෙන් මහා පරිමාණෙය්
සමාගම් අලුතින් ආෙයෝජනය කරන්න මැළිකමක් දක්වන්න ඉඩ
තිබීමයි. ෙම් පිළිබඳව සඳහන්ව තිෙබන "Daily Financial Times"
වාර්තාව මම කියවන්න කැමැතියි. ඒෙකන් කියැෙවනවා, ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ඒ සමාගම්වල තිෙබන අපසන්නභාවය. අලුතින්
ආෙයෝජන සිදු ෙනොෙවන තත්ත්වයකට ඒ මහා පරිමාණ සමාගම්
පැමිෙණනවා.
ෙම් මහා පරිමාණ සමාගම් ෙම් කියාවලිය ෙනොරිස්සීමට පටන්
ගැනීම හරහා ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනය අඩු ෙවන්න පටන් ගත්ෙතොත්,
සති ගණනින්, මාස ගණනින් ඒ රැකියාවලින් ෙදොට්ට දමන
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පමාණය වැඩි ෙවන තත්ත්වයක් උදා ෙවන්න පුළුවන්. අපි
ආර්ථිකය පණ ගැන්විය යුත්ෙත් ජනතාවට අලුත් ආදායම් මාර්ග,
රැකියා උත්පාදනය වන විධියටයි. ඒ වාෙග්ම ධනවාදී ආර්ථිකයක
ව්යාපාර පැලැන්තිය එහි ආෙයෝජකයන් බවට පත් විය යුතුයි. ගරු
අගාමාත්යතුමා දැනුත් කිව්වා ''ෙපෝට් සිටි'' ව්යාපෘතිය ගැන.
තමුන්නාන්ෙසේලා අවලංගු කරන බවට පකාශ කරනු ලැබූ ඒ
ව්යාපෘතිය යළි සලකා බැලීමට අමාත්ය මණ්ඩලය තීරණය කළ
බව කිව්වා. එය ෙලොකුම ආෙයෝජනයක්. ෙම් වාෙග් ආෙයෝජන
රාශියක් ෙපෞද්ගලික අංශය හරහා අෙප් ආර්ථිකය තුළ ශක්තිමත්
කරලා තිෙබනවා. අෙප් ආර්ථිකෙය් ස්ථාවරභාවය ලැෙබන්ෙන්
ෙද්ශීය ආෙයෝජන හා විෙද්ශ ආෙයෝජන තුළින් බවත්
තමුන්නාන්ෙසේලා
පකාශයට
පත්
කර
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ඉදිරි දවස්වල, ඉදිරි
මාසවල ලංකා ආර්ථිකයට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන් මූල
ධනය පිළිබඳ අර්බුදයකට පමණක් ෙනොව, මූල ධනය විවිධ
මාර්ගවලින් පිට රටට ගමන් කිරීෙම් අර්බුදයටයි. ඒ මඟින් විෙද්ශ
විනිමය අර්බුදයකට පවා ෙම් වසර තුළ මුහුණ ෙදන්න අෙප් රටට
සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි
දකින්ෙන් නව පරම්පරාෙව් ශක්තිය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙය් කිසිවක් නැති බවයි. තරුණ පරම්පරාෙව්
බලාෙපොෙරොත්තු මත බලයට පැමිණි ජනාධිපතිතුමා ඔවුන්ට
විශ්වාසනීය ආර්ථික වර්ධනයක් හා ආර්ථික අවස්ථා බිහි කරන්න
පුළුවන් අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ෙම් නිසා
අෙප් රෙට් තරුණ පරම්පරාව අසහනකාරී තත්ත්වයකට
පත්ෙවනවාය කියන එක සඳහන් කරන්න කැමැතියි. එය හැෙදන
වැෙඩන නව පරම්පරාවට අප දිය යුතු විශ්වාසය ෙනොෙව්.
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ලද හැම වාර්තාවකම කියවුණත් එයට පතිකර්මයක් ෙයදුෙණ්
නැහැ. පළමු වරට එවැනි උත්සාහයක් දරනවා නම් එය ෙහොඳයි.
එය ෙකොයි තරම් දුරට සාර්ථක ෙවයිද කියන එක
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැෙයන් පැහැදිලි කරලා නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම, පරිසර
හිතකාමී පතිපත්තියක් මත තමයි අපි hybrid carsවලට අඩු තීරු
බදු ගාස්තුවක් පනවන්න තීරණය කෙළේ. ජාත්යන්තර
එකඟතාවක්ද ඇතිව ඇති කළ ෙම් පරිසර හිතකාමී පතිපත්තිය
කඩා දැමීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලා රටක් හැටියට අනුගමනය
කරන්ෙන් වැරැදි පතිපත්තියක් බව ෙම් අවස්ථාෙව් මා සඳහන්
කරන්ෙන්, ඒවා නිවැරැදි කර ගැනීමට අවශ්ය වන නිසායි.
රට බීම, කැසිෙනෝ සම්බන්ධව ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය
ෙමොකක්ද? මම ගරු අගාමාත්යතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි,
අතිපූජ්ය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ ෙම් පතිපත්තියට
අවසරය දුන්නාද කියලා. ෙමෙහම දඩයක් ගහලා කැසිෙනෝ
register කරන්න අතිපූජ්ය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ
කැමැතිද? ෙම් විධියට රට බීම සාප්පු register කරලා අවසානෙය්
සමාගම් තුන, හතරකට ෙම් රෙට් රට බීම සාප්පු දහස් ගණන්
අරින්න අතිපූජනීය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත නායක හාමුදුරුෙවෝ
එකඟද? උන්වහන්ෙසේ ඔබතුමන්ලා ෙමෙහයවන විධායක සභාෙව්
සාමාජිකෙයක් කියලා පකාශ කරනවා. අෙප් රටට යම් කිසි
හරයක් ඇති ෙදයක්,-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over.
ඒ වාෙග්ම මම කැමැතියි රජෙය් ෙසේවකයන් සම්බන්ධව කථා
කරන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුදල්
අමාත්යාංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ පකාශකෙයක් ෙදවැනි දා කළ පකාශයක
ෙමෙසේ පවසා තිෙබනවා :
"රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000 දීමනාව ලැෙබන නමුත්
ඒවා ඒකාබද්ධ වැටුපට ඇතුළත් ෙකොට 2015 සඳහා නව වැටුප්
ව හයක් සැකැසීම සිදු ෙනොවන බව පකාශ කරනවා."
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙය් නව
ඒකාබද්ධ වැටුප් තලයක් පිළිබඳවත් ස්ථාවර වැටුප් ෙකොමිසමක්
පිළිබඳවත් සඳහන් කළා. එය අෙහෝසි වන බවට මුදල්
අමාත්යාංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ පකාශකෙයක් කළ ෙම් පකාශය ගැන
මුදල් ඇමතිතුමාත්, රජයත් ස්ථීර පකාශයක් කරන්ෙන් නම් අගය
කරනවා. ෙමොකද, ඒ මත තමයි රජෙය් ෙසේවකයන්ටත්,
විශාමිකයන්ටත් ලැෙබන දීමනා පිළිබඳ අඩු වැඩිභාවය තීරණය
ෙවන්ෙන්. එෙසේ සිදු වුෙණොත් අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රජය ලබා
දුන්නු පමාණයට වඩා අඩු පමාණයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා
පාතිහාර්යය මවනවා කියපු ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් රාජ්ය
ෙසේවකයාටත්, විශාමිකයාටත් ලබා ෙදන්ෙන්. ෙමය බරපතළ
පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම විශාමිකෙයෝ අවුරුදු ගණනාවක්
උද්ෙඝෝෂණය කරලා, ඒ උද්ෙඝෝෂණෙය් පතිඵලයක් වශෙයන්
තමයි පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙය්දී ෙම් ජයගහණය ස්ථාවර
තත්ත්වයකින් අෙප් රජය විශාමිකයන්ට ලබා දුන්ෙන්.
ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළින් ආදායම් එකතු කිරීමට ෙමන්ම,
රෙට් මූලික නිෂ්පාදන සඳහා පකාශ කළ සහතික මිල ලබා දීම
කියාත්මක කිරීමට හැකි වැඩ පිළිෙවළක් හරියාකාරව ඉදිරිපත්
ෙවලා නැහැ. මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා, නිෂ්පාදනය
කරන ෙද් ෙවෙළඳ ෙපොළට පැමිෙණන අතර කාලෙය් ඒවා
සුරක්ෂිත කිරීමට අවශ්ය ෙවනම මූල්ය පතිපාදනයක් ෙවන් කිරීම
ඉතාම ෙහොඳ බව. අෙප් රෙට් කෘෂිකර්මාන්ත නිෂ්පාදනෙයන්
සියයට 40ක් අතර මගදී විනාශ වන බව අවුරුදු 25ක් තිස්ෙසේ කරන

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Mr. Deputy Chairman of Committees, we have saved
half an hour from the time allocated for Questions. So, I
will take just two minutes and conclude my speech.
ගරු අගමැතිතුමනි, ෙම් දවස් 100 වැඩසටහෙන් ෙපබරවාරි
ෙදවැනි දා ෙවන ෙකොට කරනවා කියලා තිෙබන්ෙන්, "සියලු
මහජන නිෙයෝජිතයන් විසින් පිළිපැදිය යුතු චර්යා ධර්ම සංගහයක්
නීතිගත කිරීම" කියලා. එදා තමයි වත්තල මන්තීවරුන්ට පහර
දුන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා පකාශ කරපු චර්යා ධර්ම පද්ධතිය ෙම්කද?
ගරු අගාමාත්යතුමනි, දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත්
ජනවාරි 28 වැනි දාට නියමිත කාරණය හැටියට තිෙබනවා,
"මනාප ඡන්ද කමය සහමුලින්ම අෙහෝසි ෙකොට සෑම මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසයකටම මන්තීවරයකු ලැෙබන පරිදි මන්තී ආසන
කමය හා සමානුපාතික කමෙය් සම්මිශණයක් සහිත නව
මැතිවරණ කමය සඳහා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ සර්ව
පාක්ෂික කමිටුව පත් කිරීම" යනුෙවන්.
ඉතින්, දවස් සියෙය් වැඩසටහනකට අෙපන් සහෙයෝගය
ඉල්ලනවා. අපි යම් යම් ෙහොඳ ෙද්ට සහෙයෝගය ෙදන්න එකඟ බව
පකාශ කළා. නමුත් ෙම් එක වැඩ පිළිෙවළක්වත් රටට ෙපොෙරොන්දු
ෙවච්ච දින ෙපොත අනුව ෙකෙරන්ෙන් නැති බවත්, ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනෙයන්ද ඉතාම අසරණ තත්ත්වයකට ෙම් රෙට් ජන ජීවිතය
පත් කරන බවත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Now, please wind up.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

[අ.භා. 2.26]

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙපර මට කථාවක් මතක් වුණා.
මම ෙම් කියන කාරණය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා දන්නවා.
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගාමාත්යතුමා 1960 අෙපේල් මාසෙය් 6වැනි දා
ෙම් වාෙග්ම උත්සාහයක් දැරුවා. එතුමා හුඟක් ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු
ෙවලා, ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්කුත් මහජනතාවට ෙපොෙරොන්දු
වුණා.
"හාල් ෙසේරුවක මිල ශත 25කට අඩු කරනු ලැෙබ්."
එතුමා ෙම් විධියට සියලු ෙපොෙරොන්දු දීලා රාජාසන කථාව
පැරදුණා; මැතිවරණයකට ගියා; ෙගදර යන්න සිද්ධ වුණා.
ඔබතුමන්ලාත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
පසු මැතිවරණයක්. ඒ මැතිවරණය ෙවනුෙවන් ෙමෙසේ ෙපොෙරොන්දු
දුන්නාට, ඒවා කියාත්මක කර ගන්න බැරි, ආර්ථික අවුලකට රට
පරිවර්තනය කරන ෙහේතු සාධක අද ඒ තුළින් මතු වී තිෙබනවා.
එය තමයි ඇති ෙවන පතිඵලය කියන එක මම සඳහන් කරන්න
කැමැතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා එක කාරණයක්
පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි. එතුමා කියපු කාරණා ෙදක ගැනම
පක්ෂ නායකයන් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අද අපි 3.00ට කාලය
ෙයොදාෙගන තිෙබනවා. නියම කරපු දිනයට අනුව ඒ කටයුතු
කරන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන කථා කරන්න අපට පක්ෂ නායකයන්
මුණ ගැෙහන්න පුළුවන් වුෙණ් අද විතරයි. අපි ගිය සුමාෙන් රැස්
ෙවන්න හිටියා. නමුත් ඒක කල් ගියා. මම හිතන හැටියට අපි
සියලු ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය අනුව ෙම් කටයුතු දවස් 100 යන්න
ඉස්ෙසල්ලා කරන්න පුළුවන් ෙවයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Patali Champika
Ranawaka. Before he starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Perumal Rajathurai to take the Chair?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා.

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ
எாிசக்தி அைமச்சர்)

மற் ம்

(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power
and Energy)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත්
වුෙණ්
විධිමත්
පළල්
සමාජ
ෙද්ශපාලන
ආර්ථික
පතිසංස්කරණයක් ඉදිරිපත් කිරීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
ෙනොෙවයි. ෙම් ජාතික පතිසන්ධාන ආණ්ඩුෙව් පධාන
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණයක් ඉදිරිපත්
කිරීමයි. ඒ අතෙර්දී කිසියම් ආකාරයක ආර්ථික සහන
කියාවලියක්, සමාජයීය සහන කියාවලියක් ඇති කර ගැනීම තමයි
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පරමාර්ථය. දිගු කාලීන ආර්ථික සමාජ ෙද්ශපාලන
පතිසංස්කරණයක් සහිත කියාවලියක් ඇරෙඹන්ෙන් ඊළඟ මහ
මැතිවරණෙයන් පසුව ඇති වන ආණ්ඩුවත් එක්කයි. ඒ නිසා ෙම්
ආණ්ඩුෙව් ෙම් ෙකටි කාලීන අරමුණු ජය ගැනීම සඳහා පසු ගිය
මැතිවරණෙය් දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ඉදිරිපත් කරපු, ෛමතී පාලනයක් යටෙත් වුණ ඒ ආර්ථික සහන
කියාවලිය ඉදිරිපත් කිරීම තමයි ෙම් අය වැෙයනුත්, අය වැයට
කලින් සිදු කරපු ඒ ඛනිජ ෙතල් ඇතුළු ඉන්ධන මිල අඩු
කිරීෙමනුත් ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.
ෙම් අතුරු අය වැය අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා හඳුන්වලා
තිෙබන්ෙන් දින සියයක විප්ලවයක් හැටියටයි. ෙමොකද, ෙම් අතුරු
අය වැය අවශ්ය වුණා, සමාජ, ආර්ථික ෙකටි කාලීන අඩිතාලමක්
දමන්න වාෙග්ම ඉදිරි කාලෙය්දී ෙගොඩ නඟන ෙද්ශපාලන
පතිසංස්කරණය ශක්තිමත්ව, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඉදිරියට
ෙගනියන්න.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය ගැන අපි කථා කරනවා නම් ෙම්
අතුරු අය වැෙය් ඉතාම වැදගත් අංග ලක්ෂණය තමයි, පසු ගිය
රාජපක්ෂ පාලනෙය් පැවතිච්ච ඉතාම බලගතු අපරාධකාරි බදු,
සහගහන බදු ඉවත් කරලා ඒ සහනය ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට
ලබා දීම. රාජපක්ෂ පාලනෙය් තිබුණු ඉතාම නරක අංග ලක්ෂණය
තමයි, මහ ජනතාවෙග් එදිෙනදා ඉන්ධන, ආහාර ආදිෙයන් බදු
අරෙගන, මහ ජනතාවට ඔෙරොත්තු ෙනොෙදන, ඉහළ ගණෙය්
ධනපති කණ්ඩායමකට අවශ්ය කරන අධිසුෙඛෝපෙභෝගී සංවර්ධන
කියාදාමයකට අරමුදල් සැපයීම. ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්. ඒක
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපරාධකාරි සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක්. ඒ
අපරාධකාරි සංවර්ධන උපාය මාර්ගය දිගු කාලීනව අපි විසින්
නතර කළ යුතු වනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා මුල් අඩි
තාලමක් ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ලැබිලා තිෙබනවා. එක්තරා
ආකාරයකට ෙම් රෙට් ජාවාරම්කාර පන්තිෙයන් බදු අය කර
ගන්නා අතෙර් සාමාන්ය ජනතාවෙග් ආහාරවලින්, ඉන්ධනවලින්
අය කරපු බදු ඉවත් කිරීම තුළින් ඒ සමාජ සාධාරණත්ව මූල
ධර්මය ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක පසු
ගිය අවුරුදු හතරක කාලය තුළ මුදල් අමාත්යාංශය කරවපු, ඒකට
ෙද්ශපාලන නායකත්වය දීපු, ආර්ථික අපරාධකරුවන් විසින් ෙම්
රට තුළ ඇති කරපු ඒ මහා සමාජ අසාධාරණය ආපසු හරවන්න
ගත්ත වැදගත් පියවරක්. ඉදිරි කාලෙය්දී ඒක අෙප් රෙට් පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව අපි සියලු ෙදනා විසින්ම දිගු කාලීන
සැලැස්මකින් ඇති කර ගත යුතු අලුත් වාතාවරණයක් හැටියට අපි
දකිනවා.
ෙම් අය වැය ගැන ෙනොෙයක් විෙව්චන තිෙබනවා, පරිප්පුවලට
බදු අය කරලා නැහැ; ෙදමුහුන් - hybrid - රථවල බදු වැඩි කරලා
තිෙබනවා ආදී වශෙයන්. පරිප්පුවලින් අඩු කරන්න ෙලොකු බද්දක්
නැහැ. රුපියල් ෙදකක බද්දක් තිෙබන්ෙන්. ෙදමුහුන් රථ පිළිබඳව
යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබන එක ඇත්ත. නමුත් විදුලි ෙමෝටර්
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රථවලටත්, ඒ වාෙග්ම හයිඩජන් භාවිත කරන ෙමෝටර් රථවලටත්
සම්පූර්ණ බදු සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉදිරි කාලෙය් දී පවාහන
ක්ෙෂේතෙය් ඇති කරන ජාතික සැලැස්මකට අනුකූලව තමයි ෙම්
බදු පතිපත්තිය සකස් විය යුත්ෙත්. රටට සල්ලි නැති වුණාම ෙම්
ෙදමුහුන් රථවලට විශාල පරිමාණෙයන් බදු පනවන්න අතීතෙය්දී 2008, 2009 වැනි කාලවල - කියා කළ බව මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී
මතක් කරනවා. එදිෙනදා ෛදනික වියදම් පියවා ගැනීමටත්
ෙමෝටර් රථවලින් බදු අය කළ බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ
ෙකෙසේ ෙවතත් ජාතික පවාහන පතිපත්තියකට අනුකූලව තමයි
ෙම් රථ වාහනවලට බදු නියම විය යුත්ෙත් කියන කාරණය අපි
විශ්වාස කරනවා.
ෙම් අය වැයට ඇති ෙවලා තිෙබන එක විෙව්චනයක් තමයි,
ෙකටි කාලීන ආදායම් මාර්ග මඟින් දිගු කාලීන වියදම් පියවා
ගන්න උත්සාහ දරන බව. එනම් එක් වරක් පමණක් අය කරන
බදුවලින් කාලාන්තරයක් මුළුල්ෙල් යන වියදම් ලබා ගන්නට
උත්සාහ දරනවාය කියන කාරණය.
මම පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, ෙමය අතුරු අය වැයක් බව.
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරපු ඒ අය වැය රාමුව
ඇතුෙළේ තමයි ෙම් ආණ්ඩුවටත් වැඩ කරන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, ෙම්ක පරිපූර්ණ අය වැයක් ෙනොෙවයි. ඒ
ආදායම්, වියදම් රාමුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ජනතාවට සහන ලබා
දීලා, ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණය සියලු ෙදනාෙග් ශක්තිෙයන් කර
ගන්න තිෙබන අය වැයකුයි, ෙම්.
එම නිසා ෙම් අය වැය තුළින් පාතිහාර්යය පාන්න බැහැ.
එදිෙනදා ජනතාවට අවශ්ය කරන අත්යවශ්ය සහන ලබා දීෙම්
කියාවලියක් තමයි අපි ෙම් අය වැය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ්. ඒ අනුව ෙකටි කාලීන ආදායම් උපකමවල සාර්ථක
අසාර්ථකභාවය විමසලා බලලා, ඒවා දිගු කාලීන ආදායම් බවට
පරිවර්තනය කර ගැනීමට ඉදිරි කාලෙය්දී පත් වන ආණ්ඩුවකට
හැකියාව ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙම් අය වැය සූර
සරදිෙයල්ෙග් ෙහෝ ෙරොබින් හූඩ්ෙග් අය වැයක් ෙනොෙවයි; සමාජ
සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් ජාවාරම්කරුවන්ට එෙරහිව දැඩි
පියවරක් ගන්න තබපු කියාවලියක්. ෙම් පියවර ගන්න, රතු ඇඳ
ෙගන, සමාජවාදය ගැන කථා කර ෙගන, ධනපතියන් ගැන හඬ
නඟපු රාජපක්ෂ පාලනයට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැති විත්තිය අපි
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණෙයන් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
මම ෙම් අවස්ථාව උපෙයෝගි කර ගන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම පසු
ගිය අවුරුදු හතරක කාලය තුළ අෙප් රෙට් ආර්ථික කියාදාමෙය්
පතිපත්තිමය කියාදාම පිළිබඳව විෙව්චනයක් ඉදිරිපත් කරන්නටත්.
ඒ රාජපක්ෂ පාලනෙය් අවසන් අවුරුදු හතෙර් තිබුණු වැදගත්ම ෙද්
තමයි "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" නමින් විධිමත් පතිපත්ති
පකාශනයක් ඉදිරිපත් කිරීම. රට පංච බල ෙක්න්දයක් බවට පත්
කිරීම සඳහා වූ පතිපත්ති පකාශනයක් ඉදිරිපත් කළා. හැබැයි ඒ
පතිපත්තිය ජය ගත හැකි උපාය මාර්ගයක් ෙහෝ උපකමයක් සකස්
වුෙණ් නැහැ. ඒක තමයි ඇති වූ ෙලොකුම අඩු පාඩුව. ඊළඟට, අති
බරපතළ ඉදිකිරීම් විප්ලවයකට ගමන් කළා. නමුත් ඒ
ඉදිකිරීම්වලට අරමුදල් සම්පාදනය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ඒ
ඉදිකිරීම්වලින් ආදායම් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන
පැහැදිලි උපාය මාර්ගයක් එතැන තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා ඒ
ඉදිකිරීම් කිසිවකින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආදායම් ෙහෝ ෙවනත්
ආකාරයක ආර්ථික පෙයෝජනයක් අත් පත් වුෙණ් නැහැ. මූල්යමය
වශෙයනුත්, ආර්ථිකමය වශෙයනුත් ඒවා අසාර්ථක ව්යාපෘති බවට
පත් වුණා.
උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම්, මත්තල මහින්ද
රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටු ෙපොළට රුපියල් බිලියන 27ක්
වියදම් කළා. නමුත් එහි ආදායම වුෙණ්, වර්ෂයකට රුපියල්
1,92,000ක් පමණයි. මා විසින් ෙපන්වා දුන්නා, මත්තල මහින්ද
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රාජපක්ෂ ජාත්යන්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හදන්න ගත්තු ණය, ඒ
ආදායෙමන් ෙගවන්න ගියා නම් අවුරුදු 1,40,000ක් යන බව.
ෙම්ක ඉතාම පැහැදිලි උදාහරණයක්, රාජපක්ෂ පාලනෙය් උපාය
මාර්ගයක් නැති ආර්ථික සංවර්ධනයට. ඒ වාෙග්ම නියමිත පමිතිය
ෙහෝ පිල් සලකුණු මිලකට - benchmark cost - අනුව ෙනොෙවයි
ෙම් සියලුම ඉදිකිරීම් සිදු වුෙණ්. ඉතාම බරපතළ ආකාරයට ෙම්
පිල් සලකුණු මිල ගණන් ෙවනස් කරමින්, පමිතිෙයන් ෙතොරව,
ඇතැම් අවස්ථාවල 1:20, 1:30 අනුපාතයට පිල් සලකුණු මිල
ගණන් ෙවනස් කරමින් මහා මාර්ග ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම
බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය්, ඒ වාෙග්ම වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ
ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. ෙම් තත්ත්වය
අනිවාර්යෙයන්ම නිවැරදි කර ගත යුතුයි. ෙම් මහා තාක්ෂණික
දූෂණය, ෙම් මහා තාක්ෂණික වංචාව වළක්වන ශක්තිමත්
තාක්ෂණික විගණන කමයක් රටට අවශ්යයි කියන එක තමයි ෙම්
තුළින් අපට පැහැදිලි වුෙණ්. තව පරම්පරා සිය ගණනකට ෙම්
ණය ෙගවන්නට තිෙබනවා. පමිතිෙයන් ෙතොරව පිල් සලකුණු මිල
ගණන් ෙවනස් කරමින් කරපු ෙම් මහා දූෂණයට තවත් පරම්පරා
ගණනකට වන්දි ෙගවන්න තිෙබනවා. යළිත් කිසි ෙකෙනකුට
ෙමය සිදු කිරීමට ෙනොහැකි වන ආකාරෙය් තාක්ෂණික
විගණනයකට අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ඉදිරි ෙද්ශපාලන
පතිසංස්කරණෙය්දී අපි පියවර තැබිය යුතුයි කියන එක මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
ෙම් පාලනෙය් තිබුණු තවත් වැදගත් අංග ලක්ෂණයක් තමයි,
ණය සැඟවීම. ණය සැෙඟව්වා. මුදල් ඇමතිතුමා අපට ඒ බව
ෙපන්වා දුන්නා. ගිය අවුරුද්ෙද් අෙප් තිබුණු ණය බර දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 78යි කිව්වා. නමුත් සඟවා තිෙබන ණය
බර එකතු කළාම, ඒක සියයට 89ක්. රුපියල් බිලියන 1,442ක්
විවිධ ස්ථානවල සඟවලා තමයි ෙම් ණය බර අපට අඩුෙවන්
ෙපන්නුෙව්. ණය බෙර් පශ්නය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප්
තක්ෙසේරුවල හැටියට ෙම් ණය බර මීට වඩා තවත් වැඩියි. ණය
බෙර් අඩුව පමණක් ෙනොෙවයි, සහනදායී ෙනොවන ෙපොලී අනුපාත
යටෙත් ණය ලබා ගැනීම නිසා ෙමොකක්ද වුෙණ්? දිගු කාලීන
වශෙයන් ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා වැඩි මුදලක් ණය හා ෙපොලී
වාරික වශෙයන් ෙගවන්න ආණ්ඩුවකට සිදු වීෙම් අර්බුදයට අපි
ලක් වුණා. 2011, 2012, 2013, 2014 හා 2015 කියන ෙම් අවුරුදු
පෙහේම ආණ්ඩුෙව් ආදායමට වඩා ණය හා ෙපොලී අනුපාත
අනිවාර්යෙයන්ම ෙගවන්න අපට සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව
අප ඉතාම භයානක ණය උගුලකට හරවලා තිෙබනවා. ඉදිරි
වසෙර් ෙහෝ වසර ෙදෙක් ෙම් රට පාලනය කරන්ෙන් කවුරු
වුණත්, ඒ හැම ෙකනාටම තිෙබන අභිෙයෝගය තමයි ඉදිරි
කාලෙය්දී ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් මඟින් ෙම් ණය උගුෙලන් ෙම්
රට ගලවා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන කාරණය.
ඒ වාෙග්ම ආදායම් අහිමි කර ගත්තා; දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට
සාෙප්ක්ෂව එක දිගටම ආදායම් අහිමි කර ගත්තා. මම ඉදිරිෙය්දී ඒ
කරුණු ෙපන්වන්නම්. ඒ අහිමි කර ගත් ආදායම් පියවීම සඳහා
සාමාන්ය ජනයාෙග් අත්යවශ්ය දව්යවලින් බදු අය කර ගත්තා.
ඉතාම බරපතළ විධියට පවුෙල් ආදායම ඇද වැටුණා. පවුෙල්
ආදායම ඇද වැටුණා විතරක් ෙනොෙවයි, පවුෙල් ආදායම දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ඇතුෙළේ ජාතික මං ෙකොල්ලයක් බවට
පරිවර්තනය වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ආර්ථිකය තුළ
අපි දැකපු අෙනක් වැදගත් අංග ලක්ෂණය තමයි ආර්ථික
පාදඩකරණය. අෙප් ආෙයෝජන මණ්ඩලය හරහා නෙවෝත්පාදන
ආර්ථිකයට ෙගොඩ ෙවන විධියට, රෙට් රැකියා ජනනය වන විධියට
ෙනොෙවයි ඒ ආෙයෝජන සැකසුෙණ්. ඒ ආෙයෝජන
සම්පූර්ණෙයන්ම කියාත්මක වුෙණ් ආර්ථික පාදඩකරණයක්
ෙවනුෙවන්. BOI ආයතනයට ලැබුණු ඒ ආෙයෝජනවලින් සියයට
19යි පාෙයෝගිකව ෙම් රට ඇතුෙළේ යම් කිසි ආකාරයකට
කර්මාන්තයක් ෙහෝ ෙසේවාවක් බවට පත් වුෙණ්. ඒ ෙසේවාවන්
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ෙබොෙහොමයක් රැකියා ජනනය කරනසුළු, ආදායම් ජනනය
කරනසුළු ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ අරමුදල් සම්පාදනය කරනසුළු ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. ඒවා ෙබොෙහොමයක් විෙනෝදාස්වාදය මුල් කර ගත්ත, ඒ
වාෙග්ම ෙසේවා ආර්ථිකෙය් මූල්යමය පැත්ත ෙහෝ අෙනක් පැත්ත
ෙනොෙවයි, ෙබොෙහෝ දුරට සංචාරක ව්යාපාරය හා ෙවනත් ෙසේවා
මුල් කර ගත්ත කියාවලියක්.
ඊළඟට, පාරිසරික විනාශය. ඇත්ත වශෙයන්ම ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශයත් ඒ වාෙග්ම මුදල් අමාත්යාංශයත් සිදු
කරපු ෙද් තමයි මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය් හා ෙම් රෙට් තිබුණු
සෑම පාරිසරික නීතියක්ම උල්ලංඝනය කරලා ඉතාම බරපතළ
විධියට ඉඩම්, ෙවරළ සහ රෙට් අෙනකුත් සංෙව්දී පාරිසරික ස්ථාන
විනාශ කරමින්
කියා කිරීම. මධ්යම පරිසර අධිකාරිෙය්
නිලධාරින්ට නීතිය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ; වන
සංරක්ෂණ නිලධාරින්ට නීතිය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.
වනජීවී නිලධාරින්ට නීතිය කියාත්මක කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.
ඔවුන් උත්සාහ කෙළේ කුමක් සඳහා ද? ඔවුන්ෙග් ඔළුෙව් වැඩ
කරන ඒ මුග්ධ සංවර්ධනය ෙකෙසේ ෙහෝ බුල්ෙඩෝසරයක් හැටියට
ෙම් අෙප් වටිනා පරිසර පද්ධතිය හරහා ෙගන යාමටයි. පසු ගිය
අවුරුදු 05 තුළ කරපු ඒ පරිසර විනාශය ආපසු හරවන්න බැරි
ව්යසනයක්ය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් අවධාරණය කරන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අෙප් ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා, ආර්ථිකෙය් සියයට 7ක
වර්ධනය ගැන. සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින් ෙපන්වා දුන්නා, සියයට
7කට, 8කට වැඩිෙයන් ආර්ථිකය වර්ධනය වනවා, සියයට 6.7ට
දුප්පත්කම බස්සලා තිෙබනවා, සියයට 4.3ට විරැකියාව බස්සලා
තිෙබනවා, ඒ වාෙග්ම ණය බරතාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
සියයට 78ට බස්සලා තිෙබනවා කියා. ෙම් ආකාරයට විශාල ෙලස
ආර්ථිකය කර ෙගන යන්න පුළුවන් විධිෙය් සුබවාදී පැවැත්මක්
තිෙබන බව ෙපන්වා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ජන ෙල්ඛන හා
සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අභිෙයෝග එල්ල වුණා
සංඛ්යා ෙල්ඛන විකෘති කරන බවට. ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි සාක්ෂි
ඉදිරිපත් වුණා. ඒ ඉදිරිපත් වුණාම ඒවාත් යුද අපරාධවලට ගාවා
ගත්තා. ෙම්ක යුද අපරාධවල සංඛ්යා ෙල්ඛන, ආණ්ඩුව ඉදිරිපත්
කරපු සංඛ්යා ෙල්ඛන විකෘති කිරීම සඳහා දරන ෙද්ශෙදෝහී
වෑයමක් කියලා ෙපන්වා දුන්නා. ඒ ආකාරයට ඒක වහන්න
උත්සාහ කළා. නමුත් අද මා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා ෙම්
වර්ධනය ගැන. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල, ෙලෝකය පිළිගත්ත
සම්මත කම 6ක් පාවිච්චි කරලා අපෙග් වර්ධන ෙව්ගය, අපෙග්
නිෂ්පාදන ශිතය සම්පූර්ණෙයන්ම විශ්ෙල්ෂණයට ලක් කළා. එහිදී
ෙපන්වා දුන්නා අපට අත්පත් කර ගත හැකි උපරිම වර්ධන ෙව්ගය
6.7යි කියලා. එෙහම නම් ඊට ඉහළින් වර්ධනයක් අත්පත් කර
ගත්තායි කියන්ෙන් ඒක අතාත්වික වර්ධනයක්. ඒක යථාර්ථවාදී
වර්ධනයක් ෙනොෙවයි. අපෙග් නිෂ්පාදන ශිතයට අත්පත් කර ගත
හැකි උපරිම වර්ධනය 6.7 නම් ඊට ඔබ්ෙබන් ගිය 8.4ක, ඒ වාෙග්ම
8.2ක වර්ධනයන් කියන්ෙන් ෙමොනවාද? ඒවා අතාත්වික
වර්ධනයන්. ඒ තුළ සැඟවී තිෙබනවා, ෙම් සංඛ්යා ෙල්ඛන
විජ්ජාෙව් රහස.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි පිළිගන්න
ඕනෑ, අෙප් විරැකියාව කිසියම් පමාණයකට පාලනය වීම විශිෂ්ට
ලක්ෂණයක් බව. හැබැයි, අපි කනගාටුෙවන් වුණත් කියන්න ඕනෑ
අවුරුදු 20ත් - 24ත් අතර තරුණ පරපුර අතෙර් තවමත් විරැකියාව
සියයට 20ක් බව. ඒ වාෙග්ම අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ අසමත් අය
අතෙර් විරැකියාව සියයට 5.3ක් ෙවන ෙකොට අෙපොස උසස් ෙපළ
සමතුන් අතෙර් විරැකියාව සියයට 12.6යි. ඒ කියන්ෙන්, ඉෙගන
ගැනීම සාපයක් ෙවච්ච බිමක් බවට ෙම් ආර්ථිකය පත් වුණා
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විතරක් ෙනොෙවයි රෙට් ශම බල කාෙයන් සියයට 23ක් අද විෙද්ශ
ගතවයි ෙසේවය කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රටට 1992 දී ලැබුණා
ජනගහන පාරිෙතෝෂිකය. එනම් demographic dividend එක
අපට ලැබුණා. ඒ කියන්ෙන් රෙට් ජනගහනය වර්ධනය වන
ෙව්ගයට වඩා වැඩිෙයන් ශම බල කාෙය් වර්ධන ෙව්ගය වැඩි
වුණා. එම පාරිෙතෝෂිකය තවත් වසර 17ක් පවතිනවා, ෙම් රෙට්.
ෙම් කාලය, එනම් 1992 ඉඳන් එන ෙම් කාලය තුළ තමයි රටට
අවස්ථාව ලැෙබන්ෙන් අඩු ආදායම් රටක සිට වැඩි ආදායම් රටක්
බවට පත් වීමට. ශම සම්පත පැත්ෙතන් බැලුවාම ඒ සඳහා ලැබුණු
ස්වර්ණමය යුගය ෙම් යුගයයි. අපි ඒෙකන් සෑෙහන කාලයක්,
අවුරුදු 25කට ආසන්න කාලයක් දැන් නාස්ති කර තිෙබනවා. ඒ
නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් ශම සම්පතින් අපි පෙයෝජන
ෙනොගත්ෙතොත් ඊළඟ අවුරුදු 15න් පස්ෙසේ අපට එළැෙඹන්ෙන්
වැඩිවියට පත් වුණු, වියපත් වුණු ජනගහනයක් නඩත්තු කරන
රටක්. ඒකට ෙම් රට අපි අනිවාර්ෙයන්ම සූදානම් කළ යුතුයි.
ඒකට ගැළෙපන ආර්ථික පතිපත්තියක් අපි විසින් සකස් කරගත
යුතුයි. ඒ නිසා විරැකියාව පැත්ෙතන් ගත්තත්, දුගී දුප්පත්කම
පැත්ෙතන් ගත්තත් අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන වශෙයන් විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙභෞතිකවත් යම් සුබවාදී තත්ත්වයක් අත්පත් කර
ෙගන තිෙබනවා. ඒක ගැන අපට සතුටුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 6.7ක් වැනි
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගයක් අෙප් නිෂ්පාදන ශිතෙය් පවතින එකත්
සුබ ලකුණක්. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. නමුත් විකෘති සංඛ්යා
ෙල්ඛනවලින් අහස් මාළිගා තැනීෙමන් අෙප් යථාර්ථය සඟවන්න
බැහැ. අපි යථාර්ථවාදී, තාත්වික ආර්ථික වර්ධනයකට රට සූදානම්
කර ගත යුතුයි. ආර්ථිකය ෙදගුණ වුණා, පස්ගුණය වුණා කිව්වාට
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ 2009-2013 අතර කාලෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම
ලබාෙගන තිෙබන මූර්ත ආර්ථික වැඩිවීම සියයට 33යි කියන එක
මම කියන්න ඕනෑ. මූර්ත ආර්ථික වැඩිවීම ලබාගත් යුග ෙදකක්
තිෙබනවා. 2009 සිට 2011 දක්වා එක යුගයක් සහ 2011 සිට
2014 දක්වා තව යුගයක්. පළමුවැනි යුගෙය්දී වර්ධනය ලබා
ගත්ෙත් සම්පූර්ණෙයන්ම ණයවර බුබුළකින්. එෙහම නැත්නම්
credit bubble එකකින්. ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදෙල් මැදිහත් වීම
නිසා ඒක නතර වුණා. අපි ඒ දවස්වල ඒක ෙපන්වලා දුන්නා.
ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ණය ගැනීෙම්දී යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි
පැෙනව්වා. රාජ්ය ආයතනවලට යම් යම් ෙකොන්ෙද්සි පැෙනව්වා.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට වාෙග්ම ෙතල් සංස්ථාව යනාදියට යම්
යම් ෙකොන්ෙද්සි පැෙනව්වා. ඒ නිසා ෙමොකද කෙළේ? ෙවනත්
කමෙව්දවලට මාරු ෙවන්න, ෙවනත් පභවයන්වලින් ණය ගන්න,
වාණිජ ණය ගන්න, ආයතන ණය කරන්න, නව උපාය මාර්ගයක්
හදාගන්න මුදල් අමාත්යාංශයට සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා ෙම් රට ලබා
ගත් රුපියල් බිලියන 1,442ක ණය සඟවන්න මුදල් අමාත්යාංශයට
හැකියාව ලැබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම 2011 ඉඳලා 2014
දක්වා කාලය ගත්ෙතොත් තව බුබුළක් නිර්මාණය කළා; තවත්
අතාත්වික වර්ධනයක් නිර්මාණය කළා. එය නිර්මාණය කෙළේ
ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2011-2014
කාලය තුළ වර්ධනෙයන් සියයට 14.7ක්, ඒ කියන්ෙන් ආසන්න
වශෙයන් සියයට 15ක් ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ ඉදිකිරීම්
ක්ෙෂේතෙය් ඇති කර ගත් ෙපණ බුබුළකින්; ආර්ථික වර්ධන ෙපණ
බුබුළකින්. ඉදිකිරීම් ක්ෙෂේතෙය් ලබා ගත් ෙපණ බුබුළ හරහා
තමයි ෙම් කෘතිම වර්ධනය ලබා ගත්ෙත්. එය තාත්වික
වර්ධනයක්, ජනතාවට ආදායම් ගලා ගිය වර්ධනයක් ෙනොෙවයි. ඒ
නිසා අනාගතෙය් ෙම් රට බරපතළ අනතුරකට පත් ෙවනවා.
ෙමොකද, ෙම් ෙපණ බුබුළු මඟින්; අතාත්වික වර්ධන කියාවලියන්
මඟින් ෙගන ගිය ආර්ථික පිමි සදාකාලිකව පවත්වාෙගන යන්න
බැහැ; තිරසාරව පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. තිරසර ආර්ථික

567

2015 ෙපබරවාරි 06

වර්ධනයක් සඳහා වන උපාය මර්ගයක් අද රටට අවශ්යයි. ෙපණ
බුබුළුවලින් ආර්ථිකය වර්ධනය කළ යුගය අපි අවසන් කළ යුතුයි.
සමහර විට ඒක දුක්ඛිත කියාවලියක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් රට
ෙම් යථාර්ථය ෙත්රුම්ගත යුතුයි කියන එක අපි ෙපන්වලා ෙදන්න
ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම එම කාලය ඇතුළත අෙප් පධාන අපනයනය
වන ෙත් අරෙගන බැලුෙවොත්, ෙම් අවුරුදු හතෙර්දීම ෙත් වගාෙවන්
ලැබුණු ආර්ථික වර්ධනය සියයට දශම 5යි. වී වගාෙවන් සියයට
1.3යි. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් වගාවලින් සියයට 2.5යි.
ධීවරයින්ෙගන් සියයට 1.8යි. ඒ වාෙග්ම ෙරදිපිලි හා
සම්භාණ්ඩවලින් -ඒක අපට තිබුණු පධාන එකක්- සියයට 4යි.
වරාය හා ගුවන් ෙතොටුපළවලින් සියයට දශම 7යි. නමුත් ඉදිකිරීම්
සහ ඒ හරහා ෙගොඩනැඟුණු අෙනකුත් ජාවාරම්කාර පන්තිෙය්
ආර්ථිකෙයන් තමයි ෙම් ආර්ථික බුබුළ සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්.
තිරසර ආර්ථික කියාවලිෙය් ෙමොනම වර්ධනයක්වත් ඒ වැවිලි
කර්මාන්ත
ක්ෙෂේතෙය්වත්,
කෘෂි
කර්මෙය්වත්,
ධීවර
කියාවලිෙය්වත්, ෙවනත් කියාවලියකවත් සිදු වී නැති බව ඉතාම
පැහැදිලියි. ෙමම කාලය තුළ ඇති කර ගත් credit bubble එෙක්ත්,
ඒ වාෙග්ම construction bubble එෙක්ත් පවණතාව පිළිබඳ ෙම්
සභාව පමණක් ෙනොෙවයි ෙම් රටම දැනුවත් වීම සඳහා සහ අෙප්
ජනතාවෙග් අනාගත පෙයෝජනය සඳහා ෙම් ඇමුණුම 1 සහ
ඇමුණුම 2 වශෙයන් ලියවිලි ෙදකක් මම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත*
කරනවා.
ෙමොකද, ෙම්වා ඉතිහාසගත ෙවන්න ඕනෑ, ෙම්වා ලියැෙවන්න
ඕනෑ. අෙප් මහ බැංකු වාර්තාෙව්ත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් ආර්ථික
සංවර්ධනය පිළිබඳව මුදල් අමාත්යාංශෙයන් නිකුත් කළ
වාර්තාවලත් යථාර්ථය අපි දැන් ෙහළි කර ගත යුතුයි. අපි ඒ
යථාර්ය ෙත්රුම් ගත්ෙතොත් පමණයි ෙමතැනින් ඔබ්බට ආර්ථික
වර්ධනයක් ගැන අපට කථා කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඉතාම
කනගාටුෙවන් කියන්න ඕනෑ අෙප් රාජ්ය ආයතන ඉතාම බරපතළ
ණය උගුලකට හිර කරලා තිෙබනවා කියන එක. අද අරෙගන
බැලුෙවොත් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් ණය රුපියල්
බිලියන 431ක් ෙවනවා. ඒක මුදල් අමාත්යාංශෙය් ණය ෙපොෙත්
නැහැ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ණය රුපියල් බිලියන 55යි. අද
ෙවන ෙකොට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට, ඒ වාෙග්ම රුපියල් බිලියන 370ක් ණය
ඇති ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයට පාග්ධන වියදම් වශෙයන්
ශත 5ක්වත් දීලා නැහැ. ඒ අනුව ෙම් ආයතන තුනටම, ඒ වාෙග්ම
හම්බන්ෙතොට වරායට ෙපොලිය ෙගවන්න තිෙබනවා, ගත්ත ණය
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒකත් එක්ක පාඩුවට ලක්වන වරාය හා
ගුවන් ෙතොටුපළ ෙසේවය, සෑම අවුරුද්දකම රුපියල් බිලියන 27ක්
පාඩු ලබන අෙප් ගුවන් ෙසේවාව, ෙම් කියන කාරණා ඔක්ෙකෝම
එකතු කළාට පස්ෙසේ එම ණය ෙවනත් ආයතනවලට විතැන්
කළාට ආර්ථික ඝාතකයින් පසු ගිය කාලෙය් ෙයෝධ ණය උගුලක
රට හිර කරලා තිෙබන විත්තිය අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම්
ආයතන මූල්ය ක්ෙෂේතෙය් බැංකු සමඟ පටලවා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම වාණිජ ක්ෙෂේතය පටලවා තිෙබනවා, බලශක්ති ක්ෙෂේතය
පටලවා තිෙබනවා. ෙම් මහා පැටලුම් ජාලෙයන් ෙම් ආර්ථිකෙය්
ෙම් ක්ෙෂේත මුදා ගැනීම ෙයෝධ අභිෙයෝගයක් හැටියට අප ඉදිරිෙය්
තිෙබනවා. අෙප් පධාන රාජ්ය බැංකු වාණිජ ණය ගැනීමට ෙයොමු
කිරීම විසින්, විෙද්ශ ණය ගැනීමට ෙයොමු කිරීම විසින්, ඒවා කිසිම

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ආදායමක් ෙනොලැෙබන ස්ථානවල පාරවල් හදන්න, වතුර ෙදන්න
ආෙයෝජනය කිරීම විසින් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? රට
ඉතාම භයානක ආර්ථික උගුලකට හසු වීමයි.
උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් ලංකා බැංකුව පාරවල්
හදන්න සියයට හෙත් ෙපොලියට ණය ෙදනවා; මහජන බැංකුවත්
පාරවල් හදන්න සියයට හෙත් ෙපොලියට ණය ෙදනවා. හැබැයි,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් නීතිගත
සංස්ථාවට සියයට දහෙය්, එෙකොළෙහේ ෙපොලියටයි ඒ අය ණය
ෙදන්ෙන්. ඒ අනුව අවසානෙය් පාරවල් හදන ආෙයෝජකයන්ෙග් ඒ
ණය බර ෙගවන්ෙන් කවුද? විදුලි පාරිෙභෝගිකයා, ඒ වාෙග්ම ෙම්
ඉන්ධන පාරිෙභෝගිකයායි. ෙමවැනි අපරාධකාරී උපාය
මාර්ගයකින් තමයි රාජපක්ෂ පාලනය පසු ගිය කාලෙය් ෙම්
ආශ්චර්යෙය් ආර්ථිකය ෙගන ගිෙය්. ෙම්ක දිගට ෙගන යන්න
පුළුවන් ගමනක් ෙනොෙවයි. ෙමය අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් රෙට් සියලු
ෙදනාම දැනෙගන, ඉදිරි කාලෙය්දී අප විසින් සකස් කරගත යුතු
කියාවලියක් බව පකාශ කරන්න ඕනෑ.
රාජපක්ෂ පාලනය විසින් විෙද්ශ ෙවෙළඳාම -අෙප් අපනයනඉතාම බරපතළ විධියට බිඳ වැට්ටුවා. මම කීප වතාවක්ම එතුමාට
එය ෙපන්වා දුන්නා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව 2006 දී
සියයට 23.4ක් වුණු අෙප් අපනයන 2013 දී සියයට 15.5ක් දක්වා
අඩු වුණා. ඒ වාෙග්ම සියලුම ක්ෙෂේතවල අපනයන බිඳ වැටුණා.
යම්කිසි සහනයක් ෙහෝ ලැබුෙණ් ෙම් ෙතොරතුරු තාක්ෂණ
ක්ෙෂේතෙය් එම කියාවලිෙයන් විතරයි. අෙප් පතිපත්තිෙය් හැටියට
නෙවෝත්පාදනය ගැන කථා කළාට ෙමොකද ෙම් අවුරුදු හතෙර්ම
නෙවෝත්පාදනය සම්බන්ධෙයන් වුණු අධිතාක්ෂණ ක්ෙෂේතය දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට දක්වපු දායකත්වය සියයට දශම 9ක් පමණයි.
ෙමන්න ෙමවැනි ආර්ථිකයක් තමයි අපට ඒවායින් උරුම වුෙණ්.
ඇත්තටම 2014 වසෙර් සිට ෙතල් මිල අඩුවීම ආර්ථිකයට
විශාල සහනයක් වන ෙදයක් වුණා. ඒ ෙතල් මිල අඩු වීෙම් සහනය
පවා ජනතාව ෙවත මාරු කර යවන්නට ඒ ආණ්ඩුවට හැකියාවක්
ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා තමයි එතුමාෙග් පාලනය ෙපරළා
දැමීෙමන් පසුව පත්වුණු අෙප් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි කාර්ය
හැටියට ඒ ෙතල් සහනය අෙප් ජනතාවට ලබා දුන්ෙන්. පසු ගිය
ආණ්ඩුව කෙළේ ෙමොකක්ද? සහ ගහන බදු මඟින්, ෙපටල්, ඩීසල්,
භූමිෙතල් මිල අඩු ෙනොකිරීම තුළින් රෙට් දූෂිත සංවර්ධනයට;
අකාර්යක්ෂම සංවර්ධනයට; වංචාකාරී සංවර්ධනයට අවශ්ය කරන
අරමුදල් සම්පාදනයයි කෙළේ. අපි ෙම් රෙට් ජනතාව මත පටවා
තිබුණු ඒ මහා බර ඉවත් කරලා, පසු ගිය 29වන දා ෙපටල්, ඩීසල්,
භූමිෙතල් මිල අඩු කිරීම මඟින් ඒ සහනය ජනතාවට ලබා දුන්නා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් බදු ආදායම -ආණ්ඩුෙව්
බදු ආදායම- ගැන මම කලිනුත් පකාශ කළා. ජනතාව
විෙශේෂෙයන්ම ජාවාරම්කාරයින්ෙගන්, දැවැන්ත සමාගම්වලින්
ෙබ්රා ගත යුතුයි. අද ෙමහි කථා කළා, සමාගම් ගැන. ෙමෙහම
කරෙගන ගිෙයොත් සමාගම් වැෙටයි ලු; ෙසේවකයන් ඇද වැෙටයි ලු.
ෙම් ෙසොයා ගත් ෙයෝධ ධනය තමයි, ඒ බදුවල පතිපත්තිය.
මුලින්ම ෙම් බදු කමය හඳුන්වා ෙදමින් ෙඩ්විඩ් රිකාෙඩෝ ෙපන්වා
දුන්ෙන් ෙමොකක්ද? "බදු අය කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, ඒ බදු අය කර
ගන්න ඕනෑ ඒ අදාළ ධනය උත්පාදනය කරන තැන්වලිනුයි.
සාමාන්ය ජනයාෙගන් ෙනොෙවයි" කියන එකයි. ඒ ආකාරෙයන්
තමයි බදු කමෙය් ආරම්භය සිදු වුෙණ්.
2006 දී දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයට සාෙප්ක්ෂව සියයට 14.6ක්
වුණු අෙප් බදු ආදායම 2013 දී සියයට 11.6ක් වුණා. ෙමහි
විෙශේෂත්වය වුෙණ් ලංකාෙව් බදු ආදායමින් සියයට සියයක්ම
මහින්ද රාජපක්ෂ, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ විසින්
පාලනය කිරීමයි. ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම ඒකාධිපති පාලකෙයක්
රටක බදු ආදායම සියයට සියයක් පාලනය කරලා නැහැ.
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වර්තමාන ඉතිහාසෙය් එෙහම කිසිම උදාහරණයක් නැහැ. අන්න
ඒකම ඇති, ෙමවර පැවැති ජනාධිපතිවරණෙයන් එතුමාෙග්
ඉරණම තීරණය කරන්න.
ෙමතුමන්ලා ආෙයෝජන ගැන කථා කළා. වර්ෂයකට බිලියන
ගණනින් ආෙයෝජනයන් සිදු වනවාය කියලා කිව්වා. නමුත්,
සියයට 19යි ෙම් රට ඇතුෙළේ ආෙයෝජන සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ආෙයෝජන බිඳ වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාෙව් දී ෙමම
කාරණය ගැනත් මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා බලයට ආෙව් 2005 වර්ෂෙය් දීයි. ඒ වනෙකොට රෙට්
ආර්ථික වර්ධනය සියයට 6.2කින් වර්ධනය වනෙකොට කුටුම්බෙය්
-පවුෙල්- ආදායම සියයට 7.4කින් වර්ධනය වුණා. අද - එතුමාෙග්
පාලන කාලය අවුරුදු නවයක් ගත වුණාට පසුව- තත්ත්වය
ෙමොකක්ද? 2010 දී රෙට් ආර්ථික වර්ධනය සියයට 5.8යි. පවුෙල්
ආදායම සියයට දශම 6යි. 2013 දී රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය
සියයට 7.2යි. පවුෙල් ආදායම සියයට දශම 3යි. අන්න ඒක තමයි
එතුමාෙග් පාලනෙය් භයානකම තත්ත්වය. සමාජවාදෙය් රතු
ඇඳෙගන, නිර්ධනෙයෝ ගැන කථා කර කර ෙපළපාළි ගියාට
ෙමොකද, රාජපක්ෂ පාලනය වාෙග් පවුෙල් ආදායම ෙකොල්ල කාපු
ෙවනත් කිසිම පාලනයක් නැහැ. එතුමාෙග් පාලන කාලයට අයත්
2013 වසෙර් දී විතරක් සෑම පවුලකින්ම මාසයකට රුපියල්
12,000ක් ෙම් ආකාරයට ඉවත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, එතුමා පාලනයට එන්න කලින් ආසන්න වශෙයන් රෙට්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 44ක්, 45ක් පවුෙල් ආදායම
හැටියට තිබුණා. එතුමාෙග් පාලනය යටෙත් ඒක සියයට 35ට
වැටුණා. ෙකොටින්ම කිව්ෙවොත්, 2013 වසෙර් දී පවුල්
පනස්පන්ලක්ෂයකට ලැබිය යුතු රුපියල් බිලියන 700ක් ඒ පවුල්
පනස්පන්ලක්ෂයට ෙනොලැබී තනි පවුලක් ෙවතට ගියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප පසු ගිය දවස්වල දූෂණ
විෙරෝධී ෙපරමුණක් ඇති කළා. ෙපත්සම් 2,000ක් පමණ අපට
ලැබී තිෙබනවා. ඒ ෙපත්සම් 2,000ම ඇගැයීමට ලක් කළාම අපට
ෙපෙනනවා, ආසන්න අවුරුදු පහ තුළ රුපියල් බිලියන 2,000ක්,
එනම් ආණ්ඩුවක් විසින් වර්ෂයකට වියදම් කරන මුදලට සමාන
මුදලක් දූෂණය, වංචාව තුළ ගමන් කර තිෙබන බව. අතීතෙය් දීත්
ෙම් රෙට් දූෂණය, වංචාව තිෙබන්න ඇති. නමුත් ෙමය නම් මහා
ජාතික මං ෙකොල්ලයක් බව අපි පකාශ කරන්න ඕනෑ. ෙමය
වැළැක්වීම සඳහා අවශ්ය කරන ශක්තිමත් නීතිරීති, ශක්තිමත්
සමාජ වටපිටාවක් හදන එක අෙප් ජාතික වග කීමක් වනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් දී අදාළ පස්ථාර ඇතුළත් ෙල්ඛන ඇමුණුම III
හා ඇමුණුම IV වශෙයන් මා සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙම්
ආර්ථිකය ගැන පම්ෙපෝරි ගහන්න කලින් ආර්ථිකෙය් යථාර්ථය
ෙමොකක්ද කියන එක ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සඳහන් කළ යුතු අෙනක් වැදගත්ම ෙද්
තමයි, ෙම් කාලය තුළ සමාජ ශුභ සාධනයට -අධ්යාපනයට,
ෙසෞඛ්යයට, සමෘද්ධියට, ෙපොෙහොරවලට, විශාම වැටුප්වලට- ලබා
දීපු මුදල් පමාණයන් ශීඝෙයන් අඩු වීම. විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය හා
අධ්යාපනය ගත්ෙතොත් 2006 දී ෙසෞඛ්ය හා අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්
දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් ලබා දුන් සියයට 4.6ක පමාණය
සියයට 3.1ක් දක්වා පහළ බැස්සුවා. ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි ඇතුළු
අෙනක් ෙද්වල් සඳහා ලබා දුන් මුදලත් ඒ කාලය තුළ ශීඝ අඩු
වීමකට ලක් වුණා. 2005 දී සමෘද්ධිය, ෙපොෙහොර සහනාධාරය හා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

570

විශාම වැටුප් සඳහා දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 4.1ක් වැය
වුණා. නමුත් 2013 දී වැය කෙළේ සියයට 2.3යි. සාමාන්ය
ජනයාෙග් අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය, ෙපොෙහොර, විශාම වැටුප්,
සමෘද්ධිය ආදී ෙද්වල්වලට ෙම් තරම් වියදම් කප්පාදු කරපු
පාලනයක් තිබුෙණ් නැති බව ෙබොෙහොම පැහැදිලිව පකාශ
කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ සංචිත ගැන
අමූලික අසත්යක් කිව්වා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
හිටපු අධිපතිතුමා අමූලික අසත්යක් කිව්වා, ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිත
බිලියන 8ක් තිෙබනවාය කියලා. විෙද්ශ සංචිත රුපියල් බිලියන
8ක් තිෙබනවා තමයි. හැබැයි ඒවා සම්පූර්ණෙයන් ණයට ගත්
මුදල්. ඍජු විෙද්ශ සංචිත පමාණෙය් අවසාන අගය ෙඩොලර්
බිලියන ඍණ දශම 2යි. අෙනක් සියල්ලම ණය මඟින් ලබා ගත්
සංචිත මිසක් රෙට් ෙද්ශීය සංචිතයක් නැහැ. මතක තබා ගන්න
ඕනෑ, ධන අගයක් තිබුණු ලංකාෙව් විෙද්ශ සංචිත පමාණය ෙම්
කාලය ඇතුළත ඍණ අගයකට ෙගන ආ බව. එම ෙතොරතුරු
ඇතුළත් ෙල්ඛනයත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාගත* කරනවා.
ඒ එක්කම මා කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය කාලය තුළ
විෙශේෂෙයන්ම ණය ගැනීෙම් දී කම -කමෙයන් සහනශීලි ණය
ෙවනුවට වාණිජ ණයවලට ගමන් කළ බව. උදාහරණයක් හැටියට
2005 දී අෙප් රෙට් සහනශීලි ණය - concessional loans - සියයට
96යි තිබුෙණ්. නමුත් 2013 වසර වනෙකොට ඒ සහනශීලි ණය
පමාණය සියයට 50ක් ෙවලා, සහනශීලි ෙනොවන හා වාණිජ ණය
පමාණය සියයට 50ක් දක්වා වැඩි වුණා. ඒ සියලුම වාණිජ ණය
ආෙයෝජනය කෙළේ ආදායම් උත්පාදනය වන තැන්වල ෙනොෙවයි,
ආදායම් නැති වන තැන්වලයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි වසර ෙදක ෙම් රටට
ඉතාම තීරණාත්මකයි. ඉදිරි වසර ෙදක ඇතුළත ෙම් රට කවර
රජයක් පාලනය කළත් ෙම් භයංකර ආර්ථික සංඛ්යා ෙල්ඛන අපට
ෙපන්වා ෙදන තත්ත්වෙයන් ඔබ්බට තිරසර ආර්ථික වර්ධනයක්,
තිරසර සමාජ සමානාත්මතාවක්, තිරසර පරිසර සංරක්ෂණයක්
ඇති කරනසුලු සංවර්ධනයකට රට ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට
හැකි වන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අප පත්ව තිෙබන ෙම් ණය
උගුෙලන් අප ගලවා ෙගන ඉදිරියට ෙගන යන්න, විෙශේෂෙයන්ම
මූල්ය ක්ෙෂේතෙය්ත්, බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය්ත් ශක්තිමත් පියවර
අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ක්ෙෂේතය ගැන කියනවා නම්
අපි බලශක්ති ක්ෙෂේතෙය් අරමුණු කිහිපයක් ෙපරට ෙගන
තිෙබනවා. පළමුවන අරමුණ තමයි බලශක්තිෙයන් ජාතික
ස්වයංෙපෝෂණයක් ඇති කර ගැනීම. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය්
ජනාධිපති බරක් ඔබාමා එතුමාෙග් ඉලක්කය බවට බලශක්ති
ස්වයං ෙපෝෂණය ළඟා කර ගත්තා. එක්සත් ජනපද ආර්ථිකයට
ලැබී තිෙබන ජවය එක්ක එහි පතිඵල අද ෙපෙනන්නට තිෙබනවා.
ෙම් රටත් බලශක්ති නිපදවිෙමන්, පිරිපහදුෙවන්, ගබඩාෙවන්
බලශක්ති ස්වයං ෙපෝෂණය ළඟා කර ගත යුතුයි. ඒ වාෙග්ම
බලශක්ති ෙවෙළඳ ෙපොළක් බවට ෙම් රට පත් කිරීෙමන් අපි එය
සිදු කර ගත යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්නට ඕනෑ, 2008
දී මන්නාරම් ෙදෝණිෙය් ෙතල් කැණීම සඳහා, ගෑස් කැණීම සඳහා
භාර දුන් බව. නමුත් එයින් නිසි පතිඵල අපට ලබා ගන්නට බැරි
වුණා. 2011 දී එය ලබා දුන් සමාගම අවසානෙය් දී කෙළේ
තමන්ෙග් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මිල ගණන් ඉහළ යවා,
ෙඩොලර් බිලියන 7ක ගනුෙදනුවක් කරලා මාරු ෙවලා යන එක
විතරයි. දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙතල් හා ගෑස්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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සම්පත - විෙශේෂෙයන්ම ගෑස් සම්පත - අෙප් රෙට් ෙසේවයට ගැනීම
සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න. ඒ අනුව අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ
ෙයොදනවා. අපි ඉතාමත් සතුටින් පකාශ කරනවා, ඉදිරි කාලෙය් දී
අපට ගෑස් සම්පත ලැෙබයි කියලා. මන්නාරම් ෙදෝණිෙය්
ෙඩොරෙඩෝ කියන ගෑස් ළිඳ බිෙම් සිට කිෙලෝමීටර් 30ක් පමණ
ඈතින් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ ගෑස් ළිෙඳේ සාමාන්යෙයන් මීටර්
3,288කට යටින් අපට ගෑස් සම්පත හමු වී තිෙබනවා. ඊළඟට
බරකියුඩා කියන ෙදෙවනි ළිඳ අපට කිෙලෝමීටර් 68ක් ඈතින්
තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් මීටර් 4,208ක් යටින් අපට ගෑස් සම්පත හමු
ෙවලා තිෙබනවා. දැන් ෙම් ගෑස් සම්පත මුහුෙදන් ෙගොඩට අරෙගන
මිලියන 20ක් වුණු අෙප් ජනතාවෙග් ෙසේවය සඳහා ෙයොදවා
ගැනීෙම් කාලය එළැඹිලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙයොදා ෙගන
එංගලන්තෙය් ෙකොම්පැනිවල, ස්ෙකොට් ෙකොම්පැනිවල, ඉන්දියානු
ෙකොම්පැනිවල ජාවාරම් කළ යුගය අවසන් කරලා ෙම්ක අෙප්
ජාතික මහා ධනය බවට පත් කර ගත යුතු යුගය එළැඹිලා
තිෙබනවා. අපි අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් සඳහා ජාතික ෙතල්
නිෂ්පාදන සමාගමක් බිහි කර ගත යුතුයි. ඒ ජාතික ෙතල්
නිෂ්පාදන සමාගම තමයි ෙම් රෙට් ඊළඟ දශක තුෙන් ෙම් රෙට්
අනාගතය තීරණය කරන්ෙන්; අෙප් ජාතිෙය් අනාගතය තීරණය
කරන්ෙන්; අෙප් ජාතිෙය් ධනය තීරණය කරන්ෙන්; අෙප් ගමන්
මඟ තීරණය කරන්ෙන්. අන්න ඒ සඳහා වුණු මුල් පියවර අපි
තබනවා, ජාතික ස්වයං ෙපෝෂණයක් ඉන්ධනවලින් ලබා ගන්න.
අෙප් ෙදෙවනි පතිපත්තිය තමයි ජාතික මිල පතිපත්තියක් ඇති
කිරීම. ෙතල්වලට වාෙග්ම විදුලි බලයට අපි කාටත් ෙපෙනන, අපි
කාටත් වග කියන, හැම ෙකනාටම විනිවිද ෙපෙනන සුලු මිල
සූතයක් ඇති කර ගැනීම. අපි දැන් ඒ පිළිබඳව මූලික එකඟතාවන්
ඇති කරෙගන තිෙබනවා. සියලුම ක්ෙෂේතෙය් පිරිස් සමඟ අපි
සාකච්ඡා ඇති කර ගන්නවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ලබන
මස වන විට ෙම් රටට පිළිගත හැකි ජාතික ඉන්ධන මිල
පතිපත්තියක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. එතෙකොට
බදු අය කිරීම් මඟින්, යටින් ගැහිලි මඟින්, ණය ගනුෙදනු මඟින්
ෙම් බලශක්ති ක්ෙෂේතයට බලපෑම් එල්ල කරන්ෙන් නැතිව,
ස්වාධීනව, ඒ වාෙග්ම ස්වයංෙපෝෂිතව බලශක්ති ක්ෙෂේතය ඉදිරියට
ෙගන යන්න හැකියාව ලැෙබයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
අෙප් තුන්ෙවනි කාරණය ආයතනික සුරක්ෂිතතාවයි.
විෙශේෂෙයන්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පමුඛ විදුලිය සපයන
ආයතන, ඒ වාෙග්ම ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ඇතුළු ඛනිජ
ෙතල් සපයන ආයතන, ඉදිරි කාලෙය්දී ගෑස් සපයන ආයතන
මූල්යමය වශෙයන් සුරක්ෂිත ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් ආයතන මිලියන
ගණන්, ටිලියන ගණන් ණයවලින් ගැති කරලා, ණයවලින් ඇද
වට්ටන්නට ෙදන්න බැහැ. ෙම් ආයතන මූල්යමය වශෙයන්
ශක්තිමත් ෙවන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම දූෂණ, වංචා, වැඩි වැටුප්
වාෙග් කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙම් ආයතනවලට එල්ල ෙවලා
තිෙබන ෙචෝදනාවලින් නික්මිලා ෙම් ආයතන ජාත්යන්තර
මට්ටෙම් කාර්යක්ෂම කියාවලියකට ෙගන එන්න ඕනෑ. අපි දැනට
ෙලෝකෙය් කාර්යක්ෂම කඩඉම් සකස් කරන Balanced Scorecard
එක හඳුන්වලා දීලා තිෙබනවා, ෙම් පධාන ආයතන සියල්ලටම. ඒ
වාෙග්ම අපි අනාගතෙය්දී
ඒ ආයතන පාලනය කරන
කළමනාකාරිත්වයටත් කුසලතා පදනම හඳුන්වා ෙදන්නට
ෙකළින්ම කියා කරනවා. ඒ මඟින් අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙම් ආයතන අන්තර්ජාතික මට්ටමට
ඔසවා තබන්නට. අන්තර්ජාතික මට්ටෙම් ජාතික ආර්ථිකයට, ඒ
වාෙග්ම රෙට් මූල්ය පද්ධතියට ශක්තිමත් දායකත්වයක් ලබා
ෙදන්නට, රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට පුළුවන් ජව සම්පන්න
ආයතන බවට ෙම් ආයතන පත් කරන්නට අපි කියා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.
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ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ෙම් ෙසේවාවන් මඟින් අෙප් ජනතාවට ඉදිරි කාලෙය්දී ආර්ථික
පතිලාභ ලැබිය යුතුයි. අපි ඉතාම සතුටින් පකාශ කරන්නට ඕනෑ,
අද අපිට ෙම් රෙට් සියයට 98ක් පමණ ගම්මාන විදුලිෙයන්
ආවරණය කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන බව. ෙම් කලාපෙය්
අපි පමණයි ඒක කරලා තිෙබන්ෙන්. අද 24 පැයම අඛණ්ඩ විදුලි
සැපයුමක්, අඛණ්ඩ ඛනිජ ෙතල් සැපයුමක් ලබා ෙදන්ෙන් අපි
පමණයි. ඒක අපට ආඩම්බරයට කාරණයක්.
අපි ඊළඟට නවීන තාක්ෂණයත් සමඟ, විෙශේෂෙයන් ෙතොරතුරු
තාක්ෂණයත් සමඟ අෙප් අනාගත විදුලි ජාලය, අෙප් අනාගත
ඛනිජ ෙතල් ජාලය, අනාගතෙය් ඉදි ෙවන්නට යන ගෑස් ජාලය
කියන ෙම් සියල්ලම පාරිෙභෝගිකයාට උචිත වන පරිදි
විධිමත්කරණයට පත් කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා අෙප් විදුලි පද්ධතිය සුහුරු පද්ධතියක්
බවට - smart grid එකක් බවට - පරිවර්තනය කිරීමට. අපි ඒ
සඳහා පළමු, ෙදෙවනි හා තුන්ෙවනි පියවර ඉදිරිෙය්දී තබනවා.
පාරිෙභෝගිකයාට තමන්ෙග් ෙසේවය පිළිබඳව පශ්න කරන්නට,
තමන්ට ලැෙබන ෙසේවෙය් ගුණාත්මක භාවය පශ්න කරන්නට අපි
යනවා. අපිට විදුලි හිඟයක් තිබුණා. අපිට ඛනිජ ෙතල් ෙබදා
හැරීෙම් ගැටලු තිබුණා. ඒ අභිෙයෝග ජය ෙගන අපි ඒ ෙසේවාවන්
ලබා දීලා තිෙබනවා. දැන් අපිට අවශ්ය වන්ෙන් ගුණාත්මක
විදුලිය, ගුණාත්මක ඛනිජ ෙතල් ලැෙබන යුගයකට රට ගමන්
කරවීම තුළින් පාරිෙභෝගිකයාෙග් කියාවලිය ශක්තිමත් කිරීමයි.
අපි අනාගත ෙලෝකය ගැන කල්පනා කරලා, අනාගත
ෙලෝකෙය් අභිෙයෝග ජය ගන්නට, විෙශේෂෙයන්ම පාරිසරික
ක්ෙෂේතෙය් අභිෙයෝග ජය ගන්නට පුළුවන් විධිෙය් කාර්යක්ෂම
ඉන්ධන ක්ෙෂේතයක්, බලශක්ති ක්ෙෂේතයක් ෙගොඩ නගන්නට
ඕනෑ. අපි ඉදිරිෙය්දී බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා පවාහන
අමාත්යාංශය සමඟ පමුඛතාවන් හඳුනා ෙගන විදුලි ෙමෝටර් රථ,
විදුලි දුම්රිය, විදුලි බස් රථ සහ හයිඩජන්වලින් දුවන පවාහන
උපකම කියාත්මක කරන්නට. ඒ තුළින් පමණයි ඉදිරි කාලෙය්
එළැෙඹන පාරිසරික අභිෙයෝගවලට මුහුණ ෙදන්නට අපට
හැකියාව ලැෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පරිසරයත් සමඟ තුලනාත්මකව
ඉදිරියට යන හරිත සංවර්ධනයක ඉලක්ක සහිත බලශක්ති
පතිපත්තියක් අපි ඉදිරි දිගු කාලෙය්දී ඇති කර ගත යුතුයි. ෙම්
කිසිම පතිපත්තියකට පක්ෂ ෙද්ශපාලනයක් තිබිය යුතු නැහැ. ෙම්
කිසිම පතිපත්තියක් ඉදිරියට කියාත්මක කිරීෙම්දී පාට
ෙද්ශපාලනයක් තිබිය යුතු නැහැ. ෙමොකද, බලශක්තිය කියන්ෙන්
ආර්ථිකෙය් පධානතම කියාදාමය. ඒ කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන
යන්න නිශ්චිත පතිපත්තියක්, නිශ්චිත උපාය මාර්ගයක් අපට තිබිය
යුතුයි. එක එක ආණ්ඩුවලට ෙවනස් උපකම තිෙබන්න පුළුවන්.
නමුත් පතිපත්තියත් උපාය මාර්ගයත් එකක් විය යුතුයි.
ඒ කියාවලිය යම්කිසි ආකාරයකට පසු ගිය කාලය තුළ
ෙගොඩනැගුණු බව ෙම් අතුරු අය වැය අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න
කැමැතියි. ඉදිරි කාලෙය්දී ඉතාම ශක්තිමත් විධියට ඒ බලශක්ති
ක්ෙෂේතෙය් පතිපත්ති මාලාව කියාත්මක කිරීමට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙදකට ෙබදී තිෙබන පක්ෂ එකට එකමුතු ෙවලා
කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
අෙප්
දරුවන්ෙග් සුබවාදී අනාගතයක් ෙවනුෙවන් ඒ ශක්තිමත් ආර්ථික
ජයගහණ ලබා ගන්න කටයුතු කරයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. විෙශේෂෙයන්ම නෙවෝත්පාදන ආර්ථිකයක අරුණලු
නැෙඟමින් තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත්, ආසියාව ෙලෝකෙය් බලගතුම
ආර්ථික ජාලය බවට පත් ෙවමින් තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් එයට
මුසු විය හැකි ශක්තිමත් ආර්ථිකයක අඩිතාලම ෙගොඩනැෙඟන
බලශක්ති ක්ෙෂේතයක්, ශක්තිමත් මූල්ය ක්ෙෂේතයක් අපි ඇති කළ
යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ජාවාරම්කරුවන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, පවුෙල්
හිතවතුන්ට පමණක් ෙනොෙවයි සෑම ව්යවසායදායකයාටම සම
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

අවස්ථා ලැෙබන ඒ සම බිම ආර්ථිකය තුළ ෙගොඩනැගිය යුතු
වනවා. ඒ අතර ෙම් ආර්ථික කියාවලිය තුළ ෙම් රෙට් දුප්පත්
ජනතාවෙග් දරුවන්ට, ෙම් ආර්ථික තරගයට එකතු ෙවන්න බැරි ඒ
අසරණ ජනතාවෙග් දරුවන්ට ශක්තිමත් සමාජ ආරක්ෂණ දැලක්
සමඟ අනාගතෙය්
අධ්යාපනෙය් ශක්තිෙයන්, තාක්ෂණෙය්
ශක්තිෙයන් තරග කළ හැකි බිමක් ෙගොඩනැඟීමට අපි සියලු
ෙදනාම කැප විය යුතු බව පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Athauda Seneviratne.
You have eight minutes.
[අ.භා. 3.02]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අතිෙර්ක සංෙශෝධිත අය වැය
ඉදිරිපත් කරමින් එක්තරා සහන මල්ලක් ෙදන්න කටයුතු ආරම්භ
කර තිෙබනවා. ෙම් සහන දීම ගැන කතා කරනෙකොට ජනතාවට
යමක් ලැෙබනවා නම්, ජනතාවට ෙසේවයක් ෙවනවා නම් ඒකට
මන්තීවරු හැටියට අපි විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. අපි පක්ෂයක්
හැටියටත් තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා ඒවාට සහෙයෝගය
ෙදන්න. නමුත් ෙම් සහන මල්ල දිහා බැලුවාම ඒ සහන මල්ෙල්
හුඟක් ෙද්වල් කියාත්මක කිරීෙම්දී
බරපතළ තත්ත්වයකට
මැදිහත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවනවා. අද වන විට වී කිෙලෝවක මිල
රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වයන් තුළ
ආර්ථිකෙය් උද්ධමනය පාලනය කර ගන්න පිළිෙවළක් නැහැ.
විෙද්ශ විනිමෙය් පිරිහීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට්
බත් කන මිනිසුන්ට තව මාස කීපයකින් රුපියල් 100කට සහල්
මිලයට ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. සහල් මිල රුපියල් 100ට ඉහළ යයි.
ඒක නිසා ජීවත් වීෙම් සහනය ෙවනුවට මහා අසහනකාරි
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙගොවියාට වී
ටික විකුණා ගන්නත් බැහැ. ෙගොවියාෙග් වී ටික මිලයට ගැනීමට
ෙකොබ්බෑකඩුව මැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමති කාලෙය් ආරම්භ කරපු
වී අෙළවි මණ්ඩලය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විනාශ ෙකරුවා. දැන්
වී මිලට ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන යාන්තණය ෙමොකක්ද? වී
මිලට ගැනීම සඳහා තිෙබන ආයතනය ෙමොකක්ද? දැන් වී මිලදී
ගන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඒක නිසා වී මිලත් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට සහල් මිලත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට ඇති වී
තිෙබන ෙගොවි බිෙම් අසහනකාරි තත්ත්වයට ෙම් වැඩ
පිළිෙවෙළන් සහනයක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට, “රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරනවා” කියලා
කිව්වා. දැන් රුපියල් 5,000ක් ෙදනවා කියනවා. ෙම් රුපියල්
5,000 ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පසු
ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වැඩි කරපු මුදලට ෙකොටසක් එකතු
කරලාද ෙම් මුදල ෙදන්ෙන්? න් තිෙබන ආරංචි, ෙතොරතුරු අනුව
පසු ගිය අය වැෙයන් වැඩි කරපු මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කර
තමයි රුපියල් 5,000ක් ෙදන්ෙන්. කලින් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
වැඩි කරපු මුදලට තවත් මුදලක් එකතු කරලා තමයි රුපියල් 5,000
ෙදන්න යන්ෙන්. රුපියල් 10,000ම ෙදනවාට අපි කැමැතියි. ඒ
නිසා රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
එයයි. දැන් කියන හැටියට ජුනි මාසෙය්යි ඉතිරි මුදල ෙදන්ෙන්.
ෙම් රුපියල් 5,000ත් ෙදන්න සූදානම් වන්ෙන් පසු ගිය අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් වැඩි කරපු මුදලට මුදලක් එකතු කරලායි. ෙම්ක
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හරිද; නැත්නම් වැරැදිද? ෙම් ගැන පැහැදිලි කර ෙදන්න. ඊළඟට, ඒ
වැඩි කරන මුදල මූලික පඩියට - basic salary එකට- එකතු
කරනවාද, නැද්ද? ඒක දීමනාවක් - allowance එකක්- හැටියටද
ෙදන්ෙන්? ඒකත් පැහැදිලි කර ෙදන්න. මහජනයාට කියපු
ආකාරෙය් සහනයක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙපොෙරොන්දු වූ පිළිෙවළට
ෙනොෙවයි ෙම් පඩි වැඩි කිරීම කරන්න යන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
කාරණය ගැන පැහැදිලි කරගන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පකාශ කළා,
විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විසමතාව ඉවත් කරනවාය කියා. එය ඉවත්
කරනවාද? ඒ කාරණාව කියාත්මක කරනවාද? ෙමවර ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්? පසු ගිය අය වැෙයන් විශාමිකයන්ට මසකට රුපියල්
2,500ක් වැඩි කළා. ඒ ෙවනුවට ෙමවර රුපියල් 3,500ක් ෙදන්න
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ රුපියල් 3,500 ෙදන්ෙන් අර කියපු රුපියල්
2,500ට තව රුපියල් 1,000ක් එකතු කරලාය කියා තමයි ආරංචිය
තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, ඒක හරිද? එෙහමද ෙදන්ෙන්? සහන කියා
ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙම්වාද කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා
ජනතාවට පැහැදිලි කරලා ෙදන්න; කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. ෙම්
අනුව ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වූ ආකාරෙය් ගමනක් ෙනොෙවයි
ෙම් යන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්
සීනි කිෙලෝවක මිල රුපියල් 10කින් අඩු කරනවා කියායි. ඊෙය්
ෙහෝ ෙපෙර්දා පත්තරයක තිබුණා, සීනි ෙගන්වන ව්යාපාරිකයකු
කරපු පැහැදිලි කිරීමක්. ඔහු පැහැදිලි කර තිබුණා, දැන් රුපියෙල්
වටිනාකම බාල්දු ෙවමින් යනවාය, ෙඩොලර් එකට රුපියල් වැඩි
ගණනක් ෙගවන්න ෙවනවාය, ෙමන්න ෙම් තත්ත්වයයි
තිෙබන්ෙන්, ඒ නිසා සීනි කිෙලෝවකින් රුපියල් 10ක් අඩු කර
ෙදන්න බැහැ, දැන් රුපියල් 6ක් තමයි අඩු කරන්න ෙවන්ෙන්
කියා. තවත් ටික කලක් යන ෙකොට ෙඩොලර් එකට තවත්
වැඩිෙයන් ෙගවන්න ෙව්වි. ෙම් තත්ත්වය තුළ ඒ රුපියල් 10න්
කීයක සහනයක් ලැෙබ්විද දන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුණාම සීනි
ග්රෑම් 100ක් ගත්ෙතොත්, ශත 50කවත් වාසියක් ලැෙබන්ෙන්
නැහැ. ශත 50ක්වත් අඩු වන එකක් නැහැ. අර කියපු සහනය
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ අනුව බැලුවාම අද ෙම්වා කියාත්මක වන
සහනයන් ෙනොවන තත්ත්වයට පත් ෙවන්න පටන්ෙගන
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තවත් විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමෙතක් මතක් කෙළේ
සහන ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය පිළිබඳවයි. ඒ ගැන විතරක් ෙනොව,
අපි තවත් විෙශේෂ කාරණයක් ගැන මතක් කරනවා. ඒ තමයි,
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය. අපි එයට ඡන්දය ෙදනවා.
විශාල උද්ෙඝෝෂණයකින් මහා ෙපරළියක් කරනවා කියා
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරපු ෙද් තමයි ජනාධිපතිට තිෙබන
අසීමිත බලතල නැති කරනවාය කියන එක. අන්න ඒක ඉක්මනින්
කරන්න. අප ඉල්ලා සිටින්ෙන් එයයි. අප බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් එයයි. ඒ සංෙශෝධනය ඉක්මනට ෙම් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ වාෙග්ම, ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනුවට
ආසන කමය ෙගන එන්න. අපි ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒක
ඉක්මන් කරන්න. ෙම් රෙට් ජනාධිපති කමය සම්බන්ධෙයන්
තිෙබන අර්බුදයටත් වඩා බිම් මට්ටෙම් තිෙබන ෙලොකුම
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ෙද්ශපාලන අර්බුදය තමයි දැනට පවතින අනුපාත ඡන්ද කමය,
දිස්තික් මැතිවරණ කමය. ෙම් දිස්තික් මැතිවරණ කමය නිසා අද
බිස්නස්කාරයන්ට විතරයි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම ජාති ෙභ්ද, ආගම් ෙභ්ද, කුල ෙභ්ද ශක්තිමත් කරන
පදනමක් තමයි ෙම් කමෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
කියන්ෙන් ඡන්ද දායකයින්ට ආසනයකට මන්තීවරෙයකු නැහැ.
ඒක නිසා ෙම් කමය ෙවනස් කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දු
වුණා. අපිත් ඒකට එකඟයි. ඒ සඳහා අපි අත් ෙදකම උස්සා ඡන්දය
ෙදන්නම්. දවස් සියෙයන් බැරි නම්, දවස් ෙදසීයක්වත් අරෙගන
ෙම් වැඩය අවසන් කරන්න. ෙකොට්ඨාස මැතිවරණ කමයට යන්න.
ෙමන්න ෙම් කාර්යය ඉෂ්ට කර ෙදන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට
මම මතක් කරනවා. මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ, ඒ වාෙග්ම
රතන හාමුදුරුෙවෝ ෙම්කට දායක ෙවලා ෙම් කාලය තුළ බණ
ෙවනුවට ෙම් හා සම්බන්ධ ෙද්වල් තමයි කිව්ෙව්. රැස්වීම් හා
සාකච්ඡා පවත්වමින්, පත්තරවලින් කැඳවමින් ෙම්ක තමයි
ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව්. ඔබතුමන්ලා කියපු ෙමන්න ෙම් ටික ඉෂ්ට
කරන්න. ඒ සම්බන්ධෙයන් හඬක් ඇති කරන්න, රටට යන්න;
''ඔන්න අපි ව්යවස්ථාවත් හැදුවා, ෙවනස් ෙකරුවා'' කියා ඒ
කාර්යය කරන්න. දවස් සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අපි සහෙයෝගය
ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණා ටික ඉෂ්ට කරන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා එක පැත්තකින් කිව්වා, අපි ඡන්දයක්
ඉලක්ක කර ෙගන තමයි ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙකරුෙව් කියා. දැන්
ඔබතුමන්ලා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ඔබතුමන්ලා තවත් එකක්
කරනවා. ඒක තමයි, ෙම් පැත්ෙත් සිටින අයට දූෂණ තිෙබනවා
කියා ඔබතුමන්ලා මඩ මල්ලක් දමනවා. අනික් පැත්ෙතන් බඩු
මල්ලක් දමනවා. බඩු මල්ෙල් නම් එච්චර පතිඵලයක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලා ෙම්වා කරලා බලන්න ෙකෝ. බඩු මල්ලයි, මඩ
මල්ලයි; ෙම් ෙදෙකන්ම ෙම් පැත්තට පහර ගහනවා. තරගයට
සිටින අයට පහර ගහන්න යනවා. අනික් පැත්ෙතන් ෙම් වාෙග්
සහන ෙදනවා කියා ජනතාව අල්ලා ගන්න යනවා. ෙම් සහන
කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අවසාන කරන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මම අවසාන කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.12]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම රජය විසින් ඉදිරිපත්
කරපු අය වැය සංෙශෝධන ගැන වචන කීපයක් කථා කරන්න
ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා.
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ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් දින 100 වැඩසටහන ෙම් ආණ්ඩුව
විසින් ඉදිරිපත් කරපු පධානම ෙපොෙරොන්දුවක්. ෙම් ෙපොෙරොන්දුව
ඉෂ්ට කරන්න තමයි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ. එය ඉදිරිපත්
කරනෙකොට රටට දීපු විශාලම විශ්වාසය තමයි, ඇති කරපු
බලාෙපොෙරොත්තුව තමයි, ජනතාවට අත්යවශ්ය දව්ය 10ක මිල අඩු
කරනවාය කියන එක. ඊට පස්ෙසේ අය වැය ඉදිරිපත් කර කිව්වා,
"ඔන්න අත්යවශ්ය දව්ය 13ක මිල අඩු කළා" කියා. ඒ දව්ය 13
අරෙගන බැලුවාම අපට පැහැදිලි වන ෙදයක් තමයි, ජනතාවෙග්
බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට වන ආකාරයට ෙම් ෙද් සිද්ධ ෙවලා නැහැයි
කියන එක. මිල අඩු කර තිෙබන දව්ය ෙමොනවාද කියා බැලුවාම
කහ, ෙකොත්තමල්ලි ඒ වාෙග්ම පාන් පිටි වැනි ජනතාව දිගින්
දිගටම පාවිච්චි කරන දව්යයන් ෙනොෙවයි කියන එක අද පැහැදිලි
ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අපි ෙමහි තවත් කනගාටුදායක තත්ත්වයක්
දකිනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් මිනිස්සු විශාල වශෙයන් පාන්
පිටිවලින් සැකැසූ ආහාර ගන්න පුරුදු ෙවලා හිටියා. පහසුවට;
ෙල්සියට පාන් පිටිවලින් සැකැසූ ෙද් තමයි හුඟ ෙදෙනක්
ආහාරයට ගත්ෙත්. නමුත්, අපි ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කළා. ෙවනස්
කර හාල් සහ හාල් පිටිවලට ජනතාව නැඹුරු කරන්න අපට
පුළුවන්කම ලැබුණා. පසු ගිය කාලෙය් ඇති කරපු ඒ පවණතාව
ෙම් වනෙකොට ෙබොෙහෝ දුරට පචලිත ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම පාන් පිටි ෙබොෙහෝ ෙරෝගවලට ෙහේතු වන ආහාරයක්. ඒ
නිසා පාන් පිටි කනවාට වඩා බත් ෙහෝ හාල් පිටිවලින් සැකසූ
ආහාර ගන්න මිනිස්සු පුරුදු වුණා. නමුත්, දැන් ඒක නැවත වරක්
ආපස්සට හරවන්න ෙම් ආණ්ඩුව පාන් පිටිවල මිල යම් කිසි
පමාණයකින් අඩු කර තිෙබනවා.
වී කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් නියම කර ඒ
මුදලට වී මිලට ගන්න දැන් ෙම් ආණ්ඩුව කටයුතු කර ෙගන
යනවා. රුපියල් 50කට වී මිලට ගැනීම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමොකද, එය
ෙගොවියන්ෙග් සාක්කුවට මුදල් එන කමයක්. හිටපු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙයනුත් වී සඳහා
රුපියල් 40ක සහතික මිලක් නියම කළා. රුපියල් 32ට තිබුණු
සහතික මිල එතුමා රුපියල් 40 දක්වා වැඩි කළා. එෙහම වැඩි
කිරීෙම් පරමාර්ථය ෙගොවියා දිරිමත් කිරීමයි. ෙගොවියා පුළුවන්
තරම් වී ෙගොවිතැනට නැඹුරු කර ඔහුව දිරිමත් කරන්නයි ඒ ෙද්
කෙළේ. මම හිතන්ෙන් වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 50 කළ
ෙම් ආණ්ඩුෙව් පරමාර්ථයත් ඒකයි. නමුත්, පශ්නය ඒක ෙනොෙවයි.
ඒ පිටුපස බැඳුණු තව පශ්නයක් තිෙබනවා. වී කිෙලෝවක් රුපියල්
50ට අරෙගන හාල් කිෙලෝ එකක් හදන්න අඩුම වශෙයන් වී
කිෙලෝ එක හමාරක්වත් යනවා. එතෙකොට වීවලට රුපියල් 75ක්
වැය වනවා. ඊළඟට පවාහන ගාස්තු, වී ෙමෝල් ගාස්තු -ෙකොටන්න
වාෙග්ම ෙපොලිෂ් කරන්න වාෙග් ෙද් සඳහා- අඩු වශෙයන් තව
රුපියල් 25ක් වැය වනවා.
ඊළඟට, ෙවෙළන්දාට දුන්නාම ෙවෙළන්දා හාල් කිෙලෝවකින්
රුපියල් 10කවත් ලාබයක් තියා ගන්නවා. ඒ අනුව අඩුම
වශෙයන් හාල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 110ක් ෙවනවා. හාල්
කිෙලෝවක් රුපියල් 110ක් ෙවනෙකොට, තමුන්නාන්ෙසේලා පාන්
පිටිවල මිල යම් කිසි පමාණයකින් අඩු කරලා, ජනතාවට
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? හාල් පරිෙභෝජනයට වඩා පිටි පරිෙභෝජනය
ලාබයි කියන එකයි. එතෙකොට පාන් පිටි පරිෙභෝජනය කිරීෙම්
පතිපත්තිය ෙවනස් ෙවලා බත් කන්න, හාල් පිටිවලින් තැනූ
ආහාර ගන්න පුරුදු වුණු පතිපත්තිය නැති ෙවලා යනවා. ඒක
ෙසෞඛ්යමය වශෙයන් අහිතකර කාරණයක් පමණක් ෙනොෙවයි,
රෙට් විෙද්ශ විනිමය හිඟයකටද විශාල වශෙයන් මුල් ෙවනවා.
ෙමොකද, පිටරටින් තමයි පාන් පිටි ෙගන්වන්න ඕනෑ. හාල් මිල
වැඩි වුණාම, හාල් මිලට ගැනීමත් අඩු ෙවනවා. හාල් මිලට ගැනීම
අඩු වුණාම වී ෙගොවියා ෛධර්යවත් කරලා, ඔහු ලවා වී නිෂ්පාදනය
කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක කරන්න හදන පතිපත්තියත්
එතැනම ෙලොප් ෙවනවා. ෙම් පතිපත්තිය නිසා සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ
වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථක ෙවනවාය කියන එක කියන්න ඕනෑ.
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[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

හිටපු රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යවරයා වශෙයන් මම මතක්
කරන්න ඕනෑ, 2005 දී ෙම් රෙට් හිටිෙය් රාජ්ය ෙසේවකයන් ලක්ෂ
4ක්ය කියන එක. නමුත් ෙම් වනෙකොට ඒ පමාණය මිලියන
1.3ක් ෙවලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවයට වැඩිෙයන් බඳවා ගැනීම
තුළින් ගම්බද සිටින උගත් තරුණ තරුණියන්ට පරිපාලන
ක්ෙෂේතයට ඇතුල් ෙවන්න, රජෙය් පරිපාලනයට දායක ෙවන්න
අවස්ථාව ලැබුණා. ඒ අයට රැකියාවකට ඇතුල් ෙවන්න අවස්ථාව
ලැබීම තුළින් ෙපෞද්ගලිකව ඒ අයෙග් ජීවිත ආෙලෝකවත් කර
ගන්න හැකි වනවා. ෙම් ආකාරෙය් හුඟක් පෙයෝජන ලැෙබනවා. ඒ
පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න තමයි පහුගිය කාලය තුළ අපි විශාල
වශෙයන් රාජ්ය ෙසේවය ව්යාප්ත කෙළේ. රාජ්ය ෙසේවයට පඩි වැඩි
කිරීම අප දිගින් දිගටම කථා කළ ෙදයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්තරා කාලයක අෙප්
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් පධාන මාතෘකාව වුෙණ් හාල්. හාල් නිකම්
ෙදනවාද ඇහුවා. හෙඳන් හරි හාල් ෙගනත් ෙදනවාය කියා අප
කිව්වාය කියා සමහර අය කිව්වා. හාල් මිල අඩු වැඩි ෙවනවාද
යනාදී කාරණා තමයි 1970 ගණන්වල, 1980 ගණන්වල
ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව් කථා වුෙණ්. නමුත් දැන් හාල් ගැන
ෙනොෙවයි කථා ෙවන්ෙන්. අද අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන් විශාල
පමාණයක් ඉන්නවා. අද රාජ්ය ෙසේවකයන් සමාජෙය් විශාල
ෙකොටසක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩි
වැඩි වීම තමයි අද හුඟක් ෙවලාවට ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී
ඉලක්ක ෙවන්ෙන්. එක පක්ෂයක් කියනවා, ඒ අය රුපියල්
2,500ක් ෙදනවාය කියා. අනික් පක්ෂය කියනවා, ඒ අය රුපියල්
10,000ක් ෙදනවාය කියා. ෙමවර රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල්
10,000ක් ෙදනවාය කියා ආණ්ඩු පක්ෂය ෙපොෙරොන්දු වුණා. ඒ
වාෙග්ම පහුගිය අය වැෙයන් අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි
කරලා ෙපන්නුවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ට දිගින් දිගටම දීමනාවක් allowance එකක්- දුන්නා. ඒකට කිව්වා ''එල්ලලා ෙදනවා''ය
කියා. පඩියට එකතු කරලා දුන්ෙන් නැහැ, ඒ මුදල විශාම වැටුපට
එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ, අනිකුත් දීමනාවලට එකතු ෙවන්ෙන්
නැහැ, ඒ නිසා එල්ලලා ෙදන ෙම් දීමනාෙවන් -allowance
එෙකන්- වැඩක් නැහැ කියා ඒ අය කිව්වා. ඒ නිසා පහු ගිය අය
වැෙයන්, ඒ දීපු allowance එක රුපියල් 10,000 දක්වා වැඩි
කළා. ඊ ළඟට තවත් රුපියල් තුන්දාස් ගණනක් පඩියට එකතු
කළා. ෙකොයි විධියකින් හරි ෙම් ආකාරයට රුපියල් 15,000කට
කිට්ටු මූලික පඩියක් අතට ලැෙබන විධියට හැදුවා. අද ෙම්
සියල්ලම කණපිට ෙපරළී තිෙබනවා කියා මම හිතනවා.
ඊෙය් ෙපෙර්දා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරිෙයක් පුවත් පත්වලට
පකාශ කර තිබුණා, පහුගිය කාලෙය් අය වැෙයන් රජෙය්
ෙසේවකයන්ට අන්තර් දීමනාවක් වශෙයන් රුපියල් 3,000 ගණෙන්
ෙගව්වාය කියා. ඒ රුපියල් 3,000ට අමතරව ෙම් රජෙයන්
ෙපබරවාරි මාසෙය් සිට තවත් රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒක ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. රුපියල්
10,000ක් ෙදනවාය කියා තමයි ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්. තවත් රුපියල්
2,000ක් ජූනි මාසෙය්දී ෙදනවාය කියා තිෙබනවා. එතෙකොට
සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 10,000යි. එතෙකොට අර රුපියල් 3,000ත්,
ෙපබරවාරි මාසෙය්දී ෙදනවාය කියන රුපියල් 5,000ත්, ජූනි
මාසෙය්දී ෙදනවාය කියන රුපියල් 2,000ත් යන ෙම් සියල්ලම
එකතු වුණාම ලැෙබන රුපියල් 10,000 මූලික වැටුපට එකතු වන
මුදලක් ෙනොෙවයි. භාණ්ඩාගාර නිලධාරියා කියන විධියට ඒක
එල්ලා ෙදන දීමනාවක් විතරයි. ඒක ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයන්
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ඒ අයට වුවමනා වුෙණ් මූලික පඩිෙය් වැඩි
වීමක්. පඩිය වැඩි වුෙණොත් තමයි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් විශාම වැටුප
වැඩි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ගැනත් කල්පනා
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අපි
සහෙයෝගය ෙදන්න තීරණය කෙළේ, අපට වඩා ෙහොඳින් ජනතාව

578

ෙවනුෙවන් ෙම් ෙසේවය කරයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අප තුළ
තිබුණු නිසායි. නමුත් අද ඒවා එකින් එක ෙලොප් ෙවලා යනවා.
තව ෙලොකුවට කථා කළ ෙදයක් තමයි, විවාහයක් ලියා පදිංචි
කිරීෙම්දී රුපියල් 5000ක් ෙගවන්න ඕනෑය කියන කාරණය.
විවාහ ෙවන හැම ෙකෙනක්ම ෙම් රුපියල් 5000 ෙගවිය යුතු
නැහැ. ෙලොකු ෙහෝටල්වල මංගල උත්සව පවත්වන විට විවාහ
ෙරජිස්ටාර්වරයා එතැනට යන්නට ඕනෑ. එම නිසා රුපියල්
5000ක් දක්වා එය වැඩි කළා. ඒ රුපියල් 5000න් රුපියල් 3500ක්
රජයට යනවා. අෙනක් රුපියල් 1500 යන්ෙන් විවාහ
ෙරජිස්ටාර්වරයාටයි. ෙගදරක විවාහය ලියා පදිංචි කරනවා නම්,
නැත්නම් විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරයාෙග් කාර්යාලයට ගිහින් විවාහය
ලියා පදිංචි කරනවා නම් රුපියල් 5000ක් ෙගවිය යුතු නැහැ. එවිට
ෙගවිය යුත්ෙත් රුපියල් 1000යි. එෙහමයි ඒක තිබුෙණ්. නමුත්
ෙම් අය වැය සංෙශෝධනෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා, ඒ රුපියල්
5000ක මුදල රුපියල් 1000 දක්වා අඩු කිරීමට. ඒක ෙහොඳයි. ෙම්
රුපියල් 1000 අද ෙකළින්ම යන්ෙන් ආණ්ඩුවටයි. අද විවාහ
ෙරජිස්ටාර්වරයාට කිසිම ෙදයක් නැහැ. ෙරජිස්ටාර්වරුන්ෙග්
සංගමය අද ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම්
වනවා. ඒ අය, හිටපු ඇමතිවරෙයකු වශෙයන් මාවත් හමු වුණා.
"අපිට ෙමොකුත් නැති තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා"
කියා ඒ අය කියනවා. විවාහ ෙරජිස්ටාර්වරයාෙග් නීත්යනුකූල
ගාස්තු ගැනීම ෙම් අය වැෙයන් පකශ ෙවලා නැහැ. එතෙකොට ඔහු
විවාහ ෙවන අයෙගන් අත යටින් ගණනක් ගන්න ඕනෑ. විවාහ
ෙවන අයට ෙගවන්නය කියා නීතිෙයන් බල කරන්නට පුළුවන්
රුපියල් 1000යි. ෙම් කාරණෙය්දී ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ, මන්දිර බද්ද Mansion Tax එක- ගැන.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා,
තිෙබනවා.

ඔබතුමාට තව

විනාඩියක කාලයක්

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

I was given 10 minutes, but I could not have
exhausted that. I think I am entitled to, at least, another
three minutes. - [Interruption.]
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්ග අඩි 5000ට වැඩි
නිවාසවලින් රුපියල් මිලියනයක් බදු වශෙයන් අය කරන්න
යනවා. ෙම්ක ඇත්තවශෙයන්ම ඉතා අසාධාරණ බව ෙප්නවා.
ෙමොකද, ෙනොෙයක් ෙදනා ඇවිත් ෙම් සම්බන්ධව අද දුක් ගැනවිලි
කියනවා. ෙමොකද අප දන්නවා, සමහර අය පර්චස් පහෙළොවක,
විස්සක ඉඩම් කැබැල්ලක් අරෙගන, තමන්ට ඉන්න ළමයින් තුන්
හතර ෙදනාට තට්ටු නිවාසයක් -තට්ටු තුන හතරක නිවාසයක්හදනවා. හදලා එක ළමයාට එක තට්ටුව බැගින් ෙදනවා. එෙහම
කරන සමහර අය ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්] Condominiums
ෙනොෙවයි. මා කියන්ෙන් නිවාස ගැන. ෙමොකද, ඉඩම් මිල වැඩියි.
ෙකොළඹ හා අවට තදාසන්න පෙද්ශවල ඉඩම් මිල විශාල වශෙයන්
වැඩියි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මට තව විනාඩි ෙදකයි
තිෙබන්ෙන්. ළමයින් තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා නම් ඒ ළමයින්
තුන් ෙදනාට ෙගවල් තුනක් හදනවා නම් ඉඩම් කැබලි තුනක්
ගන්න ඕනෑ. ඒක අමාරුයි. එම නිසා පර්චස් විස්සක විතර ඉඩමක්
අරෙගන තට්ටු තුනක විතර ෙගයක් හදලා, අර දරුවන් තුන්
ෙදනාට එක තට්ටුව බැගින් ෙදනවා. ඒක තමයි හුඟක් ෙවලාවට
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ෙකෙරන්ෙන්. රජෙය් ෙසේවකයන් වන ෙදමව්පිෙයෝ එෙහම
කරනවා. ඒ වාෙග්ම විෙද්ශවල ඉන්න අයත් ෙකොෙහොම ෙහෝ සල්ලි
හම්බ කරලා ෙමහාට එවලා තට්ටු ෙදකක තුනක ෙගයක් හදලා,
තමන්ෙග් සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ට ෙදනවා. තමන්ෙග්
සෙහෝදරිෙයෝ විවාහ කර ෙදන්ෙනත් ඒ වාෙග් ෙගවල් හදලා
තට්ටුව බැගින් දීලායි. ඒ අයට ෙම් නිවාස සඳහා මිලියනය බැගින්
බදු ෙගවන්න කිව්වාම ඒක ඉතා අමාරු කාර්යයක්; අපහසුවක්. අද
ඒ අය විශාල අපහසුවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද හුඟ ෙදෙනක්
ෙම් කාරණය සම්බන්ධව මැසිවිලි නඟන බව මම දන්නවා.
කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ නිසා මා ෙම්
කාරණයත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් විශාල ෙකොම්පැනිවල අඩුම
වශෙයන් ෙදදාහක්වත් ෙසේවය කරනවා. මිලියන 2000ට වඩා ලාභ
ලබන ඒ ආයතනවල වැඩ කරන විශාල ෙසේවක සංඛ්යාවකෙග් අද
රැකියා ආරක්ෂා ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ සමාගම් ෙගන යන
කාර්යක්ෂම තත්ත්වය නිසායි. නමුත් අද ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන්
සියයට 25ක් බදු වශෙයන් අය කරන්නට හදනවා. අෙනක්
කාරණය ෙම් බද්ද අය කරන්ෙන් පසු ගිය වර්ෂයට ලැබුණු
ලාභයටයි. පසු ගිය වර්ෂෙය් ආදායම් බදු ෙගවලා, ඒ අයෙග් ඉතිරි
වුණු ලාභෙයන් තව සියයට 25ක් ගන්න හදනවා. ඒ අනුව, ෙම්
ආයතනවල රැකියාව කරන හුඟක් ෙසේවකයන්ට රැකියා අහිමි වන
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ අයෙග් සුබසාධන දීමනා, සුබසාධන
කටයුතු ඒ වාෙග්ම bonus ෙගවීම් වාෙග් ෙද්වල් හුඟක් නතර
ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙසේවකෙයෝ හුඟ ෙදෙනක්
ෙසේවෙයන් ෙනරපන්න ෙම් තත්ත්වය හුඟක් ෙහේතු ෙවනවා. එම
නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් නැවත සලකා බලන්නය කියා මා
ඉල්ලා සිටිනවා.
මම තව එක කරුණක් කියන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. පසු ගිය කාලෙය් රජෙය් ෙසේවකයන්ට motorcycles
ෙබදුවා. නමුත් සමහර දිස්තික්කවලට ෙබදුෙව් නැහැ. පසු ගිය
රජෙයනුත් රත්නපුර, කෑගල්ල, ගම්පහ යන දිස්තික්කවලට
ෙබදුෙව් නැහැ.
මම දැන ගන්න කැමැතියි, මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඒ අයටත්
බයිසිකල් ෙබදනවාද කියලා. ෙමොකද, බයිසිකල් ෙබදීම ෙම්
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා බයිසිකල්
ෙනොමිෙල් ෙදනවා කිව්වා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන්
ගත්ත රුපියල් 50,000 ආපසු ෙදනවා
කිව්වා. ඒවා ගැන
වචනයක්වත් අද සඳහන් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් කාරණය
ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරවමින් මෙග් වචන කීපය අවසන්
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Lakshman Kiriella. You
have 15 minutes.
[අ.භා. 3.26]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අය වැය ඉදිරිපත්
කරන්න කලින් ඉන්ධන මිල අඩු කරලා සහනයක් දුන්නා. අය
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වැෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු වුණා. ෙම් මිල අඩු කිරීම්
සියල්ලම අපි ගණනය කර තිෙබනවා. ෙම් මිල අඩු කිරීම්
සියල්ලම ගණනය කළාම, එක පවුලකට මාසයකට රුපියල්
7,500ක ඉතිරියක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක අධ්යයනය
කරලා නැහැ. නමුත් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම, ඒ වාෙග්ම අත්යවශ්ය
භාණ්ඩවල මිල අඩු කිරීම සමස්තයක් වශෙයන් ගත්තාම එක
පවුලකට මාසයකට අවම වශෙයන් රුපියල් 7,500ක ඉතිරියක්
තිෙබනවා. ලංකාෙව් ජීවත් වන හැම පවුලකටම ෙම් වාසිය
ලැෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න පුළුවන් ෙම්ක මැතිවරණ
අය වැයක් කියලා. ඒක ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් සහනය
ඇත්ත. The benefit is real.
මහ බැංකුෙව් සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන්
සියයට 45කෙග් ෛදනික ආදායම ෙඩොලර් ෙදකයි. රුපියල් 260ක
ෛදනික ආදායමක් ලබන ජනතාවක් තමයි සියයට 45ක් ඉන්ෙන්.
පසු ගිය රජය විවිධ ෙගොඩනැඟිලි හැදුවාට, විවිධ ඇස්බැන්දුම් වැඩ
කළාට ඇත්ත වශෙයන්ම ජනතාවෙග් බඩගින්න ගැන හිතලා
නැහැ. ඒක පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි දැක්ක ෙදයක්.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් මහනුවර දිස්තික්කය වැඩි ඡන්ද 88,000කින්
දිනුවා. අපි යන හැම තැනකම බඩගින්න ගැන කථා කළා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් දිස්තික්කෙය් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ
විශාල පිරිසක් අපට ඡන්දය දුන්නා, බඩගින්න නිසා. ඉතින් මට
පුදුමයි, සමාජවාදී ආණ්ඩුවක් කියා ගත්ත ඒ ආණ්ඩුව ජනතාවෙග්
බඩගින්න ගැන හිතුෙව් නැති එක ගැන. සමහර පවුල්වල දවසට
එක ෙව්ලයි කන්ෙන්. සමහර පවුල්වල මස් මාළු කන්ෙන් දරුෙවෝ
විතරයි; ෙදමව්පිෙයෝ කන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි
උදා ෙවලා තිබුෙණ්. ඇත්ත වශෙයන්ම බඩගින්න, දුප්පත්කම පසු
ගිය කාලය තුළ ශීඝෙයන් වැඩි වුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණ කමය ෙවනස්
කිරීම ගැන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරු කථා කළා. පසු ගිය රජය
ෙදවතාවක් ජනාධිපතිවරණවලදී ෙපොෙරොන්දු දුන්නා, විධායක
ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවාය කියලා. පසු ගිය රජයට ඒ
සඳහා තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිබුණා. නමුත් ඒක කෙළේ නැහැ. ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් මැතිවරණ කමය
සංෙශෝධනය කිරීමට ෙකොමිටියක් තිබුණා. දැන් අවුරුදු 12ක්
තිස්ෙසේ එතුමා ඒ ෙකොමිටිෙය් මූලාසනය දරනවා. මැතිවරණ
පතිසංස්කරණ පිළිබඳ කමිටුව පත් කරලා දැන් අවුරුදු 12ක්.
ආණ්ඩුවට තුෙනන් ෙදෙක් බලය තිබුණා. නමුත් ආණ්ඩුව ඒ
පතිසංස්කරණය කෙළේ නැහැ. ආණ්ඩුව විධායක ජනාධිපති කමය
අෙහෝසි කෙළේත් නැහැ; මැතිවරණ කමය ෙවනස් කෙළේත් නැහැ.
ඒ සඳහා ආණ්ඩුවට ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. අන්න
ඒකයි ෙවනස. අපට තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් නැති වුණාට ඒවා
කරන්න ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි
අද තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ඒවා කරන්න කියලා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
නායකයාට ෙම් කටයුත්ත කරන්න ෙද්ශපාලන වුවමනාවක්
තිබුෙණ් නැහැ. අපි ජනාධිපතිවරණෙය්දී පකාශ කළ ආකාරයට,
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කිරීෙම් පනත, ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීෙම් පනත, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම්
අයිතිය සම්බන්ධ පනත ඇතුළු සියලු පනත් ඉතාම ඉක්මනින්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවට තමුන්නාන්ෙසේලාට
ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.
පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව ෙකොච්චර උත්සාහ දැරුවත් ෙම්
රටට ආෙයෝජන ආෙව් නැහැ. මහ බැංකු වාර්තාව අනුව
අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට අෙප් රෙට් ආෙයෝජන අඩු වුණා. ඇත්ත
වශෙයන්ම මට ෙපෙනන හැටියට පසු ගිය ආණ්ඩුව ණයයි,
මූලාසනාරූඪ
ආෙයෝජනයි
පටලවා
ෙගන
තිබුණා.
ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය රජය ගත්ත ඒවා ආෙයෝජන ෙනොෙවයි,
ණය. හම්බන්ෙතොට වරාය ගත්තත්, අෙනකුත් ව්යාපෘති ගත්තත් ඒ
ඔක්ෙකෝම ණය. ඒ හැම ශතයක්ම අපි ආපසු ෙගවන්න ඕනෑ.
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නමුත් ආෙයෝජන කියන්ෙන් ඒවා ෙනොෙවයි. ආෙයෝජන කියන්ෙන්
පිට රට සිටින ධන කුෙව්රෙයෝ ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මුදල් අරෙගන
ඇවිල්ලා, ලංකාෙව් ඉඩම් අරෙගන, ලංකාෙව් කර්මාන්තශාලා
විවෘත කරලා, රැකියා ලබා දීලා, නිෂ්පාදන කටයුතු කරන එක.
ඒක තමයි ආෙයෝජනය කියන්ෙන්.
මීට මාස තුන හතරකට කලින් මම රනිල් විකමසිංහ අෙප්
නායකතුමා එක්ක චීනෙය් තානාපතිතුමා හමු වුණා. මම චීන
තානාපතිතුමාට පැහැදිලිවම කිව්වා, අපට ණය ෙනොෙවයි ඕනෑ,
ආෙයෝජන කියලා. ඔබතුමන්ලාෙග් රෙට් සිටින ෙකෝටිපති
ව්යාපාරිකයන් අෙප් රටට එවලා කර්මාන්තශාලා විවෘත කරන්න,
ෙගොවි ගම්මාන ආරම්භ කරන්න කිව්වා. අන්න ඒවා තමයි අපට
අවශ්ය. ඔබතුමන්ලාෙග් මුදල් අරෙගන ඇවිත් ෙම් රෙට් ෙහෝටල්
හදලා, කර්මාන්තශාලා හදලා රැකියා හාර පන්සියයක් ෙදන්න
කිව්වා. අන්න ඒවා තමයි අෙප් රටට අවශ්ය, ණය ෙනොෙවයි.
නමුත් පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අෙප් රටට ඒ වාෙග් ආෙයෝජන
හම්බ වුෙණ් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුවට ආෙයෝජන හම්බ වුෙණ්
නැති නිසා ණය ගන්න සිද්ධ වුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඇයි
ආෙයෝජන ආෙව් නැත්ෙත්? මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් පසු
ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් අපට ආෙයෝජන ආෙව් නැත්ෙත් අෙප් රට
මුළු ෙලෝකෙයන්ම ෙකොන් ෙවලා සිටිය නිසායි. අපට විරුද්ධව
ජාත්යන්තර සංවිධානවල ෙයෝජනා සම්මත වුණා. පසු ගිය රජය
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය එළවා දැම්මා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණ
අවනීතිය, නීතිවිෙරෝධී කියා, මර්දන කියා යන ෙම් සියල්ලම නිසා
අෙප් රට ජාත්යන්තර වශෙයන් ෙකොන් ෙවලා හිටිෙය්. ඒ විධියට
ජාත්යන්තරව ෙකොන් වුණාම කිසිම රටකට ආෙයෝජන එන්ෙන්
නැහැ. ඒකයි අෙප් රටට වුෙණ්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
හිතුවා, යුද්ධය අවසන්, දැන් සාමය තිෙබනවා කියලා. සාමය
තිබුෙණොත් ඇති කියලා හිතුවා. නමුත් සාමයත් සමඟ
පජාතන්තවාදය තිෙබන්න ඕනෑ; යහ පාලනය තිෙබන්න ඕනෑ;
අවනීතිය නැති කරන්න ඕනෑ; සුළු ජාතීන්ට ෙහොඳට සලකන්න
ඕනෑ. ෙම් සියලු කරුණු සම්පූර්ණ කළාම තමයි රටක් ගැන
විශ්වාසයක් ඇති ෙවන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඒ විශ්වාසය ඇති
කරන්න බැරි වුණා. එතුමා ෙලොකුවට කිව්වා, “මම ජනාධිපති
වුණාට පස්ෙසේ සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම කර්මාන්ත
ශාලාවක් විවෘත කරලා රැකියා 500ක් ෙදනවා” කියලා. නමුත් එක
කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කෙළේ නැහැ. තිෙබන කර්මාන්තශාලා
වහපු එක තමයි කෙළේ. Tandon Lanka (Pvt.) Limited කියලා
computer memory chips හදන කර්මාන්ත ශාලාවක් මහනුවර
පල්ෙල්කැෙල් තිබුණා. එක්තරා වකවානුවක ඒ කර්මාන්ත
ශාලාෙව් ෙසේවකයන් 3,500ක් වැඩ කළා. ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම
වසා දැම්මා. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා සම්පූර්ණෙයන්ම වසා
දැම්මා. ඒවා ආරක්ෂා කෙළේ නැහැ.
පසු ගිය කාලෙය් ඇෙමරිකානු ජනාධිපති බැරැක් ඔබාමා
බුරුමයට ගියා. එතුමා සමඟ ආෙයෝජකයන් සියයක් බුරුමයට
ගියා. ගිහිල්ලා, ඒ අයෙග් සල්ලිවලින් ඉඩම් අරෙගන, ඒ අයෙග්
සල්ලිවලින් කර්මාන්තශාලා විවෘත කරලා, භාණ්ඩ අපනයනය
කරලා, පසු ගිය අවුරුදු එකහමාර ෙදක ඇතුළත තුන් හාරසියයකට
රැකියා ෙදන කර්මාන්තශාලා 124ක් විවෘත කළා. ඒ වාෙග්
ආෙයෝජකයන් පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට ආවාද?
එක්ෙකෙනක්වත් ආෙව් නැහැ. ගිනි ෙපොලියට ණය අරෙගන ඒ
ණය ෙගවන්න බැරි වුණාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් ෙද්පළ
සින්න ෙවන එක තමයි ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා අද ෙහොඳ අවස්ථාවක්
අපට ලැබිලා තිෙබනවා. අෙප් රට පියවෙරන් පියවර යන ෙම්
ගමෙන්දී අපි ආරාධනා කරනවා, විෙද්ශ රටවල්වල සිටින අයට
අෙප් රටට එන්න කියා. සිංහල ඩයස්ෙපෝරාව වාෙග්ම දවිඩ
ඩයස්ෙපෝරාවකුත් ඉන්නවා. අපි ඒ අයට කියනවා, ලංකාවට
ඇවිල්ලා උතුරු නැෙගනහිර පෙද්ශ දියුණු කරන්න කියලා. ඒ අය
එන්න සූදානම්.
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මට මතකයි, 2001 - 2004 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය් පිට රට ඉන්න විශාල ව්යාපාරිකයන් ලංකාවට එන්න
ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව ඇද වැටීමත් සමඟම ඒ
අය ආපස්සට ගියා. ඉතින් අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා
තිෙබනවා. රාජ්ය නායකෙයෝ අද ෙපොරකනවා ලංකාවට එන්න.
ඉදිරි කාලෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. පසු
ගිය කාලෙය් ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් තිබුණාද? පිළිගත්
රාජ්යයන්වලින් අපට ආරාධනා තිබුෙණ් නැහැ. අපට ආරාධනා
ආෙව් අපිකාෙවන්, එෙහමත් නැත්නම් ජාත්යන්තරව ෙකොන්ෙවලා
තිබුණු රටවලින් තමයි අපට ආරාධනා ආෙව්. නමුත් අද එෙහම
ෙනොෙවයි. අද අපට ආරාධනා එනවා. අෙප් නායකයන්ටත් පිට රට
යන්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එම නිසා අද කම කමෙයන්
ලංකාව ජාතීන් අතර පිළිගන්නා තත්ත්වයකට පත් ෙවනවා.
රටක ආර්ථික දියුණුවට එක සාධකයක් පමණක් පමාණවත්
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒකට සාධක ගණනාවක් තිෙබනවා. රෙට් සාමය
තිෙබන්න ඕනෑ; නීතියක් තිෙබන්න ඕනෑ. පසු ගිය රජය
අගවිනිශ්චයකාරතුමිය අස් කරපු ෙව්ලාෙව් ෙලෝකෙය් සෑම රටකම
තිෙබන නීතීඥ සංගම් ඒක ෙහළා දැක්කා. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
නීතිඥ සංගමය එය ෙහළා දැක්කා; ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥ
සංගමය එය ෙහළා දැක්කා. අද අග විනිශ්චයකාරතුමියෙග් පත්
කිරීම ෙලෝකෙය් හැම ෙකනකුම පිළි අරෙගන තිෙබනවා. There
is an acceptance. ඒක තමයි අවශ්ය. ඉදිරිෙය්දී ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව ෙවනස් කරන්න අපට වුවමනාවක් තිෙබනවා. ෙම්
සියල්ල ඉදිරියට අරෙගන යෑමට අපට වුවමනාවක් තිෙබනවා.
රජය ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා, අපට සහෙයෝගය ලබා දීමට.
අපි අද Parliamentary Business Committee එක රැස් වුණු
ෙව්ලාෙව් තීරණය කළා, අවශ්ය පනත් ෙකටුම්පත් - ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන්, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් පත්
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වූ පනත් ෙකටුම්පත් - පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කළ පසුව, පාර්ලිෙම්න්තුව දිනපතා වුණත් රැස් ෙවලා
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ගන්න. ෙමොකද, මම කලින්
කිව්වා වාෙග් අපට ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිෙබනවා, ෙම්වා
කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය දිහා බලන
ෙකොට අප හැම ජන ෙකොටසකටම ඒ අවශ්ය සහන ලබා දීලා
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එක ජන ෙකොටසකට ෙනොෙවයි, හැම
ජන ෙකොටසකටම වාෙග් අප සහන ලබා දීලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා එළියට ගිහින් කථා කෙළොත්, සියයට 100ක
සහෙයෝගය හා ආශීර්වාදය ෙමම අය වැයට ලැබී තිෙබනවා කියන
එක දැන ගැනීමට පුළුවන් ෙවයි. අපි ගරු රවි කරුණානායක
මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අප එතුමාට සුබ
පතනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ධනපතියන්ෙග්
ආණ්ඩුවක්ය; එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙපොඩි මිනිහා ආරක්ෂා
කරන්ෙන් නැහැ කියන සංකල්පය ෙම් අය වැෙයන්
සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳ වැටුණා. ෙම් අය වැෙයන් ෙපොඩි මිනිහාට
සහන ලබා දීමට අප මුදල් ෙසොයා ගත්ෙත් මහා පරිමාණ
ව්යාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය කරලායි. අවුරුද්දකට ආදායම
රුපියල් මිලියන 2,000ක් ලබන 35 ෙදෙනකු ෙම් රෙට් සිටිනවා.
ඔවුන්ෙගන් සියයට 20ක, 25ක බද්දක් අය කළාම ෙම් රෙට්
සාමාන්ය ජනතාවට ඒ අවශ්ය සහන ලබා ෙදන්න පුළුවන්. නමුත්
පසු ගිය ආණ්ඩුවට මහා පරිමාණ ව්යාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය
කිරීමට වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ; ෙද්ශපාලන වුවමනාවක්
තිබුෙණ් නැහැ.
ඊෙය් එක මන්තීතුෙමක් කිව්වා වාෙග් සමහර නායකෙයෝ
ළමයින් බදා ගත්තා; අම්මලාත් බදා ගත්තා. නමුත් කිරිපිටි මිල අඩු
කෙළේ නැහැ. කිරිපිටි මිල දවසින් දවස වැඩි කළා. අපි එක්සත්
ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විධියට ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව ගැන
හිතලා තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි අවුරුදු ගණනාවක් ෙමම පක්ෂෙය්
සිටියා. එම නිසා අප සාමාන්ය ජනතාවෙග් දුක, අසහනය ගැන
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දන්නවා. මම සතුටු ෙවනවා, මාසයක් ඇතුළත අප ෙපොෙරොන්දු
වුණු ඒ සහන ජනතාවට ලබා දීමට හැකි වීම ගැන. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2005 වසෙර් බලයට
පත්ෙවලා, යුද්ධය අවසන් කරලා, රට ෙගොඩ නඟලා ෙම් ගත
ෙවච්ච කාල සීමාව තුළ යම් සංවර්ධනයක් ෙම් රෙට් ඇති කළා.
දැන් මිනිසුන්ට නිදහෙසේ ඉන්න පුළුවන්; නිදහෙසේ කථා කරන්න
පුළුවන්; නිදහෙසේ ඡන්ද ෙපොළට යන්න පුළුවන්.

(The Presiding Member)

The Hon. Jayarathna Herath may speak next. You
have 10 minutes.
[අ.භා 3.39]

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்)

(The Hon. Jayarathna Herath)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ
පතිඵලත් එක්ක බහුතරයක් නැතුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කටයුතු
කරන අෙප් අගාමාත්යතුමා පමුඛ ගරු මන්තීතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර
තිෙබන ෙම් ඡන්ද අය වැය සම්බන්ධව වචන කිහිපයක් ෙම්
උත්තරීතර සභාෙව් කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා
ෙබොෙහොම අලංකාර විධියට, ෙබොෙහොම උද්දාමෙයන් ෙම් අය වැය
සම්බන්ධව කථා කළා.
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, මම විෙශේෂෙයන්ම මතක්
කරන්නට ඕනෑ, ෙම් රෙට් පසු ගිය ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය තුළ
විවිධ අවස්ථාවල විවිධ ෙඛ්දවාචක ෙම් රට තුළ උද්ගත ෙවලා,
රෙට් සාමාන්ය ජනතාව බරපතළ විධියට පීඩාවට පත් ෙවලා
අෙන්කවිධ දුක් ෙව්දනා, කම්කටුලු එක්ක ජීවත් වුණු කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් පසු කර තමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් කියන එක.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අවුරුදු 17ක් රට පාලනය කළා. අද
මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා, විධායක ජනාධිපති
ධුරෙය් බලතල ආෙහෝසි කරන බවට. මම හිතන්ෙන් ෙම් පශ්නය
නිර්මාණය කරන ලද්ෙද්ත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය තමයි, හා හා පුරා කියලා විධායක ජනාධිපති
ධුරයක් හදලා විශාල බලතල කන්දරාවක් එම ධුරයට පවරලා, ෙම්
තුළ යම් බරපතළ අර්බුදකාරි තත්ත්වයක් උද්ගත කරන්නට අවශ්ය
බීජය ෙරෝපණය කෙළේ.
ෙමෙහම ආපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි 1977 වසෙර් සිට
අවුරුදු 17ක්ම ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට ජීවත් වීෙම් අයිතිය අහිමි කරලා
බරපතළ විධියට පීඩාවට පත් කෙළේ. මහ පාෙර් තැන් තැන්වල
මිනී; වළලන්න මිනිෙහක් නැතිව බල්ෙලෝ කපුෙටෝ කනවා;
එවැනි ඉතාම අවිචාරවත් සමයක් ෙම් රෙට් ෙගොඩ නැඟුණු යුගයක්
තිබුණා. මිනී මරන එක, ඒ තිෙබන අවිචාරවත් සමය ෙමරටින්
තුරන් කරලා මිනිසුන්ට සාමකාමීව ජීවත් ෙවන්න අයිතිය ලබා
ෙදන්න කියලායි ඒ කාෙල් මිනිසුන් ඉල්ලුෙව්. 1994 වසෙර්
මිනිසුන්ෙග් මැතිවරණ සටන් පාඨය වුෙණ් ඒකයි. එදා ෙම් රට
සාමාකාමී කරන්න, මිනිසුන්ට නිදහෙසේ ෙගදර ඉන්න, ඒ මිනී
මැරුම් නවත්වන්න, ඒ තත්ත්වය පාලනය කරන්න චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියට මිනිසුන් 1994 දී ඡන්දය
ලබා දුන්නා. ඒ ෙම් රෙට් තිබුණු අසංවර තත්ත්වය සමනය
කරන්නයි. ඊට පස්ෙසේ 2005 වසෙර් දී මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
මිනිසුන් ඡන්දය ලබා ෙදන්ෙන් ෙම් රෙට් තිබුණු කාලකණ්ණි,
කෲරතර යුද්ධය අවසන් කරන්න. ජනාධිපතිවරු ගණනාවකෙග්
අතින් ගිලිහුණු යුද්ධය අවසන් කර ගන්න බැරිව, කිසිම ෙදයක්
කර කියා ගන්න බැරිව සිටි සමයක, එල්ටීටීඊ සංවිධානය එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් රණසිංහ ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉඳලාම මුළු
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 3/4ක් පමණ සමූල ඝාතනය කරලා එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට යන එන මං නැති සමයක තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා යුද්ධය අවසන් කරන්ෙන්.

ඊට පසුව මිනිසුන්ට අවශ්ය ෙවනවා, යහ පාලනය. ඒ යහ
පාලනය කියන මාතෘකාව පදනම් කරෙගන තමයි ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට මිනිසුන් ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්. දැන් රට
සාමකාමීයි; රට නිදහස්; යුද්ධයක් නැහැ.
දැන් මිනිසුන්
ෙගවල්වලින් ඇදෙගන ගිහිල්ලා පාරවල්වල පුච්චන්ෙන් නැහැ.
ෙම් සියල්ල අවසන් ෙවලා සමාජය ඉතා උසස් මට්ටමකට පත් වන
විට, මිනිසුන් යහ පාලනයට යම් කිසි පතිචාරයක් දැක්වූවා. එහි
පතිඵලය තමයි ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිවරයා විධියට සමස්ත ජනතාවම ෙතෝරා පත් කර
ගන්ෙන්. ෙමය තමයි පසු ගිය කාල වකවානුව තුළ ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලන විකාශනයත් එක්ක අෙප් රෙට් ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය.
හැබැයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අගමැතිතුමා පමුඛ අමාත්ය
මණ්ඩලයට
අපි
කියනවා,
යහ
පාලනය
පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ හඳුන්වලා
ෙදන්නට ඉඩ පස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ නිසා තමයි අෙප් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් බහුතරයක් සිටින සන්ධානය, ෙම් සුළුතරයක්
ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙම් තනතුරු තානාන්තර එක්ක
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සහ ෙම් රට තුළ කටයුතු කරන්නට ඉඩ
පස්ථාව සලසා දී තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඒ ගැන වැරැදි
අවෙබෝධයක් ගන්නට එපා.
විධායක ජනාධිපති විධියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට
ෙම් රට පාලනය කරන්නට බලය පැවරුවා මිසක්, රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයාට, ෙම් සුළුතරයකට, අගමැතිකම දරන්නට
මිනිසුන් බලය පවරලා නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට ඒ
බලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ අපියි.
ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා අපි ලබා දීලා තිෙබන සහෙයෝගය වැරැදි
විධියට අර්ථකථනය කර ෙගන ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට
හිරිහැර කරන්න, විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් කරන්න, ඉතිහාසෙය් කරපු
ම්ෙල්ච්ඡ වැඩ කරන්න සූදානම් ෙවන්න එපා. ඊෙය් ෙපෙර්දා සිදු
වුණු වත්තල සිද්ධිෙය් දී මතක් ෙවන්ෙන් ෙමොන ඇමති තනතුරු
තානාන්තර ගත්තත් "නරියාට කැෙල් දකින ෙකොට හූ කියන්ෙන්
නැතිව ඉන්න බැහැ" කියන කියමනයි ගරු මන්තීවරුනි. ඒක
තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇති ෙවලා තිබුණු
තත්ත්වය. ඒ නිසා ඊෙය් ෙපෙර්දා සිදු වුණු සිද්ධිය ෙමොකක්
වුණත්, ඉදිරිෙය්දී ෙම් රෙට් සාමකාමීව ෙම් ෙදපාර්ශ්වයටම ෙම් දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ආත්මගරුත්වයක් ඇතිව කටයුතු
කරන්න පුළුවන් පරිසරයක් ඇති කරන්න ෙම් උගත් බුද්ධිමත්
අගාමාත්යවරයා පමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මැති
ඇමතිතුමන්ලා ෙබොෙහොම වගකීෙමන් යුතුව හිතට ගත්ෙතොත්
ෙහොඳයි කියලා අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.
මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කථා කළා, හිටපු අග විනිශ්චයකාරතුමා
ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. එතුමා, ඒක නැවත නැවත උද්දීපනය
කරමින් ෙහෝද ෙහෝදා මෙඩ් දානවා. ඒක පැහැදිලිවම සරල
පශ්නයක්. ඕනෑම මිනිෙහකුට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්. රෙට් අග
විනිශ්චයකාරවරයා ඉවත් කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි ෛනතික
බලයක් තිෙබන්ෙන් ෙම් උත්තරීතර සභාවටයි. ඉන් පරිබාහිරව
ගත්ත තීන්දුවක් තුළ තමයි ෙම් වැරැදි ආදර්ශයක් ලැබිලා
තිෙබන්ෙන්. ෙකොයි හැටි ෙවතත් අපි විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය
මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට ඉදිරිපත් ෙවලා
තිෙබන සමහර කාරණා අවෙබෝධෙයන් ෙතොරව ඉදිරිපත් කරලා
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

තිෙබනවාද කියලා අපට ෙපොඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයක්
තිෙබනවා.

(The Presiding Member)

මන්දිර බද්ද ගැන බලන්න. ෙම් මන්දිර බද්ද කියලා කියන
ෙකොට හුඟ ෙදෙනක් උපකල්පනය කරන්න ඇති, මහා මන්දිර
පිළිබඳව. මහා මන්දිරත් අතෙළොස්සක් නැතුවා ෙනොෙවයි. එෙහම
ඒවා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පනත ෙගනාවට පස්ෙසේ ෙමොකක්ද සිදු
ෙවන්ෙන්? ෙකොළඹ නගරෙය් පර්චස් 8, 10, 15 වැනි ෙබොෙහොම
සුළු -ෙසොච්චම්- ඉඩම් පමාණයක් තමයි ඉතුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ව්යාපාරික ස්ථාන සඳහා මිනිස්සුන්ට ලබා ගන්න තිෙබන ඉඩකඩ
හුඟක් අඩුයි. ඒ නිසා හුඟක් ෙවලාවට කුලී පදනම මත, බදු පදනම
මත තමයි යම් යම් ව්යාපාරිකයන් ෙම් නගරයට ඇවිල්ලා
තමන්ෙග් ෙවළෙහළඳාම් කරන්න සුදුසු පරිසරයක් සඳහා
ෙගොඩනැඟිලි ෙතෝරා ගන්ෙන්.

ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා

ඉඩම් අයිතිකාරයා ෙම්ක මහල් අටකින්, දහයකින් ගැහුෙවොත්
ව්යාපාරිකයන් දහ ෙදොෙළොස් ෙදෙනකුට ෙම්ක කුලියටවත් ගන්න
පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙමෝඩ තීන්දු
අරෙගන ඒ මිනිස්සු අෛධර්යට පත් වුෙණෝතින් ෙවන්ෙන් ෙම්
නගරෙය් මිනිස්සු ආෙය් අලුෙතන් ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන් නැති
ෙවන එකයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ මහලකින්, ෙදකකින් වැෙඩ්
නවත්වනවා. එෙහම ෙවන ෙකොට ෙවන්ෙන් ඒ නගරයට ඒකාරාශී
ෙවන, ෙසේන්දු ෙවන වැඩි ව්යාපාරික සංඛ්යාවකට ඒ නගරෙය්
ෙවළෙහළඳාම් කරන්න තිෙබන ඉඩ පස්ථාව අහිමි ෙවලා යන
එකයි. ඒ නිසා මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් කියනවා, ෙම් ෙයෝජනාව
සංෙශෝධනය කරන්න කියලා. ඉතාමත් අතෙළොස්සකට අයිති ෙම්
ෙසොච්චම් ඉඩම් පමාණෙයන් වැඩි ඵලදායී පතිඵලයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවන විධියට, වැඩි පාරිෙභෝගික සංඛ්යාවකට අවශ්ය
සහෙයෝගය ෙදන්න පුළුවන් වන විධියට, ඔවුන්ට සත්කාර කරන්න
පුළුවන් වන විධියට ඒ නගරවල ෙම් ව්යාපාරික ස්ථාන අලුෙතන්
ෙගොඩ නඟන්න ඔවුන් ෛධර්යවත් කරන්න ෙම්ක සංෙශෝධනය
කිරීම වඩාත් උචිතයි, කාෙලෝචිතයි කියන එක මම විෙශේෂෙයන්
ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද තිෙබන්ෙන් සම්පූර්ණ
මාධ්ය සංදර්ශනයක්. මැතිවරණ ඉලක්ක කරලා අය වැය ඉදිරිපත්
කරනවා. මැතිවරණ ඉලක්ක කරලා අද ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම
නාලිකා එකට එකතු ෙවලා ෙද්ශපාලන මතයක් තහවුරු කරන්න
ගන්නා උත්සාහයක් හැටියට තමයි අපි දකින්ෙන්. අපි කියන්ෙන්
ෙම් ආණ්ඩුව හරි, ෙකොයි ආණ්ඩුව හරි, ෙමොන පුරවැසියා හරි යම්
කිසි අපරාධයකට සම්බන්ධ නම් ඒකට අවශ්ය නිසි පරීක්ෂණ
තියලා, ඒකට අවශ්ය මූලික විමර්ශන කරලා, ඒකට නඩුවක් ෙගොනු
කරලා, "බී" වාර්තාවක් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා, ඒක විභාග
කරලා තීන්දුවක් ෙදනවා මිසක් ෙමවැනි සංදර්ශන පැවැත්වීම
වඩාත් කාෙලෝචිත නැහැ කියන එකයි.
අෙප් ගමක මිනී මැරුමක් වුෙණොත් ෙම් විධියට පත්තරවල,
රූපවාහිනිෙය් යන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් CID එක එනවා. මිනී
මරුවා හඳුනා ගන්නවා. ඒ මිනිහා උසාවියට දානවා. දීර්ඝ නඩු
විභාගයකින් පස්ෙසේ, නඩුව ඔප්පු වුෙණෝතින් එල්ලුම් ගස් යාවි.
නැත්නම් අවුරුදු 20කට, 30කට හිෙර්ට යාවි. ෙම්ක තමයි නීතිෙය්
තිෙබන සාමාන්ය සම්පදායික තත්ත්වය. ෙමයින් පරිබාහිරව මාධ්ය
උපෙයෝගී කරෙගන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ අෙප් ගරු
මන්තීවරුන්ටත්, අෙප් පාක්ෂිකයන්ටත් ෙම් කරන බරපතළ
හිරිහැරය වහාම නවත්වන්නට අද කාලය උද්ගත ෙවලා
තිෙබනවාය කියන එක මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමා
පමුඛ එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ගරු
අමාත්යතුමන්ලාට ෙබොෙහොම කාරුණිකව මතක් කරන්න
කැමැතියි.

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்)

(The Hon. Jayarathna Herath)

අපි පතිපත්තියක් විධියට ෙම් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව
සහෙයෝගය ෙදන්නට යම් කිසි නිගමනයකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
අෙප් විපක්ෂ කණ්ඩායම සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව තීන්දුවක්
ලබා ගන්න උත්සාහ කරන ෙවලාවක්. ෙකොයි හැටි ෙවතත්, අද
ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා රටට යම් සාර්ථක
වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන ගිහින්, මිනිස්සුන්ට යම් පතිලාභයක්
ෙදන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඒකට අපි තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක
එකඟ ෙවනවාය කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Douglas Devananda.
You have 12 minutes.
[பி.ப. 3.50]

ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා

(மாண் மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா)

(The Hon. Douglas Devananda)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, திய
அரசாங்கத்தின் இந்த வர
ெசல த்திட்ட
ன்ெமாழி கள்
மக்களின்
வாழ்க்ைகச்
சுைமையப்
பல
வழிகளி ம்
குைறப்பதற்கு ஏ வாக அைமந்தி க்கின்றப யால் நாங்கள்
பிரதம அைமச்சர் அவர்களிட ம் ஜனாதிபதி அவர்களிட ம்
அவற் க்கு ஆதரவளிப்பதாகக் குறிப்பிட்
க்கின்ேறாம்.
இ ந்தேபாதி ம், சைமயல் எாிவா ைவப் ெபா த்தவைரயில்
அ
ெகா ம்பில் ஒ
விைலக்கும் வடக்கு, கிழக்கில் ஒ
விைலக்கும் விற்கப்ப கின்ற . அதாவ , ேபாக்குவரத் ச்
ெசலைவக் காரணங்காட் அந்த விைலக் குைறப்பி
ந்
மீறிய வைகயில் அ விற்பைன ெசய்யப்ப கின்ற . அந்த
வைகயில், நிதி அைமச்சர் ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க
அவர்கள் அைதக் கவனத்திெல த்
நா
த விய ாீதியில்
அந்த விைலகைளச் சமப்ப த்த ேவண் ம். அதாவ
விைலகள் குைறக்கப்பட்
ந்தா ம் எல்லா இடங்களி ம்
அந்த நைட ைற கைடப்பி க்கப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல.
ஆனப யால் அதில் கூ ய கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்
நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நீண்டகால ஆட்சியில்தான் பிரச்சிைனக க்குத் தீர்
காண
ம் என்ற ஒ
ெகாள்ைகைய ைவத் த்தான்
நாங்கள் கடந்த ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் எங்க ைடய
பிரசாரத்ைத
ன்ென த்தி ந்ேதாம்.
அந்த
வைகயில்
எங்க ைடய
அந்தக்
ெகாள்ைகக க்கு
வாக்களித்த
மக்க க்கு மீண் ம் இந்தச் சைபயில் நான் நன்றி கூறக்
கடைமப்பட்
க்கின்ேறன். அேதேநரத்தில் ஓர் ஆட்சி மாற்றம்
ேதைவ என்ற வைகயில் நா த விய ாீதியில் வாக்களித்த
மக்க ைடய உணர் க க்கு மதிப்பளித் ,
ன்ைவக்கப்
பட்
க்கின்ற இந்த 100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்கு நாங்கள்
எங்க ைடய ஆதரைவ விமர்சனத்ேதா
ைமயாக
ன்ைவப்பதாகக் குறிப்பிட்
க்கின்ேறாம்.
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வடக்கு, கிழக்கில் ேபா க்குப் பின் பல உட்கட்டைமப்
ேவைலகைளக் கடந்த அரசு ெசயற்ப த்தி வந்த . அைவ
தற்சமயம்
இைடநி த்தப்பட்
ப்பதாகத்
ெதாிகின்ற .
ஆனால், கடந்தகால அரசாங்கத்தின் அந்த உட்கட்டைமப்
ேவைலகைளத் ெதாடர ேவண் ம் என் இந்தப் திய அரசின்
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களிட ம் பிரதம
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களிட ம் நான் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். ஏெனன்
றால் வடக்கு, கிழக்கு மக்கள் கடந்த காலங்களில் மாற்றாந்தாய்
மனப்பான்ைமேயா
நடத்தப்பட்டதால்
அந்தப்
பிரேதசங்களின் அபிவி த்தியில் பின்னைட காணப்பட்ட .
அேதேபால
த்த அழி களினா ம் அந்தப் பிரேதசத்தில்
பின்னைட கள் காணப்பட்டப யால் ெதன்னிலங்ைகேயா
சமப்ப த் கின்ற வைகயில் அங்கு அந்த உட்கட்டைமப்
ேவைலகள் உட்பட, அபிவி த்தி ேவைலக க்கு கூ ய
ன் ாிைம ெகா த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம் என்
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நிதியைமச்சர்
அவர்கள்
தன் ைடய
உைரயில்,
விேசடமாக வட மாகாணத்தி
ந்
ெவளிநா க க்குப்
லம்ெபயர்ந்தவர்கள்
இந்த
நாட் ன்
அபிவி த்திச்
ெசயற்பாட் க்குப் பங்களிக்கின்ற வைகயில் 5 வ ட
திர்ைவக் ெகாண்ட 4.5 சத த நிைலயான வட் க்கு 25,000
அெமாிக்க ெடாலர் ெப மதியான குைறந்த
தலீட்
எல்ைலக்குக்கீழ் 'ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகள்' வழங்கு
வதாக
ன்ெமாழிந்தி க்கின்றார். அைத நாங்கள் வரேவற்
கின்ேறாம். அேதேநரத்தில் இந்த அரசு இரட்ைடக் கு
ாிைம
நைட ைறகைளத்
தளர்த்தியி ப்பதைன ம்
வரேவற்
கின்ேறாம்.
வடக்கு, கிழக்ைகப் பிறப்பிடமாகக் ெகாண்ட எம
மக்களில் அேனகமாேனார் த்தம் காரணமாக ெவளிநா களில்
லம்ெபயர்ந்தி ப்பதனால்
எங்க ைடய
பகுதிகளில்
சனத்ெதாைக விகிதாசாரம் குைறந்தி க்கின்ற . அதனால்,
யாழ்ப்பாண
ேதர்தல்
மாவட்டத் க்குாிய
சட்டமன்ற
ஆசனங்களின் எண்ணிக்ைக தற்ெபா
11இ
ந்
07ஆகக்
குைறந்தி க்கின்ற .
அதைன
ஈ ெசய்கின்ற
வைகயில்,
இங்கு
பிறந்
வளர்ந்
ெவளிநா களில்
லம்ெபயர்ந்
இ க்கின்ற எம
மக்க க்கும் வாக்குாிைம
ெகா க்கக்கூ ய வைகயில், சட்ட ஏற்பா கைளச் ெசய் மா
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ேதசிய அபிவி த்திப் பிைணகைள
வழங்க
ன்வ கின்ற அரசாங்கம், இரட்ைடக் கு
ாிைம
வழங்குவதில் இ ந்த நைட ைறகள் தளர்த்தப்ப வதனால்,
அத டன் ேசர்த்
அந்த மக்க க்கும் இங்கு வாக்களிக்கக்
கூ ய
நிைலைமையச்
சட்டாீதியாக
ஏற்ப த் மா
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ த் ,
பா காப் ப்
பைடயினாிடம்
இ க்கின்ற
நிலங்கள் சம்பந்தமாகக் குறிப்பிட ேவண் ம். எங்க ைடய
கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில், நாங்கள் கிட்டத்தட்ட
ன்றில்
இரண்
பகுதிக்கும் அதிகமான நிலங்கைள வி வித்
மக்களிடம்
ெகா த் ள்ேளாம்.
ேம ம்
எஞ்சி ள்ள
நிலங்கைள ம் இந்தப் திய அரசாங்கம் வி விக்கேவண் ம்
என்
ேகட்கின்ற அேதேநரத்தில், அவற்ைற வி விக்கும்
என்
நான் நம் கின்ேறன். ஏெனன்றால், அந்த நிலம்
மக்க க்குச் ெசாந்தமான என்பதனா ம் அைவ விவசாயம்
ெசய்யக்கூ ய வளமான நிலங்களாக இ க்கின்றப யினா ம்
நிச்சயமாக அந்தக் காணிகைள மக்க க்கு வழங்கேவண் ம்.
அத் டன், அங்கு பா காப் க்காக ைவத்தி க்கின்ற பைடத்
தரப்பின ைடய எண்ணிக்ைகைய ம் குைறக்க ேவண் ம்.
அங்கு
எத்தைனேயா
தாிசு
நிலங்கள்
இ க்கின்றன.
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அவர்க க்குத் ேதைவெயன்றால், அந்த மாவட்டத் க்குாிய
காம்களின்
எண்ணிக்ைகக்கு
ஏற்றவைகயில்,
அரச
காணிகளில்
காம்கைள அைமக்கலாம் என்
நான் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.
அேதேபால, சிைறகளில் வா கின்றவர்கள் பற்றி ம்
ெசால்ல ேவண் ம். இவர்களில் தண்டைன விதிக்கப்பட்ட
வர்க ம்
விசாரைணக்கு
உட்ப த்தப்படாதவர்க ம்
இ க்கிறார்கள். அவர்களில் அரசியல் காரணங்க க்காக
ைக ெசய்யப்பட்டவர்க க்கு விைரவாக ெபா மன்னிப் க்
ெகா க்கேவண் ம் என் நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அைதவிட, எங்க ைடய கடல் வளங்கைள அழிக்கக்கூ ய
வைகயில், எங்க ைடய கடற்ெறாழிலாளர்க ைடய வாழ்வா
தாரத்ைதச்
சூைறயாடக்கூ ய
வைகயில்,
மீண் ம்
ெதன்பகுதியி
ந்
ற் க்கணக்கானவர்கள்
எல்ைல
தாண்
வந்
கடற்ெறாழில்
ாிவதாகச்
ெசய்திகள்
ெதாிவிக்கின்றன. ஆனப யினால், இந்த அரசாங்கம் இ
ெதாடர்பில் கூ ய கவனம் ெச த்தி, இ தரப் க் கடற்ெறாழி
லாளர்கைள ம் ேபச்சுவார்த்ைதக்கு உட்ப த்தி, விைரவாக
அந்தப் பிரச்சிைனக்குத் தீர் காண ேவண் ெமன் ேகட் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
எங்க ைடய கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் ஓமந்ைதச்
ேசாதைனச்சாவ
உட்பட
ற் க்கணக்கான ேசாதைனச்
சாவ கைள நாங்கள் அகற்றியி க்கின்ேறாம். ஆனால், இன்
அதில் ஒ
குழப்பமான க த்ெதான்
நில கின்ற . நான்
பிரதமைரச்
சந்தித்தேபா
மீண் ெமா
ைற
இ ெதாடர்பில் ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். இந்த
நாட்
ள்ள எல்லா இடங்க க்கும் எவ்வா இலகுவாக ம்
சுதந்திரமாக ம்
மக்கள்
ெசன் வரக்கூ ய
நிைலைம
இ க்கின்றேதா, அேதமாதிாி சுதந்திரமாக வடக்கிற்கும்
ெசன் வரக்கூ ய நிைலைம உ வாக்கப்பட ேவண் ெமன்
ேகட்
க்கின்ேறன்.
அைதவிட,
இன் ெமா
குழப்பமான
ெசய்தி
என்னெவன்றால்,
ப்பைடக க்கும் ெபா ஸ் அதிகாரம்
வழங்கப்பட்
ப்பதாக
வர்த்தமானி
அறிவித்தெலான்
ெவளியிடப்பட்
ப்பதாகும்.
இந்த
அறிவித்தலான
மக்களிைடேய ஓர் அச்சத்ைத ம் பீதிைய ம் ஏற்ப த்தி
யி க்கின்ற . ஆனப யினால், இ ெதாடர்பில் இந்தப் திய
அரசாங்கம் மக்க க்குத் ெதளி ப த்த ேவண் ம். கடந்த
காலங்களில் அவ்வாறான ஒ
ேதைவ இ ந்தி க்கலாம்.
ஆனால்,
இப்ெபா
த்தம்
வைடந்
ஐந்
வ டங்க க்கு
ேமலாகி ம்
ெதாடர்ந் ம்
அவ்வாறான
அதிகாரங்கள்
ப்பைடக க்கு அவசியமில்ைல என்
நான்
க
கின்ேறன்.
அந்த
வைகயில்
நான்
ஜனாதிபதி
அவர்களிட ம் பிரதமர் அவர்களிட ம் இக்ேகாாிக்ைகைய
இச்சைபயி டாக ன்ைவக்கின்ேறன்.
அ த் , ேதசிய சுதந்திர தின விழாவில் ஜனாதிபதி
அவர்கள் தன் ைடய உைரயிேல,
"ேபார்
க்குக்
ெகாண் வரப்பட்டேபாதி ம் வடக்கு - ெதற்கு மக்க க்
கிைடயிேல நல் ணக்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய ேபா மான
சூழ்நிைல உ வாக்கப்படவில்ைல" என்
மனம்திறந்
குறிப்பிட்டார். அவ ைடய உைரைய ஏற் க்ெகாண் ,
அதற்கான ஏற்பா கைளச் ெசய்ய அைனவ ம்
ன்வர
ேவண் ம். அதாவ , ஒ ைகைய மாத்திரம் தட் னால் ஓைச
வரா ; இ
ைகக ம் தட் னால்தான் ஓைச வ ம். அந்த
வைகயில் தமிழ் மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
பிரதிநிதிக ம் ஒன் ேசர்ந் ெசயற்பட ேவண் ம்.
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குறிப்பாகத்
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினைரப்
ெபா த்தவைரயில் தாங்கள் அரசாங்கத்தின் அைமச்சரைவயில்
அங்கம்
வகிக்கவில்ைலெயன் ம்
அரசில்
பங்ெக க்க
வில்ைலெயன் ம்
ெசால்கிறார்கள்.
ஆனால்,
அப்ப ச்
ெசான்னா ம் அவர்கள் இந்த அரசாங்கத்தின் நிைறேவற் ச்
சைபயில் அங்கம் வகிக்கின்றார்கள். அதாவ
அைமச்
சரைவையவிட ஒ
ேமலான சைபயில் அவர்கள் அங்கம்
வகிக்கின்றப யினால் அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்தி
அவர்கள் எங்கள் மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற பிரச்சிைனகைளத்
தீர்க்கேவண் ம். கடந்த காலங்களில் ஆ ங்கட்சி ஒ
ெகாள்ைகைய ன்ைவத்தால் எதிர்க்கட்சி அைத எதிர்க்கின்ற
நிைலைமதான் இ ந்த . ஆனால், இன்ைறய நிைலைம
அப்ப யில்ைல. ஆ ங்கட்சிக்கும் எதிர்க்கட்சிக்குமிைடயில்
ஒ
ாிந் ணர்
இ க்கின்றப யினால் இந்தச் சந்தர்ப்
பத்ைதப் பயன்ப த்தி எங்க ைடய மக்கள் எதிர்ெகாள்கின்ற
பிரச்சிைனக க்கு - அைவ நாளாந்தப் பிரச்சிைனகளாக
இ க்கலாம் அல்ல
அரசியல் உாிைமப் பிரச்சிைனகளாக
இ க்கலாம் - தீர்
காணேவண் ம் என்
ேகட் க்
ெகாள்கின்ேறன்.
கடந்த
காலங்களில்
நாங்கள்
அரசியல்
உாிைமப்
பிரச்சிைனக்குத் தீர்வாக நீண்டகாலமாக ன்ைவத் வந்த
இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தத்தில் உ வாக்கப்பட்ட 13ஆவ
தி த்தச் சட்டத்ைதயாகும். அதைன
ைமயாக நைட ைறப்
ப த் வதில் ஆரம்பித்
ஒ
பாரா மன்றத் ெதாி க்
கு விற்கூடாகேவா
அல்ல
ஒ
சர்வகட்சிக்
கு வி டாகேவா விேசட அதிகாரங்கைள வடக்கு, கிழக்கு
மக்க க்குக் ெகா க்க ேவண் ெமன்
நாங்கள் ஆரம்பம்
தற்ெகாண்
கூறிவந்தி க்கிேறாம். இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில்
தமிழ் மக்க ைடய பிரதிநிதிகள் அைத மீண் ம் வ
த்திச்
ெசய்ய ேவண் ெமன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அவ்வாேற, எாிெபா ட்களி ைடய விைலகள் குைறக்கப்
பட்
க்கின்றப யினால் அவற்ேறா
சம்பந்தப்பட்ட சகல
வற்ைற ம் ஒ
கட் ப்பாட்
விைலக்குக் ெகாண் வரக்
கூ ய ஏற்பா கைள இந்த அரசாங்கம் கவனிக்க ேவண்
ெமன் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அத் டன் விவசாயக் கடன்களில் 50
தம் இரத் ச்
ெசய்யப்பட்
க்கின்ற .
அதற்காக
இந்த
அரசுக்கு
என் ைடய
நன்றிையக்
கூறிக்ெகாள்வ டன்,
கடந்த
காலங்களில் எங்க ைடய பகுதிகளில் இயற்ைக அனர்த்
தங்களால் ஏற்பட்ட அழி கைள ஈ ெசய்யக்கூ ய வைகயில்
எம
மக்க க்குத் ேதைவயான விவசாய உள்ளீ கைள
இலவசமாகேவா
அல்ல
மானிய
அ ப்பைடயிேலா
வழங்குமா ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ேம ம், இந்த
அரசாங்கத்தின் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத் க்கும் எம மக்கள்
நலன் சார்பாக இந்த அரசு எ க்கின்ற சகல நடவ க்ைக
க க்கும் நாங்கள் ஆதரவளிப்ேபாம் என் ெதாிவித் , இந்தச்
சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்ததற்கு நன்றி கூறி, விைடெப
கின்ேறன். வணக்கம்.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
உற கள் பிரதி அைமச்சர்)

- நீதி மற் ம் ெதாழில்

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අතුරු
අය වැයක් - පුංචි අය වැයක් - සම්බන්ධෙයන් කථා කිරීමට
මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම අෙප් පක්ෂෙය්
නායකයින්ට, ආණ්ඩු පක්ෂයට ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම්
ස්ථානෙය් ඉන්නවා, ගරු සරත් අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමා. ඒ
වාෙග්ම ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා හිටපු ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා.
ෙයෝධෙයෝ.
එතුමන්ලා
ෙද්ශපාලනෙය්
පතාක
බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ආකාරෙයන් තිබුණු ආණ්ඩුව බිඳ
වැටුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මා තරුණ
මන්තීවරයකු වශෙයන් මෙග් කුලුඳුල් කථාව 2010 මැයි මස 04
වැනිදා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා. අනාවැකි කීෙම්
හැකියාවක් මටත් ෙපොඩ්ඩක් තිබුණාය කියලා මා විශ්වාස
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] සමාෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ඊට වැඩිය
ෙහොඳ අනාවැකියක්; සත්යය බවට පත් වන අනාවැකියක්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙවඩි තියා ගන්ෙන් නැද්ද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ, ෙවඩි තියා ගන්න වුවමනාවක් නැහැ. ෙමොකද,
අනාවැකිය සත්ය වුණා. මම එෙහම ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්ෙන්ත්
නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කුලුඳුල් මංගල - කථාව මම පටන් ගත්ෙත් ෙද්ශපාලනෙය් දී ෙකළින් කථා
කරන්න, ෙසොරකම් ෙනොකර පිරිසිදු ෙද්ශපාලනයක් කරන්න
කියමින් ෙමම උත්තරීතර සභාවට මා එවූ මෙග් ෙදමවුපියන්ට පින්
ෙදමිනුයි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔබතුමාෙග් දක්ෂකමට තැනක් නැහැ ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

තැනක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනය කරනෙකොට ඉවසීෙමන්
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනය හදිසි ෙවලා කරන
කටයුත්තක් ෙනොෙවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Sujeewa Senasinghe.
You have 15 minutes.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඔබතුමාට ඉදිරිෙය් දී තැනක් ලැෙබ්වි.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමියනි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා කියපු ආකාරයට ෙම් දක්වා
අවුරුදු පහක් තිස්ෙසේ මෙග් කාර්ය භාරය මා ඉටු කළා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙහොරකම ගැන, දූෂණය ගැන බය නැතිව කථා
කළා. රටට දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව කටයුතු කළා වාෙග්ම පසුගිය
ආණ්ඩුව බලෙයන් පහ කිරීම සඳහා මට පුළුවන් විධියට ඒ කාර්ය
භාරයත් ඉටු කළාය කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම මා
ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි, මීට
අවුරුදු පහකට කලින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ මෙග් කුලුඳුල්
කථාෙව් දී රාජපක්ෂවරුන්ෙග් කියාකලාපය සම්බන්ධෙයන් මා
අදහස් පකාශ කළ ආකාරය පිළිබඳව. ෙම් අවස්ථාෙව් දී එම
කථාෙවන් ෙකොටසක් මා කියවන්නම්. 2010 මැයි 04 වැනි දින
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 124වැනි තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වී
තිෙබනවා:
"අන්තිම වශෙයන්, පස්වන සියවෙසේ, පර්සියානු අධිරාජ්යෙය්,
ෙහෙරොෙඩෝටස් නමැති ඉතිහාසඥයා විසින් සඳහන් කරපු වැකියක් මම
පකාශ කරන්න කැමැතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමා
දන්නා ආකාරයට පර්සියානු අධිරාජ්යය පස් වන සියවෙසේ ෙලෝකෙය්
විශාල ෙලස පැතිෙරමින් පැවතුණා. එහිදී ජය, ජය පිට ජය, ඒ පිට තවත්
ජය අත් කර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ෙහෙරොෙඩෝටස් කියන ඉතිහාසඥයා
කිව්වා, 'ෙමවැනි අවස්ථාවක සිදු වන්ෙන් අධිරාජ්යවාදියකුට ෙහෝ
පාලකයකුට ෙමවැනි ජය ලබන ෙකොට බලෙයන් උම්මාද ෙවලා
බලෙයන් උම්මාදයට පත් ෙවලා දූෂණය පටන් ගන්නවා. ඒ දූෂණය
සමඟ දූෂණය වළක්වන්න මර්දනය පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම ඒ
මර්දනය තවත් තීව කරලා භීෂණය පටන් ගන්නවා' කියලා. ෙම් සියලු
ෙද් පටන් ගන්න ෙකොට මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අධිරාජ්යෙය්,
ඒ වාෙග්ම ඒ පාලකයාෙග් විනාශයත් ඉතා ඉක්මනින් පැමිෙණන බවට
එතුමා පකාශ කළා. පස්වන සියවෙසේ එතුමා ඒ පකාශ කළ ෙද් අදටත්
වලංගුයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙම් ආකාරෙයන් අපි
දන්නවා, ආණ්ඩු පක්ෂය පළාත් පාලන ඡන්දය ජයගහණය කළා; පළාත්
සභා ඡන්දය ජයගහණය කළා. පළාත් සභා පිට පළාත් සභා ජයගහණය
කළා. ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කළා. පාර්ලිෙම්න්තු මහ
මැතිවරණය ජයගහණය කළා. ෙම් ජයගහණයන් සම්බන්ධෙයන් මත
වාද ෙගොඩක් තිබුණත් ෙම් ජයගහණෙය් බලෙයන් මත් ෙවලා උම්මාදයට
පත් ෙවලා කියා කෙළොත්, ෙම් වාෙග් රටට ෙනොගැළෙපන නීති, ඒ
වාෙග්ම රට මර්දනය කරන, සාමාන්ය ජනතාවෙග් පංෙච්න්දියන්
අකර්මණ්ය කරන නීති සාදන්න ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂය ෙපළඹුෙණොත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂයටත් සිදු වන්ෙන් අර
ෙහෙරොෙඩෝටස්ෙග් ඉතිහාසයමයි; ලංකාෙව් ඉතිහාසය ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
ඉතිහාසය බවට ඉදිරිෙය්දී ලියෙවන්න සලස්වන්න පුළුවන් ශක්තියක්
අපට විපක්ෂයක් වශෙයන් තිෙබනවා කියන එක කියන්න කැමැතියි.''

මෙග් කුලුඳුල් කථාෙව් දී ෙම් කාරණය මා පකාශ කළා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම තව කාරණයක් ෙකෙරහිත් මා ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. සරත් අමුණුගම මැතිතුමා
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්ත් හිටපු ඇමතිවරෙයක්. ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය, ගම් උදාව, ඇඟලුම් කර්මාන්තය, ජන සවිය,
මහෙපොළ කියන ෙම් කියාදාමයන් අප සත්යයක් බවට පත් කෙළේ
ආසියාව බඩගාන කාලෙය්. ෙම්ක ආසියාෙව් ශත වර්ෂය.
මා ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, ෙම් අතුරු
අය වැෙයන් අපි ජනතාවට ලබා දී තිෙබන විශාල සහන පිළිබඳව.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා - මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා - මීට මාස කිහිපයකට ෙපර ඡන්ද අය වැයක්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ බව. ඒ අය වැය ඉදිරිපත්
කළාට පසුව ඒ අය වැය මත තමයි අපි ෙම් අතුරු අය වැය ඉදිරිපත්
කර
තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්
මුදල්
ඇමතිතුමාටත්,
අගමැතිතුමාටත්, ජනාධිපතිතුමාටත් ඒ පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය පුද
කරනවා. ෙමොකද, අපි ෙනොහිතපු ආකාරෙයන් ෙම් අය වැය
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ජනතාවට සහන ලබා ෙදන අය වැයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙපටල්, ඩීසල්, ගෑස්, ලාම්පුෙතල් මිල
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අපි අෙප් මිතුරන්ට, රෙට් ජනතාවට කථා
කරද්දී ඔවුන් කියන්ෙන් ෙම් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීෙම් කියාවලිය
ෙහේතු ෙකොටෙගන තමන්ෙග් ජීවන බර සියයට තිහකින්, සියයට
හතළිහකින් වාෙග් පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවාය කියලායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සාමාන්යෙයන් වාහනයකට
full tank ෙපටල් ෙහෝ ඩීසල් ගහන්න නම් රුපියල් 6,000ක්,
රුපියල් 6,500ක්, රුපියල් 7,000ක් වාෙග් මුදලක් වැය ෙවනවා.
ෙම් වනෙකොට ඒ මුදල රුපියල් 4,000ට, රුපියල් 3,500ට වාෙග්
පමාණයකට පහත වැටිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම
ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල වශෙයන් බලපානවා. ඒ තුළින් සියලු
භාණ්ඩවල මිල අඩු වීමක් සිදු ෙවනවා. මම හිතන විධියට
කම්කරුවාට, ධීවරයාට, ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවට, රුපියල්
200ක් ෛදනිකව ආදායම් ලබන සියයට 40ක් වූ පවුල්
පමාණයකට ෙම් මඟින් අපි විශාල සහනයක් ලබා දී තිෙබනවා.
අපට විශ්මකර්ම වැඩ කරන්න බැහැ. හැබැයි ගරු ඇමතිතුමනි,
ගරු මන්තීතුමනි, ඉතා ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් සුළු අය වැෙයන්
අපි ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ඒ සහන ලබා දීලා
තිෙබනවා. අපට පුළුවන් ආකාරෙයන් අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 13ක මිල
අපි විශාල වශෙයන් අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට්
තිබුණු තත්ත්වය අනුව තමයි අපි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට්
නව කර්මාන්ත ඇති කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්
රෙට් ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කරන්න, රැකියා පවර්ධනය කරන
ආෙයෝජන ෙම් රටට ෙගන එන්න, විෙද්ශ ආෙයෝජන ෙගන එන්න,
දියුණු තාක්ෂණය ෙගන එන්න, ෙම් කියාදාමය තුළින් විශාල
වර්ධනයක් ඇති කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
කලින් මම ඔබතුමන්ලාට රාජපක්ෂ පවුෙල් ඇද වැටීම පිළිබඳ
අනාවැකිය ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුවක් හරහා ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන
ආකාරයට, ආසියාෙව් දියුණු රටවල් වන මැෙල්සියාව, සිංගප්පූරුව
වාෙග් රටවල තිෙබන ආකාරෙය් ආර්ථිකයක් අපි ඉදිරි
අනාගතෙය්දී ෙගොඩ නඟනවා කියලා මම කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දින සියෙය් වැඩසටහන
තුළ අපි ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා බලන්න. විෙශේෂෙයන්ම
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් වියදම් රුපියල් බිලියන 9ක්ව තිබුණා.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, හිල්ටන් ෙහෝටලය, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත්
ෙහෝටල් ජනාධිපති මන්දිරයට විවෘත කරලා තිබුණු බව. ඒ
ෙහෝටල් හරහා දවසකට විශාල පමාණයක් කෑම ෙගන්වා ගත්තා.
කෑම විශාල පමාණයක් විසි කළා. දුප්පත් ජනතාවෙග්
පංෙච්න්දියයන් හඳුනා ගන්ෙන් නැතුව ඒ ආකාරයට වියදම් කිරීම
තුළින් විශාල විනාශයක් කිරීමට හිටපු ආණ්ඩුව තමන්ෙග් බලය
පාවිච්චි කළා.
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය්
නායකයා ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් නායකයා. එතුමා
අගමැතිතුමා සමඟ එකතු ෙවලා උදාහරණයක් දීලා තිෙබනවා. එදා
ඇමතිවරු තමන්ෙග් ආරක්ෂක භටෙයෝ ෙයොදා ෙගන ඒ සඳහා
විශාල වියදමක් දැරුවා. අද ඒක අඩු කරලා තිෙබනවා.
ඇමතිවරුන් වශෙයන් අපි ලබාෙගන තිෙබන්ෙන් ආරක්ෂක
භටෙයක්, නැත්නම් වැඩිම වුෙණොත් ෙදෙදෙනක් පමණයි.
මන්තීවරුන් වශෙයන් අපි අෙප් ජීවිත සැලසුම්ගත කරලා තිබුණු
ආකාරය ඇමති ධුර දැරුවත් කිසිම ආකාරයකින් ෙවනස් කරලා
නැහැ. ඒ අදහස අපට ලබා දුන්ෙන් අගමැතිතුමා. රටට
උදාහරණයක් ෙදන්න, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කැප කිරීමක්
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කරන්න, පුළුවන් තරම් අඩු ආරක්ෂක භටයින් පමාණයක් පාවිච්චි
කරලා රෙට් අනාගතය සඳහා උදව් කරන්න කියලා එතුමා කිව්වා.
අපි ඒක ඒ අයුරින්ම පිළිපැද්දා.
ගරු මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා,
අපි යහ පාලනය, නීතිය සහ සදාචාරය ෙම් රෙට් ෙකළින්
කියාත්මක කරලා තිෙබන බව. මම හිතන විධියට ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවනවා.
අපට අධිකරණ ක්ෙෂේතෙය් අග විනිශ්චයකාරතුමා ඉවත් කිරීම
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිබුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් කතිකාවක්
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි නීතිමය වශෙයන් අපි ඔබතුමන්ලාට
ෙපන්වා දුන්නා, ඒ කාර්යදාමය අපට කරන්න සිදු වුෙණ්
ෙමොනයම් ෙහේතුවක් නිසාද, ෙමොන පතිඵලයක් නිසාද කියලා.
ඒ වාෙග්ම අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාව පතිසංස්කරණය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ස්වාධීනව
කටයුතු කිරීම සඳහා ෙපොලීසියටත්, අෙනකුත් රාජ්ය
ආයතනවලටත් අවශ්ය සැලැස්ම, අඩිතාලම -අත්තිවාරම- ෙම් රෙට්
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් සකස් කරෙගන යනවා. ඒ සඳහා අපි
ඔබතුමන්ලාෙග්
සහෙයෝගය
බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනමය වශෙයන්
ගත්ෙතොත්, පක්ෂයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ෙමය අවාසි සහගත තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම
අගමැතිතුමා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රෙට් නීතිය, යහපාලනය, ෙම්
රෙට් ආයතන ස්වාධීන කිරීම සඳහා ෙම් කරන කාර්ය භාරය
ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට විශාල අවාසියක්. හැබැයි රට
ෙවනුෙවන්, ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි ෙම් දුන් ෙපොෙරොන්දු ඒ
ආකාරෙයන්ම ඉටු කරනවා.
ෙම් රෙට් ඡන්ද කමය ෙවනස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු
දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කළා. ෙමය විශාල වශෙයන්
සාකච්ඡා කළ යුතු ෙදයක්. ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න
ජනාධිපතිතුමා කැමැතියි. ඡන්ද කමය ෙවනස් කරන්න
අගමැතිතුමා කැමැතියි. හැබැයි ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග්
අකමැත්තක් ඉදිරිපත් වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඡන්ද කමය ෙවනස් කෙළොත් සුළු පක්ෂවලට,
සුළු
පක්ෂවල
නායකයින්ට,
වාසුෙද්ව
නානායක්කාර
මැතිතුමන්ලාට, ඒ වාෙග්ම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලාට,
දක්ෂයන්ට සමහර ෙවලාවට ජයගහණය කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙත්රී පත් වීෙම් අවස්ථාවක් ෙනොලැබීෙම් තත්ත්වයක් උදා
ෙවන්න පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ඒ සම්බන්ධෙයන් සියලු සුළු
ජාතීන්ෙග් අයිතිවාසිකම් රැක ගන්න බැරි ෙවයි. ෙම් කාරණය අපි
පුළුල් සාකච්ඡාවකට බඳුන් කරලා ඉදිරි අනාගතෙය්දී අපට
තීන්දුවක් ගන්න සිදු ෙවනවා.
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් ඇහුම් කන් ෙදනවා
නම් ෙහොඳයි. ඔබතුමා ගැනයි, මා ගැනයි දූෂමාන ආරංචියක් ෙවබ්
අඩවියක පළ කරලා තිබුණා, මම දැක්කා. ඔබතුමාෙගන් මම
දුරකථන පණිවුඩයක් දීලාත් ඒ සම්බන්ධෙයන් අහන්නයි සිටිෙය්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙවබ් අඩවි සම්බන්ධෙයනුත්, දූෂමාන ආරංචි
සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයනුත් යම් කිසි ආකාරයකින් නීතිය කියාත්මක
කරන්න අපට පුළුවන් නම් ෙහොඳයි. මම හිතන විධියට වාරණයක්
ෙනොෙකොට ෙම් ආයතනවලටත් යම් කිසි සදාචාරයක්,
මාධ්යෙව්දින් වශෙයන් කියා කළ යුතු පිළිෙවතත් උගන්වන්න
පුළුවන් නම් ඉතා ෙහොඳයි. ෙමොකද, නීතිමය වශෙයන් අපට ෙම්
ආයතන සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවන්න බැහැ.

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

වුවමනා කරන්ෙන් ෙම්වා ගැන පැමිණිලි කරන්න
ආයතනයක්. දැන් තිෙබන පුවත් පත් මණ්ඩලයට බැහැ ෙම්වා -

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක තමයි. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් නීතිය, යහපාලනය,
පජාතන්තවාදය, මාධ්යය කියන ඒවා ජරාජීර්ණ ෙවලායි තිබුෙණ්.
ඒවා ශත පහකට ගණන් ගන්ෙන් නැතුව ඒකාධිපති වියරුෙවන්
කියා කරපු පාලකෙයෝ තමයි ෙම් රෙට් සිටිෙය්.
මට මතකයි, ඒ දවස්වල ඔබතුමන්ලා රතු බලෙකොටුෙව්
මන්තීවරු වශෙයන් කතා කරද්දි, ඔබතුමන්ලාෙග් කට හඬ
ඇෙහද්දි අෙප් ඇෙඟ් මයිල් ෙකළින් ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ඔබතුමන්ලා නිර්ධන පන්තිය ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම පීඩිත
පන්තිය ෙවනුෙවන්, රෙට් නීතිය ෙවනුෙවන්, යහපාලනය
ෙවනුෙවන් සටන් කරපු නායකෙයෝ. විෙශේෂෙයන්ම පැවැති
ආණ්ඩුෙව් තිබුණු දූෂණය, ඒ වාෙග්ම නීතිය කඩා වැටීම,
යහපාලනය කඩා වැටීම, පජාතන්තවාදය කඩා වැටීම ගැන මම
හිතන්ෙන් ඔබතුමන්ලා ඇතුෙළේ ඉඳෙගන සටනක් කළා. ඇතුෙළේ
ඉඳලා විෙව්චනය කරන්න තිෙබන හැකියාව අඩුයි. ඒක
ෙද්ශපාලන වශෙයන් කරන්න බැහැ. හැබැයි, ෙම් සිදු වුණු
කියාදාමය නිසා ෙම් රට ජරාජීර්ණ බවට පත් වුණා ගරු
මන්තීතුමනි. විෙශේෂෙයන්ම අපි තරුණ මන්තීවරුන් වශෙයන් ෙම්
රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් දිගින් දිගට ෙම් සම්බන්ධෙයන්
හඬ නැඟුවා.
ගරු සරත් අමුණුගම මන්තීතුමාට මතක ඇති,
2001
වර්ෂෙය්දී සෘණ 1.5ක ආර්ථිකයක් තිෙබන රටක් ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාට භාර දුන්ෙන්. රැකියා සම්බන්ධව
ඔබතුමන්ලා අෙපන් පශ්න කළා. එතුමා ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය අවුරුදු ෙදකක් යන ෙකොට සියයට 6.8කට වර්ධනය කළා.
දැන් අපට ෙපන්වන ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය නිවැරදි ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගයක් ෙනොෙවයි ගරු මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා
දන්නවා අපි චීනෙයන් රුපියල් බිලියන 6,500ක වාෙග්
පමාණයක් ණය අරන් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුදලින්
විශාල ෙකොමිස් පමාණයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් මත්තල
ගුවන් ෙතොටු පළ, හම්බන්ෙතොට කිකට් කීඩාංගනය, හම්බන්ෙතොට
වරාය, ඒ වාෙග්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝල තාප බලාගාරය, සාම්පූර් විදුලි
බලාගාරය, තිකුණාමල ජැටිය, ෙනළුම් කුළුන, ෙනළුම් ෙපොකුණ
ආදී වශෙයන් ව්යාපෘති ඇති කරද්දි, ෙකොන්කීට් කඳු ගහද්දි
ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි වන්ෙන් නැහැ; ආෙයෝජන වැඩි වන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම රැකියා වැඩි වන්ෙන් නැහැ. ෙකොමිස් මුදලට
තමයි ඒ ව්යාපෘති ෙම් රෙට් නිර්මාණය වුෙණ්. ඒවාට ෙටන්ඩර්
දැම්ෙම් නැහැ මන්තීතුමනි. ඒ මුදල් වැය කරන ෙකොට ඒකට
ෙපොලිය සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙගවන මුදල්
පමාණය සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය ඉතා උසස් මට්ටමින් ෙපන්නුම් කරනවා. හැබැයි, රෙට්
ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි ෙවලා නැහැ. 2009 අවුරුද්ෙද් රුපියල්
19,000කට තිබුණු පඩිය 2015 අවුරුද්ද ෙවන ෙකොට මන්තීතුමනි

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ව්යාපෘතිවලින් ලැබුණු වටිනාකම සසඳා බලා ඒ පිළිබඳව
නිරීක්ෂණ ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරන්න.
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ඉන්නවා දක්ෂ සෙහෝදරෙයෝ; එතුමාටත් ඉන්නවා ඉෙගන ගත්ත
සෙහෝදරෙයෝ. හැබැයි එතුමා එෙහම කරලා නැහැ.

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙහොඳයි.
අපි ඒක තමයි කරන්ෙන් ගරු මන්තීතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම අපි දූෂණය සම්බන්ධව ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා
ඊශායලෙයන් රුපියල් බිලියන 15ට ලැබුණු ජල ව්යාපෘතිය,
රුපියල් බිලියන 35 දක්වා inflate කරලා; වැඩි කරලා; අදාළ
නිලධාරින් ඒක අනුමත කරලා ඒවාට ගිවිසුම් අත්සන් කළා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක
සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්ද? රුපියල් බිලියන 20ක් රෙට්
දුප්පත් ජනතාවෙග් මුදල්. මම ෙම් එක උදාහරණයක් පමණයි
කිව්ෙව්. ෙම් ආකාරෙයන් තමයි මත්තල ගුවන් ෙතොටු පළ,
හම්බන්ෙතොට වරාය සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කෙළේ. ඔබතුමා
දන්නවා ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනයට අවසානයට ෙගන්වූ
plane දහෙය්, නැත්නම් දහහතෙර් මැද ටැංකිය නැහැ ගරු
මන්තීතුමනි. ඒ plane එෙක් මැද ටැංකියට ෙවනම ගණනක්
ෙගවනවා. ඒ ගණනම අහස් යානාවට ෙම් ආණ්ඩුව ෙගවලා
තිෙබනවා; ඒ විධියට ගිවිසුම්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ෙමය විශාල
මුදල් කාබාසිනියා කිරීමක්. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය්
එක අවුරුද්දක පාඩුව රුපියල් බිලියන 35ක් මන්තීතුමනි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ගැන විමර්ශනයක් කරලා, ඒවා ගැන යම් කිසි නිගමනයන්
නීතිමය වශෙයන් ෙම් රට ඉදිරිෙය් තබන්ෙන් කවදා විතරද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මට තව සුළු ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන් මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා
අපට අග විනිසුරුතුමා ඉවත් කරන්න සහෙයෝගය දුන්නා නම් [බාධා කිරීමක්] ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම එතුමාෙග් තත්ත්වය
දන්නවා. අල්ලස් ෙකොමසාරිස්තුමා ඉවත් කරන්න දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ආපසු ෙග්න්න ඕනෑ. අපට ෙම්
වාෙග් නීතිමය බාධා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා අපට ෙම්වා
නිරාකරණය කරලා දුන්ෙනොත් මාසයක් යන ෙකොට, මාස
එකහමාරක් යන ෙකොට ෙම් කියාදාමය පටන් ගන්න පුළුවන්. දවස්
25යි තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දවස් 25ක් තුළදී
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ තිබුණු බලතල අපි කප්පාදු කරලා, ඒ බලතල
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබලා දුන්නා.
[බාධා කිරීමක්] අපි ඉතා
ඉක්මනින් ෙගෙනනවා මන්තීතුමනි. ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්
අවුරුදු දහයක් ඔබතුමන්ලා රත් කළ පුටු අපට ෙවනස් කරන්න
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම පීඩිත ජනතාව ෙවනුෙවන් අවුරුදු දහයක්
ඉදිරිපත් වුණු නායකෙයෝ ඔබතුමන්ලා. හැබැයි, මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා ඇතුළු රාජපක්ෂ පවුල අවුරුදු දහයක් ඒකාධිපති
වියරුෙවන් කියා කරද්දි ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කෙළේ? අපි
ආණ්ඩුව ෙවනස් කළාට පස්ෙසේ ඔබතුමන්ලා කියනවා දවස් 25න්,
දවස් 30න් ෙම් සියලු ෙවනස්කම් ඇති කරන්න කියලා. එෙහම
ඇති
කරන්න
අමාරුයි
මන්තීතුමනි.
ඔබතුමන්ලාෙග්
බලාෙපොෙරොත්තු අනුව කටයුතු කරන්න මාසයක් ෙදකක් ෙදන්න,
මාස තුනක් හතරක් ෙදන්න. අපි කියූ ආකාරයට ෙපොෙරොන්දු ඉටු
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමන් සහ ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමන් ෙම් රෙට් නීතිය අදහන අය. රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් සෙහෝදරයින් හතර පස් ෙදෙනක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ
එක සෙහෝදරෙයක්වත් අමාත්ය මණ්ඩලයට අරෙගන නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරද්දි තමන්ෙග්
සෙහෝදරයින්ට අය වැෙයන් මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. එතුමාටත්

අෙප් නායකෙයෝ එෙහම කර නැහැ. ඩී.එස්. ෙසේනානායක,
ඩඩ්ලි ෙසේනානායක, සර් ෙජෝන් ෙකොතලාවල, ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන, රණසිංහ ෙපේමදාස වැනි නායකයින් කවදාවත් එෙහම
කර නැහැ. එතුමන්ලා තමන්ෙග් ෙද්ෙපොළ දුන්නා මිසක් ෙම් රෙට්
ෙද්ෙපොළ පැහැර ගත්ෙත් නැහැ. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්
අන්න ඒ වාෙග් නායකෙයක්. ඒ වාෙග්ම අපි ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා අගය කරනවා.
එතුමා ඔබතුමන්ලාෙග්
නායකයකු වුණත් අපට එතුමාත් සමඟ වැඩ කරන්න අවස්ථාව
ලැබිලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට අපි කර්මාන්ත
ෙගෙනනවා. අපි ෙම් රෙට් electric car හදනවා, ෙම් රෙට් electric
trishaw හදනවා. ෙම් වන විට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන්
ව්යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ලංකාෙව් සියලුම threewheelerවල engine අයින් කර electric battery සවි කරන්න. ඒ
අදාළ ආයතනය විසින් ඒ සියලු ෙද්වල් ෙනොමිෙල් කරනවා. ඒ
සඳහා රුපියල් 500යි දවසට charge කරන්ෙන්. ඒක රියැදුරු
විසින් ෙගවන්න ඕනෑ. එතෙකොට අපි ඉදිරිෙය්දී නිර්මාණය කරන
සියලු three-wheeler රථ ඉතා අඩු වියදමකින් බැටරිෙයන් කියා
කරන three-wheeler රථ බවට පත් කරන්න පුළුවන්. ෙම්ක
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකහමාරකට අපට ෙම් රෙට් හදන්න පුළුවන්. අපි
ෙම් රෙට් electric bus එක හදනවා; අපි ෙම් රෙට් electric train
එක හදනවා.
රාජපක්ෂ පවුල තවතවත් බලෙය් හිටියා නම් ෙම් රෙට්
ජාතිවාදය අවුස්සමින් කටයුතු කරනවා. ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර
මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා
ජාතික
සමඟිය
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමාෙග් දුව තමයි
උතුෙර් මහ ඇමති, විග්ෙන්ස්වරන් මැතිතුමාෙග් පුතයා කසාද
බැඳලා ඉන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා පාෙයෝගිකව ජාතික සමඟිය
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන නායකෙයෝ. ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට
ෙහොඳ උදාහරණ. හැබැයි, ෙමොකක්ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා,
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා, බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයා
කෙළේ? ෙම් රෙට් ජාතිවාදය ඇවිස්සුවා. ෙම් රෙට් පල්ලිවලට
ගැහුවා. ඒ වාෙග්ම පල්ලිවලට කියා පන්සල්වලට ගැස්ෙසව්වා.
තමන්ෙග් බලය පාවිච්චි කර ඒකාධිපති වියරුෙවන් කියා කරපු
සියලු නායකයින් කෙළේ, ජාතිවාදය අවුස්සලා තමන්ට
ජාතිකත්වය, ෙද්ශෙපේමීත්වය තිෙබනවා කියන එක රටට ඒත්තු
ගැන්වූ එකයි.
ඒ වාෙග්ම උතුෙර් යුද්ධයක් පටන් ගන්නවා කිව්වා. අද
බලන්න, යුද්ධයක් පටන් අරෙගන තිෙබනවාද කියා. ගරු
සම්පන්දන් මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් ආසනයට එහා පැත්ෙත්
ආසනෙය් සිටිනවා. ඒ සියලු නායකයින් එක්ක එකතු ෙවලා අපි
ඒකීය ලංකාවක්, ඒකීය ජාතියක් ඉදිරි අනාගතෙය් ඇති කරනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් දක්ෂ පක්ෂයක්. ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා ඇතුළු අෙප් ෙම් දක්ෂ කණ්ඩායම ෙම් රෙට්
ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් දුප්පත් ජනතාවෙග් පශ්න විසඳනවා.
කර්මාන්ත 5,000ක් ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන, ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන
සංවර්ධනය ඇති කර, ෙම් රෙට් දුප්පත්කම නැති කර මැෙල්සියාව,
සිංගප්පූරුව වාෙග් රටක් බවට අවුරුදු 5ක් යන ෙකොට ෙම් රට පත්
කරනවා. නැවතත් ඔබතුමන්ලාට මධ්යම පන්තිෙය් නායකයින්
ෙවනුෙවන් සටන් කරන්න, පීඩිත පන්තිය ෙවනුෙවන් සටන්
කරන්න අවස්ථාව අපි ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් මධ්යම පන්තිෙය් සහ ඊට පහළ
පන්තිෙය් අය රුපියල් හැත්තෑපන්දහස, අසූදහස පඩි ගන්නා
පිරිසක් බවට අපි ඉදිරි අනාගතෙය්දී පත් කරනවා. අපි
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ඔබතුමන්ලාට සුභ පතනවා.
ඔබතුමන්ලා විෙශේෂෙයන්ම
අධිරාජ්යවාදය ගැන, විෙද්ශ බලපෑම් ගැන කථා කළා. දැන් ෙම්
රෙට් passport ජාවාරමක් ගැනත් කථා බහ ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකුෙග්
භාර්යාව
සම්බන්ධෙයන් එවැනි passport එකක් සකස් කර තිෙබනවා, ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙසෝල්හයිම් මැතිතුමා සම්බන්ධයි කියාත් -විෙද්ශ
බලෙව්ගයක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක වනවා කියාත්- අපට
ආරංචි ලැබී තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඒ සම්බන්ධව
නීතිය කියාත්මක කරන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව තත්පර 20ක් ෙදන්න.
විෙශේෂෙයන්ම නීතිය සම්බන්ධෙයන් කථා කරද්දී ගරු
මන්තීවරයකු කිව්වා, "ඇප ෙදන්න පුළුවන් වැරදිවලට ඇප දීලා
නැහැ" කියා. එතුමා නීතිය දන්ෙන් නැහැ. ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මන්තීතුමායි එෙහම කිව්ෙව්. ඇප ලබා දීෙම්දී
විනිසුරුතුමාට අභිමතය පරිදි කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා
ඇප ෙදන්න බැහැ කිව්ෙවොත් ෙදන්නම බැහැ. තමන්ෙග් අභිමතය
තිබුණත් ෙදන්න බැහැ. ඇප දීෙම් හැකියාවක් තිෙබනවා කියන්ෙන්
ඇප දීම සඳහා විනිසුරුතුමාට තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන් කියන
එකයි. කූට ෙල්ඛන සකස් කරලා ෙවන්න පුළුවන්; නැත්නම්
passports ෙදකක් හදලා ෙවන්න පුළුවන්; නැත්නම් දූෂණය
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ඒ
වාෙග්ම ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ මම ඔබතුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දුවක්
ෙදනවා, ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන පරිදි ෙම් රෙට් නීතිය
සාධාරණව කියාත්මක කරන බවට. අපි රෙට් නීතිය සියලු
ෙදනාටම එක ෙලස කියාත්මක කරනවා. එහිදී පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකු සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; අෙප් ඇමතිවරයකු
සම්බන්ධෙයන් ෙවන්න පුළුවන්; අගමැතිවරයා සම්බන්ධෙයන්
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් නීතිය අපි හරියට කියාත්මක කරලා,
ෙම් රට ෙලෝකෙය් පිරිසිදු රටක් බවට නිර්මාණය කරනවා කියන
ෙපොෙරොන්දුව ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ඔබතුමන්ලාට ලබා ෙදනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මන්තීතුමිය. ඔබතුමියට විනාඩි අටක
කාලයක් තිෙබනවා.
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ෙහොඳ ෙදයක්. පක්ෂ විපක්ෂ අපි සියලුම ෙදනා කැමති ෙදයක්.
රෙට්ම ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙදයක් තමයි යහ පාලනය
කියන්ෙන්.
ඒ වුණත් මම කියන්න කැමැතියි ජනවාරි මාසෙය් 9වැනිදා
ජනාධිපතිවරණ පතිඵල නිකුත් වූ ෙවලාෙව් සිට ෙම් දක්වාම මාධ්ය
මඟින් අපි දැක්ෙක් වසර ගණනාවක් තිස්ෙසේ එල්ටීටීඊ තස්තවාදය
නිසා දුක් විඳි අෙප් ජනතාව සහ අෙප් රට මුදාෙගන රෙට් මහා
සංවර්ධනයක් ඇති කළ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට විරුද්ධව ෙනොෙයක් ෙචෝදනා ෙගන එමින් මහා මඩ
ව්යාපාරයක් කියාත්මක වන බවයි. එවැනි ෙද්වල් තමයි පසු ගිය
කාල වකවානුව තුළ අපි නිරතුරුවම දැක්ෙක්. ෙනොෙයක් දූෂණ
කියා කළාය කියා මුළු රෙට්ම ජනතාව ෙනොමඟ යවන වැඩ
පිළිෙවළක් තමයි පසු ගිය දින කිහිපය තුළම සියලු මාධ්ය මඟින්
අපි දැක්ෙක්.
ඇත්තටම ජනමාධ්ය භාරව සිටින ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
අමාත්යතුමා එම අමාත්යාංශය භාර ගත්තාට පසුව විෙශේෂෙයන්ම
සඳහන් කළා, රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ ෙහෝ එතුමන්ලාෙග් වැඩ
පිළිෙවළ මාධ්ය ෙහොරණෑවක් බවට පත් කරගන්ෙන් නැහැ කියා.
ඇත්තටම ඒක ඉතාම ෙහොඳ පතිපත්තියක් හැටියට මා
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි. ඒක ෙහොරණෑවක්
ෙනොවුණත් පසු ගිය කාල වකවානුව තුළම අපි මාධ්ය මඟින්
දැක්ෙක් -එතුමාෙග් උපෙදස් ෙම් සඳහා ෙනොලැෙබන්න ඇති,
උපෙදස් ෙනොලැබුණා වුණත්- ෙනොෙයක් විධිෙය් දූෂණ කියා
කළාය කියා ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයින්ටත්, ඒ වාෙග්ම හිටපු
ජනාධිපතිතුමාටත් ෙනොෙයක් ව්යාපාර මඟින් විශාල මඩ ගැහීමක්
සහ මුළු රෙට්ම ජනතාව ෙනොමඟ යවන විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන බවයි.

ගරු එම්. ෙක්. ඒ. ඩී. එස්. ගුණවර්ධන මහතා (ඉඩම්
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - காணி அைமச்சர்)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Minister of Lands)

ගරු මන්තීතුමිය, ජනතාව සත්යය පිළිඅරෙගන තමයි ඡන්දය
පාවිච්චි කෙළේ. අපි ඒක ගැන කථා කරන්න ගිෙයොත් තවත් ෙද්වල්
කියැෙවන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ ගැන කථා ෙනොකරන එක
ෙහොඳයි. ඒක ජනතාව තීන්දු ෙකරුවා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

[අ.භා.4.22]

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ෙහොඳයි අමාත්යතුමා, පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමාෙගයි මෙගයි
අතර පශ්නයක් නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. මම කියන එක
පිළිබඳවත් අහෙගන ඉන්නෙකෝ.

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 ජනවාරි 8 වැනිදා
පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙයන් ජයගහණය කළ අතිගරු ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග්ත් නායකත්වෙයන් යුත් රජෙය් දින සියෙය් වැඩ
සටහන පිළිබඳව අය වැය විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම් අවස්ථාෙව්දී
වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට ලැබීම පිළිබඳව මා පළමුෙවන්ම
සන්ෙතෝෂ වනවා.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

පශ්නයක් නැහැ. ඒක ගැන ජනතාව තීන්දුවක් දුන්නා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට රජයක්
පිහිටුවන්න ශක්තිය ලබා දුන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු
ෙල්කම්තුමා වන ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. අද
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම රටට යහ
පාලනය හඳුන්වලා දීලා යහ පාලනයක් ඇති කිරීමට ෙගන යන
එම ආණ්ඩුව තුළින් එතුමන්ලා දුන් ෙපොෙරොන්දු අනුව ෙම් ෙවන
ෙකොට කටයුතු කරෙගන යනවා. ඇත්තටම යහ පාලනය ඉතාම

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ෙපොඩ්ඩක් අහන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම කියන්ෙන්
ඒක ෙනොෙවයි. ඔබතුමායි මමයි විරුද්ධව කථා කරන්න අවශ්ය
නැහැ. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමාෙගයි මෙගයි අතර
පශ්නයක් නැහැ ෙන්. මම ෙමතැනදී කියන්ෙන්, ඇත්තටම වරදක්
කළා නම් ඒ වැරදිවලට නීතිය හමුවට ෙගනැල්ලා ඒ අයට දඬුවම්
ෙදන්න කියන එකයි.
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ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

වැරදි කාරෙයෝ එළිෙය් ඉන්නවා නම් ඒ අයට නඩු දමන්න.
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(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

මම බැන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් මම
බැන්නා කියා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. නීතිය හමුවට ෙගනැල්ලා ඒ අයට
නඩු දමන්න. නඩු දමා නීතිය මාර්ගෙයන් කියා කරන්න.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

වැරදි කාරෙයෝ ඉන්නවා නම් නඩු දමනවා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඒක තමයි මම කියන්ෙන්. වැරදිකාරෙයෝ ෙහෝ
නිවැරදිකාරෙයෝ ෙහෝ නඩු මඟින් නීති මාර්ගයට ෙගනැල්ලා
කටයුතු කරන්න කියන එකයි ගරු අමාත්යතුමනි මම සඳහන්
කරන්ෙන්.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

සුදු හුනු ගාන්න එපා. ඔබතුමියට කියන්න තිෙබන ෙද්වල්
කියන්න.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ඔබතුමාටයි මටයි කථා කරන්න පුළුවන්. කෑ ගහන්ෙන් නැතුව
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්නෙකෝ. අෙප් සෙහෝදරයා ඉන්නෙකෝ. ඔබතුමාට
කවදාවත් මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක
තමයි. ඔබතුමාෙගයි මෙගයි අතර පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා
ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගහන්ෙන් නැතුව ඉන්නෙකෝ. මට කථා කරන්න
ෙපොඩ්ඩක් ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ඇත්තටම
ඔබතුමන්ලාෙග් නව ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අපි
සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව ගරු විපක්ෂ
නායකතුමාත්, අපිත් එකඟ ෙවලා අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාට,-

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

කකුෙලන් ඇද ඇද සහෙයෝගය ෙදන්න එපා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

මම කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැහැ. ඔබතුමා කෑ ගහන්ෙන් නැතුව
ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැහැ. ඇත්තම කියනවා
නම්,-

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ඔබතුමිය පළාත් සභා ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාට ෙකොච්චර බැන්නාද කියලා කියන්න.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

ඔබතුමිය මෙගත් එක්ක බැණලා තිෙබනවා.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

කවදාවත් මම බැණලා නැහැ. ඔබතුමා ඇත්ත කථා කරන්න.
ඔබතුමායි මමයි කවදාවත් එෙහම කථා කර නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ගරු මන්තීතුමියට කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙම් ගරු සභාෙව් අසත්ය පකාශ කරන්න එපා.
මම ෙමෙතක් ඔබතුමා සමඟ සෙහෝදරෙයක් වාෙගයි කථා කෙළේ.
ඔය විධියට අසත්ය පකාශ කරන්න එපා, ගරු ඇමතිතුමනි.
ඔබතුමා පකාශ කෙළේ සම්පූර්ණ අසත්යයක්. ඒ කියපු ෙද්වල්
ඉල්ලා අස් කරගන්න. මම කවදාවත් එෙහම කථා කරලා නැහැ.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

අප විශ්වාසෙයන් සහ වග කීෙමන් කථා කරන්ෙන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඊට වඩා වග කීෙමන් මම කථා කරන්ෙන්.
හැම දාම අෙප් හිතවත්කම් තිබුණා. මම කවදාවත් ඔබතුමාට
විරුද්ධව කථා කරලාත් නැහැ. ඔබතුමා එක්ක ජනාධිපතිතුමාට
විරුද්ධව කථා කරලාත් නැහැ. කිසිම දවසක එෙහම කථා කරලා
නැහැ. එෙහම කියන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] මෙග් කථාව අවසන්
ෙවනතුරු බාධා ෙනොකර ඉන්න. [බාධා කිරීමක්]

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට තව විනාඩි කීපයයි තිෙබන්ෙන්,
කථා කරන්න. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ කියපු කථාව නම් මම
සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා. මම ඔබතුමාත් එක්ක
එෙහම කථා කරලා නැහැ.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(The Presiding Member)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමිය, ඔබතුමියට තව විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් එම කථාව මම සම්පූර්ණෙයන්ම
පතික්ෙෂේප කරනවා. කවදාවත් මම එෙහම කථා කරලා නැහැ.
ෙමෙතක් කල් සිටි කිසිම නායකෙයකුට මම එෙහම කථා කරලා
නැහැ. අඩු පාඩු, වැරැදි තිෙබන්න පුළුවන්. ඒවා නැහැ කියලා මම
කියන්ෙන් නැහැ. සමහර විට එෙහම තිබුණත් මම කිසිම
නායකෙයකුට විරුද්ධව කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම
පතිපත්තියකට විරුද්ධව කථා කරනවා මිසක්, නායකයින්ට
විරුද්ධව කථා කරන ෙකෙනක් ෙනොෙවයි.

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana)

පිහිය රත්තරන් වුණත් ඒෙකන් ඇන ගන්න අප කැමැති නැහැ.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

අපි අගමැති රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට වුණත් පතිපත්තියට
විරුද්ධව කථා කරනවා මිසක්, කවදාවත් එතුමාට විරුද්ධව කථා
කරන්ෙන් නැහැ. ෙව්දිකාවල හරි ෙවන ෙකොෙහේ හරි ඉඳන් එෙහම
කාටවත් මඩ ගහන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමායි මමයි ෙම් ගැන කථා කරන එෙක්
ෙත්රුමක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ෙමොනවා
කිව්වත්, ෙම් දින සියෙය් වැඩසටහන ගැනත් මම කථා කරන්න
ඕනෑ. එතුමා ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවන විධිෙය් අසත්ය ෙද්වල්
කිව්වා. මම ඒවා සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරනවා.
අප කවුරුත් හැම දාමත් යහ පාලනයට කැමැතියි. නමුත් ඊට
එෙරහිව සිදුවුණු සමහර සිද්ධීන් පසු ගිය දවස්වල අපි දැක්කා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බලය ලැබුණාම වත්තල පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපතිවරයාට යම්කිසි පිරිසක් විසින් පහර දීලා එතුමා
සභාෙවන් එළියට ඇද දමා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් නීතියක් කියලා
ෙදයක් තිෙබනවා. හැම ෙදයකදීම නීත්යනුකූලව, සුබවාදීව කටයුතු
කිරීම තමයි ඉතාම ෙහොඳ වන්ෙන් කියන කාරණය මම ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමියනි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව ෙපොඩ්ඩක් කාලය
ෙදන්න. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා මට බාධා කළා
ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සීමිත ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன)

(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena)

ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙගන ඒමට කටයුතු කරන බවට ෙම්
රජය පකාශ කර තිෙබනවා. ඇත්තටම අපත් ඒවා අනුමත
කරනවා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීම ඉතාම ෙහොඳයි.
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා, ඒවා මඟින් රෙට් මහ
ජනතාවට සිදුවන අසාධාරණකම් පිළිබඳව කටයුතු කරනවා නම්
ඇත්තටම අප සතුටු ෙවනවා.
ඔබතුමන්ලාෙග් ෙහොඳ වැඩ අප හැම ෙවලාෙව්ම අනුමත
කරනවා. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඔබතුමන්ලා
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ කීපයක මිල අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒ වුණත්,
සහල්, පරිප්පු වැනි ෙද්වල් පාරිෙභෝගිකයාට අත්යවශ්ය ආහාර
වර්ගයි. ඒවාෙය් මිල අඩු කරලා නැහැ. පුළුවන් නම්, හැකියාවක්
තිෙබනවා නම් ඒවාෙය් මිලත් ටිකක් අඩු කරනවා නම් ෙහොඳයි
කියන කාරණයත් මම මතක් කරන්න කැමැතියි.
ෙතල්වලට සහන මිලක් ලබා දීම තුළින් අද පවාහන ගාස්තු
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමා ෙමොනරාගල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ගරු රංජිත් මද්දුම
බණ්ඩාර මැතිතුමා- මැදිහත් ෙවලා බස් ගාස්තු අඩු කර තිෙබනවා.
එය ඉතාම ෙහොඳයි. රුපියල් නවයට තිබුණු බස් ගාස්තුව දැන්
රුපියල් අට දක්වා බස්සලා තිෙබනවා. නමුත්, ජනතාව ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් අද කියනවා, "ෙවනදාට රුපියල් දහයක් අනිවාර්යෙයන්
ෙදන්න ෙවනවා, රුපියල් දහය දුන්නාම හුඟක් ෙවලාවට ඉතිරි
රුපියල අපට හම්බ වන්ෙන් නැහැ, දැන් රුපියල් අටක් කරපු නිසා
රුපියල් ෙදකක්ම හම්බ වන්ෙන් නැහැ" කියලා. ෙහොඳ වාෙග්ම
සමහර ෙවලාවට ඒ වාෙග් පුංචි පුංචි අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා.
විෙද්ශවලින් ආනයනය කරන කිරි පිටිවල මිලත් ෙමම අය
වැය තුළින් අඩු කර තිෙබනවා. අෙප් රජය නම් පසු ගිය කාලෙය්
නිරතුරුවම කටයුතු කෙළේ අෙප් දියර කිරිවලට තැනක් ලබා දීම
සඳහායි. ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා නඟා සිටුවීම සඳහාත්, විෙද්ශ
රටවලින් කිරි පිටි ආනයනය කිරීම ටිකක් අඩු කිරීම සඳහාත් අප
රජය කටයුතු කළා. දැන් එම කිරි පිටි ලාභ කිරීම තුළින් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ඒ පිටි කිරිවලට ඇබ්බැහි වීම අඩු කරන්න අමාරු
ෙවනවා. එයින් රටක් කිරිවලින් ස්වයංෙපෝෂිත කිරීමත් අපහසු
ෙවනවා.
ඊළඟට ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු
කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අෙප් ෙජෝන්
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාත් ෙම් කාරණය සඳහන් කළා. රජෙය්
නිලධාරින්ට යතුරුපැදි ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් පසු ගිය දිනවල
කියාත්මක වුණා. එම නිලධාරින් බැංකුවලින් ණය ලබා ෙගන
රුපියල් 50,000ක මුදලක් ඒ සඳහා ෙයොදවලා තිබුණා.
මා හිතන හැටියට දැන් වාරික වශෙයන් ඒ ණය මුදල් ෙගවීෙම්
කටයුතු කර ෙගන යනවා. නමුත් ෙබොෙහෝ ෙදනකුට තවමත්
යතුරු පැදි ලබා දී නැහැ. ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය
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ෙයොමු කර ඒ අයට යතුරු පැදි ලබා ෙදන්නට කටයුතු කරනවා නම්
ඉතාමත් ෙහොඳයි කියා මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.
ඒ වාෙග්ම ඒ ෙගවු රුපියල් 50,000ක මුදල ඔබතුමන්ලාෙග් රජය
මඟින් ඉවත් කරන බවට අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමන් පකාශ කර තිබුණා. ඒ පිළිබඳවත් අවධානය
ෙයොමු කරනවා නම් වඩාත් ෙහොඳයි කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන්
කරමින්, කථා කිරීමට තවත් කාරණා තිබුණත් කාල ෙව්ලාව
ෙනොමැති නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* කරමින් මා
නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු ටී.බී. ඒකනායක මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.

[අ.භා. 4.33]

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දින 100කට ඒකාබද්ධ වුණු
අතුරු අය වැය සම්බන්ධෙයන් වූ ෙකටි කාලීන ෙයෝජනා මාලාව
මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර ෙගන ජනතාවෙග් ඔළුවට ෙනොෙවයි,
බඩට කථා කරන ෙයෝජනාවලියක් විධියටයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන් අෙප් කලාපෙය් -වයඹ පළාෙත්- සහල්වලට තිබුණු
ස්ථානය බැලුවාම වීවල සහතික මිල රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කිරීම
එක පැත්තකින් ශුභවාදී විධියට ෙපනුණත්, නගරෙය් ජීවත් වන
පාරිෙභෝගිකයකුට එයින් සහනයක් ලැෙබන බවක් ෙපෙනන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, සහල් කිෙලෝගෑමයක් හදන්න වී කිෙලෝගෑම්
එකහමාරක් පමණ අවශ්ය වන අතර එහිදී තැම්බුම් ගාස්තු,
ෙකටීෙම් ගාස්තු, කම්කරු කුලී යන ඒවාත් එක්ක හාල්
කිෙලෝගෑමයක මිල රුපියල් 100කට වඩා අධික වනවා. එවැනි
තත්ත්වයක් තුළින් පාන් පිටි පරිෙභෝජනය සඳහා උත්ෙත්ජනයක්
ලබා දීලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාවලියත් එක්ක
මාධ්ය සංදර්ශන තමයි කියාත්මක කරන්ෙන්. ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ් හිටපු මන්තීවරු කණ්ඩායමක් හැම දාම අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යන ආකාරය
රූපවාහිනිෙයන් ෙපන්වනවා. හැබැයි ඒ එක සිද්ධියක්වත් අද වන
කල් සනාථ කරන්න බැරි වුණා. අද පතෙය් පළ ෙවලා තිෙබනවා,
ෙබොල්ෙගොඩ ඔය අසල ෙමෝටර් ෙබෝට්ටු ගණනාවක් තිබුණාය
කියලා. නාවික හමුදාෙව් මාධ්ය පකාශක එසැණින්ම කියා තිබුණා,
"ෙමය නාවික හමුදාව සතු ෙබෝට්ටු අංගණයක්. එය ෙවනත්
කාෙග්වත් ෙනොෙවයි" කියලා. ඒ වාෙග්ම කුරුණෑගල ආර්ථික
මධ්යස්ථානෙය් තිබී වාහන වගයක් හම්බ වුණාය කියලා
මාධ්යෙයන් පචාරය වුණා. ඒ සැෙණකින්ම ආර්ථික කටයුතු විෂය
භාර අධ්යක්ෂවරයා හා ෙල්කම්වරයා ෙපොලීසියට දැනුම් දුන්නා,
"ආර්ථික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් තිබිලා තිෙබන්ෙන් රජෙය්
නිලධාරින්ෙග් වාහන. ඒ සම්බන්ධෙයන් ලිඛිතව තිෙබනවා. අපි
ෙම්වා පාවිච්චි කරනවා"යි කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලෙය් වාහන පමාණයක් ෙකෝට්ෙට් පෙද්ශයක තිෙබනවාය
කියලා ෙපන්නුවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලන ෙකොට එම
ස්ථානය ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පරණ අබලි වාහන දමන
ස්ථානයක් බව ෙහළිදරවු වුණා. හිටපු ජනාධිපති ෙල්කම් ලලිත්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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වීරතුංග මැතිතුමා කිව්වා, "ෙමම ස්ථානය අෙප් අබලි වාහන දමන
තැනක්" කියලා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය
පාවිච්චි කරපු වාහන ෙදකකුත් එතැන තිබුණා. ෙම්වා සඟවා
තිෙබන වාහන කියලා ෙලොකු පචාරයක් දුන්නා. නමුත් එම
ස්ථානය පාවිච්චි කරන්න නුසුදුසු වාහන ගාල් කරපු තැනක්.
වර්තමාන වැඩ පිළිෙවළ තුළින්, පැවති ආණ්ඩුෙව් හිටපු මැති
ඇමතිවරුන්ට,
විෙශේෂෙයන්
මහින්ද
රාජපක්ෂ
හිටපු
ජනාධිපතිතුමාට පහර ගැසීම සඳහා විවිධ උපකම ෙයොදනවා.
අරලියගහ මන්දිරයට ගිහින් එහි තිබුණු කඩුවක් ෙපන්නුවා.
සාමාන්යෙයන් හමුදාපතිවරයකු විශාම යන ෙකොට චාරිතානුකූලව
ජනාධිපතිවරයාට ෙදන්ෙන් කඩුවක්. ඒ කඩුව අරලියගහ
මන්දිරෙය් අලංකාරය සඳහා තබා තිබුණා. රූපවාහිනිෙයන් ඒ කඩු
ෙපන්වා රතන් කඩු, තඹ කඩු, පිත්තල කඩු තිෙබනවාය කියලා
පචාරය කළා. ෙම් වාෙග් ෙබොළඳ මාධ්ය සංදර්ශන මඟින් තමයි ෙම්
කාර්යයන් කියාත්මක කර ෙගන යන්ෙන්. දින 100
ෙයෝජනාවලියත් එක්ක ෙවනත් ෙයෝජනාවලියක් තමයි කියාත්මක
කරන්ෙන්. ෙම් වන කල් එක ෙචෝදනාවක්වත් ඔප්පු කර ගන්න
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් නැහැ.
ෙම් වැඩසටහන්වලට වඩා අපි කියාත්මක කරන්න අවශ්ය
වන්ෙන් ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන යහ පාලනෙය් කාර්ය භාරෙය්
වගකීමයි. විපක්ෂෙය් බහුතරයක් වන අපි සුළුතර ආණ්ඩුවකට
සහෙයෝගය ෙදන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවත් එක්ක එකඟ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මතයි.
එක පැත්තකින් අෙප් සහාය අරෙගන, අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප්
අයට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරන්න, හිෙර් විලංගුෙව් දාන්න, ෙබොරු
ෙචෝදනා නඟන්න, ෙබොරු අල්ලස් ෙචෝදනා නඟන්න, ෙහොරකම්
කිරීෙම් ෙචෝදනා නඟන්න කියා කරනවා. එක පැත්තකින් අෙප්
සහාය අරෙගන, අෙනක් පැත්ෙතන් අපට ෙපරළා පහර දීෙම්
න්යායක් තමයි කියාත්මක කරෙගන යන්ෙන්.
ෙම් වන විට අපි ෙගන ගිය සංවර්ධන කාර්ය භාරයන් සියල්ලම
නැවතිලා තිෙබනවා. විශාල පමාණෙය්
සංවර්ධන, මධ්යම
පමාණෙය් සංවර්ධන, ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධන කාර්යයන්
නැවතිලා තිෙබනවා. අපි දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට කථා කළාම ඒ
අය අපට දැනුම් දුන්නා, ඒ පටන් ගත්ත සංවර්ධන කාර්යයන් යළි
ආරම්භ කරනවාද නැද්ද කියන කාරණය පිළිබඳව තවම උපෙදස්
දීලා නැහැ කියලා. පාෙද්ශීය මට්ටමින්, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, පළාත් සභා මට්ටමින් සහ පාෙද්ශීය සභා
මට්ටමින් කියාත්මක කරන සංවර්ධන කටයුතුත් ෙම් වන විට
එෙහමම නැවතිලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් අපි කියන්නට ඕනෑ, පසු ගිය දා පැවැත්වූ
ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵල අනුව, උතුරු - නැෙඟනහිර දිස්තික්ක
පහ, නුවරඑළිය සහ නුවර දිස්තික්කය හැර අෙනක් සියලුම
දිස්තික්ක හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජයගහණය
කරලා තිෙබන බව. අපි ලබා ගත් ඡන්ද පතිශතෙය් හැටියට
ලංකාෙව් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස 60න් අපට මන්තී ධුර 89කුත්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්තී ධුර 52කුත්, උතුරු, නැෙඟනහිර
පෙද්ශවලින් ෙදමළ ජාතික සන්ධානයට මන්තී ධුර 19කුත්
ලැෙබනවා. ෙම් ජනාධිපතිවරණෙය් ඡන්ද පතිඵල අනුව ඒ
විධියටයි මන්තී ධුර හිමි වන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අදත් අපි ෙම් සභාෙව් ඉඳෙගන ඉන්ෙන් වැඩි බහුතරයත් සමඟ.
නමුත් තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පැරදුණු මන්තීවරුන් අවුරුදු 20ක් තිස්ෙසේ තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පැරදුණු
මන්තීවරුන්- අද කැබිනට් ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්
ෙවලා සිටිනවා. අද නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් සමඟ ඇමතිවරුන් 45
ෙදෙනකු සිටිනවා. ෙම් අයෙගන් සියයට 75ක් ෙදනා තමන්ෙග්
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය පරාදයි. අද පමණක් ෙනොෙවයි, එදාත්
තමන්ෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස පරාද වුණු අය ජන මතයකින්
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ෙතොරව, මහජන වැඩ පිළිෙවළක් නැතිව අද ඇමති තනතුරක
වගකීම දරනවා.
අපි දකින ෙදයක් තමයි, රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව අද
හුඟක් කාර්යයන් කියාත්මක ෙනොෙවන තත්ත්වයක් තිෙබනවාය
කියන කාරණය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහපාලනය කියන වචනය
අර්ථය හැටියට ඉතාම ෙහොඳයි. නමුත් අපි පාෙයෝගිකව කල්පනා
කළ යුතු ෙදය ෙම්කයි. අපි -ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් 225
ෙදනාම- එකට එක්ව යහ පාලනය කියාත්මක කරලා රෙට්
පජාතන්තවාදය, මානව හිමිකම්, ජනතාවෙග් අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට
සිද්ධ කරන්නට බැඳිලා ඉන්නවා. යහ පාලනය කියන ඒ වචනෙය්
යථාර්ථය, සැබෑම අර්ථය කියාත්මක කරන්න අපි ලෑස්ති ෙවන්න
ඕනෑ. සාමය පිළිබඳ කටයුත්ත එක පැත්තකින් කියාත්මක ෙවද්දී
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපොලු, මුගුරු, කැති අරෙගන කියාත්මක ෙවන
වැඩ පිළිෙවළ අපි ෙම් කාර්ය භාරෙය්දී ෙවනස් කළ යුතුයි. රජය
විධියට, අමාත්යාංශ විධියට ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම්දී
පශ්නයක් තිෙබනවා. අෙප් වගකීම් කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි
ආරම්භ කළ විවිධ අමාත්යාංශවල කාර්යභාරය එෙහමම ෙලොප්
කරනවාද, එෙහම නැත්නම් ඒවා දිගට අරෙගන යනවාද කියන
පශ්නය අපට තිෙබනවා. ගිය වසෙර් අපි ෙගනාපු අය වැය
ෙයෝජනාෙව් ඒ සියල්ලටම මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් ෙගනාපු අය වැෙය්ත් ෙයෝජනා ගැන සඳහන් කරලා
තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙයෝජනාවලට මුදල් ගන්ෙන් ෙකොයි
ආකාරෙයන්ද කියන කාරණය ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් නැහැ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. සාමාන්යෙයන් අය වැයකින් මුදල්
වැය කරන කමෙව්දය එක පැත්තකින් ඉදිරිපත් කරන අතර,
අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා අපි ෙමන්න ෙම් ආකාරයට තමයි ෙම්
ආදායම ෙසොයා ගන්ෙන් කියලා. ඒ විධියට ආදායම් බදුවලින්
ෙමපමණයි, අෙනක් ෙද්වල්වලින් ෙමපමණයි කියන කාරණය ෙම්
අය වැෙයන් සනාථ ෙවලා නැහැ. එෙහම නැති වැඩ පිළිෙවළක්
තුළ අපි මුදල් ඇමතිවරයාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් මුදල්
ලබා ගන්නා කමෙව්දය ෙමොකක්ද කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කාරණා රාශියක් කථා කරන්න තිෙබනවා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් ඉල්ලීම
මත, ෙම් යහ පාලන වැඩ පිළිෙවෙළේදී සුන්දරවූත්, රම්යවූත් වචන
හරඹය පැත්තකට තියලා සැබෑ යහ පාලනය කියාත්මක කිරීමට
කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරනවා. ගම්වල සාමාන්ය
ජනතාව තළා ෙපළන්ෙන් නැතුව, රජෙය් නිලධාරින් තළා
ෙපළන්ෙන් නැතුව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කියලා
අපි ඉල්ලා සිටින්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The Hon. Navin Dissanayake, please. You have 15
minutes.
[අ.භා 4.42]

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் )

-

சுற் லா

மற் ம்

(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Tourism and
Sports)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරූණෑගල දිස්තික්කෙය්
මන්තීතුමාෙග් කතාවට සවන් ෙදනෙකොට මට ෙත්රුම් ගිය
කාරණයක් තිෙබනවා.
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සමාෙවන්න, ඊට කලින් ඉතාම සතුටින් ෙමම ගරු සභාවට
කියන්න කාරණයක් තිෙබනවා. ගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතිතුමාෙග් සහ ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ඊෙය් පැවැති කැබිනට් රැස්වීෙම්දී
තීරණයක් ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා, ෙලෝක කුසලානය දිනා
ගත්ෙතොත් අෙප් ජාතික කිකට් කීඩකයන්ට ත්යාගයක් වශෙයන්
රුපියල් මිලියන එකසිය තිහක් - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
එකක්- ලබා ෙදන්න. ඉතින් කීඩා ඇමති හැටියට මම හිතනවා
ඒක එතුමන්ලාට විශාල මානසික ශක්තියක් ෙවයි කියලා.
කුරුණෑගල දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීතුමාෙග් කතාෙවන්
ෙත්රුණා, පසු ගිය මැතිවරණ ව්යාපාරෙය්දී එතුමන්ලාෙග් විශාල
අඩුපාඩුවක් තිබුණු බව. එතුමාෙග් කතාෙවන් ඒ අඩුපාඩුව මට
ෙපනුණා. එතුමා පකාශ කළා, මැතිවරණෙය්දී ආසන පමාණෙයන්
වැඩි පමාණයක් එතුමන්ලා දිනුවා කියලා. නමුත් ඇත්ත
වශෙයන්ම ජනාධිපතිවරණයක ගණන් ගත යුත්ෙත් ඡන්ද
පතිශතයයි. බහුතරයක් සිංහල ජනතාව සිටින පෙද්ශවලින් හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයගණය කළා. ඒ
පෙද්ශවලින් එතුමා සියයට 55ක් ඡන්ද ලබා ගත්තා. ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ලබා ගත්ෙත් ඡන්ද සියයට 45යි. නමුත්
අෙනක් පෙද්ශවලින්, විෙශේෂෙයන්ම සුළු ජාතික දමිළ හා මුස්ලිම්
ජනතාව සිටින පෙද්ශවලින් හිටපු ජනාධිපතිතුමාට අන්ත
පරාජයක් ලැබුණා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ලබා ගත් ඡන්ද පතිශතය
තමයි අන්තිම පතිඵලය.
ෙම් රෙට් හැම පුරවැසිෙයකුටම එක ඡන්දයක් තිෙබනවා.
ඉතින්, ඒක වර්ගීකරණය කරනවාද සිංහලද, දමිළද, මුස්ලිම්ද
කියලා? නැහැ. ඒක තමයි ඔබතුමන්ලාට වැරදුෙණ්.
ඔබතුමන්ලාෙග් campaign එක සියලුම ජාතීන්ට එකෙලස
කියාත්මක කළා නම්, මම හිතන විධියට මීටත් වඩා සාර්ථක
පතිඵලයක් ඔබතුමන්ලාට ලබා ගන්න තිබුණා. නමුත් එෙහම
වුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලා දමිළ සෙහෝදරයන් අමතක කරලා
දැම්මා. ඔබතුමන්ලා මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් අමතක කරලා දැම්මා.
ඔබතුමන්ලා හිතුෙව් සිංහල ඡන්දවලින් පමණක්ම ජයගහණය
කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. කවදාවත් ඒක කරන්න බැහැ.1982
පැවති ජනාධිපතිවරණෙයන් ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඡන්ද
සියයට 51ක් ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? එතුමා සියයට 51ක් ගත්ෙත්
සිංහල, දමිළ හා මුස්ලිම් ඡන්ද එකමුතු කරලා. ඔබතුමන්ලා
හිතනවා නම්, අනාගත මැතිවරණයකදී ඔය සංඛ්යාෙල්ඛනත්
එක්ක ගිහිල්ලා ජයගහණයක් ලබා ගන්න, එෙහම නම් ඒක අපට
ෙහොඳයි. මම උදාහරණයක් ෙදන්නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න.
ෙම් තත්ත්වය ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරණවලදී පමණක් ෙනොෙවයි,
ජනපදෙය්
2012
දී
පැවැති
ඇෙමරිකා
එක්සත්
ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් බලපෑවා. Even in the United States,
President Obama’s election reflected this reality. බැරැක්
ඔබාමා ජනාධිපතිවරයාට කවුද සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන්? සහාය
දුන්ෙන් ලතීනුවන්. ඔබාමා ජනාධිපතිතුමාට ලතීනුවන්, කළු
ජාතිකයන්, කාන්තාවන් වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම ඒ රට තුළ සිටින
විවිධාකාර ජාතීන් සහෙයෝගය ලබා දුන්නා. නමුත් රට තුළ සිටින
සුදු ජාතිකයන්ෙගන් සියයට 35ක් පමණයි එතුමාට සහෙයෝගය
ලබා දුන්ෙන්. එතෙකොට එතුමාට විරුද්ධව තරග කළ ෙජෝන්
ෙකරී අෙප්ක්ෂකතුමාට ෙකොපමණ ඡන්ද ලැබුණාද? මම
වගකීෙමන් කියනවා. ඒ අවස්ථාෙව් ෙජෝන් ෙකරීට සියයට 65ක්
පමණ සුදු ජාතික ඡන්ද ලැබුණා. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය.
ඔබතුමන්ලා ජනාධිපතිවරණ ව්යාපාරය සම්පූර්ණෙයන්ම
පදනම් කර ගත්ෙත් එක ෙකොටසකට පමණයි. ඉතින් ඒ
ෙකොටස එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා රබන් ගහ ගහ, හිනා ෙවවී
හිටියා. නමුත් අෙප් ජනාධිපති මැතිවරණය අපි සියලු
ජාතිකයන්ටම market කරලා ඒ විධියට ඉදිරියට අරෙගන
ගියා. අෙනක් අතින් තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙකොච්චර සම්පත්

607

2015 ෙපබරවාරි 06

පමාණයක් තිබුණාද? මම ඒ ගැන වගකීෙමන් කියන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ජාතික රූපවාහිනිය තිබුණා; අයිටීඑන් එක
තිබුණා. අද ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ.
ඉතින් ෙම්
යථාර්ථය කරුණාකරලා පිළිගන්න.
විෙශේෂෙයන් දමිළ සෙහෝදරයන්, මුස්ලිම් සෙහෝදරයන් -දමිළ
ජනතාව හා මුස්ලිම් ජනතාව - ෙකොන් කරන්න එපා, ඒ අය එකතු
කර ගන්න, ඒ අය එක්ක කථා කරන්න, ඒ අයෙග් විශ්වාසය ෙගොඩ
නඟාගන්න කියලා අපි කිව්වා. රජය ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකොට අපි
නිරන්තරෙයන් ජනාධිපතිතුමාට එය කිව්වා. නමුත් එවැනි කිසිම
ෙදයක් කෙළේ නැහැ. අලුත්ගම සිද්ධිය නිසා අන්තිෙම්දි ෙමොකක්ද
වුෙණ්? මුස්ලිම් ජාතිකයන් සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධ පාර්ශ්වයට
තල්ලු කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලායි. ෙම් යථාර්ථය පිළිෙගන
ෙද්ශපාලනය කරන්න. යථාර්ථය ෙනොපිළිෙගන ෙද්ශපාලනය
කරන්න එපා. අප ගත්ෙත් විෙශේෂෙයන්ම පතිපත්තිමය තීරණයි.
අපි දැන ගත්තා, සිද්ධ වන ෙද්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද අපි අය වැය ගැන කථා
කරනවා. ඇත්ත වශෙයන් කවුද, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට්
ආර්ථිකය ෙමෙහය වූෙය්? මම වගකීෙමනුයි අහන්ෙන්. පුද්ගලයන්
ෙදෙදනායි, තුන්ෙදනායි. එක පැත්තකින්, පී.බී. ජයසුන්දර.
අෙනක් පැත්ෙතන්, කබ්රාල්. ඒ අයත් එක්ක අපි කථා කළා. අපි ඒ
අයට කරුණු කිව්වා. අපි කියපු ෙද්වල් ශත පහකටවත් ගණන්
ගත්ෙත් නැහැ. මෙග් මිත ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න
මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉඳෙගන ඉන්නවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද ඔබතුමාට වුෙණ්? ඔබතුමාෙග් සීනි
ව්යාපෘතිවලට ෙමොනවාද වුෙණ්?
ඔබතුමා ෙහොඳ ෙයෝජනා
ෙගනාවා. අන්තිමට ෙකොතැනින්ද ඒවා කැඩුෙණ්? ෙකොතැනින්ද
ඒවා නතර කෙළේ? මම වග කීෙමන් කියනවා, ඒවා නතර කෙළේ
මුදල් අමාත්යාංශෙය් පී.බී. ජයසුන්දර කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂව
කෑවා නම් කෑෙව් ඒ ෙදෙදනායි. තමුන්නාන්ෙසේලා දැන්
කරුණාකර අවදි ෙවන්න. අපි විශාල සහන පමාණයක් ජනතාවට
දීලා තිෙබනවා. අපි ෙකොෙහොමද ෙම්වා දුන්ෙන්? ගරු කුමාර
ෙවල්ගම හිටපු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම්වා දුන්ෙන්, පැහැදිලිවම
නාස්තිය, වියදම් අඩු කරලායි. ජනාධිපතිතුමාට ලබා දුන්නු මුදල
අපි සියයට 50කින් කපා හැර තිෙබනවා. එය ඊටත් වඩා වැඩියි.
We have reduced the expenditure of the President. The
expenditure under the Head of the office of the President has
been reduced by billions of rupees, and we have increased
the revenue. අපි ආදායම් තත්ත්වය වැඩි කර තිෙබනවා.
අය වැයක් කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම ඇස්තෙම්න්තුයි. ෙම් රට
ෙමොන වාෙග් දිශාවකට ද ෙගන යන්ෙන් කියන එක ගැන අපට
පැහැදිලි තීරණයක් ෙදන, යම්කිසි පණිවුඩයක් ෙදන කථාවකුයි
එහි අන්තර්ගත වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් අවස්ථාෙව් විෙශේෂ
කාරණයක් කියන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා අර්ථකථනයක්
කරනවා, අෙප් ෙම් ආණ්ඩුවට බහුතරයක් නැහැ කියලා.
පැහැදිලිවම බහුතරයක් නැහැ. අපි ෙමතැන ඉන්ෙන් දින 100කට
පමණයි. අපෙග් අරමුණු ටික ඉෂ්ට කරගන්නට, ෙම් රෙට් ජනතාව
විෙශේෂෙයන් ඉල්ලන ෙම් ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන එකට
තමුන්නාන්ෙසේලාත් උදවු කරන්න.
අපි සමාජවාදය ගැන කථා කරනවා; ෙකොමියුනිස්ට්වාදය ගැන
කථා කරනවා; රැඩිකල්වාදය ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඇත්ත
වශෙයන් පසු ගිය කාලෙය් තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? වැඩවසම් කමයක්
ෙන් තිබුෙණ්. පවුල්වාදයක් ෙන් තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආර්ථික විෙශේෂඥයා දැන් ෙකෝ? ඔහු මෙග් තාත්තාෙග් එවකට
මිතයා. ඒ තමයි, Mr. Basil Rajapaksa. ෙකෝ, අද ඔහු? ඇයි
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ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නවලට පිළිතුරු ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?
ඇයි පැනලා ගිෙය්? ඇයි, ජනාධිපතිවරණෙයන් සතියකට පස්ෙසේ
ඇෙමරිකාවට ගිෙය්? ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේලා වාෙග් ෙමතැන
ඉන්න බැරි වුෙණ්? අද සාමාන්ය ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ෙග්
දුක, ෙව්දනාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙත්ෙරනවා. ඒ මානසික
පීඩනය තමුන්නාන්ෙසේලාට දැෙනනවා. නමුත් ඇෙමරිකාෙව් සිටින
බැසිල් රාජපක්ෂට ඒ පීඩනය නැහැ. ඔහු එෙහේ ගිහිල්ලා සැප
විඳිනවා. ඔහු එෙහේ ගිහිල්ලා ඔහුෙග් ඇඟ ෙබ්රාගත්තා. සාමාන්ය
ඇමතිවරුන් හැටියට හිටපු අප දිහා ඒ කාලෙය් බැසිල් රාජපක්ෂ
බැලුෙව්වත් නැහැ. මම එය වගකීෙමන් කියනවා. ඒ අය තමයි ෙම්
ආණ්ඩුව නැති කරලා දැම්ෙම්. අවුරුදු 40ක් ෙද්ශපාලනය කරපු
හිටපු ජනාධිපතිතුමා පබුද්ධ ෙද්ශපාලනඥෙයකු නම්, එවැනි අය
පත් කරනවාද ඒ තනතුරුවලට? මා එය අහන්න කැමැතියි.
එක පැත්තකින්, කබ්රාල්. "රෙට් කිසිම පශ්නයක් නැහැ,
දරිදතාව අඩු ෙවනවා" කියලා ෙම් ලස්සන සිහිනය මැව්ෙව්
කබ්රාල්. මෙග් අත් දැකීෙමන් දැනගත් එකක් මම කියන්නම්. එක
සංඛ්යා ෙල්ඛනයක් සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. ඒ තමයි, විරැකියා
සංඛ්යා ෙල්ඛනය. අපට කිව්ෙව් ෙම් රෙට් විරැකියාව සියයට 4යි
කියලායි. පිළිගන්නවාද, එම අගය සියයට 4යි කියලා? බම්බුව!
ඒක ෙබොරු. අපි ගම්වලට ගියාම රැකියා සඳහා application ෙදන්න
අප ළඟට එන ෙකොල්ලන්ෙග් සංඛ්යාව බලන්න. මම දන්ෙන්
නැහැ, අෙප් ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමාට රස්සා කීයක්
ෙදන්න පුළුවන් වුණාද කියලා. මට නම් බැරි වුණා. ඒක තමයි
යථාර්ථය.
පාරවල් හදන්න විශාල වශෙයන් සල්ලි දැම්මා. ඒෙකන්
ෙසොච්චමක් දමන්න තිබුණා, රස්සා ටිකක් ඇති කරන්න. අපෙග්
මුදල් ඇමතිතුමා සහ අගමැතිතුමා පැහැදිලිව පකාශ කර
තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදක තුනක් ඇතුළත රැකී රක්ෂා ලක්ෂ 10ක්
ෙම් ආර්ථිකය තුළ නිර්මාණය කරනවා කියලා. මම හිතන්ෙන්
අපට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලායි. අපට හැම දාම රජෙය් රැකියා
ෙදන්න බැහැ.
අපි ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් ඊට වඩා වග කීෙමන් වැඩ
කළ යුතුයි. එෙහම නම්, ෙපෞද්ගලික අංශය නිදහස් කරලා;
ෙපෞද්ගලික අංශයට ඒ අවශ්ය සම්පත් ලබා දීලා පතිපත්තිමය
රාමුවක් - policy framework එකක් - තුළ තමයි ෙම් රැකී රක්ෂා
ලබා ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන්. කැබිනට් මණ්ඩලය පණස්පෙහන්,
විසිහතට අපි අඩු කරලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් පැහැදිලිවම රජෙය්
මුදල් විශාල පමාණයක් ඉතිරි වනවා. ෙම්ක විශාල ජයගහණයක්.
අපි කිව්ව සෑම ෙදයක්ම ඉෂ්ට කරලා තිෙබනවා. ඒක අමතක
කරන්න එපා. අපි කිව්වා, ෙතල් මිල අඩු කරනවා කියලා; ඒ අනුව
අපි ෙතල් මිල අඩු කළා. අපි ෙම් සහන මල්ල ලබා ෙදනවා කිව්වා;
ඒ සහන මල්ල අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ට
පඩි වැඩි කරනවා කිව්වා; ඒ අනුව අපි ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි කළා. අපි
ෙම්වා කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම්වාට සමච්චල් කරන්න එපා. ෙම්වා
කරන්න තිබුණු ෙද්වල්. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ෙහොඳ මුදල්
උපෙද්ශකයන් හිටියා නම් ෙම්ක කරන්න තිබුණා.
මහින්ද රාජපක්ෂ අසාර්ථක පුද්ගලෙයක් කියලා අපි
කියන්ෙන් නැහැ. එතුමාට යම් කිසි ශක්තීන් තිබුණා. එතුමා ෙහොඳ
නායකෙයක්. ෙම් රෙට් ජනාධිපති වන්න යම් කිසි නායකත්ව
ලක්ෂණ තිෙබන්න ඕනෑ. එතුමා ඒවා ෙපන්නුවා. අපි ඒවා නැහැයි
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත්, එතුමාව නැති කෙළේ එතුමාෙග් වෙට්
ඉන්න කට්ටිය; විෙශේෂෙයන්ම එතුමාෙග් සෙහෝදරයා බැසිල්
රාජපක්ෂ.
එය
සියයට
100ක්ම
සැබෑවක්ය
කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හදවෙත් තිෙබනවා කියලා මම දන්නවා.
ෙමොකද, අපි ඇමතිවරු හැටියට අනුෙව්දනීය, කනගාටුදායක
සිද්ධීන්වලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු නවින් දිසානායක මහතා]

ෙම් අතුරු අය වැය අහනෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම 1978-79
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් කාලෙය් ඉදිරිපත් කළ අය වැය
මට මතක් වනවා. සමාජවාදී අය වැයක්. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි
2001 දී යූඑන්පී ආණ්ඩුෙව් හිටියා. ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න
මැතිතුමනි, ඔබතුමාට එය මතක ඇති. අෙප් අකිල විරාජ්
කාරියවසම් ඇමතිතුමාත් ෙමම අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් ඉන්නවා.
ඒ මන්තී කණ්ඩායෙම් එදා සිටි අපි කිව්වා, රස්සා ටිකක් ෙදන්න
කියලා. දුන්ෙන් නැහැ. එදා ෙමොනවාද වුෙණ්? පටි තද කර ගන්න
කිව්වා.
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කරන මුදල සියයට 6 දක්වා වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම් පමාණය
තිබුෙණ් සියයට 2ක් වශෙයන්. සියයට 2 කිව්වාට, සියයට 1.7යි
තිබුෙණ්. නමුත් සියයට 6කට ෙම්ක වැඩි කර තිෙබනවා.
These are huge policy changes. Expenditure for
Education has been increased to 6 per cent of the GDP. It is
a huge monumental change. So, we welcome things like that
and you, Hon. Members of the Opposition, should too.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අද සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් රැඩිකල් දර්ශනයකටයි ෙම්
ආණ්ඩුව යන්ෙන්. ඒ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්නයි. ෙමොකද, ෙම්
රෙට් සුපිරි පන්තියක් ඉන්නවා කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
විෙශේෂෙයන් ඔය ෙපෙර්රාලා. නම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ, මම.
කවුද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ඉස්සරහා නම් ටික දමා
ගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ නම් ටික දන්නවා. 'ෙපෙර්රා' කිව්වාම
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙපෙර්රාලා ෙදන්ෙනක් හිටියා. They
have been manipulating the stock market by pumping and
dumping money. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් යාළුෙවෝ ටික දමා ෙගන
stock market එක උඩට පහළට කරනවා. රුපියල් 50ට share
එකක් අරෙගන හැන්දෑ ෙවන ෙකොට එය රුපියල් 55 කරනවා. ඒ
කෘතිම වශෙයන්. එතෙකොට රුපියල් 5ක ලාභයක් තිෙබනවා. ඒ
මඟින් රුපියල් ෙකෝටි ගණන් හම්බ කළා. ඒ ෙද්වල් අපි දන්නවා.
ෙම් ෙගොල්ලන් තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් campaign
එකට මුදල් දුන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ලන් අපට සමච්චල් කළා. අපි
හම්බ වුණාම ෙම් ෙගොල්ලන් අපට කිව්වා, "ෙමොන පිස්සුද? මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා උඩින්ම දිනනවා" කියලා. ඇයි එෙහම
කිව්ෙව්? සල්ලි බලය නිසා. නමුත්, සල්ලි බලයට වඩා මනුෂ්ය
බලය වැදගත් කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව ඔප්පු කළා. එම නිසා
සල්ලිවලින්, බලෙයන්, පවුල් වාදෙයන් දීර්ඝ කාලීන ගමනක්
යන්න බැහැයි කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා අමතක කරන්න එපා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අනාගත නායකෙයෝ කවුද කියලා
අපි දන්ෙන් නැහැ. බණ්ඩාරනායක පවුලත් අවුරුදු ගණනාවක් අවුරුදු 40ක්, 50ක්- රෙට් නායකත්වෙය් හිටියා. ෙම් රාජපක්ෂ
පවුලත් හිතන්න ඇති, අවුරුදු 50ක්, 60ක්, 70ක් පාලනය ෙගන
යන්න. කවුද නියම නායකයා කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂිකයන් වශෙයන් තීරණයක් ගන්න.
ඇත්ත වශෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙම් නව දර්ශනය
යටෙත් අපි කියා කරනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
අනුදැනුෙමන් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා හා රවි කරුණානායක
මැතිතුමා ඉතාමත් ශුභවාදී සහන අය වැයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න කැමැතියි, ජුනි මාසෙය් සිට
සමෘද්ධි දීමනාව සියයට 200කින් වැඩි කරන බව. ඒක අය වැෙය්
පැහැදිලිවම සඳහන් කර තිෙබනවා. බුද්ධිමත් ජනතාවක් වන අෙප්
ජනතාව අධ්යාපනයට ෙවන් කරන මුදල සියයට 6කින් වැඩි
කරන්න කිව්වා. ෙම්ක අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් සියලු ෙදනාම
නිරන්තරෙයන්ම කළ ඉල්ලීමක්. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන්
සියයට 6ක් අධ්යාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා ෙම් රෙට්
බුද්ධිමතුන්, ෙම් රෙට් බුද්ධිය අගය කරන ජනතාව ඉල්ලීමක්
කළා. ෙම් වතාෙව් අපි ඒක කරලා තිෙබනවා. අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය්
නියුතුවූවන් ඒකට කළ අරගළය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා. ෙම්වා අවශ්ය ෙද්වල්. රටකට දීර්ඝ කාලීන සැලැස්මක්
තිෙබන්න ඕනෑ. එදා අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් විශාල පිම්මක් පැන්න
අගාමාත්ය ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අද අධ්යාපනයට ෙවන්

Please wind up, Hon. Minister.
ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක්
ෙදන්න. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ දින සියයකට පමණයි. ඒ හරහා
අලුත් ව්යවස්ථාවක් හඳුන්වා දීමට අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඊට පසු අපි මහ මැතිවරණයකට යමු. අපි මිතයන් වශෙයන්
ෙද්ශපාලනය කරමු. රට ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලනය කරමු.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදහස් අපට වැදගත්. ඒ අදහස් ලබා දී අපි
ඉදිරියට යමු කියන පණිවුඩය ෙදමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
ෙමයින් අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. E. Saravanapavan. You
have 20 minutes.
[பி.ப. 4.58]

ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள!
ெகளரவ
பிரதமர்
ரணில்
விக்கிரமசிங்க
அவர்களின்
தைலைமயிலான
அைமச்சரைவையக்
ெகாண்ட
இந்த
அரசாங்கம் ெபா ப்ேபற்ற பின்னர் இச்சைபயில் எனக்கு
உைரயாற்றக் கிைடத்த தலாவ சந்தர்ப்பத்ைதயிட் என
மகிழ்ச்சிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ெப ைமக்குாிய இந்த நாடா மன்றம் பல வர ெசல த்
திட்டங்கைளச்
சந்தித் ள்ள .
ஆனால்,
தற்சமயம்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட வர
ெசல த்திட்டம் மக்க க்கு மிக
அதிகமான
அ கூலங்கைள
வழங்கியதன் லம்
ஒ
தனித் வமான சாதைனைய ெவளிப்ப த்தி ள்ளைமைய
யிட்
நான் என
பாராட் க்கைளத் ெதாிவித் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைல
குைறப் , அரச ஊழியர்களின் சம்பள அதிகாிப் ேபான்ற
எதிர்பாராத வைகயிலான வரப்பிரசாதங்கைள இந்த வர
ெசல த்திட்டம் வழங்கியதன் லம் இந்நாட்
மக்களின்
மனைதக் குளிரைவத் ள்ள . கடந்த அரசாங்க காலத்தில்
இடம்ெபற்ற
ண்விரயங்கள், ஆடம்பரச் ெசலவினங்கள்,
இலஞ்ச, ஊழல், ேமாச
நடவ க்ைககள் ேபான்றவற்றின்
லம்
ஏற்பட்ட
விரயங்கைளத்
தவிர்த்
அதன்
பலாபலன்கைள மக்க க்கு வழங்கும் வைகயிலான இந்த
அரசாங்கத்தின் நன் யற்சியின் ஒ பகுதியாகேவ இைத நான்
பார்க்கின்ேறன்.
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ேம ம், மக்க டன் ெந க்கமாக உறவா , அவர்களின்
குைறநிைறகைள ம் உணர் கைள ம் ாிந் ெகாள்ளக்கூ ய
ெப ைமமிகு ஊடகத் ைற டன் ெதாடர் ைடயவன் என்ற
வைகயி ம் மக்களின் ேதைவகைள இச்சைபயில் சமர்ப்பித்
நிவாரணங்கைளக் ேகா ம் கடப்பா ைடய ஒ நாடா மன்ற
உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் நான் இங்கு சில விடயங்கைளச்
சுட் க்காட்ட வி ம் கிேறன்.
ெப ம்பான்ைமயான
மக்கள்
மகிழ்ச்சிெகாள்ளத்தக்க
வைகயில் இந்த வர
ெசல த்திட்டம் அைமந் ள்ள
ேபாதி ம், ஒ சில தரப்பினர் எதிர்பார்த்த அள க்கு அ
நிைறேவற்றப்படவில்ைல எனக் குைறப வைத என்னால்
அறிய
ந் ள்ள .
கடந்த
காலங்களில்
பல
ெப ந்ேதாட்டங்களில்
ைறயற்ற நிர்வாகம் காரணமாக ம்
பராமாிப் , மீள்ந ைக என்பனவற்றில் ேபாதியள கவனம்
ெச த்தப்படாைமயா ம் ேதயிைல உற்பத்தியில் பாாிய
பின்னைடைவ எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி ந்த . இலங்ைகத்
ேதயிைலயின் உலகத்தரப்பங்கு இ ந்த மதிப்பி ம் சாி
ஏற்ப ம் நிைல ேதான்றிய . அதனால், ேதாட்டத் ெதாழிலா
ளர்கள் சம்பள உயர்
ேகா ம் ேபாெதல்லாம் அதைனக்
ெகா க்காைமக்கு இலாபமின்ைம ஒ காரணமாகக் காட்டப்
பட்ட . எனேவ, இத்தைகய குைறபா கள் கைளயப்ப ம்
ேபா ெதாழிலாளர்களின் சம்பளம் உயர்த்தப்ப வதில் சிக்கல்
இ க்க
யா . எனேவ, ெகளரவ ெப ந் ேதாட்டத் ைற
அைமச்சர் இந்த விடயங்களில் கூ தல் கவனம் ெச த் ம்
அேதேவைளயில்,
ேதாட்டத்
ெதாழிலாளர்களின்
சம்பளத்ைத ம் மாதம் ஐயாயிரம்
பாயால் அதிகாிப்பதற்கு
உடன
நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன ம் ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்.
ேம ம், கூட் ற த் ைறையச் ேசர்ந்த பணியாளர்களின்
சம்பள அதிகாிப் ப் பற்றி இந்த வர
ெசல த்திட்டத்தில்
எ
ம் குறிப்பிடப்படாைமயான
வ த்தமளிக்கும் ஒ
விடயமாகும். கடந்த காலத்தில் இடம்ெபற்ற சி சி சம்பள
உயர் க ம் அவர்க க்கு வழங்கப்படவில்ைல என்பைத நாம்
ாிந் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ப யாக அந்தப் பணியாளர்கள்
குைறந்த ஊதியத்தில் ேவைல வாங்கப்ப வதற்கு அந்தந்தக்
கூட் ற ச் சங்கங்கள் நட்டத்தில் இயங்குவதாகக் காரணம்
காட்டப்ப கின்ற .
ஒ
காலத்தில் வட பகுதியில் கூட் ற ச் சங்கங்கள்
மிக ம் சிறப்பாக இயங்குவதில் பல அாிய உதாரணங்கைள
ெவளிப்ப த்தின. ஆனால், கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்
காலத்தில் கூட் ற ச் சங்கங்களின் நிர்வாகத்தில் அதீதமான
அரசியல் தைலயீ கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன. அரசியல்
வாதிகளின் எ பி கள் நிர்வாக பீடங்களில் நியமிக்கப்
பட்டனர். ஊழல் ேமாச களில் ஈ பட் விட் , அரசியல்
ெசல்வாக்கினால்
சட்டத்தின்
பி யி
ந்
தப்பிக்
ெகாண்டனர். அதன் காரணமாகேவ கூட் ற ச் சங்கங்கள்
நட்டத்தில் இயங்கும் நிைல ஏற்பட்ட . சர்வாதிகாரத்தின்
சீரழி களால்
ஏற்பட்ட
நட்டத்தின்
சுைம
சாதாரண
பணியாளர்களின் தைலயிேல சுமத்தப்பட்ட . எனேவ,
ஏற்ெகனேவ
ஆதிக்கம்
வகித் வ ம்
ஊழல்
ேமாச
நிர்வாகங்கள் கைலக்கப்பட் , கூட் ற த் ைறயில் அறி ம்
அ பவ ம் வாய்ந்த ேநர்ைமயான மனிதர்கள் நியமிக்கப்பட
ேவண் ம்.
அதற்காக
கூட் ற த் ைற
அைமச்ச ம்,
கூட் ற த் ைறையச் ேசர்ந்த பணியாளர்களின் ஊதியத்ைத
உயர்த் வதற்கு
நிதியைமச்ச ம்
ஆக்க ர்வமான
நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற
என
ேவண் ேகாைள இச்சைபயிேல ன்ைவக்கின்ேறன்.
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எந்த அரசாங்கம் ஆட்சியி
ந்தா ம் அரச நிர்வாகத்ைதக்
ெகாண் நடத் வதில் அர்ப்பணிப் டன் பணியாற் பவர்கள்
அரச ேசைவப் பணியாளர்கேள. அவர்கள
ேசைவக்காலம்
நிைறவைட ம்ேபா
அவர்க க்கு
அரசாங்கத்தால்
ஓய் தியம் வழங்கப்ப கிற . தம
வாழ்நாளில்
க்கிய
ெப ம் பகுதிைய நாட் க்காகச் ேசைவ ெசய்வதற்காக
அர்ப்பணித்த அவர்கைளக் ெகளரவிப்ப ம் அவர்கள் கைடசிக்
காலத்தில் நிம்மதியாக வாழ வழிெசய்வ ம் அரசாங்கத்தின்
கடைமயாகும். அவ்வைகயிேலேய சிேரஷ்ட பிரைஜகளான
அவர்க க்கு ஓய் தியம் வழங்கப்ப கின்ற . எனி ம்,
இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இைடக்கால வர
ெசல த்
திட்டத்தில் ஓய் தியர்க க்கு 1,000
பாய் மட் ேம
அதிகாிக்கப்பட் ள்ள . அரச ஊழியர்க க்கு 10,000 பாய்
ஊதிய உயர்
வழங்கப்ப ம்ேபா , இவர்க க்கு 1,000
பாய் மட் ேம வழங்கப்ப வ
கவைலயளிக்கும் ஒ
விடயமாகும்.
இன் ம்
ஓய் தியர்கள்
சிலர்
தம
ஓய் தியத்தின்
லேம கு ம்பத்ைதப் பராமாிக்க ேவண் ய
நிைலயில் உள்ளனர் என்பைத ம் நாம் இங்கு கவனத்தில்
எ ்க்க ேவண் ம். குறிப்பாக, வட பகுதியில் ஓய் தியர்கள்
பலர் ேபார் காரணமாக உைழக்கும் தைகைம ள்ள தங்கள்
பிள்ைளகைள இழந் ள்ளனர்; பலர் ஊன ற்ற பிள்ைளகைளப்
பராமாிக்க ேவண் ய நிைலயில் உள்ளனர். அத் டன்,
கணவன்மாைர இழந்த தங்கள் ெபண் பிள்ைளகைள ம்
தகப்பன், தாைய இழந்த ேபரப்பிள்ைளகைள ம் கவனிக்க
ேவண் ய நிைலயி ம் உள்ளனர். இப்ப யாகச் சில
பிரத்திேயகப் பிரச்சிைனகைள ம் சந்திக்கும் ஓய் தியர்
க க்கு இந்த 1,000
பாய் உயர் ஏமாற்றமளிப்பதாகேவ
உள்ள . எனேவ, ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்டைதப் ேபான்
குைறந்தபட்சம் அவர்க க்கு 3,000 பாய் ஓய் திய உயர்
வழங்கப்பட ேவண் ெமன நான் இந்தச் சைபயிேல ெகளரவ
நிதியைமச்சர்
அவர்களிடம்
ேகாாிக்ைக
வி க்க
வி ம் கின்ேறன்.
2004ஆம் ஆண் க்கு ன் ஓய் தியம் ெபற்றவர்க க்கும்
பின்
ஓய்
ெபற்றவர்க க்குமிைடேய ெகா ப்பனவில்
பாாிய ேவ பா உள்ள . இந்த ேவ பா
விைரவில் சாி
ெசய்யப்ப ம் எனப் பல ைற வாக்கு தியளிக்கப்பட் ம்
இன் வைர அ ெதாடர்பாக ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககள்
எ
ம்
எ க்கப்ப வதாகத்
ெதாியவில்ைல.
எனேவ,
அ ெதாடர்பாக ம் நிதியைமச்ச ம் ஓய் தியத் திைணக்
கள ம்
உாிய
நடவ க்ைக
எ க்க
ேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அந்தவைகயில், இங்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இைடக்கால
வர
ெசல த் திட்டத்தில் தனியார்
ைறயினர், கூட் ற
ஊழியர்கள், ஓய் தியர்கள் ஆகிேயார் ெதாடர்பாகப் ேபாதிய
கவனம் ெச த்தப்படவில்ைல என்பைத நான் இங்கு
சுட் க்காட் வ டன், அவற்ைற நிவர்த்தி ெசய்ய உடன்
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ெமன ம் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.
அப்ப ச் ெசய்வதன் லேம இ
அைனவைர ம் தி ப்திப்
ப த் ம் ஓர் உன்னதமான வர ெசல த் திட்டமாக அைம ம்
என்ப என நம்பிக்ைகயாகும்.

Mr. Presiding Member, it is appropriate that I remind
this House that the new President was elected on a
mandate for good governance. My party and I, - and I am
sure the majority in this country - welcome this and we
are watching to see if this Government is serious about
making robust changes to usher in good governance. It
was on this very subject of Good Governance in our
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා]

universities that I spoke in this House in November last
year, especially on the grave shortcomings in the
governance of the University of Jaffna.
In this regard, statements made by the State Minister
of Higher Education raised doubts on how serious the
Government is in reforming our university system. The
State Minister was reported in the “Sunday Observer” of
1st February, 2015, that he will not sack the Chairperson
of the UGC, Prof. Kshanika Hirimburegama, but will
address many mistakes done by her. As we know, the
Federation of University Teachers’ Association has been
critical of the Chairperson of the UGC, who is a political
appointee and in its recent press release, it requests the
Government not to take ad hoc policy measures without
following a serious consultative process with all
stakeholders. What consultative process has the Minister
followed in deciding that the Chairperson, a public
official, whom he says has made mistakes, must not be
removed? Such a decision requires a consultative process.
If we go by what a Minister feels about a person, we will
end up with unsuitable persons and a breakdown of the
university system.
What was of particular concern to me was the
University of Jaffna, which I referred to in my speech
made in this House. The problems of abuse there are
quite grave, as have been documented by the Jaffna
University Science Teachers’ Association - JUSTA. If we
simply extend the Minister’s logic based on personal
feelings and say that the Vice-Chancellor of the Jaffna
University and the other persons in authority have made
mistakes but must stay on, what is the guarantee of
change for the better? Clearly, these persons have not
been transparent and their competence is questionable.
Now, I will say something about the mistakes on the
part of the Vice-Chancellor of the University of Jaffna
and especially, the academic members of the Council. A
letter signed by more than 80 academics expressing
dissatisfaction about the recruitment practices in the
University was sent to the Vice-Chancellor in December,
2013. There was neither an acknowledgement nor a
response. Other detailed reports on abuse compiled by
JUSTA were sent to her during the course of the year
2014. These detail several cases of how candidates with
excellent academic credentials are shut out and persons
with much lower ability are recruited. It is only when one
of the rejected top candidates went to the Supreme Court
that the Vice-Chancellor condescended to respond. There
too, as the JUSTA has shown, the Vice-Chancellor and
the Dean of Management have, under Oath, told untruths
to the Supreme Court. In July 2014, the Chairperson of
the UGC promised to conduct an impartial inquiry, but
has done nothing so far, and has continued to protect the
Vice-Chancellor. In this regard, I have tabled the relevant

614

report in Parliament. How could the public believe the
assurances given that these people would be kept on and
the Minister would see that their mistakes are corrected?
This is not a healthy approach to good governance.
Good governance means that when there is a public
complaint about grave abuse, there should be a proper
inquiry and those accused should not be kept in a position
to influence the inquiry. These are persons who mainly
acquire positions through political favour and we should
be much more vigilant in keeping such persons in
position. Is this country so lacking in talented persons
that we hang on to those whose main talent is
sycophancy? In the University of Jaffna, only one
candidate went through the trouble and expense of going
to the Supreme Court when hers was not the worst case
of abuse. If all those whose cases have been documented
could go to the Supreme Court, there will be a major
stink. Good governance is about managing our
institutions with fairness and competence, so that the
need for legal recourse is minimized.
I would like to remind this House that the University
of Jaffna is the only University in the North with the task
of having to produce the intellectual capital and
professional skills for the entire region. The present trend
of abuses in recruitment would ensure that the University
degenerates steadily and will, very poorly, serve the
region. For example, the University is supposed to have
top-rate skills in discipline ranging from Law to
Environmental Management. The question of waste oil
dumped by the Northern Power Plant contaminating the
ground water in Chunnakam has been raised before 2012.
There was not even a sound from the University. The
authorities in the University had no particular
commitment to the broader society or environment. They
were quite happy to go after a Government Minister and
fall at his feet to ensure that they keep their positions. The
Minister would even rig the Vice-Chancellors’s election
to ensure that this same group remains in power. It is only
after the recent election when they felt threatened that
their power would be taken away that they are trying to
drum up publicity for themselves parading as experts
using the disaster in Chunnakam several years, too late.
What we need is a first-rate University, not a
University that shuts out talent that is willing to join the
university profession. JUSTA has also documented cases
of the University shutting out well-qualified persons who
want to come home and serve.
The University needs a major transformation, so that
we will have real experts with social concern and what
happened at Chunnakam will not happen again. The only
way this can be done is to appoint a competent authority,
a dedicated person of proven integrity who knows the
University system well and is capable of bringing in the
necessary reforms.
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I repeat, we are badly in need of a competent
authority, immediately. I want the State Minister of
Higher Education to give a hearing. This is my second
speech as regards the Jaffna University. Do you want
talented people in the University to run the University, or
do you want to give us some logical answers? I should
say in this House that after my speech on the last
Budget, the then Minister of Higher Education, the Hon.
S.B. Dissanayake attacked me saying that I spoke after
consuming liquor. He attacked me as if I was a
drunkard. It was a very sad situation. I was planning to
reply him, but unfortunately, today he is on my side. So, I
cannot reply him.
Thank you very much.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon.
Kariyawasam. You have 15 minutes.

Akila

Viraj

[අ.භා.5.16]

ගරු අකිල
අමාත්යතුමා)

විරාජ්

කාරියවසම්

මහතා

(අධ්යාපන

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අලුත් ආණ්ඩුවක් යටෙත් ෙම්
සභාව අමතන පළමු අවස්ථාෙව් විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අතුරු අය
වැය ෙයෝජනාව පිළිබඳව සලකා බැලීෙම්දී, ෙම් අතුරු අය වැය
ෙයෝජනාව මඟින් රෙට් හැම ෙකොටසකටම සහනයක් ලැබුණාය
කිව්ෙවොත් නිවැරදිය කියා මා විශ්වාස කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම,
පසුගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව "රාජ්ය ෙසේවකයන් තමයි අෙප් ශක්තිය"
කියලා උදම් ඇනුවා. සමහර අවස්ථාවලදී අවිධිමත් ආකාරෙයන්
රාජ්ය ෙසේවකයන් බඳවා ගත්තා; විවිධ ලැයිස්තුවලින් බඳවා
ගත්තා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී අපි ඡන්ද ෙකොට්ඨාසය දිනුවත්
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්ද අපට ෙනොලැබී
ගියා. තැපැල්
ඡන්දවලින් අපි පරාජයට පත් වුණා. නමුත් පසුගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එහි පැහැදිලි ෙවනසක් අපි දැක්කා. ෙම්ෙකන්
ෙමොකක්ද ෙපන්වන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? රාජ්ය
පාලනෙය්දී ඒ කමෙව්ද අනුගමනය කෙළේ නැති නිසා, ෙපෞද්ගලික
න්යාය පතවලට ගිය නිසා ඒවාෙය් විපාක තමයි, පැවැති ආණ්ඩුවට
පසුගිය ජනාධිපතිවරණ පතිඵලවලින් ලැබී තිෙබන්ෙන්.
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙම් වාෙග් දැෙනන ආකාරයට රුපියල්
10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් කිසිම අය වැයකින් ලැබුෙණ් නැහැ.
රාජ්ය ෙසේවක වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි ෙවද්දී ෙපටල්,
ඩීසල්, භූමිෙතල් මිල අඩු වුණා. ෙපටල් පාවිච්චි කරන ෙකනාට,
ෙමෝටර් සයිකල් පාවිච්චි කරන ෙකනාට, ඒ වාෙග්ම භූමිෙතල්
පරිෙභෝජනය කරන අයට, ඩීසල් වාහන පාවිච්චි කරන අයට ෙම්
වාෙග් දැෙනන ආකාරෙයන් පසුගිය දසක ගණනාවක් තුළදීවත්
ෙපටල්, ඩීසල් සහ භූමිෙතල්වල මිල අඩු වුණාද කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් අහන්න කැමැතියි. ෙම් අතුරු අය වැය
ෙයෝජනා ගැන විවිධ අය විවිධ ෙද්වල් කිව්වා. විවිධ ආකාරෙය්
ෙචෝදනා කළා. සමහරු ෙම්කට ෙකොත්තමල්ලි අය වැයක්ය
කිව්වා. හැබැයි පාරට බැහැලා ඒ ගැන ජනතාවෙගන් ඇහුෙවොත්
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ජනතාවට ලැබුණු සහන, ඒ සහන ඔස්ෙසේ ජනතාවෙග් හිතට
දැෙනන සහනය අවතක්ෙසේරු කරන්න කාටවත් පුළුවන්කමක්
නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැෙයන් ගත්තු කියා මාර්ග ගැනත්
බලන්න ඕනෑ. අපි දශකයකට වැඩි කාලයක් විපක්ෂෙය් ඉඳලා
සමහර ෙද්වල් ගැන කථා කළා; එතෙනෝල් ව්යාපාරය ගැන කථා
කළා; මත්පැන් අෙළවි හල් පිළිබඳව කථා කළා. කැසිෙනෝ
ව්යාපාරය ගැන අපි ෙම් සභාව ෙදවනත් ෙවන්න කථා කරලා ඇති.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පත් වුෙණොත් අපි ඒවාට තව තවත්
දිරි ෙද්විය; අෙප් රෙට් සංස්කෘතිය විනාශ කරාවිය කිව්වා. අද
ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් රෙට් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය
අෛධර්යවත් කරන්න
අපි ඒවාට බදු ගහලා තිෙබනවා.
එතෙනෝල් ව්යාපාරය, මත්පැන් අෙළවි හල්
අෛධර්යවත්
කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මන්දිර බද්දක් ගහලා
තිෙබනවා. ගම්වල ඉන්න සාමාන්ය, දුප්පත් ජනතාව ගැන අපි ෙම්
අතුරු අය වැෙය්දී සලකා බලා තිෙබනවා. දැන් තමයි අපි රාජ්ය
පතිපත්ති හදාෙගන යන්ෙන්; ආධාර ගන්න ඒවා, විවිධ
ක්ෙෂේතවලට මුදල් ෙවන් කරන ඒවා කර ෙගන යන්ෙන්. අෙපේල්
මාසෙය් මැතිවරණෙයන් පසුව තමයි අපට ෙම්වා නිසියාකාරව
කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. නමුත් ෙම් වනෙකොටත් අපි
වියදම් කපා හැර තිෙබනවා. වැඩිය ඕනෑ නැහැ, හිටපු
ජනාධිපතිවරයාට රුපියල් ෙකෝටි 10,000කට ආසන්න පමාණයක්
ෙවන් කර තිබුණා. ඒවා ජනතාවෙග් බදු මුදල්වලින් අය කරපු
සල්ලි. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ඒ මුදල රුපියල් ෙකෝටි 272
දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. ඒකම මදිද? බැලු බැල්මට කරපු ඒ
වියදම් කපා හැරීම මදිද, ඒ අහිංසක මිනිසුන් ෙවනුෙවන් දුන්නු ඒ
සහනයම මදිද කියා මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහන්න කැමැතියි.
ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා දකින්න ඇති පහුගිය කාලෙය්දී
දැයට කිරුළ වාෙග් ව්යාපෘති දමාෙගන පහුගිය රජෙය් ඇමතිවරු ඒ
පවුෙල්ම ඇමතිවරු දමාෙගන ඒ මුදල් විනාශ කරපු හැටි.
"Unsolicited Proposals" කියා තමයි පහුගිය කාලෙය්දි ව්යාපෘති
ආෙව්. ඒවාට ෙටන්ඩර් කැඳවීම් නැහැ; ඒවාට අයිතිකාරෙයෝ නැහැ.
හිතුණු හිතුණු ගජ මිතුරන්ට තමයි ඒවා දුන්ෙන්. පහුගිය
කාලෙය්දී රුපියල් ෙකෝටි හාරදාස් ගණනක වියදමින් දැයට
කිරුළ ව්යාපෘතිය මෙග් ආසනය ඉලක්ක කරෙගන කියාත්මක
වුණා. ෙකොළඹ ඉඳලා යාපනයට යනකම් දිනපු එකම පළාත්
පාලන ආයතනය මා නිෙයෝජනය කරන කුලියාපිටිය ආසනෙය්
නගර සභාවයි. ඒක තමයි ඒ හිටපු ඇමතිවරයා කියා තිෙබන්ෙන්
ආපුවහම ඒකට ෙෂොට් එක ෙදන්න ඕනෑය කියා. අන්තිමට ෙමොකද
වුෙණ්? ඒවා දැම්මා කියලා ෙමොකක්ද ලබා ගත් වාසිය?
පසු ගිය මැතිවරණයට වඩා ෙම් මැතිවරණෙය්දී මෙග්
ආසනෙය් සියයට 300කින් ඡන්ද පතිඵල වැඩි වුණා. කුරුණෑගල
දිස්තික්කෙය් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්දවලින් අපි දිනුවා.
කුරුණෑගල දිස්තිස්තික්කෙය් තැපැල් ඡන්දෙයන් අපි දිනුවා.
පතිපත්තිමය තීරණ අරෙගන ෙම් රට යහපාලනය ඇති රටක්
බවට ෙගොඩ නගන්නට අවශ්ය පරිසරය සෑදිය යුතු කාලය ඇවිත්
තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි කියනවා. ඔය කරපු සිල්ලර වැඩ
එකකින්වත් ආණ්ඩුවට වාසියක් ගන්නට පුළුවන් වුෙණ් නැහැ.
බලන්න, අධ්යාපනය විනාශ කර තිෙබන හැටි. අධ්යාපනය
භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් මම ෙම් චකෙල්ඛන කියවද්දී ෙපනී
යනවා, ෙම් චකෙල්ඛන එකකට එකක් පරස්පරයි කියන එක. ඒ
වාෙග්ම පසු ගිය කාලෙය් පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර
ගැනීෙම්දී කර තිෙබන විනාශය බලන්න. විෙශේෂෙයන් කාල්ටන්
ෙපර පාසල්වලින් දහස් ගණන් පධාන පාසල්වලට ළමයින් දාලා;
නුවර පධාන පාසල්වලට දාලා. අපි ශිෂ්යත්ව ෙදන ළමයින්
පමාණය දහදාහකින් වැඩි කළා. අපි ඒ ගිය වර කියපු එකක්වත්
අඩු කරන්නට හැදුෙව් නැහැ. අපි ඒ සල්ලි ෙවන් කර ගත්තා.

617

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

හැබැයි ඒ සල්ලි වැඩි කර ගත්තාට අද ශිෂ්යත්ව පාස් ෙවච්ච
ළමයින්ට යන්නට පාසල් නැහැ. ෙමොකද, එක පැත්තකින්
කාල්ටන් ෙපර පාසල්වලින් ළමයින් දාලා. අෙනක් පැත්ෙතන්
පැවැති ජනාධිපති මන්දිරෙයන් ලැයිස්තු තුනක් ඇවිත් තිෙබනවා.
ෙලොකු ලැයිස්තු එන්ෙන් පධාන පාසල්වලට. අෙනක් පැත්ෙතන්
මහ ඇමතිවරු පාසල්වලට ළමයින් දාලා. තව පැත්තකින් කැබිනට්
ඇමතිවරු පාසල්වලට ළමයින් දාලා. සාමාන්ය ෙගොවියාෙග්,
කම්කරුවාෙග් දරුවන්ට පාසල්වලට යන්න ඉඩ නැහැ. ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන් ඔක්ෙකොම ලැයිස්තුවලින්. අපි ඒවා ගැන තීරණයක්
ගත්තා. කවුරුන් තරහ වුණත් අපි තීරණය කළා, ෙමතැනින් එහාට
අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙද්ශපාලන ලැයිස්තුවලින් පාසල්වලට
ළමයින් දාන්ෙන් නැහැ කියා. ඒ වාෙග්ම "මහින්ෙදෝදය" නමින්
පාසල් හැදුවා. අපි පතිපත්තිමය වශෙයන් තීරණය කළා, මින්
ඉදිරියට පාසල්වලට ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් නම් දාන්ෙන් නැහැ
කියලා. ඒක අපිටයි පාඩු. අතීතෙය් නම් දාපු ඒවාට අපි ෙමොකවත්
කරන්ෙන්
නැහැ.
මින්
ඉදිරියට
ජනාධිපතිවරයාෙග්,
අගමැතිවරයාෙග්, අෙප් ෙහෝ කාෙග්වත් නම් පාසල්වලට දමන්ෙන්
නැහැ කියා අපි තීරණය කළා. අපි ෙම් තත්ත්වය හදන්නයි
යන්ෙන්. අපට දැන්වත් සහෙයෝගය ෙදන්න. අපි ෙම් ෙමොකක්ද
කරන්න හදන්ෙන් කියා තමුන්නාන්ෙසේලා බලන්න. මහින්ෙදෝදය
විද්යාගාර හදලා තිෙබනවා. එක පුද්ගලෙයකු ලක්ෂ 60ට හදපු
එක තවත් ෙකනකුට ෙකෝටි එකහමාරට, ෙකෝටි එකයි හැටට දීලා
තිෙබනවා.
ඒ දීලා තිෙබන්ෙන්ත් ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින්
ෙතොරවයි. ෙම් ඔක්ෙකොම ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් දීලා
තිෙබන්ෙන්, තමන්ෙග් මිතයින්ට. ෙම් විනාශය බිලියන ගණනක්.
ෙම් විනාශය සිදු වුෙණ් නැත්නම්, අධ්යාපන අමාත්යාංශය ඇතුළු
අෙප් අමාත්යාංශවල වියදම් ටික ගසා කෑම්වලට ලක් කරන්නට
ඉඩ තිබ්ෙබ් නැත්නම් තවත් දහදාහකින් විතර වැටුප් වැඩි
කරන්නට පුළුවන්. ෙම්කයි යථාර්ථය. ෙම් විනාශය නිසා ස්වභාව
ධර්මෙයන්ම තමයි පසු ගිය දවස්වල ෙම් ෙවනස කෙළේ. එෙහම
ෙවයි කියලා කවුරුත් හිතුෙව් නැහැ. කවුරුත් යන්න ෙනොෙවයි
හිටිෙය්. කවදාවත් ආණ්ඩු බලය නැති ෙවයි කියා හිතලා
ෙනොෙවයි කටයුතු කෙළේ. එම නිසා තමයි අපි අරලියගහ
මන්දිරයට ගියාම දැක්ෙක් ඒ අති සුෙඛෝපෙභෝගි ෙද්වල්. අති
සුෙඛෝපෙභෝගි කාමර තිබුණා. ලක්ෂ ගණන් වටිනා සුරතල් සතුන්
ෙගනැල්ලා තිබුණා. ෙකෝටි ගණන් වියදම් කර ෙගන AC
කරෙගන තිබුණා. පත ෙසේප්පු තිබුණා. හිතා ගන්නට බැහැ,
අරලියගහ මන්දිරෙය් ඇතුළු කාමරවල ඒ වාෙග් ෙසේප්පු
තිෙයන්ෙන් ෙමොකටද කියලා. එවැනි ෙද්වල්වලින් රාජ්ය
පාලනයක් ද කෙළේ ෙවනත් පාලනයක් ද කෙළේ කියන එක ගැන
ජනතාව දැන ගත යුතුයි. ෙම්වා ගැන ජනතාව දැනුවත් කිරීම අෙප්
යුතුකමක්ය කියා අපි හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන්වත් රට ගැන හිතලා ෙම්
දුෂණයට, ෙම් ෙකොමිස් ගැහිල්ලට, ජනතාවෙග් ෙද්වල් කඩා වඩා
ගැනීමට එෙරහිව අපි ඔක්ෙකොම එකතු වන්නට ඕනෑ. දැන් අපි
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉන්ෙන්. අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා කියනවා,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාද සජීවීව ෙදනවා නම් අපි කැමතියි
කියලා. ඒක ෙහට අනිද්දා කියාත්මක ෙවනවා. අපි කැමතියි
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කරන්න. විපක්ෂෙය්
ඉඳලා ෙනොෙවයි, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලාත් ඒ ටිකම කියනවා.
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ෙග්න්න අපි කැමතියි. ස්වාධීන
ෙපොලිස් ෙකොමිසම ෙග්න්න අපි කැමතියි. ස්වාධීන මැතිවරණ
ෙකොමිසම
ෙග්න්න අපි කැමතියි. අධිකරණය ස්වාධීන
ෙනොෙවනවාට අපි කැමති නැහැ. අපි කැමතියි, අධිකරණය
ස්වාධීන ෙවනවාට. බලන්න, අපි විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන කියපු ටික
අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා ඉක්මනින් කරන්න තමයි අවශ්ය කටයුතු
කර ෙගන යන්ෙන්. ඒක තමයි යහපාලනය. අද ජනතාවට ෙම්වා
ඇති ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් එක එක්ෙකනාට
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ෙපෞද්ගලික මට්ටමින් උදව් කළා. ෙකෝ ඡන්ද හම්බු වුණාද?
මන්තීවරෙයක් කියනවා මා දැක්කා, "ඡන්ද පණස් ලක්ෂ ගණනක්
ගත්තා, ෙපොඩි ගණෙනන් ගිෙය්, ඊළඟ සැෙර් ඕවා ෙවනස්
ෙවනවා" කියා. ඒවා සිහින. 2005 වර්ෂෙය්දී අපිත් ඔෙහොම
හිතුවා. 2005 මැතිවරණෙය්දී උතුෙර් ෙදමළ ඡන්ද අෙප් පක්ෂයට
දාන්නට දුන්ෙන් නැහැ. එල්ටීටීඊ සංවිධානයත් එක්ක එකතු ෙවලා
ගිවිසුම් ගහලා ඔක්ෙකොම බ්ෙලොක් කළා. ෙදමළ ඡන්ද නැතිව අපි
ලක්ෂ 47ක් ගත්තා. අපි තව ඡන්ද හැත්තෑ දාහක්, අසූ දාහක්, අනූ
දාහක් ගත්තා නම් අපිට 2005 ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය
කරන්න තිබුණා. අපිත් එදා හිතාෙගන හිටියා, වැඩි කල් යන්නට
ඉස්ෙසල්ලා ආණ්ඩුවක් හදන්න පුළුවන් ෙව්වි, ෙපොඩි
ගණෙනන්ෙන් ගිෙය් කියලා. එෙහම
නැහැ ෙද්ශපාලනය.
ෙද්ශපාලනය ගැන දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ඡන්ද හම්බු
වුණා තමයි. ඒ හම්බු වුෙණ් ජාතික රූපවාහිනිය, ITN එක,
ෙපොලිසි තියාෙගන, බඩු ෙබදලා, ෙම් ඔක්ෙකොම සංදර්ශන දාලා.
දැන් අෙප් අගමැතිවරයා, අපි පත් කරපු ජනාධිපතිවරයා, අෙප්
ඇමතිවරු, අෙප් මාධ්ය ඇමති, අෙප් ෙපොලීසිය භාර ඇමති, අෙප්
අධ්යාපන ඇමති, අෙප් මුදල් ඇමති කියන ෙම් වැදගත්ම
සන්ධිස්ථාන ටික අපටයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම්වා ෙදනවාද? අපි
ජනතාවට ෙමච්චර සහන ෙදද්දී, ෙම්ක ජනතාවාදී ආණ්ඩුවක්
ෙවද්දී ඊළඟ මැතිවරණයට ගියාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා
බලන්නෙකෝ. ඒක ෙනොෙවයි. දැන් ජනතාව කියනවා, "අපි ෙම්වා
දැන ෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙන්" කියා. ඇයි ෙමෙහම කරන්ෙන්
කියා අෙපන් අහනවා. ඇත්තටම අපි ෙහොඳ වැඩියි. අපි ළඟ
තිෙබන files ගත්ෙතොත්; අපි ළඟ තිෙබන ෙචෝදනා ගත්ෙතොත්
සමහරවිට තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන් නැති අය ඇතුෙළේ
ඉන්නවා. හැබැයි, අෙප් තිෙබන වැදගත්කමට, අපි යහපාලනය
අනුව කටයුතු කරන නිසා අෙප් පළිගැනීම නැහැ. අපට තිෙබන
පශ්නය ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළ, ජනතාවෙග් මුදල් කාබාසිනියා
කළ එක විතරයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ පිළිගන්නවා
ඇති, පසු ගිය ආණ්ඩුවම බලයට පත් වුණා නම් ෙම් වන විට
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ෙම්කට
විරුද්ධ වුණු අය කී ෙදනකුට අද ෙමෙහම ඉන්න ලැෙබනවාද
කියා. පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව කියා කළ ආකාරය ගැන අර
හිටපු මර්වින් සිල්වා ඇමතිවරයා සාක්ෂි සහිතව ඔප්පු කරන්න
files ටික ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එතුමා ලසන්ත විකමතුංග
මැතිතුමාෙග් ඝාතනය ගැන බය නැතිව කියනවා. සමහර
මාධ්යෙව්දීන්ෙග් ඝාතන ගැන කියනවා. මෙහේස්වරන් මැතිතුමාෙග්
ඝාතනය ගැන කියනවා. ඉතින්, අපි ෙම්වා එළියට දැම්ෙමොත් ඔප්පු කෙළොත්- ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
ඒ නිසා අපි කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් කළ ෙද්වල් පටිසන්
දීලා ඒවාෙය් පතිවිපාක තමයි ෙම් භුක්ති විඳින්ෙන් කියා. ඒ නිසා
විපක්ෂෙය් හිටියත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් හිටියත් අපට දරන්න පුළුවන්
විධියට ජීවත් ෙවන්න; ඒ වාෙග්ම කාටවත් කරදරයක් ෙනොවන
විධියට ජීවත් ෙවන්න; හැමදාම බලෙය් ඉන්ෙන් නැහැයි කියා
හිතලා ජීවත් ෙවන්න අපි දැන ගන්න ඕනෑ. අපි නම් එෙහම තමයි
ජීවත් වන්ෙන්.
රාජ්ය ආයතනවල ෙහොරකම් ෙසොයන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව්,
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව තිෙබනවා; COPE එක
තිෙබනවා. අපි පැහැදිලිව කියනවා COPE එෙක්, රජෙය් ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති විධියට දමන්න ඕනෑ නම් යූඑන්පී
එෙකත් ෙනොවන, අෙප් කිසිම සම්බන්ධයක් නැති ෙකෙනක්,
එක්ෙකෝ ෙජ්වීපී ෙවන්න පුළුවන් ඕනෑ ෙකනකුට ඒවාෙය්
සභාපතිකම් ගන්න කියා. එතෙකොට ෙම්ක ෙහොඳට balance
ෙවනවා. අෙප් ආණ්ඩුෙවත් ෙමොනවා ෙහෝ වරදක් තිෙබනවා නම්

619

2015 ෙපබරවාරි 06

එතැනින් එකපාරටම අහු ෙවනවා. පසු ගිය ආණ්ඩුව වාෙග්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් න්යාය පතය කල් දමලා, එෙහම නැත්නම් සැසි
වාරය කල් දමලා ෙහොරු, ෙහොර රාජ්ය ආයතන ආරක්ෂා කරන්න
අපි කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙමන්න ෙම්කයි ෙවනස. ඒක තමයි, අෙප් ෙවනස, ෙම් ආණ්ඩුෙව්
ෙවනස. ඒ නිසා අපි කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් ඔය ලක්ෂ ගණන්
ගත්තා කියලා කියන ඒවා බාෙගට කාලක් බහිනවා කියා. අඩිය
අඟලට තද ෙවනවා. ඊළඟ මැතිවරණවලදී බලන්න. ඒවායින්
ජනතාවට වැඩක් නැහැ. දැන් ජනතාවට ෙපෙනනවා නිදහස
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද; මාධ්ය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා. පාරවල
ෙකොච්චර cut-outs ගැහුවාද? ෙකෝ දිනුවාද? අපි cut-outs ගැහුවාද?
අපි posters ගැහුවාද? ජනතාවෙග් හදවතට කථා කළ එක විතරයි
අපි කෙළේ. අපි ඔක්ෙකොම එකතු වුණා. දැන් කියනවා, සිංහල
ෙබෞද්ධ කියා. අපිත් ෙහොඳ සිංහල ෙබෞද්ධෙයෝ ෙන්. ෙම්ෙක්
සෑෙහන සිංහල ෙබෞද්ධෙයෝ හිටියා. 2005 මැතිවරණෙය්දී ෙදමළ
ඡන්ද ඔක්ෙකොම නවත්වලා රාජපක්ෂ මහත්තයා ජයගහණය කළා.
එතෙකොට ෙමොනවා ෙහෝ කිව්වාද? එතෙකොට කිව්වාද ෙම් රෙට්ම
ඡන්ද වැෙටන්න දුන්ෙන් නැහැයි කියා. ඒ නිසා ෙම්වා හිෙත්
අමාරුවට කියන කථා. ෙම්වා කර ගන්න බැරිව කියන කථා.
සමහර ඇමතිවරු ඉන්නවා, ඒෙගොල්ෙලෝ අපට සහෙයෝගය ෙදන
අය ෙනොෙවයි. දැන් ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා සභාග රජයක් විධියට
යන්න අපි ලැහැස්තියි. ඒ සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැති අයත් තවම
වාහන භාර දීලාත් නැහැ. මෙග් දිස්තික්කෙය් හිටපු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිවරෙයක්ට වාහන හයක් තිෙයනවා. ෙම් දින 100 වැඩ
පිළිෙවළ ෙගන යන්න ඒෙගොල්ෙලෝ අපට සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්ත්
නැහැ. හැබැයි, වාහන හය භාර දීලත් නැහැ. ලජ්ජයි. ඒ බලය
අතහරින්න බැරිකම.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)
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හැෙමෝටම පැහැදිලියි ෙන්. අෙප් රෙට් කුමන ෙහෝ ජාතියකට,
කුමන ෙහෝ ආගමකට ආදරයක් තිෙබන හැෙමෝටම පැහැදිලියි අපි
යන ගමන් මාර්ගය. ඒ නිසා අඩුම තරමින් අපිත් එක්ක අත්වැල්
බැඳ ගන්න.
විවිධ ෙචෝදනා කරමින්, අෙප් නිහතමානීකම නිවටකම කියා
හිතමින්, අපිත් සමඟ එකට හිටපු සමහර අයෙගන් පළි ගැනීෙම්
ෙච්තනාෙවන් අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට කරදර ෙනොකරන නිසා, අපි ඒ
අයට අවශ්ය ෙද්වල් ටික නීත්යනුකූලවම ඔප්පු කර ගන්න ඉඩ දීලා
තිෙබන නිසා, පසුගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව කළා වාෙග් තරහ වුණාම
ඒ තරහ, ෛවරය පිරිමසා ගන්න අෙප් බලය පාවිච්චි කර කටයුතු
කරන්ෙන් නැති නිසා, ඒක නිහතමානීකම නිවටකම කියා
හිතන්ෙන් නැතිව, අඩුම ගණෙන් ෙම් පැවති තත්ත්වය පිළිබඳව
ෙත්රුම් අරෙගන ඉදිරිෙය්දීවත් එකට එකතු ෙවලා යන්න පුළුවන්
විධියට කටයුතු කරන්න කියා මම කියනවා.
ඔබතුමන්ලාට ෙම් පඩිසන් දීලා තිෙබන්ෙන් දිට්ඨධම්ම
ෙව්දනීය කර්මය. ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත් පසුගිය
කාලෙය් ෙම් ෙද්වල්ම කළා. නමුත් අපි එෙහම කෙළේ නැහැ. දැන්
ඒක පඩිසන් දීලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙමෙහම ෙවලා. අද ඒ
පක්ෂෙය් නායකෙයක් නැහැ. සමහර අය අපි පත් කරපු
ජනාධිපතිවරයා වැඳ පුදා ගන්නවා. ඒ ජනාධිපතිවරයා අෙප්
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා කියා දැන් විපක්ෂෙයන් කියනවා. එෙහම
කිව්වාට අපිට කමක් නැහැ. ඒෙක් වරදක් නැහැ. නමුත් පහුගිය
කාලෙය් එතුමාට කරපු අපහාස දිහා බලන්න. ''හිටන්, හිටන්''
කියා අපහාස කළා. තව කියන්න පුළුවන් ඔක්ෙකෝම කිව්වා.
අෙන්, අපිට නම් බැහැ, එෙහම අපහාස කරලා ඔය විධියට කථා
කරන්න. මන්තීකම නැතිෙවලා ෙගදර හිටියත් අපිට නම් එෙහම
කරන්න බැහැ.
ජනාධිපතිතුමාව වැඩිෙයන්ම විෙව්චනය කළ
මිනිස්සු අද ජනාධිපතිතුමාව වැඩිෙයන්ම වර්ණනා කරනවා.

ඔබතුමන්ලාට ගන්න පුළුවන් ෙන්.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා)

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ඔව්, ඉදිරිෙය්දී අපි ගන්නවා. හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, අපි දැන්
ඒවා ගන්න තීරණය කර තිෙබනවා. ෙමොකද, අපි බැලුවා එතුමා
අපට දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යන්න සහෙයෝගය ෙදන ෙකෙනක්ද
කියා. බැලුවාම ලැයිස්තුෙවත් එෙහම නැහැලු. ඒක මම අද තමයි
දැන ගත්ෙත්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාම
දන්නවා ෙන් දින 100ට සහෙයෝගය ෙදන මන්තීවරු පමාණයක්
ඉන්නවා කියා. [බාධා කිරීමක්] එෙහම සහෙයෝගය ෙදන්න
ෙකොටසක් ඇවිල්ලා සිටිනවා ගරු මන්තීතුමනි. ඒක අපි පිළිෙගන
තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් සුළුතරයයි ඉන්ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුව හදන
ෙකොට ෙකොච්චර ෙද්වල් කිව්වාද? හදන ෙකොට ෙනොෙවයි,
මැතිවරණ
ව්යාපාරෙය්දී
ෙකොච්චර
ෙද්වල්
කිව්වාද?
කථානායකතුමාෙග් නිල නිවෙසේ පැවැති ෙභෝජන සංගහය දවෙසේදී
හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු අපි කණ්ඩායම එකතු ෙවලා ඉන්න
ෙවලාෙව් අෙප් හිටපු අලුත්ගමෙග් ඇමතිතුමා කිව්වා, "මෙග්
ෙගදර ෙකෙනක්වත් ගත්ත ඒවා දුන්ෙන් නැති ෙකොට ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය කෙළොත් ෙම්වා ෙදයිද" කියා.
එතුමා අපූරුවට කියපු ෙද් බලන්න.
අවුරුදු හය, අවුරුදු පහ දක්වා ෙනොෙවයි, අවුරුදු හතර දක්වා
අඩු කරන්න එතුමා තීරණය කළා. එතුමා නැවත වරක්
ජනාධිපතිවරණයකට තරග කරන්ෙන් නැහැ කියා තීරණය කළා.
ෙමන්න බලන්න නායකයින්. ෙම්කයි ෙවනස. ඒ නිසා ෙම්වාට
ෙචෝදනා කරමින් ඉන්ෙන් නැතිව ෙම් ෙවනස ෙත්රුම් ගන්න. අපි
ෙමොකක්ද කරන්න හදන්ෙන් කියා ෙත්රුම් ගන්න. ෙම්ක

ෙම් කුණු ෙවච්ච, පිළුණු ෙවච්ච, වල් වැදිච්ච ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතිය ෙවනස් කරලා, අපි ඔක්ෙකෝම අත්වැල් බැඳ ගනිමු
ෙහොඳ ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න. ෙම් රෙට් ජාතික
පතිපත්තියක් ඇති කර දියුණු රටවල ෙද්ශපාලනය කරනවා වාෙග්
අඩුම ගණෙන් පියවෙරන් පියවර ෙගෙනන්න අපි ඔක්ෙකෝම
එකතු ෙවලා කටයුතු කරමු කියා තමුන්නාන්ෙසේලාට ආරාධනා
කරමින් මම නවතිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Thilanga Sumathipala.
You have eight minutes. Before he starts, will an Hon.
Member propose the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
to take the Chair?
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

I propose that the Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
do now take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு )தி மதி) ஸ்ரீயாணி
விேஜவிக்கிரம அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair,
and THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න.
[අ.භා.5.34]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය!
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කර
තිෙබන අවස්ථාවක වචන ස්වල්පයක් එකතු කරන්නට ලැබීම
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අධ්යාපන අමාත්ය ගරු අකිල
විරාජ් මැතිතුමා මට කලින් කථා කළා. මම බලා ෙගන හිටියා,
අෙප් අධ්යාපන අමාත්ය අකිල විරාජ් මැතිතුමා අධ්යාපනය
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවා ෙහෝ පකාශයක් කරයි කියා. එතුමා මුළු
ෙවලාවම ගත්ෙත් ෙද්ශපාලන කථාවක් කරන්න. හිටපු රජය සහ
හිටපු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් කියාදාමයන් සම්බන්ධෙයන් කථා
කළා මිසක්, අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ඊළඟ පරම්පරාවට
ෙමොනවා ෙහෝ ෙදයක් එකතු කරලා ෙමවර අය වැෙය්දී
අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ෙමෙහම ෙද්වල් කළා, ඉදිරිෙය්දී
ෙමෙහම ෙද්වල් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා කියා යමක්
කියයි කියලා මම බලාෙගන හිටියා. මම කනගාටු ෙවනවා, මා
මිත අකිල විරාජ් අධ්යාපන ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාව අරෙගන මඩ
ගැසීම සඳහා පමණක් ෙයොමු කරපු එක ගැන. ෙමොකද, අධ්යාපන
ඇමතිතුමා කියන තනතුර ෙදස අෙප් මුළු රටම බලාෙගන සිටිනවා.
එම නිසා ඔබතුමා කරපු ඒ කාර්යය කරන්න පසුෙපළ
මන්තීවරෙයක් ෙයොදා ගන්න කියා මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී
ඔබතුමන්ලා ෙම්ෙක් පසුබිම ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. පසු ගිය
කාලෙය් ජනාධිපතිවරණයක් තිබුණා. ජනාධිපතිවරණෙය්දී ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළා.
ඒකට ගරු කර බහුතර බලයක් තිෙබන හිටපු රජය ඒකට ඉඩ
දුන්නාම ඒෙකන් ඇති ෙවච්ච තත්ත්වය මත තමයි රජයක්
අලුෙතන් බිහි ෙවන්ෙන්. අතුරු අය වැයක් තුළින් තාවකාලිකව
ෙම් රෙට් ජනතාව දිනවන වැඩසටහනක් තමයි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කරන ලද පතිපත්ති මාලාෙව්
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයන්, ෙනොෙයකුත් ෙපොෙරොන්දු මත ඒ ඒ
ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීම් යනාදී වශෙයන් සඳහන්ව තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් කාලය පාවිච්චි කරෙගන එක්සත් ජාතික පක්ෂය
ෙද්ශපාලන කර්තව්යයක් සඳහා සම්පූර්ණෙයන්ම උත්සාහ
ගන්නවා නම්, අතුරු අය වැය සහ තමන්ෙග් ඒ කර්තව්යයන්
කරන්න උත්සාහ ගන්නවා නම් අනික් අය ඇස් වසාෙගන
ෙනොසිටින බව ඔබතුමන්ලා ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ඒ අයටත්
අවෙබෝධයක් තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා
ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් නායකත්වයට අපි බෙලන් ෙගනත් වාඩි කෙළේ නැහැ.
එතුමා කිව්වා, එතුමාට පක්ෂෙය් නායකත්වය ඕනෑය කියලා.
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එතුමා CC එකට ඇවිල්ලා කථා කරලා, එකඟ ෙවලා ෙබොෙහොම
ෙගෞරවෙයන්, ආදරෙයන් පක්ෂය ෙගොඩ නැඟීමට අවශ්ය
වගකීමත් එක්කයි සභාපතිත්වය ගත්ෙත්. ඒ සභාපතිත්වය එක්ක
තමයි අප වැඩ කරන්ෙන්. අෙප් පක්ෂය පජාතන්තවාදී පක්ෂයක්.
එම නිසා තමයි සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියට පසුව
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එන්ෙන්; චන්දිකා මැතිනියට
පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එන්ෙන්; මහින්ද රාපක්ෂ
මැතිතුමාට පසුව දැන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා එන්ෙන්.
එෙසේ එන ෙද්ශපාලන නායකත්වයත් සමඟ ෙවනසක් කරන්න
පුළුවන් පජාතන්තවාදී පක්ෂයක්, අෙප් පක්ෂය. 27 වතාවක්, 28
වතාවක්, 29 වතාවක් ෙනොෙවයි 30 වතාවක් පැරදිලාත් නායකයා
ෙවනස් කර ගන්න බැරි පක්ෂයක් වාෙග් ෙනොෙවයි, අෙප් පක්ෂය.
අෙප් නායකත්වය තුළ පජාතන්තවාදය තිෙබන පක්ෂයක්, අෙප්
පක්ෂය. මම ඒ ගැන තවදුරටත් කථා කරන්න කැමැති නැහැ. අපි
සංහිඳියාවකින් යුතුව අවංක ෙච්තනාෙවන් ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාට
උදව් කරන්ෙන් ජනතාව දිනවන වැඩසටහනකටයි. අපි ජනතාව
දිනවන වැඩසටහන ගැනයි කථා කරන්ෙන්. ඒ ෙවනස්කම් ටික
ගැන, බලාෙපොෙරොත්තු වන අෙප්ක්ෂාවන් ගැනයි කථා කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙසොයා ගත් ෙසොරකම් තිෙබනවා නම්, වැරදි
වැඩ කළ අය සිටිනවා නම් ඒ අයට දඬුවම් කරන්න. ඒ අය
සම්බන්ධව හරියාකාරව කියාත්මක ෙවන්න. නමුත් ෙද්ශපාලන
හස්තයක් අතට ලැබුණාය කියලා පළි ගැනීෙම් ෙච්තනාෙවන්
කියාත්මක ෙවන්න එපා. අපි ෙම් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පක්ෂෙය් නායකයා වන අගමැතිතුමා එක්ක, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමා එක්ක ෙබොෙහොම ෙහොඳ සංවාදයක, සාකච්ඡාවක
ඉන්නා ෙව්ලාවක් ෙම්. මම ඒ ගැන මතක් කරන්ෙන්, ඒක අතිශය
වැදගත් නිසායි. ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙය්
වැදගත් කරුණු ෙදකකට වඩා සාකච්ඡා කිරීමට මට ෙව්ලාවක්
නැහැ.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය
වැෙයන් රාජ්ය ආෙයෝජන - public investment - යටෙත් යටිතල
පහසුකම් - infrastructure - සඳහා පාග්ධන වියදම් හැටියට ෙවන්
කර තිබුණු රුපියල් බිලියන 576ක මුදල ෙමම අය වැෙයන්
රුපියල් බිලියන 399 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා; රුපියල්
බිලියන 177ක් අඩු කර තිෙබනවා. පාග්ධන වියදම් කියන්ෙන්
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් රෙට් කියාත්මක ෙවන යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය කරන යන්තණය. එම නිසා යටිතල පහසුකම් සඳහා
ලබා දී තිෙබන පාග්ධන මුදල අඩු කිරීෙමන් ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට්
ඉංජිෙන්රු අංශය, කර්මාන්ත අංශය යනාදී සියලු අංශ කඩා ෙගන
වැටීමයි. රෙට් ෙම් අංශ තුළ අවුරුද්දකට අඩුම ගණෙන් ලක්ෂ
පහමාරක, හයක පමණ ෙසේවක සංඛ්යාවක් වැඩ කරනවා.
රුපියල් බිලියන 177ක් -සියයට 27ක්, සියයට 28ක්- අඩු කළාය
කියන්ෙන් අඩුම ගණෙන් අසූදහසක්, ලක්ෂයක් අතර පමාණෙය්
පිරිසක් ෙම් අවුරුද්ෙද් රක්ෂාවලින් එළියට යනවා කියන එකයි.
දූෂණය, වංචාව ගැන කථා කරනවා. හැබැයි, යටිතල
පහසුකම්වලට, සංවර්ධනයට ෙවන් කර තිබුණු පාග්ධන මුදල අඩු
කිරීම නිසා ඒ තුළින් ෙවන හානිය බලන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්
පසු ගිය කාලෙය් ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන කථා කළා. මුහුද ෙගොඩ
කර ඉදි කරන Port City එක වහනවා; ඒක වංචාවක්; චීනය
එළවනවා; ලංකාව චීනකරණය ෙවලා කියලා කිව්වා. නමුත් ඊෙය්
ෙමොකද වුෙණ්? ඊෙය් කැබිනට් තීන්දුවක් ගත්තා, චීනයත් එක්ක
Port City එෙක් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යන්න. හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් රජයට කළ ෙලොකුම
ෙචෝදනාව තමයි, Port City එක සම්බන්ධ ෙචෝදනාව. දැන් Port
City එක ඉවත් කළාද? චීනය එෙළව්වාද? මිනිසුන්ට ඒ වාෙග් ගල්
පැෙළන ෙබොරු කිව්වා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ෙවනකල්
බලයට ඇවිල්ලා නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ජයගහණය කළා. මිනිසුන්ට අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. අඩුම
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ගණෙන් ෙම් දින සියය තුළවත් ෙබොරු සියයක් කියන්න එපා.
ෙමොකද, මිනිසුන් දන්නවා, අප ලබා දීපු බලය අරෙගන
තාවකාලිකවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාලනය ෙගන යන්ෙන්
කියන එක. ඒ කියපු ෙබොරු දැනුත් ඔප්පු ෙවනවා. දිනපතා
ෙබොරුෙවන් ෙබොරුව, ෙබොරුෙවන් ෙබොරුව කියලා පතිපත්තිමය
වශෙයන් ෙබොරු හසුවී ෙගන යනවා.
මීට අමතරව අද ෙපෞද්ගලික අංශය දිහා බැලුවාම, ෙටලිෙකොම්
කියන industry එක, එෙහම නැත්නම් ජංගම දුරකථන අංශය
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැෙටන අය වැයක් ෙම්ක. බලපතලාභී
ජංගම දුරකථන කියාකරුවන්ට රුපියල් මිලියන 250ක බද්දක්
ෙගවන්න කියනවා; ලාභෙයන් සියයට 25ක් ෙගවන්නත් කියනවා.
ෙම් අය ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට යන්ෙන් පසු ගිය අවුරුදු හතර,
පහක වාර්තා අරෙගනයි. ඉදිරි අවුරුදු තුෙන් කරන්න තිෙබන වැඩ
- projections - ෙමෙහමයි කරන්ෙන් කියලා තමයි ඒ අයෙග්
සම්පූර්ණ ශක්යතා වාර්තා ෙදන්ෙන්. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්
වැඩිපුර රුපියල් බිලියන 50, 100 ළඟ තබා ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ,
ෙම් ආණ්ඩුවට ෙගවන්න. දැන් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ
ෙටලිෙකොම් අංශෙය් ඒවා දිනපතා රුපියල් ෙදක, තුනකින් පහත
වැෙටනවා. එතෙකොට ෙම් ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළන් සියලු අය
ගැලෙවනවා. එතෙකොට පාග්ධනය විධියට යට කළ මුදල් ටික
සම්පූර්ණෙයන් වැෙටනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් ලබා ෙදන්න.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආර්ථිකය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා ෙගන
වැෙටනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් මිනිසුන් විශාල පමාණයකට ලක්ෂ ගණනකට- රක්ෂා ලබා ෙදනවා. අප කියාත්මක කළ දීර්ඝ
කාලීන වැඩසටහන එෙහන් ෙමෙහන් කපා අලවා ෙමය ඉදිරිපත්
කළත්, ෙම්ක අය වැයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය වැය දර්ශනයක්
නැති අය වැයක්. හැබැයි, අපි ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට දින සියය තුළදී ෙමය කඩාකප්පල්
ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම්කට විරුද්ධව ඡන්දයක් ෙදන්න
අෙප් අරමුණක් ෙහෝ අදහසක් නැහැ. හැබැයි, පතිපත්තිමය
වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා සමඟ එකඟ ෙනොෙවන්න අපට
අයිතියක් තිෙබනවා. කීඩාව පිළිබඳව මම එක ෙදයක් කියන්න
ඕනෑ. මම අවුරුදු ගණනාවක් ලංකාෙව්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමා කාලය
වැඩිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් කාරණය කියලා මා
කථාව අවසන් කරනවා.
කීඩා පරිපාලන ක්ෙෂේතෙය් අවුරුදු ගණනාවක්
හිටපු
ෙකෙනක් නිසා මා දන්නවා, කීඩාව ජාතික වශෙයන් රට පුරා
පචලිත කරන්න අපට නාළිකාවක් අවශ්ය බව. ඒ නාළිකාව ITN ද,
ජාතික රූපවාහිනියද කියලා අපට පශ්නයක් නැහැ. ජාතික
නාළිකාවකින් ෙහෝ කීඩාව ෙපන්නුෙවොත් තමයි ගෙම් ඉන්න
අහිංසක දරුවන් අතරත් කීඩාව පචලිත ෙවන්ෙන්; දැනුම
ලැෙබන්ෙන්. CSN ආයතනය සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි පශ්නයක්
තිෙබනවා නම්, ඒක විසඳා ෙගන ඒ අයත් එක්ක ගනු ෙදනු
කරන්න. නමුත් අපට කීඩාව නරඹන්න තිෙබන අයිතිය, අවස්ථාව
නැති කරන්න එපා. ෙමොකද, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අපට
නැති ෙවලා යනවා. මුහුණ ඇදයි කියලා නහය කපා ගන්නවා
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වාෙග් Rs. 1 billion බදු මුදලක් CSN එකට දාන එක ෙනොෙවයි
පශ්නය. ලංකාෙව් ෙමොන නාළිකාවද කීඩාව ෙපන්වන්න
සම්පූර්ණෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්, ඒ කටයුත්ත
කරුණාකරලා කරන්න. ෙවනම නාළිකාවක් කීඩාව ෙවනුෙවන්
සම්පූර්ණෙයන් ෙවන් කරන්න. ඒක රජෙය් නාළිකා වන ජාතික
රූපවාහිනිය ෙහෝ ITN ෙවන්න පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

CSN එක හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පුතාෙග් නාළිකාව කියලා
ඒෙකන් පළිගන්න ගිහින් අෙප් ෙපේක්ෂකයන්ට අසාධාරණයක්
කරන්න එපා. [බාධා කිරීම්] එතුමාෙග් කියලා ඔබතුමන්ලා
කියනවා ෙන්. මම කියන්ෙන්, ෙපේක්ෂකයන් ගැන හිතන්න; ඒ
කාරණය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලායි. ඒකට අෙප්
ජාතික නාළිකා වන රූපවාහිනිය, ITN එක ෙවන්න පුළුවන්.
කීඩාව නරඹන්න, කීඩාව පචලිත කරන්න කීඩාව ෙවනුෙවන්
ෙවනම නාළිකාවක් ෙවන් කරන්න. නැත්නම් අෙප් රට පුරා ඉන්න
කීඩාවට දක්ෂ දරුවන්ෙග් තාක්ෂණ දැනුම වර්ධනය කිරීෙම්
හැකියාව නැති ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම්
අවස්ථාව මට ලබා දීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා.
[අ.භා 5.43]

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, වර්තමාන රජය ඉදිරිපත්
කළ අතුරු අය වැය සම්බන්ධව විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ
ගැන වචන කීපයක් ෙහෝ කථා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන
මම සතුටු වනවා. ඒ ගැන ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වනවා.
රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග් අවධානය විශාල වශෙයන් ෙයොමු
වුණු අය වැයක් හැටියට අපි ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න ඕනෑ. ෙම්
අය වැය තුළින් කියැෙවන කරුණු දිහා බැලුවාම රෙට් ජනතාවට
විශාල සහන ලබා ෙදන අය වැයක් බවට වර්තමාන රජය ෙම් අය
වැය ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒ අතරින් බඩු මිල අඩු කිරීම ගත්තාම,
ෙම් රෙට් ජනතාව දිනපතා පාවිච්චි ෙනොකරන -පරිෙභෝජනය
ෙනොකරන- ෙද්වල්වලට පමණක් විශාල අඩු කිරීමක් සිදු කර
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි විෙශේෂෙයන්ම
මතක් කරන්න ඕනෑ ෙම් අය වැය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙයන්
ඉදිරිපත් කළත් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, එකඟතාව මත ඉදිරිපත් කළ අය
වැයක් බව. ෙම් අය වැෙයන් රෙට් ජනතාවට වරපසාද ලබා
ෙදන්න යන නිසා අපි බහුතරයක් විපක්ෂෙය් හිටියත් දින 100
වැඩසටහනට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත අෙප්
කැමැත්ත, එකඟතාව ෙදන්න අපි තීන්දු කරලා තිෙබනවා. හැබැයි,
ෙම්ෙක් ෙපොඩි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, මාස තුනකට
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැෙය් ෙම් ෙදන සහන මාස තුනකට
ෙනොෙවයි, අවුරුද්දකට දික් කරන්න ඕනෑ. ඒ මම ෙපෞද්ගලිකව
හිතන ෙදයක්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට ගැටලුවක් මතු ෙවයි.
ෙමොකද, අෙපේල් මාසෙය් 23වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන්න
ඕනෑ. හැබැයි, ඒක තීන්දු කරන්ෙන් රෙට් ජනාධිපතිවරයා මිසක්
ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා ෙම්ක ෙම් අවුරුද්ද අවසාන
වනකම් අදින්න. ඇදලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් ජනතාවට
ෙදන්න පුළුවන් උපරිම සහන ෙදන්න.
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[ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා]

මසකට රුපියල් 10,000කින් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය වැඩි
කරන්න දැන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැෙයන් රුපියල් 3,000ක මුදලක් වැඩි
කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට යම් මුදලක් එකතු කරලා
ෙම් මාසෙය් ඉඳලා රුපියල් 5,000ක් ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ ජුනි මාසෙය් ඉඳලා ඉතුරු රුපියල් 5,000ත්
එක්ක රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න ලැහැස්ති කරලා තිෙබනවා.
රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු ලක්ෂ 13ත්, 15ත් අතර සංඛ්යාවකට මාසිකව
විතරක් රුපියල් 10,000ක් වැඩි කළාම රුපියල් බිලියන 15ක් රුපියල් මිලියන 15,000ක්- ෙවන් කරන්න ෙවනවා. අපි විශාම
වැටුප රුපියල් 2,500කින් වැඩි කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා තව
රුපියල් 1,000ක් ඒකට එකතු කළා.
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එකක මිල කමානුකූලව ෙඩොලර් 46 දක්වා අඩු ෙව් ෙගන ආවා.
එතෙකොට ෙම් සියයට 21 පතිශතය අනුව තමුන්නාන්ෙසේලා බස්
ගාස්තු සංෙශෝධනය හදා ගන්න. ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැදි
සංෙශෝධනයක්. රුපියල් නවයට තිබුණ ටිකට් එක රුපියල් අටට
අඩු වුණා. බස් මගිෙයක් රුපියල් 10ක් දීලා ටිකට් එක ඉල්ලුවාම
ටිකට් එක ෙදනවා. නමුත් ඉතිරි රුපියල ලැෙබන්ෙන් නැහැ. බස්
ගාස්තුව රුපියල් අට වුණාම, ඉතිරි රුපියල් ෙදක ලැෙබන්ෙන්ත්
නැහැ. රුපියල් 15ක් දීලා රුපියල් 13 ටිකට් එකක් ගත්තාම ඉතිරි
රුපියල් ෙදක ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එතැනදී ෙම් වාසිය ලැබුෙණ්
ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙනොෙවයි, ෙවන ෙකෙනකුට. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
බස්
ගාස්තු
සංෙශෝධනය
කිරීම
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය
මම ඒ වැඩි ෙවන මුදල කියන්නම්. රුපියල් 1,000ක් වැඩි
කෙළොත්, විශාම වැටුප ලබන 550,000ක් පමණ වන උදවියට
මාසයකට රුපියල් මිලියන 550ක් ෙවන් කරන්න ෙවනවා. අපි
ඒකට සතුටුයි. හැබැයි, මම මීට කලින් කිව්වා වාෙග් ඒක ෙම්
අවුරුද්ද අවසන් ෙවනකල්ම ෙගවන්න. අපට මැතිවරණයක් හදිසි
නැහැ. අපි අවුරුදු ගණනක් ෙම් රට පාලනය කළා. ෙම් රෙට්
ජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට වරමක් දුන්නා, ෙම් රෙට්
යහ පාලනය ඇති කරන්න. ඒකට හවුල් ෙවච්ච පක්ෂ හැටියට
ඔබතුමන්ලා ෙම් වර්ෂය තුළ ඒ යුතුකම ඉෂ්ට කරලා, ජනතාවට ඒ
වරපසාද ලබා දීලා, ජනතාව අතරට ගිහිල්ලා ඊළඟ අවුරුද්ෙද්
ජනවාරි ෙවනෙකොට මැතිවරණයකට එන්න. ඒ නිසා තාවකාලිකව
ෙදන ෙම් විසඳුම් ගැන අපට විෙශේෂ පැහැදිලිකමක් නැති බව
මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම මම කියන්න
ඕනෑ ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ගැන. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ආරම්භ කළා.
එදා ෙම් රෙට් දිළිඳු උදවිය දහඅට ලක්ෂයක්, දහනව ලක්ෂයක්
හිටියා. ඊට පස්ෙසේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
සමෘද්ධි ව්යාපාරයට රජෙය් මුදල් ෙවන් කරලා සමෘද්ධිලාභින්
දහහතර ලක්ෂයකට, පහෙලොස් ලක්ෂයකට අඩු කළා. මුළු රෙට්ම
ගත්ෙතොත් සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ සමෘද්ධිලාභීන් ලක්ෂ 16ක්
පමණ හිටියා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් රුපියල් 210 බැගින් සමෘද්ධි
ආධාර ලැබූ උදවිය 7,730 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම, රුපියල්
750 ගණෙන්, රුපියල් 1,200 ගණෙන්, රුපියල් 1,500 ගණෙන්
ආධාර
ලබන අය 118,795 ෙදෙනක් ගම්පහ දිස්තික්කෙය්
ඉන්නවා. වර්තමාන රජය මිලියන 261ක් ගම්පහ දිස්තික්කයට
ෙවන් කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. අපි අගය කරනවා. අපි සතුටු
ෙවනවා. සමෘද්ධි ආධාරය හැටියට රුපියල් 1,500ක් ලබපු
ෙකනාට අපි රුපියල් 3,000ක් දක්වා වැඩි කළා. ඒකට තවත්
රුපියල් 1,500ක් වැඩි කරලා රුපියල් 4,500ක් ෙදනෙකොට, ඒ
ආධාරය දිය යුතු උදවිය කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද? අපි ආධාර දීපු
උදවිය එතැනදී කපා හරිනවාද? එෙහම නැතිනම් තවත් ඒ මුදල
වැඩි කරනවාද? සමෘද්ධි ආධාර ලබන 118,795 ෙදනාෙගන් කී
ෙදෙනක් ඉවත් ෙවනවාද? ෙම්ක ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක්ද කියන
පශ්නය අපි අහනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මම ෙම් ෙවලාෙව් මතක්
කරනවා බස් ගාස්තුව ගැන. අෙප් රජය කාලෙය් මුලින්ම ඩීසල්
මිල රුපියල් තුනකින් අඩු කළා. රුපියල් 121 සිට 118 දක්වා පහත
දැම්මා. රුපියල් 118, නැවත 111ට ෙගනාවා. අෙප් ආණ්ඩුව
ෙවනස් වුණා. අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණාම, ෙම් රජය රුපියල්
111ට තිබුණු ඩීසල් රුපියල් 95ට ෙගනාවා. පතිශතයක් හැටියට
ගත්තාම දැන් සියයට 21කින් ෙතල් මිල බැහැලා තිෙබනවා. තව
පැත්තකින් ගත්තාම ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබොර ෙතල් බැරල්

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න. මට තව ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. මා ළඟ ඊට අදාළ
සම්පූර්ණ විස්තරය තිෙබනවා. මා එම ෙල්ඛනය හැන්සාඩ් ගත
කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ජනාධිපතිවරණෙය් දී අපට ඡන්ද පනස්හත් ලක්ෂයක්
ලැබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්ද හැටඑක් ලක්ෂයක් ලැබුණා.
අපි ඒක පිළිගත්තා; අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දුන්නා. හැබැයි,
ඔබතුමන්ලා මතක තබා ගන්න. යාපනෙය් දිස්තික්කෙයන්
174,000ක වැඩි ඡන්ද අරෙගන තමයි හංසයා දිනුෙව්. වන්නි
දිස්තික්කෙයන් 102,000ක් වැඩි ඡන්ද අරෙගන තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලා දිනුෙව්. සමස්ත ඡන්ද පතිඵලය අනුව හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඇතුළු අපි පැරදුෙණ් ඡන්ද
449,000කින්. ඒෙකන් අපට ෙපෙනනවා ෙනොකියා කියන ෙදයක්.
ඒ හරහා ෙම් රෙට් ෙබදුම්වාදය ඇති කරනවා කියන එක.
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්ද යහ පාලනය ඇති කරනෙකොට ෙම්
රෙට් ෙබදුම්වාදය නවත්වලා, ෙම් ඔක්ෙකොම එකම ෙව්දිකාවකට
ෙගනැල්ලා කථා කරන්න? නිදහස් උත්සවයට ටීඑන්ඒ
මන්තීවරුන් ෙදන්ෙනක් ගියා කියලා ටීඑන්ඒ මන්තී කණ්ඩායෙම්
ෙකොටසක් විෙරෝධය පෑවා. අවුරුදු හතලිස් ගණනක් ෙම් රෙට්
නිදහස ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ නැති උදවිය, මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ෙම් රෙට් යුද්ධය අවසන් කරලා ෙම් රෙට්
යහ පාලනය ඇති කරලා, ඊළඟ වැඩ පිළිෙවළ යනෙකොට තමයි
ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කෙළේ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

මන්නාරෙම් රදගුරු රායප්පු ෙජෝශප් පියතුමා සිරකරුවන්
නිදහස් කරන්නය කියලා කිව්වා. ඒකට අවුරුද්දක් කල් ඉල්ලුවා.
ෙමන්න එකඟතා. අපි ඒවා දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. අපි

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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තමුන්නාන්ෙසේලාට උදවු කරනවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කකුෙලන් අදින්ෙන් නැහැ. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය
ෙදනවා. හැබැයි, අපට ගහනවා; අපි ගුටි කනවා. අපට ඒවා ෙහොඳට
පුරුදුයි. ෙහට අනිද්දා ෙගෙනන විශ්වාස භංග ෙයෝජනාෙව්දී ඒ
අදාළ ඇමතිවරයාෙග් ඉතිහාසෙය් ඉඳලාම කථා කරන්නම්. එදාට
තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙත්රුම් ගනියි එතුමාත් එක්කද අපි ඉන්ෙන්,
යහ පාලනය කරන්ෙන්, නැත්නම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාට උදව් කරනවා ද කියලා.
අපි වග කීෙමන් ෙම් කාරණය කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවක් බිහි කරෙගන ෙමොකක්ද ෙම්
ෙනොකියා කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය්
සභාපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඉවත් කරන්න
කියලා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හැසිරීම ෙත්ෙරනවා. ෙම්වා
හැන්සාඩ්ගත ෙවනවා. අපි කථා කරලා එදාට කියන්නම් ෙමොකක්ද
වුෙණ් කියලා. ෙමොන ගැටලු වාද ෙභ්ද තිබුණත්, ඊළඟ
මැතිවරණෙය්දී අපි එක ධජයක් යටෙත් ඇවිල්ලා අෙප් ආණ්ඩුවක්
පිහිටුවනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා.

ඔබතුමියට ස්තුතියි.
[අ.භා.5.53]

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මා පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා, විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට මට ෙම් අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව. මම දැක්කා, කලින් විපක්ෂෙය් හිටපු ගරු
මන්තීතුමන්ලාෙග් හැසිරීම. කියමනක් තිෙබනවා, "මෙග්ම
කලිසම අෙග්ට ඇඳෙගන උජාරුවට යනවා" කියලා. ඒ වාෙග්
තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය අද ෙම් සභාෙව් කටයුතු කරන්ෙන්.
2015 වර්ෂයට අපෙග් රජය අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. දැන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 2015 වර්ෂයට අතුරු අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරලා ෙපොෙරොන්දු විශාල පමාණයක් ජනතාවට දීලා
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙවන ෙකොටත්
ඒ දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු කර ගන්න බැරිව තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය
ළතැෙවන්ෙන්. මම එකක් කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, අහගන්න. 2014 වර්ෂෙය් අය වැෙය්දීත්, 2015
වර්ෂෙය් අය වැෙය්දීත් අපි ඉදිරිපත් කළා, අර්තාපල් ෙගොවියාට
සහතික මිලක් දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්. රුපියල් 80ක සහතික මිලක්
ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අතුරු අය වැය ෙපොෙත්
17වන පිටුෙව් ෙම් කාරණාව ෙම් විධියට සඳහන් ෙවනවා:
"අර්තාපල් මිලදී ගැනීම සඳහා වූ සහතික මිල කිෙලෝවකට රුපියල් 80
දක්වා වැඩි කරනු ඇත. මීළඟ අස්වනු කාලෙය් සිට ෙමය කියාත්මක ෙව්."

මම ගරු මන්තීතුමන්ලාට කියන්න කැමැතියි, අද ෙවන ෙකොට
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් ඌව පරණගම, වැලිමඩ කියන මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසවල ෙගොවි ජනතාව අර්තාපල් අස්වැන්න ලබා ගනිමින්
සිටින බව. අද උෙද් මම ඒ ෙගොවිජන ෙසේවා මධ්යස්ථානවලට කථා
කරලා ඇහුවා, අද මිල කීයද කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, රුපියල් 60ත්, 65ත් අතර මිලකට තමයි අර්තාපල්
අස්වැන්න මිලදී ගන්න කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්. ඉතින් මම
ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ෙම් දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉටු
කරනවාද, කවදාද ඒ අර්තාපල් ෙගොවීන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 80ක
සහතික මිල ෙදන්ෙන් කියලා. ෙම් ෙවන ෙකොට ඌව පරණගම,
වැලිමඩ කියන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල විතරයි අර්තාපල්
අස්වැන්න ෙනළන්න ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන්. මම
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රාධකිෂ්නන් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් ඒ ගැන ඇහුවා. අෙපේල්
ෙවන ෙකොට තමයි නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් අර්තාපල් අස්වැන්න
එන්ෙන්.
අද ෙගොවියා අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ෙම් කාලෙය් වැඩිපුර
අස්වැන්නක් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන්ෙන් නැහැ. බීජවලට තමයි
අස්වැන්න වැඩිපුර තියා ගන්ෙන්. පසු ගිය කන්නෙය් අපි රුපියල්
80ට අර්තාපල් මිලදී ගන්න වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන
ෙකොට එවකට විපක්ෂෙය් හිටපු එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පළාත්
සභා, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය
කරලා කිව්වා, ''ෙකෝ අපට රුපියල් අසූෙව් සහතික මිල ෙදනවාද''
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ ෙවන ෙකොටත්
සෙතොස හරහා අපි රුපියල් 80ට මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් එය කඩාකප්පල් කරන්න
සැරසුණු ඒ උදවියට මම කියනවා, "දැන් පාරට එන්න, පාරට
බහින්න. ඇවිල්ලා අල ෙගොවියා ගැන කථා කරන්න" කියලා. ඒ
සහතික මිල හැකි ඉක්මනින් ලබා ෙදන්න කියලා මුදල්
අමාත්යවරයාට මම කියනවා.
ඒ වාෙග්ම, මිලදී ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක වුණත්, ඒ
කන්නෙය් අස්වනු ෙනළන කාලෙය් යම් අඩු පාඩුකම් විශාල
පමාණයක් තිබුණා. අපි සෙතොස හරහා අර්තාපල් මිලදී ගත්තත්
අපට නිසි ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒ අර්තාපල් ටික
විකුණා ගන්නට. එදා අපි රජයක් හැටියට පාඩු වින්දා. ඒ නිසා මම
ඒ ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාවට ෙයෝජනා කරනවා,
ෙද්ශීය අර්තාපල් ෙවෙළඳ ෙපොළට එන ෙකොට මාසයකට
ෙපරදීවත් ආනයනික අර්තාපල් සියල්ලම ෙගන්වීම තහනම්
කරන්න, ෙගන්වන්න එපා කියලා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානය අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ෙපොෙහොර සහනාධාරය දුන්නා, ෙගොවියා ෙවනුෙවන්. වී
ෙගොවියාට රුපියල් 350ටත්, අල ෙගොවියාට සහ එළවලු ෙගොවියාට
රුපියල් 1,250ටත් ෙපොෙහොර දුන්නා. අලුත් රජයත් දිගටම ෙම්
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙදනවාද, ෙම් කටයුත්ත දිගටම කියාත්මක
කරනවාද කියන එක මම අහන්න කැමැතියි. ෙමොකද, කිසි
ෙකෙනකු ෙම් වන තුරු ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තව
ෙයෝජනාවක් මම ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වන ෙකොටත් බීජ
අර්තාපල්වලට විශාල මුදලක් ෙගොවියා යට කරනවා. අෙප්
කරුපයියා ෙව්ලායුදම් රාජ්ය ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා, ඒ
පෙද්ශය නිෙයෝජනය කරන ඇමතිවරෙයකු හැටියට. අපි බීජ
නිෂ්පාදනයට පමුඛත්වයක් දිය යුතුයි. අපි රජයක් හැටියට පසු ගිය
කාලෙය් වැලිමඩ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් බීජ නිෂ්පාදනාගාර
ස්ථාපිත කළා. මම ෙයෝජනා කරනවා, අනිකුත් ආසනවල වාෙග්ම
ඌව - පරණගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්ත් බීජ නිෂ්පාදනාගාර
ස්ථාපිත කරලා ෙගොවියා ෙවනුෙවන් යම් සහනයක් ලබා ෙදන්න
කියලා.
කිරි ෙගොවියා ගැනත් කිව යුතුයි. ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය වුණු
කිරි පිටි පැකට් එෙක් මිල අද තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කරපු මිලටම
ලබා දීමට රජයක් හැටියට අපි පසු ගිය අය වැෙය්දී කටයුතු කරලා
තිබුණා. ආනයනය කරන කිරි පිටි පැකට් එෙක් මිල අපි අඩු කෙළේ
නැත්ෙත් ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්
හැටියටයි. අපි කිරි ෙගොවියාට කිරි ලීටරයකට ෙදන්න පුළුවන්
මුදල වැඩි කරලා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙද්ශීය කිරි ෙගොවියාට අවශ්ය
කරන පහසුකම් වාෙග්ම සම්පත් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. ෙම්
ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරියක් එදා ඒ ආනයනික
කිරි පිටි සම්බන්ධෙයන් ෙවෙළඳ දැන්වීමකට ෙපනී හිටියා. අද
සමාජ ෙසේවිකාවක් හැටියට, ඇමතිතුමියක් හැටියට ඉන්න
එතුමියෙගන් මම අහනවා, ෙද්ශීය වශෙයන් අෙප් කිරි ෙගොවියා
ආරක්ෂා කරන්න නම් එදා ඔබතුමිය කිව්ව කාරණයමද අදත්

පාර්ලිෙම්න්තුව

629
[ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා]

කියන්ෙන්, එෙහම නැත්නම් අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය වන කිරි පිටි
පැකට් එක ගැන කථා කරනවාද කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙම්
ගරු සභාවට කියන්න කියලා මම එතුමියෙගන් ඉල්ලීමක්
කරනවා.
පාසල් ගැනත් අද අපි කථා කරන්නම ඕනෑ. මහින්ෙදෝදය
විද්යාගාරත් එක්ක පාසල් දාහක් ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන ෙකොට
සමහරු ඊර්ෂ්යාෙවන්, ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් ඒ දිහා බැලුවා.
බදුලු දිස්තික්කෙය් ඌව - පරණගම ආසනය ෙගොවි ජනතාව
නිෙයෝජනය වන ආසනයක්. මම උදාහරණයක් හැටියටයි ඒ
ආසනය ගැන කියන්ෙන්.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මන්තීතුමා.
[අ.භා. 6.01]

කාලයක්

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(The Presiding Member)

විනාඩියක

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(மாண் மிகு ந

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

තව

අධ්යාපනයක් ලබන්න පුළුවන් වාතාවරණය හදලා ෙදන්න
කියලායි. මම ෙම් අවස්ථාෙව් ඒ ඉල්ලීමත් කරමින් මට අවස්ථාව
ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමියටත් ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය
ඔබතුමාට
මන්තීතුමනි.
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තිෙබන්ෙන්

ගරු

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජනාධිපතිවරණයට ෙපර
තිබුණු අවසාන සැසි වාරෙය්දී මම පකාශ කළා,
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ නියත වශෙයන්ම අපි ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් වාඩි ෙවනවාය කියලා. ඒ විධියටම අද ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු විධියට පථම වතාවට මට සභාව
අමතන්න ලැබීම පිළිබඳව මම සතුටු ෙවනවා.

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

ආසනයකට පාසල් පහක් වශෙයන් මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර
සහිත පාසල් දාහක් ෙම් රෙට් හැෙදන ෙකොට ඒ ෙගොවි අම්මා
තාත්තාෙග් දරුවාට ඒ පාසල්වලට යන්න පුළුවන් වන විධියට අපි
ඒ පාසල් සංවර්ධනය කළා. මම නව අධ්යාපන ඇමතිතුමාට ෙම්
අවස්ථාෙව් දී ෙම් කාරණය පිළිබඳව පකාශ කරනවා. අපි පාසල්
පහක් සංවර්ධනය කරන්න සැලසුම් කළා. නමුත් එදා විපක්ෂෙය්
සමහරු එකතු ෙවලා උද්ෙඝෝෂණය කරලා, මෙග් ආසනෙය්
ජාතික පාසලක් හැටියට
තිබුණු ඒ පාසෙල් මහින්ෙදෝදය
විද්යාගාරය ඉදි කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අෙනක්
පාසල්වල මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ටික හැෙදන ෙකොට ඒ අම්මා
තාත්තාට, දරුවාට දැනුණා, "අෙන්! අෙප් පාසලට ලබා ගන්න
තිබුණු සම්පතක් අපි නැති කර ගත්තා"ය කියලා. එවකට හිටපු
බන්දුල ගුණවර්ධන අධ්යාපන ඇමතිතුමා, අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් සංකල්පයක් අනුව ෙම් කටයුත්ත
කියාත්මක කරන ෙකොට ඒ අහිංසක ෙගොවි ජනතාවෙග් දරුවාට
ෙහොඳ පාසලක් අෙප් ආසනය තුළ සංවර්ධනය කර ගන්න,
නිර්මාණය කර ගන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා.
මම නව අධ්යාපන ඇමතිතුමාට කියන්ෙන් ෙම්කයි. අපිට
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරයක් ඉදි කර ගන්න බැරි ෙවච්ච එක
පාසලක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, අෙප් ආසනෙය් එකම ජාතික පාසල
හැටියට තිෙබන ලූණුවත්ත ජාතික පාසල. පුළුවන් නම් ඔබතුමා ඒ
කටයුත්ත අපිට ඉටු කරලා ෙදන්න. ඒ පාසල් පෙහේ ෙම් වන ෙකොට
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ඉදිකිරීෙම් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. කාලය අවසානයි.

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

එක පාසලක මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරයක වැඩ නිම කරන්න
ෙම් ෙවන ෙකොට වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඔබතුමාට මම
කියන්ෙන් ඉතුරු පාසල් හතරටත් මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ලබා
දීලා, ඒ අහිංසක ෙගොවි අම්මා, තාත්තාෙග් දරුවාට නිසි

අෙප් ගරු චාමික බුද්ධදාස මන්තීතුමා සභා ගර්භෙය් ඉන්න
ෙවලාෙව් එතුමා කියපු කථාවකින්ම මාෙග් කථාව පටන්
ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා මා හිතනවා. එතුමා ෙගොවීන් ගැන කිව්වා.
මම හිතන්ෙන් ෙගොවීන්ට ලැබුණු කිසිම සහනාධාරයක් කප්පාදු
ෙවලා නැහැ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය එෙසේම ලබා ෙදන ගමන්
තවත් සහන ගණනාවක් ෙගොවීන්ට ලබා දීලා තිෙබනවා.

ගරු ඒ.එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා

(மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ )

(The Hon. A.M. Chamika Buddhadasa)

මන්තීතුමා, මම කිව්ෙව් ස්ථාවර මිල තවම ලැබුෙණ් නැහැ
කියලායි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙගොවීන්ෙග් රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වූ ණය සියයට 50ක් කපා
හරින්න ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගොවීන්ට අත්
ටැක්ටර් සඳහා සහන ලබා දීලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය්
ෙගොවීන්ට පමණක් ෙනොෙවයි, සැම ෙදනාටම ස්වර්ණාභරණ
උකස් කරන්න සිද්ධ වුණා. තමන්ෙග් සියලුම කනකර උකස්
තියලා තමයි මිනිසුන් තම ජීවිකාව කර ෙගන ගිෙය්. ෙමොකද,
තමන් මාසිකව උපයන ආදායම පමාණවත් නැහැ. මාසය අන්තිම
වන විට තමන්ෙග් ෙගදර නඩත්තුවට, හදිසි කටයුත්තකට
පෙයෝජනයට ගන්න තරම් මුදලක් අත ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ.
වියදම් අධිකයි. එතෙකොට තමන්ෙග් කනකර උකස් තියලා තමයි
ෙම් රෙට් ජනතාව තමන්ෙග් පශ්න විසඳා ගත්ෙත්. ඒ උකස් තියපු
භාණ්ඩ ආපසු ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ඒ අවුරුද්ද
පුරාම ඒ අයෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අෙප්
මුදල් ඇමතිතුමා ඒ අයට ෙහොඳ සහනයක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක් දක්වා උකස් තියපු භාණ්ඩ සඳහා ෙපොලිය
ෙගවන්ෙන් ෙනොමැතිව ඒවා ෙබ්රා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබනවා. ෙම් විධියට ෙම් සියලුම සහන ෙගොවීන්ට ලැබිලා
තිෙබනවා.
ඊට අමතරව, ඉන්ධන මිල අඩුවීම හරහා ෙගොවීන්ට විශාල
සහනයක් ලැබිලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. අත් ටැක්ටර්, ෙකොළ
මඬින යන්ත ඇතුළු ෙනොෙයකුත් යන්ත සූතවලට ඩීසල් ෙයදීම
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හරහා ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන පිරිවැය විශාල වශෙයන් ඉහළ ගියා.
හැබැයි විශාල පමාණයකින් ඉන්ධන මිල අඩු වීම හරහා ඒ
සහනයත් ෙගොවීන්ට දැන් ලැබිලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමන්ට එදා ෙව්ලට අවශ්ය ෙද්වල් ටික
කෙඩනුයි ෙගොවීන් ගන්ෙන්. සැමන් ටින් එක, එෙහම නැත්නම්
අෙනක් වුවමනා කරන ෙද්වල් ටික කෙඩනුයි ගන්ෙන්. අද
ඒවාෙය්ත් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඍණ ගෘහස්ථ ආර්ථිකයක්
ෙලසට තිබුණු ඔවුන්ෙග් ගෘහස්ථ ආර්ථිකය ෙම් සියලු ෙද්වල්
හරහා අද ධන ගෘහස්ථ ආර්ථිකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
තමන්ෙග් අෙත් සල්ලි ඉතුරු වන බව අද මිනිසුන්ට දැනිලා
තිෙබනවා.
පාන් ෙගඩිෙය් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පාන් ගැන කියද්දී
ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ජාතික නිදහස් ෙපරමුෙණ් විමල්
වීරවංශ හිටපු ඇමතිතුමා කියලා තිබුණා, ෙම් තිරිඟු පිටි මිල අඩු
කිරීම අධිරාජ්යවාදී කුමන්තණයක් කියලා. ඒ ගැන අපි පුදුම
ෙවන්ෙන් නැහැ. එතුමා හැම ෙදයටම අධිරාජ්යවාදී ෙල්බලය
ගහන එක ගැන අපි පුදුම ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අපි ලජ්ජා
ෙවනවා, මිනිසුන්ට සහනයක් ෙදන ෙකොට ඒකත් "අධිරාජ්යවාදී"
කියන ෙගොඩට දමලා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන්.
දැන් විරුද්ධ පැත්ෙත් ඉන්න අය ෙගොඩාක් කෑ ගැහුවාට,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට
ඉදිරිපත් කරලා මැතිවරණ ව්යාපාරයට ෙයොදවපු ෙවලාෙව් එතුමා
අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් බළල් අතක් කිව්වා; අතෙකොළුවක් කිව්වා;
රූකඩයක් කිව්වා; ෙකොටිෙයක් කිව්වා; ඩයස් ෙපෝරාෙව්
ඒජන්තෙයක් කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එෙහම
කියපු අය අද එතුමාට ආවඩනවා. ඒ ගැන අපි දුක් ෙවනවා. ෙම්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හැටි. ඒක ඉතිහාසය පුරාම තිෙබන
ෙදයක්. ගුණමකු අය තමයි වැඩි පිරිසක් ඉන්ෙන්. අපි දන්නවා,
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග හිටපු ජනාධිපතිතුමියෙග් ධුර
කාලය අවසන් වුණාම කුණු මාළු කෑල්ලක් කුණු කූඩයට දැම්මා
වාෙග් කටයුතු කළ බව. එක් ෙකෙනක්වත් එතුමිය ළඟ හිටිෙය්
නැහැ. සියලුම ෙදනා අයින් ෙවලා ගියා. ගරුත්වයක් තිබුෙණ්
නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මූලස්ථාන කාර්යාලෙය් තිබුණු
එතුමියෙග් ඡායා රූපයත් ඉවත් කළා. අද මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
ජනාධිපතිතුමාටත් කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ටිකමයි. එදා ගුණ ගී
ගායනා කරමින් එතුමා ළඟ හිටපු අය ඒ ෙදයමයි එතුමාටත් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙදයමයි කරලා තිෙබන්ෙන්!
අෙප් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය බලන්න. අපි
කවදාවත් අෙප් නායකෙයක් ඒ තත්ත්වයට පත් කරලා
තිෙබනවාද? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය තුළ කිසිම
නායකයකුට එෙහම කරලා නැහැ. හැබැයි ෙම් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ඉතිහාසය තුළ දිගින් දිගටම සිදු වුෙණ් ඒකයි. තමන්ෙග්
නායකයා ඉන්නකල් ආවඩලා, නායකත්වෙය් ඉන්නකල්
නායකයා වටා ෙරොක් ෙවලා ඉඳලා, නායකයාෙග් ෙහොඳයි, නරකයි
සියල්ලම කියලා, අන්තිමට බලය නැති ෙවලා යන ෙකොට ඒ අය
අත් හැරලා, ඒ අයට අපහාස කරලා, කිසිම ගරුත්වයකින් ෙතොරව
ඒ අය ඉවත් කරලා, අලුෙතන් ආපු නායකයා වටා ෙරොක් වීම තමයි
සිදු වුෙණ්. ෙම් දිහා බලන ෙකොට අපට කනගාටුයි. මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාට විෙව්චන විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ
ෙකොච්චර විෙව්චන තිබුණත් එතුමාත් යම් ෙදයක් කළා. මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා යුද්ධයට දායකත්වයක් දුන්නා.
එෙහම කරපු නායකයාට අද කවුරුවත් නැහැ. අද එතුමාව ඉවත්
කරලා; පක්ෂෙයනුත් ඉවත් කරලා. අද එතුමාව මැදමුලනට තල්ලු
කරලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට වඩා අද එතුමාට මඩ
ගහන්ෙන් මැතිවරණ ව්යපාරෙය්දී එතුමා සමඟර හිටපු ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් අයයි. එතුමා ෙහොරකම් කළා කියන්ෙන්,
එතුමාෙග් දූෂණ තිබුණා කියන්ෙන්, එතුමා සුදු වෑන් යැව්වා
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කියන්ෙන් එතුමා එක්ක හිටපු අය. ඉතින් ෙම් වාෙග් ගුණමකු
පිරිසක් ඉන්න පක්ෂයක් තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් නැහැ, සියයට 100ක්ම එෙහම අය
කියලා. නමුත් බහුතරයක් එෙහම අය. අපි ඒ ගැන කනගාටු
ෙවනවා.
දැන් බලන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජනාධිපති
කරන්න සියයට 85ක්ම දායකත්වය දුන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂය. නමුත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකම අපට අයිති
නැහැ. ඒක අපට අයිතිත් නැහැ; අපට ඕනෑත් නැහැ. හැබැයි
ෛමතීපාල සිරිෙසේන කියන ජනාධිපතිතුමාෙග් අයිතිය
තිෙබන්ෙන් අපට. අපිත් එක්ක එකතු වුණු ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් අය ඉන්නවා. එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහත්මයා
ඉන්නවා, දුමින්ද දිසානායක මහත්මයා ඉන්නවා. ඒ අයට ඒ
අයිතිය තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ෙවලාෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාට "අයිෙයෝ සිරිෙසේන" කියපු අය දැන් "ෙදයිෙයෝ
සිරිෙසේන" කියා ෙගන ආවාට එතුමන්ලාට ෛමතීපාල සිරිෙසේන
කියන ජනාධිපතිතුමාෙග් අයිතියක් නැහැ. සභාපතිතුමාෙග් අයිතිය
තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග් අයිතිය තිෙබන්ෙන් ඒ ෙවනුෙවන්
වැඩ කරපු, ඒ ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණු, ඒ ෙවනුෙවන් දුක් විඳපු
අයට. මම දන්නවා එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවාම ෙසේරම අය
එතුමා
පිටිපස්ෙසන්
යන්ෙන්,
මීමැස්ෙසෝ
වාෙග්.
ෙභෝජනාගාරෙය්දීත් මීමැස්ෙසෝ වාෙග් වට කරෙගන ඉන්ෙන්.
හැබැයි, ඒ හැෙමෝම ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාට උදව් ෙනොකරපු අය. එතුමා පරාජය වුණා නම් එතුමාට
ඉන්න ෙවන්ෙන් හිර ෙගදර. ඒ ෙවනුෙවන් සැලසුම් හදපු අය, ඒ
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරපු අය තමයි අද එතුමා පිටිපස්ෙසන්
ඉන්ෙන්. ඒ නිසා කවුරු පිටිපස්ෙසන් ගියත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා දන්නවා කවුද එතුමාට උදව් කෙළේ, කවුද එතුමාෙග්
ජයගහණය ෙවනුෙවන් කැප වුෙණ් කියන එක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ඒ වාෙග්ම එතුමා දන්නවා
ඔය පිටිපස්ෙසන් එන අය එන්ෙන් ආදරයට ෙනොෙවයි කියන
එකත්. ෙම්ක තමයි අවස්ථාවාදය කියන්ෙන්. ෙම්ක තමයි බලයට
තිෙබන කෑදරකම කියන්ෙන්. දැන් ඒ අය හිතා ෙගන ඉන්නවා
මාස තුනකින් රජය ගන්න. ජීවිතයට ගන්න හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඊළඟ අවුරුදු හෙය් ජනාධිපතිවරයා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා. ඒ වාෙග්ම, අගමැතිවරයා ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, ඒක
ස්ථිරයි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටවත් අවශ්ය නැහැ ඒක
ෙවනස් කරන්න. ෙමොකද, එතුමා කළ ගුණ දන්නා නායකෙයක්.
අනිත් එක, එතුමා දන්නවා රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා කියන්ෙන්
ෙකොච්චර දක්ෂ නායකෙයක්ද කියන එක. මම හිතන්ෙන් අවසාන
කාලෙය්දී ඒක එතුමාට වඩාත් ෙත්රුම් ගිහිල්ලා තිෙයනවා.
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා ෙකොච්චර බුද්ධිමත්
නායකෙයක්ද, ෙකොච්චර දක්ෂ නායකෙයක්ද, ෙකොච්චර දක්ෂ
පාලකෙයක්ද කියන ෙම් සෑම ෙදයක්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා දැන ෙගන තිෙබනවා. ෙම් ෙදන්නා ෙබොෙහොම
සහෙයෝගෙයන් ෙම් වැඩය කරන්ෙන්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා තීන්දුවක් ගන්නා විට අගමැතිතුමාෙගන් අහනවා.
අගමැතිතුමා තීන්දුවක් ගන්නා විට ජනාධිපතිතුමාෙගන් අහනවා.
ඇත්ත තත්ත්වය ෙම්කයි. ෙම්ක ෙනොදන්නා අෙප් ගම්වල සමහර
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
පක්ෂෙය් සභාපතිකම ගනිද්දි රතිඤ්ඤා පත්තු කරනවා. හැබැයි, ඒ
අයෙගන් බහුතරයක් original ශී ලංකා කාරෙයෝ ෙනොෙවයි,
ජාවාරම් කරපු අය. එෙහම නැත්නම් ඒ ආණ්ඩුෙවන් ෙමොනවා
ෙහෝ "සම්තින්"එකක් ගන්න ෙමොනවා ෙහෝ සම්බන්ධයක් තිබුණු
අය; එක්ෙකෝ වැලි ජාවාරම් කරපු අය, එෙහම නැත්නම් කසිප්පු
ජාවාරම් කරපු අය; එෙහමත් නැත්නම් සමෘද්ධි නියාමකවරු, කුඩු
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ජාවාරම්කාරෙයෝ තමයි ෙමෙහම සතුටු වුෙණ්. හැබැයි, ගෙම්
සිටින original ශී ලංකා කාරෙයෝ බහුතරයක් ඉන්ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්ක. ගම්වල ඉන්න මිනිස්සු
විධියට අපි ඒක දන්නවා. මම ඒක හදවතින් කියන්ෙන්. ඒ නිසා
පක්ෂෙය් සභාපතිකම ගත්තා කියලාවත්, පක්ෂය ඇල්ලුවා
කියලාවත් ෙම් මන්තීවරු ෙසේරම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට
සහෙයෝගය ෙදනවා කිව්වත් ගෙම් මිනිස්සු ෙවනස් ෙවලා නැහැ.
ගෙම් මිනිස්සු බහුතරයක් -මම කියන්ෙන් original ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ ගැන- ඉන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාත්
එක්ක. අපි කියනවා පුළුවන් නම් ෙදෙගොල්ෙලෝ එකතු ෙවලා
ඡන්දයක් තියලා බලන්න, අනිවාර්යෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහත්මයාත් එක්ක ඉන්න පක්ෂෙය් කණ්ඩායම පරාජය කරලා
එන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් කණ්ඩායම.
අෙනක් එක, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට පුළුවන්ද,
ජනාධිපතිවරණෙය්දී එතුමාට විරුද්ධකම් කළ, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්
ෙහොරකම් කළ අයත් එක්ක ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී එක ෙව්දිකාෙව්
ඉන්න? ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඒ මැතිවරණෙය්දී
එක ෙව්දිකාවට යනවා නම්, අද ෙම් ඉන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
බාගයක් පක්ෂෙයන් අයින් කරලා, බාගයක් අලුත් අය දාලා තමයි
යන්න ෙවන්ෙන්; අලුත් අයත් එක්කයි යන්න ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙම් අය හිතා ෙගන ඉන්න දින සියෙයන් පසුව හදන සිහින
ආණ්ඩුව හදන්න කීයටවත් බැහැ, ඒක සිහිනයක් පමණයි. ෙම් අය
වැය ෙල්ඛනය දින සියයක ඉලක්කයක් සඳහා දුන්නු අය වැය
ෙල්ඛනයක් ෙනොෙවයි.
අපි දන්නවා පසු ගිය රජය ෙකොපමණ මුදල් නාස්ති කළාද,
ෙකොපමණ මුදල් අපෙත් ඇරියාද, අනවශ්ය ව්යාපෘතිවලට
ෙකොපමණ මුදල් වියදම් කළාද, ෙකොපමණ ෙටන්ඩර් මගඩි කළාද,
ෙටන්ඩර් නැතිව කට වචනයට ෙකොපමණ පාරවල් හදන්න
ෙකොන්තාත් පිරිනැමුවාද කියලා. ෙම් විධියට කට වචනයට කළ
ව්යාපෘති නිසා අද ෙකොන්තාත් ගන්නා සමාගම් කීයක් තමන්ෙග්
ෙකොම්පැනි වසා දමන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවාද? අපි
දන්නවා, පසු ගිය මැතිවරණයට ඔන්න ෙමන්න කියලා අෙප්
පෙද්ශවල, ඒ ආසන්නෙය් සිටිය ෙකොන්තාත්කරුවාට පාරවල් හත
අටක වැඩ පටන් ගන්න කියලා කට වචනයට ෙකොන්තාත්තුව
දුන්නා, ඡන්ද බලා ෙගන; ඡන්දය ගන්න. ඒ මිනිස්සු ගිහිල්ලා වැඩ
පටන් ගත්තා. අද ඒ මිනිස්සුන්ට ඒ සඳහා වියදම් වුණු මුදල්වත්
ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය රටට අවශ්ය ව්යාපෘතියක් බව අපි
දන්නවා. හැබැයි, ඒෙක් ෙමොකක්ද ෙවලා තිබුෙණ්? ඒෙක් මූලික
ෙකොටස තමයි එෙඬ්රමුල්ෙල් ඉඳලා මීරිගම, ෙව්යන්ෙගොඩ දක්වා
ෙකොටස. ඒක පදානය කරන්ෙන් නැතිව -පළමුවැනි ෙකොටස
පදානය කරන්ෙන් නැතිව- එතැනින් එහා ෙකොටස් වන මීරිගම සිට
ෙපොතුහැරට, ෙපොතුහැර සිට දඹුල්ලට වාෙග් ෙකොටස්වලට
ෙකොන්තාත් පදානය කරලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපි අහනවා,
highway එෙක් ඇවිල්ලා එතැනින් ඉතිරි ෙකොටෙසේ එනම්,
ෙව්යන්ෙගොඩ ඉඳන් ෙකොළඹට එන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. එන්න
ෙවන්ෙන් කලින් ආපු පාෙරන්මයි. එෙහම ෙනොෙවයි ෙවන්න
ඕනෑ. ඉස්ෙසල්ලාම traffic එකක් නැතිව ෙකොළඹින් එළියට
යන්න හදන්න ඕනෑ. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව අර ෙකළවෙර්
ව්යාපෘති ටික කරන්න ෙකොන්තාත් පදානය කළා, කිසිදු
විනිවිදභාවයකින් ෙතොරව. මා හිතන විධියට එක කිෙලෝමීටරයකට
වියදම රුපියල් බිලියන 45කට ආසන්න පමාණයක්.
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සියයට 25කට වැඩි පමාණයක් අඩුෙවන් ෙම් ෙකොන්තාත් පදානය
කරන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. ෙම් ෙවලාෙව් ක්ෙෂේතෙය් යම්
කිසි කඩා වැටීමක් තිෙබනවා. ක්ෙෂේතෙය් අය කලබල ෙවලා
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒකට අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ. අපට ෙම්ක
විනිවිදභාවයකින් යුතුව කරන්න මාසයක්, ෙදකක් කල් ඕනෑ. අර
දුන්නු විධියට ෙකොන්තාත් පදානය කරෙගන යන්න බැහැ. අර
දුන්නු විධියට ෙටන්ඩර් නැතිව කට වචනයට ෙම්වා කරන්න
ෙදන්න බැහැ. අපි දන්නවා ෙද්ශීය බැංකු ෙයෝජනා කම යටෙත්
පාරවල් ගණනාවක වැඩ ෙකරුණා, කිසිදු ෙටන්ඩර් කැඳවීමක්
නැතිව.
ෙකොන්තාත්කරුවා කියනවා; ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා; ගිහිල්ලා කර ගනින් කියලා ෙකොන්තාත්තුව ෙදනවා. ඒ
ව්යාපෘති අද අඩපණ ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොන්තාත් ක්ෙෂේතයට
කරපු ෙම් හානි හරහා ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ලක්ෂ සංඛ්යාත රැකියා
කරන අයට අද විශාල තර්ජනයක් එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.
හැබැයි, අපි ඒ අයට කියනවා මාසයක්, ෙදකක් ඇතුළත අපි ෙම්වා
විනිවිදභාවයකින් යුතුව නිවැරදි කරන බව. නිවැරදි කරලා ෙම්
ක්ෙෂේතය ෙහොරුන්ෙගන් ෙබ්රා ෙගන, මංෙකොල්ලකාරයින්ෙගන්
ෙබ්රා
ෙගන,
ෙකොන්තාත්
මාෆියාව
කරන
පධාන
ෙකොන්තාත්කරුවන් තුන් හතර ෙදනාෙගන් ෙබ්රා ෙගන, ෙද්ශීය
දක්ෂ ව්යාපාරිකයින් සම්බන්ධ කරෙගන ෙහොරකම් ෙනොකර,
නියම පමිතීන්ට අනුව, ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුව කටයුතු කරන්න
පුළුවන් වටපිටාව අපි හදනවා. පසු ගිය කාලෙය් වුෙණ්
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට කට වචනයට ෙකොන්තාත් දුන්නු එකයි.
එෙහම ෙකොන්තාත් දීලා advance payment එක ගත්තු ගමන්
ෙද්ශපාලනඥයා ෙකොමිස් මුදල සාක්කුවට දා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ
ෙකොන්තාත්කරුවන් වැෙඩ් කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතය
අද විශාල වශෙයන් බිඳ වැටිලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් අය වැෙය්දී අෙප් රජය
ෙගොවීන් දිහා විතරක් ෙනොෙවයි, සෑම අංශයක් දිහාම බලලා
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සම්පත, මතු පරපුර බිහි කරන ගැබිනි
මාතාවට රුපියල් 20,000ක මුදලක් කිසිදු ෙභ්දයකින් ෙතොරව
උපදින සෑම දරුවකු ෙවනුෙවන්ම ෙදන්න ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. ඒක ෙකොටස් වශෙයන් යම් කිසි කාලපරිච්ෙඡ්දයක්
ඇතුළත ලබා ෙදනවා. දරුවා ඉපෙදන්න කලින් සහ දරුවා ඉපදිලා
මාස තුන හතරක් ආවරණය වන පරිදි, ඒ මුදල ෙකොටස් වශෙයන්
ෙදන්න අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා, ගරු අගාමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා සහ ගරු ඇමතිතුමියන්ලා සාකච්ඡා කරලා
ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.
මිනිස්සු කිව්ෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ධනවාදී
පක්ෂයක් කියලයි. හැබැයි, ෙම් අය වැය දැක්කාට පස්ෙසේ ගම්වල
මිනිස්සු, අෙප් රෙට් උගත් මිනිස්සු කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ඉතිහාසෙය් ඉදිරිපත් කරපු සමාජවාදීම අය වැය ෙම්කයි
කියලයි. එදා ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අපට කිව්වා
ෙජ්වීපී අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මට විනාඩියක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

අෙප් ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා, ගරු කබීර් හාෂීම්
මැතිතුමා එෙහම දැන් අධ්යයනය කරෙගන යනවා, ෙම්ෙකන්

(The Presiding Member)

දැන් කාලය අවසානයි.
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ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ෙහොඳයි. ෙපොඩි මිනිස්සුන්ට කරදරයක් ෙනොකර, ෙපොඩි මිනිස්සු
ශක්තිමත් කරමින් කුඩු ව්යාපාරිකයින්ට එම ව්යාපාර කරන්න
ෙදන්ෙන්
නැතිව,
සල්ලි
තිෙබන
තැන්වලින්,
ධන
කුෙව්රයින්ෙගන්, ධනපති උදවියෙගන් සල්ලි ඇදලා ගන්න
පුළුවන් ෙහොඳ අය වැයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා අෙප් ගරු
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, අෙප් ගරු මුදල්
ඇමතිතුමාටත් ගරු කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
මට කාලය ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා.
[අ.භා. 6.16]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා ෙකටි ෙව්ලාවක් ෙහෝ ලබා දී ෙම් විවාදයට එකතු ෙවන්න
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් ගරු නලින් බණ්ඩාර
මන්තීතුමා අදහස් ඉදිරිපත් කරද්දී පකාශ කළා, හිටපු අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව තනි කරලා එතුමාව
පැත්තකට විසි කරලා අපි ෙම් ෙද්ශපාලන ගමන
යන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා කියලා. විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි,
මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා කියන්ෙන් ලංකාෙව් පමණක් නායකයකු
ෙනොවන බව. එතුමා ලංකාවට, දකුණු ආසියාවට, ආසියාවට
විතරක් නායකත්වය දුන්නු ෙකනකු හැටියට ෙනොෙවයි අපි
දකින්ෙන්. එතුමා මුළු ෙලෝකෙය්ම නායකයකු හැටියටයි අපි
ගණන් ගන්ෙන්. ෙලෝකෙය්ම නායකයකු හැටියටයි එතුමාට අපි
ගරු කරන්ෙන්. ඒ නිසා එතුමාට ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට තව
දුරටත් නායකත්වය ෙදන්න වාෙග්ම ගරු නාමල් රාජපක්ෂ
මන්තීතුමන්ලා ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තව දුරටත් ඉදිරියට
ෙගන යන්න ඒ අවශ්ය ආශීර්වාදය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න
හැකියාව ලැෙබ්වා යි පාර්ථනා කරන ගමන් එතුමාට චිරාත්
කාලයක් අපිත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න වාසනාව ලැෙබ්වා යි කියලා
අපි පාර්ථනා කරනවා. කවදා ෙහෝ එතුමා අභාවපාප්ත වූ දවසක
වියට්නාමෙය් ෙහෝ චි මිං ෙග් ෙද්හය වීදුරු ෙපට්ටියක දාලා
ආරක්ෂා කරනවා වාෙග් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ෙද්හයත්
ශී ලාංකීය ජනතාව විසින් ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑ කියලා මා
කියන්න කැමැතියි. ෙම් රෙට් ෙමොන ආණ්ඩුව තිබුණත්, ෙමොන
රාජ්ය නායකයා සිටියත්, ෙබදුම්වාදී තස්තවාදය පරාජයට පත්
කළ, ජීවිත හා ෙද්පළ විශාල පමාණයක් ආරක්ෂා කර දුන් ඒ
ෙශේෂ්ඨ නායකයාව අපි ආරක්ෂා කරන්නට ඕනෑය කියන එක ෙම්
වැදගත් සභාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ
නිසා අපි ඔහුව තනි කරන්ෙන් නැහැ. නලින් බණ්ඩාර ජයමහ
මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ෙවනම පිලකත්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙවනම පිලකත්
ඉඳියි, ඒ නිසා ඉදිරි මැතිවරණයකදී ෙම් පක්ෂය ෙදකට කැෙඩයි,
ෙම් පක්ෂය ෙදකට කැඩුණාට පසුව ඔවුන්ට බලය ලබා ගන්න
පුළුවන් ෙවයි කියන මතය තමයි එතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ. [බාධා
කිරීමක්] කෑ ගහන්න එපා. මට කථා කරන්න විනාඩි කිහිපයයි
තිෙබන්ෙන්. අපි සද්ද නැතුව ඔබතුමන්ලා කියපු ෙද්වල් සියල්ලම
අහෙගන සිටියා.
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අපි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙගෞරව කරන ගමන්ම
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ගැනත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් පක්ෂ
ව්යවස්ථාව අනුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වර්තමාන
නායකත්වයට පත් ෙවලා සිටින්ෙන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමායි. ෙම් රෙට් දැවැන්තම ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය
හැටියට ශීමත් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා
ආරම්භ කළ සඟ, ෙවද, ගරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා
බලෙව්ගෙයන් ෙපෝෂණය වුණු ෙම් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට අද
නායකත්වය ෙදන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට දැවැන්ත විධියට
ආදරය කරන, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නඟා සිටුවීම සඳහා පසු
ගිය කාලය තුළ දී අතිවිශාල කැප කිරීමක් කළ, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් වැඩ පිළිෙවළ පාෙයෝගිකව ඉදිරියට ෙගන යන්න
පුළුවන් නායකයකු වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා කලබල ෙවන්න එපා. ඉදිරිෙය් දී එන
මැතිවරණයකදී ෙම් රටට විශාල ෙසේවාවක් කරපු, ෙම් රෙට්
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කරපු, ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවෙග්
දුප්පත්කම නැති කිරීම සඳහා සමෘද්ධි ව්යාපාරය හඳුන්වා දුන්
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය එක පැත්තකිනුත්, ෙම් රෙට්
තස්තවාදය නිමාවට පත් කරපු ඒ ෙශේෂ්ඨ නායකයා වන අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක පැත්තකිනුත් සිටිමින්,
ගෙම් ජනතාවෙග් දුක, ෙව්දනවා, කඳුළ හඳුනන, රජ රට පුලතිසි
පුරවරෙයන්
ආපු
ෛමතීපාල
සිරිෙසේන
මැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් පැහැදිලිවම ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රෙට්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනවාය කියන එකත් තමුන්නාන්ෙසේලා මතක
තබා ගන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අතුරු අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරලා තිබුණාට ෙම් අතුරු අය වැය සම්මත වන්ෙන් අපි
අෙප් සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙනොත් පමණයි. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, අපි දන්නවා සාමාන්යෙයන් ජන වහරෙය්
තිෙබනවා "බල්ලා විසින් තමයි නකුට වනන්ෙන්" කියලා. ඒ
කියන්ෙන් බල්ලාට ඕනෑ ෙවලාවට තමයි නකුට වනන්ෙන්.
හැබැයි, දැන් නකුට විසින් බල්ලා වනන තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. හැබැයි, නකුට නැති බල්ෙලෝ ඕනෑ තරම් ඉන්න බවත්
අමතක කරන්න එපා. නමුත් බල්ෙලකුෙග් ඇඟක්, කඳක් නැතුව
නකුටක් විතරක් පැවෙතන්ෙන් නැහැ කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම
තමුන්නාන්ෙසේලා මතක තියාෙගන කථා කරන්න කියලා අපි ෙම්
ෙවලාෙව් දී කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි ගෙමන්
ආපු මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට සද්භාවෙයන් යුතුව ෙම් අතුරු
අය වැයට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ෙම් අතුරු අය වැෙයන්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන වැඩ පිළිෙවළවල් පිළිබඳව, ඒ ෙවනස්වීම්
පිළිබඳව, ජනතාවට ලබාෙදන සහන පිළිබඳව අෙප් ෙගෞරවයක්
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් හද ගැස්ම ෙත්රුම් ගත්
නායකයකු හැටියට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්
උපෙදස් හා මඟ ෙපන්වීම යටෙත් ගරු අගාමාත්යතුමා, ඒ වාෙග්ම
මුදල් අමාත්යතුමා, එම අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් යුහුසුලුව
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අතුරු අය වැය තුළින් ජනතාවට ලැෙබන
විශාල සහන පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අපි ෙම් කටයුත්තට සහෙයෝගය ෙදන ගමන්ම තව කාරණයක්
ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. ජනතාවට ඉන්ධන ලබා දීෙම් දී ඒ සඳහා
පනවා තිබූ සියලු බදු ඉවත් කරනවා කියලා පසු ගිය කාලය තුළදී
කිව්වා. "දින සියෙය් වැඩසටහන යටෙත් ෙම් රෙට් ෙපටල්, ඩීසල්,
භූමිෙතල් සඳහා කිසිම බද්දක් අය කරන්ෙන් නැහැ, ඒ බදු සියල්ල
ඉවත් කරනවා" කියලා කිව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
ඒ නිසා ජනතාව ෙවනුෙවන් ලබා දුන් ඒ ෙපොෙරොන්දු ඒ
ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා
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අපි එක අතක් ෙනොෙවයි, අත් ෙදකම උස්සලා අවශ්ය සහෙයෝගය
ලබා ෙදනවා කියන එකත් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න
කැමැතියි.
ෙමම අය වැෙයන් අත්යවශ්ය ආහාර වර්ග කීපයක මිල අඩු කර
තිෙබනවා. අෙප් ගරු කුමාර ෙවල්ගම මන්තීතුමා දැන් ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. අෙප් සෙහෝදර මන්තීතුමන්ලාත් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පසු ගිය දා අෙප්
මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගිත්වෙයන් ෙබ්රුවලදී දවස් ෙදකක වැඩ
මුළුවක් පැවැත්වුණා. ඒ වැඩ මුළුෙව්දී අප හැම ෙදනාම එකට
නැඟිටලා ෙම් ජනතාවෙග් පශ්න ඉදිරිපත් කළා. ෙම් අත්යවශ්ය
ආහාර වර්ගවල මිල අඩු කිරීම ඉතාම ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන්ම හාල්,
පරිප්පු, සීනි, හාල් මැස්සන් සහ කිරි පිටි යන ආහාර වර්ගත්
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් මිල අඩු කරන ආහාර දව්ය අතරට ඇතුළත්
වුෙණොත් එය තවත් වැදගත් ෙවනවාය කියන එකයි අප කියන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම හාල් සහ පරිප්පු මිල අඩු කළ යුතු අත්යවශ්ය
ආහාර ෙගොන්නට ඇතුළත් කරන්න කියලා අප මුදල්
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙමම අය වැෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීමට
ෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ඉතාම ෙහොඳයි. පසු ගිය අෙප්
ආණ්ඩුෙවන් ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන් ජූලි මාසෙය් දී වැටුප්
විෂමතා ඉවත් කරන තුරු රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් 3,000ක
දීමනාවක් ලබා දුන්නා. එම දීමනාව ලබා දුන්ෙන් පසු ගිය
අවුරුද්ෙද් ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිටයි. ඔබතුමන්ලා රාජ්ය
ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදනවා කියපු රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩිවීම
පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට ලබා ෙදන ඒ රුපියල් 3,000ක
දීමනාවට අමතරව ෙම් 2015 වර්ෂය තුළ ලබා ෙදන්න කියන
ෙගෞරවනීය ඉල්ලීම කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.
විෙශේෂෙයන්ම මතක් කළ යුතු තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ඒ
තමයි තරුණ තරුණියන්ෙග් රැකියා පශ්නය. පසු ගිය අෙප්
ආණ්ඩුව කාලෙය් උපාධිධාරින් 52,000කට රැකියා ලබා ෙදන්න
කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. පසු ගිය කාලය තුළ අප
උපාධිධාරින් 52,000කට රැකියා ලබා දුන්නා වාෙග්, දැනට ඉතිරි වී
සිටින උපාධිධාරින්ටත් රැකියා අවස්ථා ලබා ෙදන්න කියලාත් මා
ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම අද වන විට කුරුණෑගල දිස්තික්කය
ඇතුළු දිස්තික්ක ගණනාවක ගුරු හිඟය විශාල වශෙයන්
තිෙබනවා. මා නිෙයෝජනය කරන කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්ත්
පාථමික ගුරුවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම්වාට පිළියම්
ලබා දීම සඳහා පසු ගිය අය වැය තුළින් අප ෙයෝජනා කළ
ආකාරයට තරුණ තරුණියන්ට රැකියා ලක්ෂ තුනක් ලබා දීෙම්
වැඩ පිළිෙවළ කඩිනමින් කියාත්මක කරන්න කියලා විෙශේෂෙයන්
ඉල්ලන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අවසාන වශෙයන් මා ෙමම
කාරණය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජයට
පධාන වශෙයන්ම මත් කුඩු, එතෙනෝල්, කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන්
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ෙචෝදනා එල්ල වුණා. ගෙමන් පැමිණි මන්තීවරුන් හැටියට අපි
නැවත නැවතත් කියන්ෙන්, ෙම්වා අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් රෙටන්
තුරන් කරන්නට ඕනෑ කියන එකයි. කිසිදු ෙභ්දයක් නැතිව, අෙප්
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඒ කටයුත්තට අෙප් සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. හැබැයි, ෙම් අය වැෙයන් කැසිෙනෝ
ව්යාපාරය තවදුරටත් ස්ථාවර කර තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා.
අප කියන්ෙන් ෙම්වාට බදු වැඩි කරන්න කියලා ෙනොෙවයි,
කැසිෙනෝ සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් රෙටන් ඉවත් කරන්න කියලායි.
ඒකයි අෙප් ඉල්ලීම. ෙම්වාට බදු වැඩි කරලා තවදුරටත් ෙම්වා
තහවුරු කරන්න එපා. එන එන ආණ්ඩු කරන්ෙන් තව තවත් ෙම්
ව්යාපාරය තහවුරු කරන එකයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
කාලෙය් තමයි ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පටන් ගත්ෙත්. එතුමන්ලා
කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පටන් ගන්න තමන්ෙග් හිතවතුන්ට අවස්ථාව
ලබා දීලා තිබුණා. බදු පමාණ වැඩි කරලා, බලපත ගාස්තු වැඩි
කරලා පසු ගිය ආණ්ඩුවලින් ඒක තවදුරටත් තහවුරු කළා. ඒ නිසා
තවත් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඒ ෙද්වල් කරන්න එපා. ෙසෝභිත
හාමුදුරුෙවෝ, රතන හාමුදුරුෙවෝ ඇතුළු සියලු ෙදනා ෙව්දිකාවට
ඇවිල්ලා කිව්ෙව් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය අෙප් රෙටන් තුරන් කරන්න
ඕනෑ කියන එකයි. ඒ නිසා ෙම් කැසිෙනෝ ව්යාපාරය අෙප් රෙටන්
තුරන් කරන්න කියලා මා කරුණාෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා. අපි දෑත්
ඔසවලා ඒ සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මා අවසන් කරන්නම්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි.
අෙප් ආණ්ඩුව හැම ෙවලාෙව්ම කෙළේ බඩගින්ෙන් කෑ ගහන
ෙකනාට මාළුෙවක් අල්ලා ගන්න කියලා බිලී පිත්තක් ලබා දුන්
එකයි. දීර්ඝ කාලීන ආර්ථික දැක්මක් අප ඒෙකන් ෙපන්නුම් කළා.
දැන් ෙම් ආණ්ඩුෙවන් බිලී පිත්ත පැත්තකට දමලා, "කාපන්"
කියලා මාළුවා අතට දීලා තිෙබනවා. හැබැයි, අප කියන්ෙන් ෙම්
ෙදකම ෙනොෙවයි, බඩගින්නට දැන් කන්න මාළුවා ෙදන ගමන්,
ෙහට අනිද්දා වන විට බිලී පිත්තකුත් ඔවුන් අතට ෙදන්න
කියලායි. එෙහම නැත්නම් ෙම් ගමන දීර්ඝ කාලීනව යන්න බැරි
ෙවයි. ඒ නිසා ආර්ථිකය කඩා වැෙටයි. තව අවුරුදු කිහිපයකින්,
එෙහම නැත්නම් ෙම් අවුරුද්ෙද් අවසාන වනෙකොට තව මාස
කිහිපයකින් එන ආණ්ඩුවකට ෙම් රෙට් ආර්ථිකය හසුරුවන්නට
බැරි ෙවයි. ඒ පිළිබඳ අවදානමක් තිෙබනවා. ඒ ආර්ථික අවදානම
ගැනත් කල්පනා කර බලා, ඉදිරිෙය්දී තීන්දු තීරණ ගන්න කියලා
මා ඔබතුමන්ලාෙගන් ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
ගරු සභානායකතුමා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, "අද දින ෙමම විවාදය රාතී
7.00 දක්වා පවත්වා ෙගන යා යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
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விேசடமாக, இந்த நாட் ேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள்
எல்லா வைகயி ம் பின்தள்ளப்பட்டவர்களாக ம் நா க்கு
நாள் வ ைம அதிகாித்தவர்களாக ம் வாழ்ந் வ கின்ற ஒ
ச கம். இன்
அத்தியாவசியப் ெபா ட்களின் விைலகள்
குைறக்கப்படவில்ைல என்
சிலர் கூறிக்ெகாண்
க்கின்ற
இந்த ேவைளயில், ேகா ைம மா ம் அத்தியாவசியப்
ெபா ட்களில் ஒன் என்பைத மறந் விட
யா . இன்
ேபசிய பலர் ேகா ைம மா ஓர் அத்தியாவசிய உண அல்ல
என்
கூறினார்கள். ஆனால், ெப ந்ேதாட்டத் ைறயினர்
உட்பட, ந த்தர வகுப்பினர் அதிகமாகப் பயன்ப த் வ
இந்த
மாைவத்தான்.
இத ைடய
விைல
குைறக்கப்
பட்டதனால் இன் ஒ கு ம்பத் க்கு வாயிரம் பாய்க்கு
ேமலாகச் ெசல குைறக்கப்பட்
க்கின்ற .

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ සඳහා සභාව එකඟද?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය
මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

කාරක

සභාපතිතුමා

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித்
தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took
the Chair.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Karuppaiah Velayudam.
You have 10 minutes.
[பி.ப. 6.28]

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

- ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள, எனக்கு
இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதக் ெகா த்தைமக்காக உங்க க்கு நன்றி
கூ கின்ேறன். இந்தப் திய அரசு ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்கின்ற இைடக்கால வர ெசல த்திட்டம்
சம்பந்தமாக உைரயாற்றச் சந்தர்ப்பம் கிைடத்தைதயிட்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த இைடக்கால வர
ெசல த்
திட்டம் இந்த நாட் ன் சகல தரப் மக்க க்கும் நன்ைம
பயக்கக்கூ ய ாீதியிேல அைமந்தி க்கின்ற . கடந்த ஜனவாி
08ஆந் திகதிக்குப் பிறகு இந்த நாட் ல் அைனத்
மக்க ைடய
கத்தி ம் பாாிய ம மலர்ச்சி காணப்ப
கின்ற ; தியெதா நம்பிக்ைக ேதான்றியி க்கின்ற . நாட்
மக்கள்
மீண் ம்
நல்லாட்சி
உதயமாவதற்கான
ஒ
சந்தர்ப்பமாக இைதக் க
கின்றார்கள்.
உலக ம் இைத
வரேவற்
நிற்கின்ற . இந்த ேவைளயில் மக்கள்மீ
சுைமையச் சுமத்தா அதைனக் குைறத்தி க்கின்ற இந்த வர
ெசல த்திட்டத்ைதச் சமர்ப்பித்த மாண் மிகு நிதி அைமச்சர்
ரவி க ணாநாயக்க அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம
அைமச்சர் உட்பட சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அைனவ க்கும் நான்
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.

அேதேவைளயில்
இன்
அரசு
ஊழியர்க க்கு
தற்கட்டமாக ஐயாயிரம்
பாய் சம்பள உயர்
வழங்கப்
பட்
ப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம். அேதேநரம்
தனியார் ஊழியர்க க்குச் சம்பள உயர்வாக 2,500
பாய்
வழங்கப்பட
ேவண் ம்
என்
சிபாாிசு
ெசய்யப்
பட்
க்கின்ற . ஆனால், இந்தச் சிபாாிசு சம்பந்தமாக நான்
ஒன்ைறக் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். அதாவ , இன் இந்தச்
சிபாாிைசக் கட்டாயப்ப த்தக்கூ ய நிைலைம இல்ைல.
எனேவ, நாங்கள் ஒன்ைற உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்.
இன்
இந்த நாட் ேல 44 சம்பள நிர்ணய சைபகள்
இ க்கின்றன.

There are 44 Wages Boards which are set up on a
tripartite basis. If the Wages Boards are to determine
wages, it may take several months or years. This process
is dilatory since it involves calling for objections,
publishing in gazettes and newspapers, analyzing the
objections and publishing the decisions thereafter.
Therefore, the Wages Boards decisions are to be made
prospective and not retrospective, as such delays are
inevitable. It is, therefore, proposed to bring about a
special legislation to give effect to this salary increase so
that workers would benefit immediately.
எனேவ, இந்தச் சம்பள உயர்ைவத் தனியார் ைறயின ம்
ெபற் க்ெகாள் ம்வைகயில் அதற்ெகன ஒ
திய சட்ட
வாக்கத்ைத உ வாக்கி, அத டாகச் சகல தனியார் ைற
ெதாழிலாளர்க ம் இந்த 2,500 பாையப் ெபறக்கூ ய ஒ
நிைலைமைய உ வாக்க
ேவண் ம்.
இல்லாவிட்டால்,
அரசாங்கம் எதிர்பார்க்கின்ற அந்தச் சம்பள உயர்ைவத்
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் உட்பட ஏைனய தனியார்
ைறயினர் ெபற் க்ெகாள்ள
யாத நிைல ஏற்ப ம்.
அத் டன்,
இந்த
100
நாள்
ேவைலத்திட்டம்
சம்பந்தமாக ம் நான் குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். இன் இந்த
நாட் ேல
இடமற்றவர்களாக,
ட் ாிைமயற்றவர்களாக
இ க்கின்றவர்கள் இந்தத் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள்தாம்.
இந்த
அரசின்
திய
ெசயற்பாட் த்
திட்டத்திேல
"கிராமங்கைள ைமயமாகக்ெகாண்ட டைமப் த் திட்டங்கள்
ேதாட்டங்களிேல அறி கப்ப த்தப்ப ம்" என்
கூறப்
பட்
க்கின்ற . இன் ேதாட்டங்களிேல ேவைலெசய்கின்ற
174,390
கு ம்பங்க ம்
ேவைலெசய்யாத
89,834
கு ம்பங்க ம் இ க்கின்றன. எனேவ, ெமாத்தமாக அங்கு
கிட்டத்தட்ட 249,061
கள் வைர ேதைவப்ப கின்ற .
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]

இதற்கான காணிகைள வழங்க இன் ேதாட்ட நிர்வாகங்கள்
ன்வந்தி க்கின்றன. எங்க ைடய ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்
ெதாழில்
அைமச்சர்
மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
அவர்க ைடய வழிகாட்ட
டாக அதற்கான ெபா ப்ைப
என் ைடய
இராஜாங்க
அைமச்சு
ேமற்ெகாள் ம்.
இதன் லம் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தின் லம் இலங்ைக
யிேல தியெதா சாித்திரத்ைதப் பைடக்கவி க்கின்ேறாம்.
ெப ந்ேதாட்டத் ைறத் ெதாழிலாளர்கள் காணி உாிைம
ெபற்
ெசாந்த
கைள ஏற்ப த்திக் ெகாள்வதற்கான
ெசயற்றிட்டம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சாின் வழிகாட்ட
டாக ேமற்ெகாள்ளப்படவி க்கின்ற . அந்த வைகயில்
அவர்கள் ெசாத் ாிைம ெபற்றவர்களாக மாற இ க்கிறார்கள்.
இ
ஒ
சாித்திர மாற்றம்! அதாவ , அ ைமப்பட்
ந்த
மக்கள்
ைமயான வி தைல ெபற்
இந்த நாட் ல்
ரணமான சுதந்திரத்ைத அ பவிக்கின்ற சூழைல உ வாக்க
ள்ேளாம். இதற்கு அைனத்
தரப்பின ம் ஒத் ைழப் த்
த வதாகச் ெசால் யி க்கிறார்கள்.
நான் இன் ம் சில விடயங்கைளக் குறிப்பிட்டாக
ேவண் ம். இன்
ெப ந்ேதாட்டத் ைறைய நிைனக்கின்ற
ேபா
கவைலயளிக்கின்ற .
ெப ந்ேதாட்டத் ைறக்
கம்பனிக டன்
ெசய் ெகாள்ளப்பட்ட
ஒப்பந்தத்தின்ப
அவர்க க்கு ஒ சில ேவைலகள் ெபா ப் க் ெகா க்கப்
பட்
க்கின்றன.
அதாவ ,
ஒவ்ெவா
வ ட ம்
3
சத தமான replant - மீள்பயிர்ச்ெசய்ைக ெசய்யப்பட
ேவண் ெமன்
அந்த
agreement
இல்
ெசால்லப்
பட்
க்கின்ற . சில கம்பனிகள் 0.7 சத தான மீள்பயிர்ச்
ெசய்ைகையச் ெசய்தி க்கின்றன. ெப ம்பாலான கம்பனிகள்
இ வைர
மீள்பயிர்ச்ெசய்ைகைய
ஆரம்பிக்கவில்ைல.
இவ்வாறான கம்பனிகள் எங்க ைடய அைமச்சி டாக
ஊக்குவிக்கப்ப ம் அல்ல
அ
சம்பந்தமாக ேமலதிக
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம். அவ்வா
ெசய்கின்றெபா
ேதாட்டங்கள்
ந னமயப்ப த்தப்ப வேதா ,
அந்த
ெதாழிற் ைற ேம ம் வளம் மிக்கதாக ம் உ வாக்கப்ப ம்.
இங்கு எனக்கு
ன்னர் ேபசிய சிலர் மீண் ம் இனவாத
ெவறிேயா
ேபசியைதயிட்
ேவதைனப்ப கின்ேறன்.
அவர்கள்
கடந்த
ேதர்த ன்ெபா
ம்
அப்ப த்தான்
ேபசினார்கள். வடக்கு, கிழக்கி ம் மைலயகத்தி ம் தமிழர்கள்
வாழ்கின்ற
பகுதிகளில்தான்
ஜனாதிபதி
ைமத்திாிபால
சிறிேசன அவர்க க்கு அதிகப்ப யான வாக்குகள் கிைடத்தன
என் ம் சிங்களப் பகுதிகளிேல ஐம்பத்ேத
இலட்சத் க்கும்
அதிகமான வாக்குகள் மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்ேக
கிைடத்தனெவன் ம்
தமிழர்க ைடய
வாக்குகளால்தான்
தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்கள் ெவற்றிெபற்றார் என் ம்
அந்தவைகயில்
மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்கள்தான்
உண்ைமயான
ெவற்றிைய
அைடந்தார்
என் ம்
கூ கின்றார்கள்.
ேதர்த ல்
வாக்களிப்பதற்கு
இந்த
நாட்
ள்ள
அைனத்
மக்க க்கும்
உாிைம ண் .
ேதர்த ல் யார், யார் எவ்வா
வாக்களித்தார்கள் என்ப
க்கியமல்ல. நான்கு இலட்சத் க்கும் அதிகமான ேமலதிக
வாக்குகைளப் ெபற் ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்கள் ெப
ெவற்றியைடந்தி க்கிறார். இந்த ெவற்றிக்கு எங்க ைடய
பிரதமர்
ரணில்
விக்கிரமசிங்க
அவர்க ைடய
தைலைமயிலான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி பாாிய பங்களிப் ச்
ெசய்தி க்கிற . இந்த நாட் ேல நல்லாட்சிைய ஏற்ப த்த
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ேவண் ெமன்பதற்காகச் ெசய்த பங்களிப்ைபக்கூட இனவாதக்
கண்ேணா
பார்க்கின்ற இனவாதக் கும்பல் இன்ன ம்
இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த நாட் ல் இனவாதம் ஒழிக்கப்பட
ேவண் ம்;
நல்லாட்சி
மீெள ப்பப்பட
ேவண் ம்.
எதிர்காலத்திேல எந்தத் தைடகள் வந்தா ம்கூட அைதச்
ெசய்வதற்கு எங்க ைடய அரசு உ தி
ண்
க்கின்ற .
ஜனாதிபதிக்கு
இ க்கின்ற
அதிகாரங்கைளப்
பாரா
மன்றத் க்கு ெகாண் வ தல் மற் ம் ேதர்தல் கமிஷன்,
ெபா ஸ் கமிஷன், ெபா ச்ேசைவ ஆைணக்கு ேபான்றன
சுதந்திரமாக இயங்கும் வைகயில் ஸ்தாபித்தல், தகவல்
அறிகின்ற உாிைம ேபான்ற நல்ல ெசயற்றிட்டங்கள் இந்த 100
நாட்களில் ேமற்ெகாள்ளப்பட இ க்கின்றன. இைதக் கண்
ெபாறாைமப்ப கின்றவர்கள்,
அச்சமைடகின்றவர்கள்
ெபா ஸ் பலத்ைத ம் -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Velayudam, your time is over.

කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

Please give me one more minute, Sir.
இந்த விதமாக பல நல்ல ெசயற்றிட்டங்கைள நாங்கள்
ன்ென க்க இ க்கிேறாம். 100 நாட்க க்குப் பிறகு, ஏன்
நாைளக்கு ேவண் மானா ம், பாரா மன்றத்ைதக் கைலத்
விட்
மக்கள்
ன்ெசன்
மீள் ஆைணையப் ெப வதற்கு
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி சக்தி ெபற்றி க்கின்ற
என்பைத
ம க்க
யா . இன்
உலகம் எங்கைள ஏற் க்
ெகாண்
க்கின்ற . இ வைர கால ம் விமர்சித் வந்த
தமிழ்நா கூட இன்ைறய திய அரசின் ெசயற்றிட்டங்கைள
வரேவற்றி க்கின்ற .
கிராமப் றங்களி ம்
ேதாட்டப்
றங்களி ம் பின்தங்கிய பகுதிகளி ம்
திய ெதாழில்
யற்சிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு ெவளிநாட்டவா்கள் பலர்
வி ப்பம் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். அந்த வைகயில், ெதாழில்
வாய்ப் க்கள் அதிகாிக்கப்பட இ க்கின்றன. இந்த நாட் ேல
சிங்களவர், தமிழர், இஸ்லாமியர் என்ற ேபதமற்ற ைறயிேல
எல்ேலா க்கும்
சமத் வமாக
ஆட்சிையக்
ெகாண்
ெசல்வதற்கு ஏற்றவைகயில் நாட்
வளங்கைள விாி
ெசய்வதற்கும் எங்க ைடய அரசாங்கம் நடவ க்ைக எ த்
வ கின்ற . எதிர்காலத்திேல நாங்கள் அைனவ ம் உண்ைம
யான இலங்ைகயர்கள் என்
ெப ைமேயா
கூ கின்ற
அள க்கு இந்த அரசாங்கம் ெசயற்பட் வ கின்ற . வடக்கு,
கிழக்கு, ெதற்கு, மைலயகம் என்ற ேபதமற்ற
ைறயிேல
திறைமயின் அ ப்பைடயில், ேதைவயின் அ ப்பைடயில்
அைனத்
மக்க க்கும் சமனாகச் ேசைவ ெசய்யக்கூ ய
நிைல உ வாகியி க்கின்ற .
இ தியாக,
நான்
இங்கு
பல
விடயங்கைளக்
கூறவி ந்ேதன். ஆயி ம், எனக்குக் கிைடக்கப்ெபற்ற கு கிய
ேநரத்தில் அைவ எல்லாவற்ைற ம் குறிப்பிட
யாத
நிைலயில், இந்த இைடக்கால வர
ெசல த்திட்டத்ைதக்
ெகாண் வந் அதன் லமாக எல்லாவிதத்தி ம் மக்க க்குப்
பாாிய நன்ைமகைள வழங்கியி க்கின்ற நிதி அைமச்சர்
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , எனக்கு அளிக்கப்பட்ட
சந்தர்ப்பத் க்காக மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.
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ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ
වනවා, වචන කිහිපයක් කථා කරන්න ලැබීම ගැන. මා හිතන
හැටියට ඔබතුමන්ලා අද අෙප් විපක්ෂය පිළිබඳව ෙබොෙහෝ
විෙව්චන ඉදිරිපත් කළා. මා ෙම් කාරණය තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්න ඕනෑ. ජනාධිපතිවරණෙයන් අපි පරාජය වුණා. මා
ඇතුළුව අෙප් පක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාට උදවු කෙළේ නැහැ. ඒක ඇත්තයි. අපි
වචනයකින්වත් එතුමාට උදව්වක් කෙළේ නැහැ. අපි අෙප් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයට ආදරය කරන කණ්ඩායමක්. මා හිතන හැටියට
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඒ බව සහතික කරයි. ෙමොකද,
මැතිනියෙග් පජා අයිතිය අෙහෝසි වුණු දවෙසේ සිට ඔබතුමාත්, අපිත්
එකටයි සිටිෙය්. ඔබතුමා අෙප් පක්ෂෙය් මටත් වඩා ඉතා ෙජ්යෂ්ඨ
සාමාජිකෙයක්. මා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායක ධුරයට
පත් ෙවලා අවුරුදු 33ක් වනවා. මට ඉස්ෙසල්ලා තමයි ඔබතුමා
සිටිෙය්. ඒ ගැන මා විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ. ජනමාධ්ය
ඇමතිතුමාෙග් බාප්පා වන රූපා කරුණාතිලක මැතිතුමා තමයි ඒ
කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිටිෙය්. අපි ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට ෙගොඩක් ආදරය කරනවා. අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා
හැටියට සිටිෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමායි. ඉතින්
අෙප් යුතුකමක් තිෙබනවා, අෙප් සභාපතිතුමා ෙවනුෙවන් වැඩ
කරන්න.
ඔබතුමන්ලාත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාව එළවන්න
ෙකොපමණ උත්සාහ කළත් ඒක කරන්න බැරි වුණා. නමුත්
තමුන්නාන්ෙසේලා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාත් සමඟ සිටියා.
අවසාන ෙමොෙහොත දක්වාම තමුන්නාන්ෙසේලාත් එතුමා සමඟ
සිටියා. ඒ වාෙග් අපිත් අෙප් සභාපතිතුමා සමඟ සිටියා. නමුත් අෙප්
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා
අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ධුරයට පත් වුණා. එතුමා ජනාධිපතිවරයා
හැටියට සිටියත්, එතුමා සභාපති ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි
එතුමාට සලකන්ෙන් අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා හැටියටයි.
අපි අයුතු පෙයෝජන ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. ශී
ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් හැටියට අපි අයුතු පෙයෝජන,
ඇමතිකම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවාය කියා හිතන්න එපා.
අෙප් එෙහම බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. අපි ෙහටත් සටන්
කරන්ෙන් අෙප් පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. අෙප් පක්ෂෙය්
අයට වැරැදි තීන්දුවක් ගන්න අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අපට
බෙලන් ෙදයක් කරන්න කියන්නත් බැහැ. අපට බලපෑමක්
කරන්නත් බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පක්ෂෙය් ජයගහණය පිණිස,
අෙප් පක්ෂය ඉදිරියට ෙගන යන්න නිවැරැදියි කියා අපි හිතන ෙද්
කරන්ෙන්.
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක
තමයි
මහත්මයාෙග් චින්තනය, ඒ වාෙග්ම අෙප් සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් චින්තනය ඉදිරියට ෙගන යන බවට
අපි බණ්ඩාරනායක මැතිනියට ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින සියෙය් වැඩසටහනට අපි
සහෙයෝගය ෙදනවා. සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්, එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට තිෙබන ළැදිකමට ෙනොෙවයි; තමුන්නාන්ෙසේලාට
තිෙබන ආදරයකටත් ෙනොෙවයි; තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කිසියම්
ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවනුත් ෙනොෙවයි. අෙප් සභාපතිතුමා
අෙපන් කරපු ඉල්ලීමක් නිසා අපි ඒ දින සියෙය් වැඩසටහනට
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ෙදනවා. නමුත් කිසිවක් වැරැදියි
කියා අපට යම්තම් ෙහෝ හැඟුෙණොත් එයට විරුද්ධව අපි ඡන්දය
ෙදනවා. කවුරු කිව්වත් අපි විරුද්ධව ඡන්දය ෙදනවා. අපි
තීරණයක් ගත්තා ෙන්, එක්තරා ඇමතිවරයකුට විරුද්ධව විශ්වාස
භංග ෙයෝජනාවක් ෙගෙනන්න. අපි ඒ ෙයෝජනාව ෙගෙනනවා. අපි
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එයට අත්සන් කළා. එයට බලපෑම් කරන්න කාටවත් බැහැ. අෙප්
පතිපත්තිය ෙමයයි. අපි ෙහොඳ ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ.
එෙහම නැතුව අපි කකුල් ෙදක ෙදපැත්ෙත් තබා ෙගන ඉන්න අය
ෙනොෙවයි. අපි ෙහොඳ ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ. අපි
මැෙරන්ෙනත් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් හැටියටයි. එම නිසා
අපි කවදාවත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට විරුද්ධව යන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් අතුරු අය වැය
සම්බන්ධව කාරණා ෙදකක් පමණයි මා මතක් කරන්ෙන්. අෙප්
මුදල් ඇමතිතුමා ඒ කාලෙය් එහා පැත්ෙත් පිටුපස ෙප්ළිෙය් මා
ළඟයි ඉඳ ෙගන සිටිෙය්.
එතුමා ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ෙම් රටට පරණ බස්, ඒ
කියන්ෙන් අවුරුදු 10ක් පරණ බස් ෙගන්වන්න පුළුවන් කියා
ෙයෝජනාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. සීට් 25ත් - 50ත් අතර අවුරුදු
10ක් පරණ බස් ෙගන්වන්න පුළුවන් කියා මුදල් ඇමතිතුමා
එතුමාෙග් අය වැය කථාෙව්දී කිව්වා. මම නම් ඒකට විරුද්ධයි.
ෙමොකද, අපි දැන් ඉදිරියට යන්ෙන් අලුත් තාක්ෂණයත් සමඟයි.
අවුරුදු 10ක් පරණ බස් ෙගෙනනවා කියන්ෙන්, ඒ ෙගනාපු
පුද්ගලයා කවුරු වුණත් හැමදාම ඔහුට garage එෙක් තමයි ඉන්න
ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, බස් එකක ආයු කාලය අවුරුදු 10යි.
අවුරුද්දකට කිෙලෝමීටර 100,000ක් දිව්වත්, -ජපානෙය් දිව්වා
කියා අපි කියමු- අවුරුදු 10 තුළ කිෙලෝමීටර ලක්ෂ 10ක් දුවලා.
ඉතින්, ෙම් වාෙග් පරණ බස් ලංකාවට ෙගන්වනවාට මම කැමැති
නැහැ.
ඉස්සර
1980
වකවානුෙව්දී
අපි
ෙගනාවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති අපි එංගලන්තෙයන් Morris
Oxford diesel car එක ෙගනා බව. අපි පරණ වාහන ෙගනාවා.
නමුත් අපි ඒ පරණ වාහන ෙගෙනන යුගය නැති කළා. අපි ඒ
යුගය නැති කර ඉන් පසුව අලුත් වාහනවලට ගියා. අපිට දැන්
අවුරුදු 2ක් පරණ කාර් එකක් ෙගන්වන්න බැහැ ෙන්. අවුරුදු 10ක්
පරණ බස් එකක් ෙගන්වනවා කියන්ෙන්, අමතර ෙකොටස්වලට
විශාල වියදමක් දරන්නට සිදු ෙවනවා කියන එකයි. අෙනක් එක,
garageවල රස්තියාදු ෙවන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
අපි දැන් ෙහොඳ පාරවල් හදලා තිෙබනවා. අෙප් රජෙය්දී, පසු
ගිය රජෙය්දී අපි highways හැදුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා,
ෙකොමිස් ගැහුවා කියා. ෙකොමිස් ගැහුවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලාට
පුළුවන් අල්ලන්න. එෙහම නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉස්ෙසල්ලාම
පටන් ගන්න ඕනෑ Port City එෙකන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
නායකතුමා කිව්වා, "අපි බලයට ආවාට පසුව ෙම් Port City එක
ඉදි කිරීම සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වනවා. අපි ෙම්ෙකන් බිම්
අඟලක් චීන ජාතිකයන්ට ෙදන්ෙන් නැහැ" කියා. ඊෙය් කැබිනට්
පකාශෙය්දී කියනවා, ෙම්කට සම්පූර්ණෙයන්ම කැබිනට් එෙකන්
අනුමැතිය ලැබුණා කියා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බංෙකොෙලොත්
භාවය ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා, නැවත තවත් කථා කරන්නට
ෙදයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අපි ෙහොඳ පාරවල් හදලා තිෙබනවා. ෙම්
පාරවල්වල අලුත් වාහන යන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව highway
එකක පරණ වාහනයක් ගිහින් නැවතුෙණොත් මුළු පාරම ඉවරයි.
එම නිසා මම ගරු මුදල් ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්ක
සංෙශෝධනය කරන්න කියා. අපට පරණ වාහන ෙගෙනන්න ඕනෑ
නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, ඉස්සර ගෙඩොල් භාග වාෙග්
mobile phone තිබුෙණ්, ෙලොකු ඒවා. ඉස්සර mobile phone එක
ගෙඩොල් භාගයක් වාෙග් තිෙබන කාලෙය්, signal නැති වුණාම
අපි ඒක අරෙගන කඳුවලට දුවන්න ඕනෑ. අපි කඳුවලට දුවලා
ගිහින් තමයි, “හෙලෝ, හෙලෝ” කියා කථා කරන්ෙන්. දැන් එෙහම
ෙනොෙවයි ෙන්. දැන් ලංකාෙව් ඕනෑම තැනකට ගිහින් කථා
කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම, සාක්කුෙව් දමාෙගන යන්න පුළුවන්
තරෙම් ෙපොඩි mobile phone එකක් තිෙබන්ෙන්. ඒක තමයි අලුත්
තාක්ෂණය කියන්ෙන්. දැන් අපට නැවතත් ගෙඩොල් භාග තරම්
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mobile phoneවලට යන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ඒක දැන් ෙකෞතුක
වස්තුවක්. ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා,
අවුරුදු 10ක් පරණ බස් ෙගෙනන එක සම්පූර්ණෙයන් නවත්වන්න
කියා. කාර්මික දැනුමක් තිෙබන, ෙලොරි ගැන, බස් ගැන දැනුමක්
තිෙබන පරම්පරාවකින් එන පුද්ගලෙයක් හැටියටයි මම ෙම්
ඉල්ලීම කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැෙය් ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා. මම
නැහැ කියා කියන්ෙන් නැහැ. ඉන්ධන මිල අඩු කළා. ඕක අපටත්
කරන්න තිබුණා ෙන්. ෙකෙසේ ෙහෝ අෙප් අෙහේතුවකට අපි කෙළේ
නැහැ. අපි ඒකත් කියන්නට ඕනෑ. අෙප් අෙහේතුවකට අපි ඉන්ධන
මිල අඩු කෙළේ නැහැ. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ගෑස් මිල අඩු
කළා. ඒ වාෙග්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය වැෙය් මහ ජනතාවට
ෙහොඳ ෙද්වලුත් තිෙබනවා; අනවශ්ය ෙද්වලුත් තිෙබනවා. - ඔය
ෙකොත්තමල්ලිවල බදු අඩු කිරීම වාෙග් ඒවා.- දැන් කාලෙය්
මිනිස්සු ෙකොත්තමල්ලි ෙබොන්ෙන් නැහැ, “පැනෙඩෝල්” ෙදකක්
ෙබොනවා මිසක. ෙකොත්තමල්ලි හැම දාම පරිෙභෝජනයට ගන්ෙන්
නැහැෙන්. කහ වාෙග් ෙද්වල් වැඩක් නැහැ. ඒ ගැන මම කථා
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟ කාරණය තමයි, hybrid car එක. බස් ගැන කථා කළා
වාෙග්ම ෙම් ගැනත් හුඟක් ෙදෙනක් කථා කළා. ඒ නිසා වැඩිය
කථා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් hybrid carවල ෙහොඳට
ඉන්ධන වැඩ කරනවා. ෙම්ක ඉන්ධනවලින් විතරක් ෙනොෙවයි,
electric බලයත් සමඟයි යන්ෙන්. ෙම්ෙකන් රටට විශාල ලාභයක්
එනවා. නමුත් දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ලාභය නැති කරන්නයි
හදන්ෙන්.

ඒ නිසා මම ඉල්ලනවා, ෙම් hybrid වාහන මිල අඩු කරන්න
කියලා. ෙම්වා සාමාන්ය මිනිස්සු ෙන් පාවිච්චි කරන්ෙන්. මම
දැකලා තිෙබනවා, ලස්සන ෙනෝනලා ෙම් වාහන එළවාෙගන
යනවා. එෙහම ෙන්ද අෙප් ගාමිණි ජයවිකම ඇමතිතුමා?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔව්. ඔව්.

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ආ ! ඒක ෙන් කියන්ෙන්. ඔබතුමාත් ඒකට එකඟ ෙවනවා.
කාන්තාවන් එළවාෙගන යන ෙම් වාහනය -[බාධා කිරීමක්] මට
ෙහොඳ එකක් තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේට ඕනෑ නම් ෙගනැල්ලා
ෙපන්වන්නම්. අවශ්ය නම් ෙගනැල්ලා ෙපන්වන්නම්. මම ගැන
කියන්න ඕනෑ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ෙන්.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ඔව්. ඔව්.

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Kumara Welgama)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක් ලබා
ෙදන්න. Petrol ෙහෝ dieselවලින් වැඩ කරන hybrid car එකක
මිල සියයට 60කින් විතර වැඩි කර තිෙබනවා.
ෙමන්න ෙම් hybrid වාහනවලත් මිල අඩු කරන්න. ෙමොකද
ෙම් hybrid වාහන මිලදී ගන්ෙන් ෙලොකු මහත්වරු ෙනොෙවයි.
දැන් අෙප් ෙලොකු අය hybrid වාහන ගන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
යන්ෙන් V8 වාහනවල. තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි යන්ෙනත්
ආණ්ඩුෙවන් දීපු V8 වාහනවල. මෙග් එක නම් මම බාර දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි දැන් six-cylinder වාහනවල යන්ෙන් නැහැ
ෙන්. අපි යන්ෙනත් දැන් V8 වාහනවල. ෙමොකද අපි ඇමතිකම්
දරනෙකොට වාහනයට ෙපටල්, ඩීසල් ගහන්ෙන් ආණ්ඩුෙවන් ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] මම කවදාත් යන්ෙන් V8 එෙක්. [බාධා කිරීමක්]
මම ෙකොෙහොමත් යන්ෙන් V8 එෙක්. මම යන්ෙනත් V8 එෙක්;
ගන්ෙනත් V8 වාෙග් ඒවා.

(மாண் மிகு காமினி
பா காப் அைமச்சர்)

(The Hon. Kumara Welgama)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු ගාමිණී ජයවිකම
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා)

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා

(மாண் மிகு குமார ெவல்கம)

ෙපෙර්රා

ஜயவிக்ரம

මහතා

ெபேரரா

-

(ආහාර
உண ப்

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food
Security)

ඔව්. ඔබතුමා ගන්න try කරනවා.

ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේට කියන්න ඕනෑ නැහැ. මම
ඉල්ලන්ෙන් ෙම් hybrid වාහනවල මිල අඩු කරන්න කියලායි.
සියයට 60කින් වැඩි කරපු එක අඩු කරන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වැඩ කරන අයත් කැමැතියි ෙන් වාහනයක යන්න. Hybrid
කියන්ෙන්
වැඩි
ධාරිතාවක්
තිෙබන
වාහනයක්.දැන්
තමුන්නාන්ෙසේ සිලින්ඩර් ධාරිතාව 1000ට - 1000ccවලට- වඩා
අඩු ඒවා සියයට 25කින් අඩු කළා. ඒකත් ෙහොඳයි. මරුටි කාර්
එක hybrid එකක් ෙනොෙවයි. නමුත් මරුටි කාර් එෙකන් සියයට
25ක් මිල අඩු කළා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි, දැන් අෙප් රටට
ෙගන්වන්න ඕනෑ hybrid වාහනයි. ෙමොකද එතෙකොට ඉන්ධන
පාවිච්චිය අඩු ෙවනවා. නමුත් hybrid වාහනවල මිල සියයට
60කින් වැඩි කළා. ඒ නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා, පරණ බස් ෙග්න
එෙකත් සීමාව අඩු කරලා hybrid වාහන වැඩි වැඩිෙයන් ලංකාවට
ෙග්න්න කියලා. ෙම්වාට තිෙබන ඒ duty එක මීට වැඩිය අඩු
කරන්න. ෙමොකද සල්ලි ඕනෑ නම් මීට වැඩිය ෙහොයන්න පුළුවන්
ෙන්. දැන් මන්දිර බද්ද කියලා බද්දක් ගහලා තිෙබනවා. තව එක
එක බදු ගහලා තිෙබනවා ෙන්. ඒවායින් ගන්න පුළුවන්. ෙම්
ඉල්ලීම තමුන්නාන්ෙසේලාට කරමින්, ඒ වාෙග්ම ෙම් අවස්ථාව මට
ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "විවාදය
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

දැන් කල්
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ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී.
එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙපබරවාරි මස 07වන ෙසනසුරාදා
පවත්වනු ලැෙබ්.
அதன்ப விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
விவாதம், 2015 ெபப் வாி 07, சனிக்கிழைம மீளத் ெதாடங்கும்.

The Debate stood adjourned accordingly.
Debate to be resumed on Saturday, 07th February, 2015.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන්
කල් තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ඇතුළු අමාත්යාංශ
ගණනාවකින් කියාත්මක කළ සංවර්ධන ව්යාපෘති
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சு உட்பட
பல்ேவ அைமச்சுக ம் அ ல்ப த்திய
அபிவி த்திக் க த்திட்டங்கள்

DEVELOPMENT PROJECTS IMPLEMENTED BY MINISTRY OF
ECONOMIC DEVELOPMENT AND SEVERAL OTHER
MINISTRIES

[අ.භා. 6.50]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"2014 වර්ෂෙය් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
මගෙපන්වීම යටෙත් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය ඇතුළු අමාත්යාංශ
ගණනාවකින් මහා පරිමාණ, මධ්ය පරිමාණ හා කුඩා පරිමාණෙය්
සංවර්ධන ව්යාපෘති රැසක් කියාත්මක කරන ලදී. එෙසේම ස්වයං රැකියා
පවර්ධනය සඳහාද පතිපාදන විශාල පමාණයක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙවන් කර තිබුණි. ඇතැම් සංවර්ධන ව්යාපෘති
අවසන් වී ඇති අතර, ඇතැම් සංවර්ධන ව්යාපෘති අයහපත් කාලගුණ
තත්ත්වය නිසා අඩක් නිම වී ඇත. එබැවින් අවසන් කළ සංවර්ධන
ව්යාපෘති සඳහා මුදල් පතිපාදන කඩිනමින් ලබා දීමටත්, අඩක් නිමකර ඇති
ව්යාපෘති අවසන් කිරීමට අවශ්ය උපෙදස් හා මුදල් පතිපාදන ලබා දීමටත්,
මිලදී ෙගන ඇති ස්වයං රැකියා උපකරණ ඉල්ලුම්කරුවන් ෙවත කඩිනමින්
ලබා දීමටත් කටයුතු කළ යුතු බවට ෙයෝජනා කරමි."

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපි
දන්නවා පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලය තුළ දී සංවර්ධනයට මූලිකත්වය
ලබා දී තිබුණු බව. ෙම් රෙට් යටිතල පහසුකම් නැංවීම සඳහා
මාර්ග සංවර්ධනය, කෘෂිකාර්මික යටිතල පහසුකම්, වාරිමාර්ග
යටිතල පහසුකම්, අධ්යාපනයට අවශ්ය යටිතල පහසුකම්, කීඩාවට
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අවශ්ය යටිතල පහසුකම් ලබා දීම ඇතුළු විදුලිය ලබා දීම වාෙග්
ෙද්වල්වලට විශාල මුදල් පතිපාදන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
අනුමත කරලා -සම්මත කරලා- ගාමීය ජනතාව ෙවත, රෙට්
ජනතාව ෙවත ඒ පහසුකම් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. 2014
අවුරුද්ෙද්දී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් පාෙද්ශීය
සංවර්ධන කමිටු සඳහා ෙම් රෙට් නිදහෙසන් පස්ෙසේ වැඩිම මුදල්
පතිපාදන පමාණයක් ලබා දුන්නා. ඒවා ලබා දුන්ෙන් ඉතාම
නීත්යනුකූල විධියටයි.
ගෙම් ජනතාවෙග් ෙයෝජනා, ගාමීය වශෙයන් තිෙබන සිවිල්
සංවිධානවල, ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධානවල ෙයෝජනා සහ අදහස්,
පාෙද්ශීය
සභා
මන්තීතුමාෙගන්,
පාෙද්ශීය
සභාෙව්
සභාපතිවරයාෙගන්, පළාත් සභා මන්තීවරයාෙගන් ආපු ෙයෝජනා
එකතු කරලා පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙගන,
දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුෙව් අනුමැතිය ලබා ෙගන ඒවාට අදාළ
සංවර්ධන ව්යාපෘති නීත්යනුකූලව හඳුනා ගත්තා. ඒ සංවර්ධන
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දී, රුපියල්
ලක්ෂ 20ට අඩු හැම සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්ම ඒ ඒ ගාමීය
සංවිධාන විසින් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තමයි ආරම්භ කෙළේ කියන
එක අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම රුපියල් ලක්ෂ 20ට වැඩි හැම
සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්ම රජෙය් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය යටෙත්
ෙටන්ඩර් කරලා, ඒවා ෙටන්ඩර්කරුවන් ෙවත ලබා දීලා අයදුම්කරුවන් ෙවත ලබා දීලා- ඉතාම නීත්යනුකූලව කරපු
ව්යාපෘති.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හැබැයි අපි දන්නවා පසු
ගිය අවුරුද්ද ගත්තාම එක දිගට මාස 4ක් වර්ෂාපතනය පැවැති
බව. ඒ වාෙග්ම පෙද්ශ ගණනාවකටම ගං වතුර ආවා. තවත්
පෙද්ශ ගණනාවකම අප කනගාටුවට පත් වුණු දැවැන්ත නාය යෑම්
ඇතුළු විපර්යාස රැසක් සිදු වුණා. සමහර ව්යාපෘති ආරම්භ කළ
නමුත් ස්වාභාවික විපත් රාශියක් පසු ගිය කාලය තුළදී සිදු වූ නිසා
ඒවා අවසන් කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි දැන් ෙම් ෙයෝජනාව
හරහා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කර සිටිනවා. අවසන් කරලා තිෙබන
සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලින් ඇතැම් ඒවාට දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල
හා පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල හරහා මුදල් පතිපාදන ෙගවා
තිෙබනවා. හැබැයි, 2014.12.31වන දා වන ෙකොට නියමිත
ආකාරයට, කමානුකූලව සංවර්ධන ව්යාපෘති අවසන් කරලා,
කාර්මික නිලධාරින්ෙග් උපෙදස්, මඟ ෙපන්වීම යටෙත් බිල් පත්
ඉදිරිපත් කරපු ඇතැම් සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලට තවමත් මුදල්
පතිපාදන ලබා දීලා නැහැ. ෙම් ෙහේතුව නිසා ෙමොකක්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්? ගාමීය සංවිධාන -ගෙම් ෙගොවි සංවිධානය, ගාම
සංවර්ධන සමිතිය, සමෘද්ධි සමිතිය- තමයි වගකීම් අරෙගන, ඒ
සමිතිවලට පමාණවත් මුදලක් නැත්නම් කාෙග් ෙහෝ
සහෙයෝගයත් අරෙගන ඒවා කරලා තිෙබන්ෙන්.
අපි ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා සමහර අය කන කර බඩු උකස්
කරලා පවා ඒ ව්යාපෘතිවලට වියදම් කර තිෙබන බව. ඒ, මුදල්
පතිපූරණය වුණාට පස්ෙසේ ඒවා පියවාගන්නම් කියන පදනම
යටෙත්. අඩක් නිම කරපු සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉතා ඉක්මනින්
අවසන් කෙළේ නැත්නම් රජය ඒවාට මුදල් වැය කරපු අරමුණ
අපත් ෙවන්න පටන්ගන්නවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා සමහර
ව්යාපෘති යටෙත් මාර්ගය හදන්න ෙදපැත්ෙතන් ෙකොන්කීට් කානු
ෙදක බැඳලා තිබුණත් මැද සකස් කරලා නැති බව. ඒ නිසා දැන්
ඒවා කැඩි කැඩී යනවා. අවසානෙය්දී රජෙය් මුදල්ම තමයි ඒවාට
වැය වන්ෙන්. අඩක් නිම කර තිෙබන ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘතිවලට
තවමත් අනුමැතිය ලබා දීලා නැහැ, ඒවා අවසන් කරනවාද, ඒවාට
ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා අඩක් නිම කර
තිෙබන සංවර්ධන ව්යාපෘති ඉතා කඩිනමින් නිම කිරීම සඳහා
අවශ්ය අනුමැතිය ලබා ෙදන්න කියලා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ඉතාම
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් ස්වයං
රැකියා සඳහා, ස්වයං රැකියා පවර්ධනය සඳහා කාන්තාවන්ෙග්
විශාල උනන්දුවක්, කැප කිරීමක් තිබුණා. ෙමොකද, අපි දැක්කා ෙම්
ආර්ථිකෙය් ගැටලුත් එක්ක, ජීවන තත්ත්වෙය් පශ්නත් එක්ක හැම
පවුලකටම අමතර ආදායම් අවශ්ය වූ බව. ඒ නිසා ඒ අමතර
ආදායම ෙසොයා ගන්න අවශ්ය උපකරණ සඳහා -සමහර විට මහන
මැසිමක් ෙවන්න පුළුවන්, වතුර ෙමෝටරයක් ෙවන්න පුළුවන්.
එෙහමත් නැත්නම් පිරිමි අය ඉල්ලා සිටි විවිධ උපකරණ ෙවන්න
පුළුවන්.- අවශ්ය මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා, නීත්යනුකූලව
ෙටන්ඩර් කරලා ඒ මුදල් පතිපාදනවලට අදාළ උපකරණ ෙම් වන
ෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට ෙගනැවිත් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අලව්ව පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්ත්, නාරම්මල පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්ත් ජනතාවෙග් ඉල්ලීම් අනුව ෙගනැවිත් තිෙබන
උපකරණ ෙම් වන ෙකොට පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙගොඩ
ගහලා තිෙබනවා. ඒවාෙයන් සමහර ඒවා දැන් වැස්සට
ෙතෙමනවා; අව්වට ෙව්ෙළනවා. හැබැයි ඒ අයට උපෙදස් දීලා
තිෙබනවා ඒවාෙය් ඉල්ලුම්කරුවන්ට ඒවා ලබා ෙදන්න එපා
කියලා. ඒ නිසා අපි විෙශේෂෙයන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්, ගරු
අගාමාත්යතුමාෙග්, රජෙය්, මුදල් අමාත්යතුමා ඇතුළු වග කිව යුතු
අමාත්යාංශවල සියලු මැති ඇමතිවරුන්ෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙම්
කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා. ෙම් නිසා ඇත්ෙතන්ම රාජ්ය
මුදල් නාස්ති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒවා ඒ සුදුසුකම් ලත් අයට
ලබා ෙදන්න. ෙමොකද, මහන මැසිමක් ෙදන්න ඕනෑ මහන්න
පුළුවන් ෙකනකුටයි. ඔවුන්ට ඒ හා සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවළක්,
ව්යාපෘතියක් තිෙබනවා. ඒ මහන මැසිම අරෙගන ෙමොකක්ද
කරන්ෙන් කියන එක පිළිබඳ ව්යාපෘතියක් ඒ අය ෙම් වන ෙකොට
හදලා තිෙබනවා. ඒ උපකරණ එෙසේ සුදුසුකම් තිෙබන අයට
ෙදන්න තිෙබන ඒවායි. මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරලා,
නීත්යනුකූලව මිලදී ෙගන තිෙබන ඒ උපකරණ දුන්ෙන් නැත්නම්
විශාල අසාධාරණයක් ෙවනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රජෙය් මුදල්
නාස්තියක් ද ෙවනවා.
ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව කඩිනම් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා
අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතා ඉක්මනින්
කරන්න ඕනෑ වැඩ පිළිෙවළක්. දින සියෙය් වැඩසටහන
කියාත්මක කරන ගමන් ඉහතින් සඳහන් කළ වැඩසටහන්වලට
පූර්ණ අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු කරන්න කියන ෙගෞරවනීය
ඉල්ලීම අපි කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම
කැබිනට් මණ්ඩලයත් ෙම් සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරලා කඩිනමින්
විසඳුමක් ලබා ෙදයි කියලා අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
ෙමය ජනතාවාදී ගැටලුවක් නිසාත්, රෙට් පශ්නයක් නිසාත්, මුදල්
පිළිබඳව ඇති වන පශ්නයක් නිසාත් ඒවාට සම්බන්ධ අෙනකුත්
සියලු කරුණු සැලකිල්ලට ෙගන ෙම් සඳහා කඩිනමින් විසඳුමක්
ලබා ෙදන්න කියලා ඉතාම ඕනෑකමින් මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 6.58]

ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා
(மாண் மிகு ஆர்.

மிந்த சில்வா)

(The Hon. R. Dumindha Silva)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව මා ස්ථිර
කරනවා.
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[අ.භා. 6.59]

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக்
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)
(மாண் மிகு கயந்த

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ශාන්ත බණ්ඩාර
මන්තීතුමා විසින් ෙගනාපු සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවට රජය
ෙවනුෙවන් පිළිතුරු ලබා දීමට මා අදහස් කරනවා.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්යතුමාත් ඉතා
පළපුරුදු, ෙබොෙහොම පරිණත, දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන
නායකයන් හැටියටත්, ඉතාම සුපිරිසිදු ෙද්ශපාලන චරිත හැටියටත්
රෙට් ෙහොඳ නමක් දිනා ෙගන තිෙබන පුද්ගලයන්ය කියන
කාරණය විෙශේෂෙයන්ම ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමාට මම
කියන්න කැමැතියි. එවැනි නායකයන් සිටින රජයක් වන අෙප්
අලුත් ආණ්ඩුව ෙමොන විධියකටවත් මහ ජනතාවට පෙයෝජනවත්
වැඩසටහනක් ෙහෝ ව්යාපෘතියක් නතර කිරීමට කටයුතු කරන්ෙන්
නැති බව මම එතුමාට පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය පාලන කාලය
තුළ, ෙම් රෙට් පුංචිම තැන ඉඳලා ෙලොකුම තැන දක්වා වූ
ෙද්ශපාලනඥයන් -පාෙද්ශීය මට්ටමින් විතරක් ෙනොෙවයි, ජාතික
මට්ටමිනුත්- ෙම් වාෙග් ව්යාපෘතිවලට ෙයදූ ජනතා මුදල්
අවභාවිතයට ගත් බව රහසක් ෙනොෙවයි කියන එක අපි කවුරුත්
දන්නවා. ඒවා පිළිබඳව ජනතාව තුළ දැඩි කලකිරීමක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න
කියන ජනතාවෙග් ඉල්ලීම නිරන්තරෙයන්ම අලුත් ආණ්ඩුවට
ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපෙග් අලුත් ආණ්ඩුව ෙම් ව්යාපෘති පිළිබඳව,
ෙම් ෙයෝජනා කම පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක ෙසොයා බැලීමක් සිදු
කරනවා. ඒ ෙසොයා බැලීමත් ඉතාම කඩිනමින් සිදු කරලා අවසන්
කරන්නට ෙම් වන ෙකොට අප තීරණය කරලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්
වැඩසටහන්වල, ව්යාපෘතිවල පමිතිය ෙසොයා බැලීම පිළිබඳව අපි
විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරනවා. පමිතියට අනුව අවසන්
කරපු සියලුම වැඩ කටයුතු සඳහා ෙගවීම් කටයුතු කරන්නත් අෙප්
රජය ෙකොයිම විධියකින්වත් පසුබට වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් වැඩ කටයුතු සිද්ධ කරපු ආකාරය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම කළ
යුතුය කියන එක නම් ආණ්ඩුවක් හැටියට කරන්න අප තීරණය
කරලා තිෙබනවා. ඒවා නිවැරදි ෙලස ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරලාද
කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක අපි නිරන්තරෙයන්ම ෙහොයනවා.
ඒවා නිසි ෙලස ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරලාද කරලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවත් ෙසොයා බැලීමට වග කිව යුතු
රජයක් හැටියට අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම නිසි
අනුමැතිය ලබා ෙගනද ජනතා මුදල්වලින් ෙම් ව්යාපෘති කරලා
තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවත් අප දැඩි ෙලස අවධානය ෙයොමු
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම මම ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා ඇතුළු
විපක්ෂයට තවත් කරුණක් මතක් කරන්න කැමැතියි. ෙමවැනි
ව්යාපෘති තව දුරටත් වර්ධනය කරලා කියාත්මක කිරීම සඳහා
දිස්තික් මට්ටමින් මන්තීවරු සඳහා ෙදන විමධ්යගත අරමුදල DCB funds - පවා අවුරුදු ගණනකට පස්ෙසේ වැඩි කරපු ආණ්ඩුව
හැටියට, ඒ ගැනත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි ආඩම්බරෙයන් මතක්
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කරනවා. අපි ෙම් ෙකටි කාලය ඇතුළතදී ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය
වැෙයන් විමධ්යගත අරමුදල රුපියල් මිලියන 5 සිට 10 දක්වා
සියයට සියයක වැඩි කිරීමක් කෙළේත් ගාමීය මට්ටමින් ඒ වැඩ
කටයුතු කළ යුතුයි කියලා තීරණය කරපු නිසායි.
ඒ වාෙග්ම, මහ ජනතාවෙග් ධනය අපෙත් ෙනොයවා, නිසි
කමෙව්දයක් ඔස්ෙසේ ජනතාවට ඍජුව පතිඵල ලැෙබන ෙලස ෙම්
වැඩ කටයුතු කරන්නත් අනාගතෙය්දී අපි වග බලා ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රජෙය්
අමාත්යවරයකු හැටියට මා ඉතාම පැහැදිලිව වගකීෙමන් යුතුව
කියනවා, මුදල් ෙවන් කළ කිසිම වැඩ කටයුත්තක් අපි ෙනොකර
ඉන්ෙන් නැහැ, ඒවා නතර කරන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ සියලුම
වැඩ කටයුතු අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ සමහර ව්යාපෘතිවලට
මුදල් ෙවන් කරලාත් නැහැ. ඒවා නමට සීමා කළ ව්යාපෘති විතරයි,
මුදල් ෙවන් කරලා නැහැ. ඒවා පිළිබඳවත් සමාෙලෝචනයක්
කරන්න අපි කටයුතු කරනවා. ඒවා සමාෙලෝචනය කළාට පස්ෙසේ,
ඒවාෙය් තත්ත්වය කුමක්ද කියලා රට දැනුවත් කිරීමටත් අපි
කටයුතු කරනවා.
අෙනක් කාරණය ෙම්කයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් විෂයයට තමයි
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ඔක්ෙකොම ව්යාපෘති යටත් කරලා තිබුෙණ්.
එක පුද්ගලයකු වෙට් තමයි ඒ සියලුම බලය තිබුෙණ්. ෙම්
ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵලවලටත් ඒවා හුඟක් දුරට බලපෑවාය
කියන එක එදා ආණ්ඩුෙව් හිටපු, අද විපක්ෂයට ෙවලා ඉන්න
මන්තීවරුත් එක්ක කථා කරනෙකොට ඒ අය කියනවා. ඒ අය
ෙපෞද්ගලිකව අපිත් එක්ක කියන කථාවක් තමයි එක තැනකට,
එක ෙකෙනකුට, එක පවුලකට ෙම් සියල්ලම ෙගොනු ෙවලා තිබුණු
එක. ඒ නිසා දැන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණු
විෂයයන් රාශියක් අමාත්යාංශ කීපයකට ෙවන් කරන්නත් අලුත්
ආණ්ඩුව
කටයුතු
කරලා
තිෙබනවා.
ෙම්
සියල්ලම
සම්බන්ධීකරණය කරලා කටයුතු කිරීම සඳහා විෙශේෂ කැබිනට්
අනුකමිටුවකුත් ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙම්
ෙවනෙකොට පත් කර තිෙබනවා. අගමැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන්
තිෙබන ඒ අනුකමිටුෙව් ෙල්කම්වරයා හැටියට සැලසුම් හා කම
සම්පාදන අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා කටයුතු කරනවා. ඒ
වාෙග්ම රාජ්ය පරිපාලන අමාත්ය ගරු කරු ජයසූරිය මැතිතුමා,
මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්ය ගරු
කබීර් හෂීම් මැතිතුමා, ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය ගරු එම්.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා, වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම
අමාත්ය ගරු දුමින්ද දිසානායක මැතිතුමා, අගාමාත්ය කාර්ය
මණ්ඩල පධානී සාගල රත්නායක මැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමාෙග්
නිෙයෝජිතයකු හැටියට තිලක් රණවිරාජා මැතිතුමා ෙම් විෙශේෂ
කමිටුෙව් කටයුතු කරන්න දැනටම පත් කර තිෙබනවා.
අපි රජයක් හැටියට සියලුම අමාත්යාංශවල
සංවර්ධන
ව්යාපෘතිවල විස්තර ෙම් ෙවනෙකොට ඉල්ලා තිෙබනවා. ඒ
සියල්ලම අපි ඉක්මනින් ලබා ගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ දිස්තික්
සංවර්ධන කමිටු හරහා පාෙද්ශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටුවලට එම
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම පවරලා, ඒ වැඩ කටයුතු කඩිනමින් නිසි
ෙලස, නිසි අධීක්ෂණයකින් යුතුව මහජන මුදල් අපෙත් ෙනොයන
විධියට කියාත්මක කරන්න කටයුතු කරනවා.
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මා ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝ වශෙයන් පැහැදිලි කරන්න අවශ්ය
නැහැ. අෙප් ගරු මන්තීතුමාෙග් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාෙව්
අවසානයට තිෙබනවා, මිල දී ෙගන ඇති ස්වයං රැකියා උපකරණ
ඒ ඉල්ලුම්කරුවන්ට කඩිනමින් ලබා දීමටත් කටයුතු කළ යුතුයි
කියලා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒවාත් කඩිනමින් ලබා ෙදනවා.
හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය් ඒ සියලුම ෙද්වල් ලබා දුන්ෙන් ලැබිය
යුතු පුද්ගලයන්ටද කියන එක කවුරුන් තුළත් තිෙබන පශ්නයක්.
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් සඳහා ජනතා මුදල් පාවිච්චි කරලා
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ලැබිය යුතු අයට ෙකෙසේ ෙවතත්, ඡන්දය
ලබා ගැනීම සඳහා ම ඒවා පාවිච්චි කළ විධිය අප දැකලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ලැයිස්තු සකස් කරලා ඒවා කමවත් විධියට
ලබා ෙදන්න, නිවැරදි පුද්ගලයන් අතට ලබා ෙදන්න අපි
රජයක් හැටියට කටයතු කරනවා.
ඒ නිසා මම අවසන් වශෙයන් කියන්ෙන්, අෙප්
ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඉතාම සුපිරිසිදු නායකයන් හැටියට
මහජන මුදල් අවභාවිතයට සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධ බවයි.
ෙබොෙහොම පිරිසිදුකමක් ඇති එවැනි පුද්ගලයන් සිටින, ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තුව සිටින නායකයන් සිටින ආණ්ඩුවකයි අපි
කටයුතු කරන්ෙන්.
පහු ගිය කාලෙය්දී උඩ ඉඳලා පහළට යනෙතක් සිද්ධ වූ
ෙද්වල් අපි දන්නවා. ගමක ෙකොන්කීට් පාරක් හැදුවත්, ගමක පුංචි
ව්යාපෘතියක්
කළත්
ෙද්ශපාලනඥයන්
තමයි
ඒවාෙය්
ෙකොන්තාත්කරුවන් වුෙණ්. ඒවා පමිතියට සිද්ධ වුණාද, ඒවායින්
ගසා කෑෙව් කවුද කියන කරුණු රෙට් කවුරුත් දන්නවා. ඒවා
පිළිබඳව නිසි අධ්යයනයක් කරලා නියමාකාර විධියට අපි
කටයුතු කරනවාය කියන එකත් පකාශ කරනවා. ජනතාවට
පෙයෝජනවත් කිසිම වැඩ සටහනක්, ව්යාපෘතියක් අපි නතර
කරන්ෙන් නැහැ. තව තවත් ඒවා අලුතින් කියාත්මක කරන්න
කටයුතු කරනවා. විමධ්යගත අරමුදල් සියයට සියයකින් වැඩි
කරපු ආණ්ඩුවක් ඒ ආකාරෙයන්ම කටයුතු කරනවාය කියන
විශ්වාසය ඇති කර ගන්න කියලා රජය ෙවනුෙවන් පකාශ
කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ගරු ශාන්ත
බණ්ඩාර මන්තීතුමාට රජය ෙවනුෙවන් ස්තුති කරමින් මෙග්
අදහස් පකාශ කිරීම ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.06ට, අද දින සභා
සම්මතිය අනුව 2015 ෙපබරවාරි 07 වන ෙසනසුරාදා අ. භා. 1.00
වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 7.06 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ெபப் வாி 07, சனிக்கிழைம பி.ப. 1.00
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 7.06 p.m. until 1.00 p.m. on Saturday,
07th February, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this
Day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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(Mr. Speaker)

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා - පැමිණ නැත.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

අ. භා.1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA]
in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පන්නල, ශී සීලානන්ද මාවත යන
ලිපිනෙය් පදිංචි අයි.පී. ජයන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක්
පිළිගන්වමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු මනුෂ නානායක්කාර මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙෂහාන් ෙසේමසිංහ මහතා - පැමිණ නැත.

ANNOUNCEMENTS
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද සජීවීව විකාශනය කිරීම

பாரா

மன்ற விவாதங்களின் ேநர

ஒளிபரப்

LIVE TELECAST OF PARLIAMENTARY PROCEEDINGS

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம ைவப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petition ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

(Mr. Speaker)

ல வினா

2015 ෙපබරවාරි මස 05වැනි දින පාර්ලිෙම්න්තු විවාද සජීවීව
විකාශනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මන්තීතුමා විසින් සභාෙව්දී නඟන ලද රීති පශ්නය පිළිබඳ
පකාශයක් කිරීමට කැමැත්ෙතමි.

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

පාර්ලිෙම්න්තු විවාද 2015 ජනවාරි මස 20වැනි දින සිට සියලුම
රැස්වීම් දිනවල ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනයට අයත් PEO TV
Channel 91 ඔස්ෙසේ සජීවීව විකාශනය ෙකොට ඇති බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.

LOCAL GOVERNMENT ELECTORAL SYSTEM

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2013 වර්ෂය සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා,
තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

පළාත් පාලන මැතිවරණ කමය

உள்

ராட்சித் ேதர்தல்

ைறைம

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් මා ෙම්
පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්ෙන් රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත්
පාලන හා පජාතන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ බුද්ධ ශාසන
අමාත්යතුමා වන ගරු කරු ජයසූරිය අමාත්යතුමා ෙවතයි.
එතුමා ෙවත ඉදිරිපත් කරන ජාතික වැදගත්කමකින් යුත්
පශ්න:
1.

පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද නව පළාත් පාලන
මැතිවරණ කමය යටෙත් පළාත් පාලන මැතිවරණයක්
පැවැත්වීමට (මහ නගර සභා, නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා)
නියමිතයි. 2015 මාර්තු මස අවසානෙය්දී සහ අෙපේල්
මාසෙය්දී එකී සභාවන්හි කාලසීමාව අවසන් වන බැවින්,
ඉහත කී නීතිය යටෙත් එම ආයතන පිහිටුවීමට කටයුතු
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ද?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

2.

ඒ අනුව එම පළාත් පාලන මැතිවරණයන් පැවැත්වීමට
කටයුතු කරන දින වකවානු (මාසය, දිනය) දළ වශෙයන්
පකාශ කරන්ෙන්ද?

3.

එම මැතිවරණයන් පැවැත්ෙවන්ෙන් දැනට නීතිගතව
පවතින ඉහත සඳහන් නව මැතිවරණ කමය යටෙත්ද?

ගරු අමාත්යතුමා ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක්
කරන ෙලස ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමි.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ
බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க
ஜயசூாிய - அரசாங்க நி வாக, மாகாண
சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய
அைமச்ச ம், த்தசாசன அைமச்ச ம்)

(The Hon. Karu Jayasuriya - Minister of Public
Administration, Provincial Councils, Local Government and
Democratic Governance and Minister of Buddha Sanasa)

ගරු කථානායකතුමනි, ජාතික වශෙයන් ඉතාමත්ම
වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නයක් ගැන කරුණු පැහැදිලි කරන ෙලස
ඉල්ලා සිටීම ගැන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ගැන අපි ෙදෙගොල්ලන්ම ෙබොෙහෝ
කාලයක සිට සාකච්ඡා කළා. අවුරුදු ෙබොෙහෝ ගණනක් ගියත්
අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම් කරුණ ඉතා ඉක්මනින් නිම කරන්නයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් අමාත්යාංශය භාර
ෙගන මාසයකට ආසන්න සුළු කාලයක් තුළ විශාල වැඩ
ෙකොටසක් කළා. එතුමාෙග් පළමුවැනි පශ්නයට පිළිතුර වශෙයන්
මා සඳහන් කරන්න ඕනෑ කාල සීමාවන් අවසන් වන ෙකොටස්
වශෙයන් 2011 අෙපේල් 01 වැනි දා සිට 2015 මාර්තු 31 දක්වා
ආයතන 234ක් තිෙබන බව. ඒ කියන්ෙන් නගර සභා 3යි, Urban
Councils 30යි, පාෙද්ශීය සභා 201යි. ඒ වාෙග්ම 2011 අෙගෝස්තු
01වැනි දින සිට 2015 ජූලි 31 දිෙනන් අවසන් වන ආයතන 65ක්
තිෙබනවා. නගර සභා 1යි, සුළු නගර සභා 7යි, පාෙද්ශීය සභා
57යි.
ඒ වාෙග්ම, 2011 ඔක්ෙතෝම්බර් 17 දින ආරම්භ වී 2015
ඔක්ෙතෝම්බර් 16 දිනට කාලය අවසාන වන ආයතන 21ක්
තිෙබනවා, නගර සභා 15ක්, සුළු නගර සභා 1ක් සහ පාෙද්ශීය
සභා 5ක් වශෙයන්. ඊට අමතරව, 2011 ෙනොවැම්බර් පළමුවැනි දා
ආරම්භ වී 2015 ඔක්ෙතෝම්බර් 31 වන විට කාලය අවසාන වන
නගර සභා ෙදකක් තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, 2008 මාර්තු
මස 18 වන දින ආරම්භ වී 2012 මාර්තු 17 වන විට කාලය අවසන්
වී ඇති ආයතන 9ක් තිෙබනවා. ඒ අතර, නගර සභා 1ක් සහ
පාෙද්ශීය සභා 8 ක් තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමාෙග් පශ්නෙය් ෙදවැනි කාරණයට අදාළව කථා
කරනවා නම්, අපි ෙම් මැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධෙයන්
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඔබතුමාත් දන්නවා
අප ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි 2015 අෙපේල් 24 වැනි දාට මැතිවරණයක්
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරින්නට වර්තමාන රජෙය්
අදහසක් තිෙබන බව. අපි ඒ බව පකාශ කරලාත් තිෙබනවා. ෙම්
මැතිවරණ ෙදක ෙකොෙහොමද පවත්වන්ෙන් කියන එක
සම්බන්ධෙයන් මම දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ අදත් කථා
කළා. ඒ ගැන අපි විපක්ෂය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගමැතිතුමාත්, කැබිනට් මණ්ඩලයත් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා, ඒ සෑම ෙදනාෙග්ම අදහස් විමසලා ඒ
මැතිවරණය ෙකොෙහොමද පවත්වන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව ඉතා
ඉක්මනින් සභාව දැනුවත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
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ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, සීමා නිර්ණය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ගරු මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදන්න
ඕනෑ. මට මතකයි, අපි විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අපිත් කිහිප විටක්ම ඒ සීමා නිර්ණය පිළිබඳ
විස්තර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන ෙලස ඉල්ලා සිටියා.
නමුත් ඒ විස්තර ලබා ගන්න බැරි වුණා. මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්තුමාත් අපට කියලා තිෙබනවා, ඒ ගැන එතුමාටත්
හුඟක් වාර්තා ඇවිල්ලා තිෙබනවා, ඒ හදලා තිෙබන කමෙව්දය
ෙහොඳ නැහැ, අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා ගරු
කථානායකතුමනි, මම අදහස් කරන්ෙන් දැන් තිෙබන වාර්තාව ඒ
විධියටම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න. ඊට පස්ෙසේ
අපි අවස්ථාව ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඒ පෙද්ශවල, ඒ
ආසනවල යම්කිසි පශ්නයක් තිෙබනවා නම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාල මට්ටමින්, දිසාපති කාර්යාල මට්ටමින් ෙසොයා බලා ඒ
අනුව කටයුතු කරන්න. ෙමොකද, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාෙග්
වාර්තාෙව් තිෙබන විධියට ඒ කාර්යෙය් අඩු පාඩුකම් ෙබොෙහෝ
තිෙබනවා. ලිපියක් මඟින් එතුමා ඒ කරුණ මාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කර තිෙබනවා. නමුත් ඉතා ඉක්මනින් ෙම් කටයුතු අවසන්
කිරීම තමයි අෙප් අදහස.
ඒ වාෙග්ම, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාත්, අදාළ නිලධාරිනුත්
ලබන සතිෙය්දී කැඳවන්න මම තීරණය කරලා තිෙබනවා. එහිදී
ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි අදහස් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඒ සම්බන්ධෙයන් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මැතිතුමා දැනුවත් කරන්න. ෙමොකද, විපක්ෂෙය් අදහස් අපට ඉතා
අවශ්යයි. අපට ඒ ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉතා
ඉක්මනින් ෙම් කරුණු සම්බන්ධෙයන් විපක්ෂය දැනුවත්
කිරීමටත්, ජනතාව දැනුවත් කිරීමටත් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔබතුමා සඳහන් කළා වාෙග් ෙම් මැතිවරණය පැවැත්ෙවන්ෙන්
නව මැතිවරණ නීති යටෙත්. දැනට පාර්ලිෙම්න්තුව සම්මත කරලා
තිෙබන නව නීති යටෙත්.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

දැන් කරලා තිෙබන සීමා නිර්ණය තුළ -[බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

I agree; it has to be discussed. But, it will be under
the Ward System.
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ෙම් පශ්නය විසඳා ගත්තාට පස්ෙසේ අපට කථා කරන්න
පුළුවන්. මම හිතන හැටියට සුදුසුම කමය ඒක තමයි. මමත් ඒක
විශ්වාස කරනවා. සීමා නිර්ණය කිරීෙම් ගැටලු විසඳා ගත්තාට
පස්ෙසේ අපි ගැන කථා කරමු.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

වරපසාද පිළිබඳ පශ්නය, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා.
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් වරපසාද පශ්නය මතු කරන්න
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා පළමුෙකොට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ටී.එන්.එල්. රූපවාහිනී නාලිකාව
මඟින් 2015.02.06 වැනි දින, එනම් ඊෙය් රාතී සිංහල සහ ඉංගීසි
පවෘත්ති තුළින් මා පිළිබඳ අසත්ය සහ ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස
විකාශනය වූ පවෘත්තිය සම්බන්ධෙයන් ෙම් පකාශය කරමි.
වර්ෂ 2015 ෙපබරවාරි මස 6වැනි සිකුරාදා ටී.එන්.එල්.
රූපවාහිනී නාලිකාව ඔස්ෙසේ සවස 6.55 සහ රාතී පවෘත්ති (සිංහල
සහ ඉංගීසි මාධ්යවලින්) විකාශනය කරන්නට ෙයදුණු ටී.එන්.එල්.
පවෘත්තියකින් මා සම්බන්ධෙයන් ඉතාම ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස
සම්පූර්ණ අසත්ය පවෘත්තියක් විකාශය කරන ලදී.
එනම්, එහි අඩංගු වූ පරිදි,
1.

මා ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යවරයා ෙලස
කටයුතු කරන කාලය තුළදී යාපනෙය් කිලිෙනොච්චි උතුරු
පළාෙත් ජල ව්යාපෘතිය (ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය
යටෙත් ලැබුණු) මාෙග් පුත දියත් ගුණවර්ධන මහතාෙග්
ගීන්ෙටක් ආයතනයට ලබා දුන් බවට සඳහන් ෙකරිණි.
ෙමය සම්පූර්ණ අසත්යයක් වනුෙය්, මා හට ඇත්ෙත් එක්
පුතෙයක් සහ එක් දියණියක් පමණි. මාෙග් එකම
පුතයාෙග් නම යදාමිණී ගුණවර්ධන වන අතර, ඔහුට අයත්
ෙහෝ ඔහුෙග් නමින් ඍජුව ෙහෝ වකව අධ්යක්ෂ ධුර ෙහෝ
එවැනි කිසිදු ආකාරයක සම්බන්ධයක් දක්වන ගීන්ෙටක්
නමින් ෙහෝ ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන අමාත්යාංශෙය්
ෙහෝ එම මණ්ඩලෙය් ෙහෝ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙව්
ෙහෝ රජෙය් ෙවනත් ආයතන සමඟ ෙහෝ ඍජුව ෙහෝ වකව
කිසිදු ව්යාපාර ෙහෝ ව්යාපෘතියක් සම්බන්ධව කිසිදු
ගිවිසුමකට ෙහෝ ගනුෙදනුවකට කිසිදු ආකාරයකින්
සම්බන්ධ වී ෙනොමැත.

2.

තවද, එහි තවදුරටත් පකාශය වූ ෙබොරලුෙගොඩ සිංහයාෙග්
පුත් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධනයන් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර බවත්, අගවිනිසුරු ඉවත් කිරීෙම් ෙදෝෂ ගැනත්
කෑ ෙමොරෙදන බවත්, ෙබොරලුෙගොඩ සිංහයා ෙලස
විරුදාවලිය ලත් තම පියාණන්ට අවනම්බුවක් බවත්
සඳහන් ෙකරුණි.

ඉහත සඳහන් පරිදි එවැනි ෙදයක් මා විසින් කිසි ෙලසකින් සිදු
කර ෙනොමැති බැවින් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ද පසු ගිය දා ජාතික නිදහස් උෙළලදී ජාතික වීරවරෙයක්
ෙලස ෙගෞරවය පුද කළ මාෙග් පියාණන් වූ පිලිප් ගුණවර්ධන
මැතිතුමාණන්ටද ෙමමඟින් අපහාසයක් ද, මා ෙවත අපහාසයක් ද,
ද්ෙව්ෂ සහගත ෙලස ටී.එන්.එල්. පවෘත්ති විකාශය මඟින් සිදු කර
ඇත.
ෙම් හා සමාගාමීව ෙමම අසත්ය ද්ෙව්ෂ සහගත පවෘත්තිය
අන්තර්ජාල, ෙවබ් අඩවි, ගුවන්විදුලි නාලිකා සහ එවැනි මාධ්ය
හරහාත් පචාරය කර ඇත. ෙමය වහාම නිවැරදි කරන ෙලස
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ටී.එන්.එල්. නාලිකාවට උපෙදස් ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටින අතර, ඒ
වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු සම්බන්ධව පවෘත්ති විකාශය
කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඉතාමත් වග කීමන් යුතුව කටයුතු කරන
ෙලස ගරු කථානායකතුමා අදාළ ආයතන ෙවත අවවාද කරන
ෙලස ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන්
ඉල්ලා සිටිමි.
මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරෙයකු ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උත්තරීතර බව හා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ආරක්ෂා කිරීමට දී ඇති
පතිඥාව අනුව ෙනොනැවතී ඉදිරියටත් කටයුතු කරන බව ගරු
කථානායකතුමාට ෙගෞරවෙයන් දන්වා සිටිමි.
ස්තුතියි,
කථානායකතුමනි.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

(மாண் மிகு
ல
மன் கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

Sir, I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order 7(1) and
the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the Parliament
shall sit on Tuesday, February 10th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and
the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the hours of
sitting on Tuesday, February 10th, 2015 shall be 9.30 a.m. to 6.30
p.m. At 9.45 a.m. Standing Order No. 7(5) shall operate."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

III
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m.
on Tuesday, February 10th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප
ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන අරමුදල
(සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත

கஹவில்ெகாட ஜாதிக உ ம உயன எண்ணக்க
தனசாைல அபிவி த்தி நிதியம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்
KAHAWILGODA JATHIKA URUMA UYANA CONCEPT
MUSEUM DEVELOPMENT FUND (INCORPORATION) BILL

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා.
"කහවිල්ෙගොඩ ජාතික උරුම උයන සංකල්ප ෙකෞතුකාගාර සංවර්ධන
අරමුදල සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට
අවසර දිය යුතු ය."
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විසර්ජන (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
ஒ க்கீ

(தி த்தம்) சட்ட

லம்

APPROPRIATION (AMENDMENT) BILL
කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය
කියවන ලදී
ඊට අදාළ පශ්නය [ෙපබරවාරි 05]
'පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ගරු රවි
කරුණානායක මහතා]
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.
ஒத்திைவக்கப்பட்ட விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள
வாசிக்கப்பட்ட .
சம்பந்தப்பட்ட வினா - [ ெபப் வாி 05]
"சட்ட லம்
இப்ெபா
இரண்டாம் ைற
ப மாக" [மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க]
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட .

மதிப்பிடப்

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [05th
February]
"That the Bill be now read a Second time".- [The Hon. Ravi
Karunanayake]
Question again proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப
பிரதம
அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள்,
சி வர்,
இைளஞர்
மற் ம்
கலாசார
அ வல்கள்
அைமச்ச மானவ க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்
பட்ட .

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

The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Prime Minister, Minister of Policy Planning, Economic Affairs,Child,
Youth and Cultural Affairs for report.

[අ.භා. 1.18]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙවෝල්ට් විට්මන් කියන දාර්ශනිකයා
එක් අවස්ථාවක ෙමෙසේ පකාශ කර තිෙබනවා,

I quote:
“The greatest country, the richest country, is not that which has the
most capitalists, monopolists, immense grabbings, vast fortunes,
with its sad, sad soil of extreme, degrading, damning poverty, but
the land in which there are the most homesteads, freeholds - where
wealth does not show such contrasts high and low, where all men
have enough - a modest living - and no man is made possessor
beyond the sane and beautiful necessities.”

එයින් කියැෙවන්ෙන්, "වඩාත්ම උසස්, ෙපොෙහොසත් රට
වනුෙය්, එක් පෙසකින් සීමාවකින් ෙතොරව, මනුෂ්ය තත්ත්වයට
ෙනොගැළෙපන්නා වූ කාලකණ්ණි දුගීභාවය රජ කරන අතර,
අෙනක් පසින් වඩාත් ධනවාදීන්ෙගන්, ඒකාධිකාරීන්ෙගන්
බරපතළ ෙලස සම්පත් කඩා වඩා ගැනීම්වලින් යුත් රටක් ෙනොව,
ධනය මඟින් උස්-පහත් ෙභ්දයක් ඇති ෙනොකරන, සියලු මිනිසුන්
හට පමාණවත් හා සාධාරණ, තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කළ හැකි
හා කිසිෙවකුට ෙහෝ තම සැබෑ අවශ්යතාවන් ඉක්මවා යන සම්පත්
හිමිකමක් ෙනොලැෙබන, ෙබොෙහෝ අය හට ෙගවතු හා ෙද්පළ
පිළිබඳ නිදහස් අයිතියක් හිමි වන්නා වූ භූමියකි." යන්නයි.
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ගරු කථානායකතුමනි, එම වැදගත් සහ උතුම් අදහස් සමඟ
මම පකාශ කරන්නට කැමැතියි, ගරා වැෙටමින් පැවතුණු මාතෘ
භූමිය තුළ අභිමානවත් නව ආරම්භයක් බිහි කිරීමට ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සැදැහැවත් චින්තනය තුළින් අද
ෛමතී යුගයක් කරා යන ෙමොෙහොතක, රනිල් විකමසිංහ ගරු
අගාමාත්යතුමාෙග් ෙමෙහයවීම තුළ අද කුහකකම, උද්ධච්චකම,
අහංකාරකම, ෛවරය, ද්ෙව්ෂය, කුරිරුභාවය, ම්ෙල්ච්ඡත්වය,
රාජ්ය තස්තවාදය තුරන් වුණු නව යුගයක නව ආරම්භයක් සිදු
වනවාය කියන එක. එය මම ෙම් අවස්ථාෙව් ෙබොෙහොම සතුටින්
පකාශ කරන්නට කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්ක නව යුගය
සනිටුහන් කරන නව අය වැයක්. ෙපොඩි මනුස්සයාට සහන ලබා
ෙදන, සාමාන්ය ජනතාවට ෙසත සලසන, අසාමාන්ය ෙලස සහන
රැසක් ෙපොදු ජනතාව ෙවත ළඟා කරන, සමාජ සාධාරණත්වය
මුදුන්පත් කර ගත් ධනාත්මක, ගුණාත්මක, හරාත්මක සංවර්ධන
ෙයෝජනා කම රැසක් තුළින් රෙට් ජීවත් වන සාමාන්ය ජනතාවට
අතිශය විශාල අගයක් එකතු කරන අය වැයක්. එවැනි අය වැයක්
පිළිබඳව මට කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම ෙබොෙහෝ ෙසේ සතුටු
වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද අෙප් රෙට් රාජ්ය ක්ෙෂේතය තුළ
ආත්මගරුත්වය රැක ගනිමින්, ආත්මාභිමානය ශක්තිමත් කර
ගනිමින්, අභිමානවත් ජනතා ෙසේවාවක් ඉෂ්ට කිරීම සඳහා 14
ලක්ෂයක් වූ රාජ්ය ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් රුපියල් 10,000ක
සහනයක් ලබා ෙදන්නට, -රුපියල් 5,000ක් ෙපබරවාරි මාසෙය්ත්,
ඉතිරි 5,000 ජුනි මාසෙය්ත් ලබා දීෙම් ෙයෝජනාව කියාත්මක
කරන්නට- අද අෙප් රජය කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ෙම් දින 100
ඓතිහාසික විප්ලවය තුළ ෙගොවි ජනතාව විසින් වාණිජ
බැංකුවලින් ලබා ගත් ණය -උපරිම වශෙයන් රුපියල් 100,000ක
ණය පාග්ධනය සඳහා- සියයට 50කින් කපා හැරීමට අෙප් රජය
කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම වී වගාෙව් නියැෙලන අෙප්
ලක්ෂ සංඛ්යාත ෙගොවි ජනතාවට රුපියල් 50ක සහතික මිලක්,
අර්තාපල් ෙගොවියා ෙවනුෙවන් රුපියල් 80ක සහතික මිලක්, ෙත්
දළු කිෙලෝවක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 80ක සහතික මිලක්, රබර්
කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 350ක සහතික මිලක් යනාදී වශෙයන්
අෙප් රෙට් කෘෂි කාර්මික පජාවට අතිශය සහන රැසක් ලබා
ෙදන්නට ෙකටි කාලයක් තුළ අෙප් රජය සමත් ෙවලා තිබීම
සතුටට කරුණක්. ඒ වාෙග්ම අපි හැෙමෝටම ආඩම්බරයට
කරුණක්.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින්
වැඩි කර, රුපියල් 70ක සහතික මිලක් නියම කර තිෙබනවා.
ගර්භිණී මවුවරුන් ෙවනුෙවන් රුපියල් 20,000ක දීමනාවක් ලබා
දීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් වියදම දළ
ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 3 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා.
සියලු ෙරෝහල්වල බාහිර ෙරෝගී අංශය 24 පැයම විවෘත කර
තබන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන්
විෙශේෂ දීමනාවක් ලබා දීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙවන්
කර තිෙබනවා. ධීවර පජාවෙග් රක්ෂණ ෙයෝජනා කමය තුළින්
එක් ධීවරයකුට රුපියල් මිලියනයක ජීවිත රක්ෂණාවරණයක් ලබා
දීමටත් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම රජෙය් බැංකුවලට
උකස් කරන ලද රුපියල් ලක්ෂ ෙදක ෙනොඉක්මවන
වටිනාකමකින් යුත් ස්වර්ණාභරණ මත අය කරන ෙපොලිය කපා
හරින්නටත්, ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් සතු ස්ථාවර තැන්පතු සඳහා
සියයට 15ක ඉහළ ෙපොලියක් ලබා ෙදන්නටත් ෙයෝජනා කර
තිෙබනවා. ෙමවැනි සහන රැසක් ඇතුළත් සහන මල්ලක්
ජනතාවට ලබා දීම අතිශය ශක්තියක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ගරු සභානායකතුමා.

662

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

"පාර්ලිෙම්න්තුව අද දින පස් වරු 5.30 දක්වා පවත්වාෙගන යා
යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සභාව එකඟද?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, සහන වට්ෙටෝරුව ගැන කියා ෙගන
යන විටම තමයි පුංචි බාධාවක් ඇති වුෙණ්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ.
ෙමවන් සහන රැසක් තුළින් අෙප් රෙට් ජීවත් වන ලක්ෂ 200ක් වූ
ජනතාවට අෙප් රජෙයන් සුවිශාල වූ සහන රැසක් ලබා දීලා
තිෙබනවාය කියන එක ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, සාඩම්බරෙයන්
යුතුව මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කර සිටිනවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඉතාමත්ම ෙකටි කාලයක් තුළ, ඉතාමත්ම
සීමිත කාල වකවානුවක් තුළ, සති ෙදක තුනක් ඇතුළත ෙම්
වාෙග් සහන ලබා ෙදන්නට අෙප් රජයට පුළුවන්කම ලැබුණා
නම්, ඉදිරි කාල වකවානුව තුළ දී ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත්
නායකත්වය දරන අෙප් පක්ෂ ෙදක තුළ තිෙබන ෙම් මහා
ඓතිහාසික ෙද්ශපාලනික සංහිඳියාව තුළ ෙම් සාර්ථක රාජ්ය
පාලන ගමන ඉදිරියට යන ෙකොට ෙකොයි තරම් විශාල සහන
මල්ලක් අෙප් රෙට් ජනතාවට ඉදිරිෙය් දී ලැෙබයි ද කියන එක
ගැන රෙට් ජනතාවට පැහැදිලි පිරිසිදු විශ්වාසයක් හිෙත් තබා
ගන්නට පුළුවන් කියන කාරණයත් මම කියන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජය බලයට ඇවිල්ලා පළමු
වැනි දින කිහිපය තුළ ෙපටල් මිල රුපියල් 33කින් අඩු කළා;
ඩීසල් මිල රුපියල් 16කින් අඩු කළා; භූමිෙතල් මිල රුපියල්
16කින් අඩු කළා. ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජය බලයට පත්
ෙවලා දින කිහිපයක් තුළ ෙපටල් මිල රුපියල් 33කින් අඩු
කරන්නට, ඩීසල් මිල රුපියල් 16කින් අඩු කරන්නට, භූමිෙතල්
මිල රුපියල් 16කින් අඩු කරන්නට පුළුවන්කම ලැබුණා නම්, ෙම්
මිල අඩු කිරීම හිටපු ආණ්ඩුවට කරන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියලා
මට ෙලොකු පෙහේළිකාවක් තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙම්
වාෙග් මිල අඩු කිරීමක් කරන්නට බැරි වුෙණ් ඇයි ?
ගරු කථානාකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද?
අනවශ්ය ෙලස ජනතාවෙග් හිස මත බර පටවලා, පීඩනය දමලා,
අසහනය පටවලා සිදු වුණු එකම ෙද් තමයි පාලකෙයෝ සුර සැප
විඳපු එක. ජනතා අරමුදල් ගසා කෑවා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සීමිත
සම්පත් ෙහොරා කෑවා. අපි පැහැදිලිවම දන්නවා අරලිය ගහ
මන්දිරය හැදින්වූෙය් "අරලිය ගහ මන්දිරය" හැටියටයි. නමුත් අද
අරලිය ගහ මන්දිරයට යන ෙකොට අරලිය ගහ මන්දිරෙය් දිව්ය
ෙලෝකයක් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. ජනාධිපති මන්දිරයක් ෙනොෙවයි
තිෙබන්ෙන්, ජනාධිපති දිව්ය ෙලෝකයක් බිහි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙපර පාසල් දරුවාෙග් කිරි වීදුරුව කපලා;
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පාසල් දරුවාෙග් දිවා ආහාරය කපලා; ගර්භණී මවෙග් ෙපෝෂණ
මල්ල කපලා; ෙගොවියාට ලබා ෙදන සහන ටික කපලා; ධීවරයාෙග්
ඉන්ධන සහනාධාරය කපලා; ධීවරයාෙග් නිවාස සහනාධාරය
කපලා; කම්කරුවාෙග් අයිතිය කපලා; වැටුප් කපලා; සහන
කපලා; සුභසාධනය කපලා තමයි ෙම් මහා සම්පත් නාස්තිය,
සම්පත් සූරා කෑම, ෙම් මහා දිව්ය ෙලෝක බිහි වීම සිදු වුෙණ්. 24
පැෙය්ම, 365 දවෙසේම ලක්ෂ 200ක් වූ අෙප් රෙට් ජනතාවෙග්
සහන මල්ල කපලා තමයි අරලියගහ දිව්ය ෙලෝකය බිහි වුෙණ්;
ජනාධිපති දිව්ය ෙලෝකය බිහි වුෙණ්.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජයට පුළුවන්කම ලැබුණා,
ෙපටල් මිල රුපියල් 33කින් අඩු කරන්න; ඩීසල් මිල රුපියල්
16කින් අඩු කරන්න; භූමි ෙතල් මිල රුපියල් 16කින් අඩු කරන්න.
ෙම් ලබා ෙදන සහන රැල්ල, ෙම් ලබා ෙදන සහන සුනාමිය
ෙමතැනින් අපි නතර කරන්ෙන් නැහැ. ඉදිරිෙය්දී අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා තවත් සහන සුනාමියක් තුළින් ෙම් රෙට්
ජනතාව ජීවත් කරවලා, ෙපෝෂණය කරවලා ඔවුන්ට රැකවරණය,
ශක්තිය ලබා ෙදන්න. ඒ අයට උපරිම සහන ටික ලබා දීලා, ෙම්
රෙට් සුබසාධන රාජ්ය ව්යවස්ථාපිත කරලා, නීත්යනුකූල කරලා
ෙම් රෙට් බිහි වන ඓතිහාසිකම සුබසාධන යුගය, සහන ලබා දිෙම්
යුගය අපි නුදුරු අනාගතෙය්දී රට තුළ නිර්මාණය කරන්නට සැදී
පැහැදී සිටිනවාය කියන එක ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් මා ෙම්
අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අවස්ථාෙව්
පෙව්ශ ෙවන්න කැමැතියි, විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට සමෘද්ධි
ක්ෙෂේතයට. එෙහම නැත්නම් අලුත් නාමෙයන් හඳුන්වන දිවි
නැඟුම ක්ෙෂේතයට. ෙම් විවාදය තුළ සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය පිළිබඳව
අෙප් හිතවත් ගරු සරණ ගුණවර්ධන මැතිතුමා අදහස් ඉදිරිපත්
කරමින් පශ්න වගයක් ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. චන්දිකා
ජනාධිපතිතුමියෙග් සමෙය් සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 18ක්
හිටියාලු, මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් සමෙය් සමෘද්ධිලාභී
පවුල් ලක්ෂ 14ක් හිටියාලු, ෛමතීපාල යුගය තුළ සමෘද්ධි
සහනාධාරය සියයට 200කින් වැඩි ෙවනෙකොට අර සමෘද්ධිලාභී
පවුල් ලක්ෂ 14 කැෙපනවාද කියලා එතුමා අහනවා. මම ෙම්
අවස්ථාෙව් පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි, සමෘද්ධි සහනාධාරය
සියයට 200කින් වැඩි ෙවනෙකොට කිසිම සමෘද්ධිලාභිෙයකුෙග්
පතිලාභයක් අපි කප්පාදු කරන්ෙන් නැහැ කියලා. සියයට 200ක
වැඩි කිරීම අපි සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 14ටම ලබා ෙදනවාය
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, වසර 21ක් තුළ තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන
මතිමතාන්තර නිසා විවිධ පක්ෂවලට සම්බන්ධ ෙවලා හිටපු
සාමාජිකයන්ට ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් තුළ සමෘද්ධි සහනාධාරය
අහිමි වුණා. අපට ෙබොරුවට කියන්න බැහැ, දින 100ක් ඇතුළත ඒ
කැපුණු සහනාධාරය ලබා ෙදනවාය කියලා. ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම් නිසා සමෘද්ධි සහනාධාරය අහිමි වුණු සියලුම පක්ෂවල
සාමාජිකයන්ට; සමෘද්ධි සහනාධාරය ලබන්නට සුදුසුකම් තිෙබන
සියලුම ෙදනාට ඉදිරි මාස හත අට තුළ අලුත් සමෘද්ධි සහනාධාරය
ලබා ෙදන්නට අෙප් රජය ඇප කැප ෙවනවාය කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි සහනාධාරය ගැන කථා කරන
ෙකොට, අද වන විට ගෙම් ඉන්න මිනිස්සුන්ට සමෘද්ධි සහනාධාරය
දිය යුතුද නැද්ද කියන එක තීන්දු කරන්ෙන් කවුද කියා මම
අහනවා. ඒක තීන්දු කරන්ෙන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිතුමා.
එෙහම නැත්නම් දිවි නැඟුම නිලධාරිතුමා. ෙම් අය තමයි තීන්දු
කරන්ෙන්, කාටද අර මුද්දරය ලැෙබන්ෙන්, කාටද ෙම් මුද්දරය
ලැෙබන්ෙන්, කාටද මුද්දරය කැෙපන්න ඕනෑ, කාටද මුද්දරය
ලැෙබන්න ඕනෑ කියලා. තනි පුද්ගලයායි තීන්දු කරන්ෙන්. ගරු
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කථානායකතුමනි, අද නිල් පාට ෙවලා තිෙබන සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය
අපි ෙකොළ පාටවත්, රතු පාටවත් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. අපි ඒක
සුදු පාට කරන්නට යනවා. නිර්පාක්ෂික කරන්නට යනවා.
ෙකොෙහොමද අපි ඒක කරන්ෙන්?
මින් ඉදිරියට සමෘද්ධි සහනාධාරය ලැබීමට සුදුසුකම්
තිෙබන පුද්ගලයින් ෙතෝරන්ෙන් ගෙම් ඉන්න පජාව, සමෘද්ධි
නිලධාරිවරයා, ගාම නිලධාරිවරයා, කෘපනිස -කෘෂිකර්ම
පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරයා- ඒ වාෙග්ම ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරිවරයා සහ පාෙද්ශීය ෙල්කම්. රාජ්ය නිලධාරින්
සියලු ෙදනාම වග කියන්නට ඕනෑ, සමෘද්ධි සහනාධාර
ලැයිස්තුවට. ඒ ලැයිස්තුව ඉස්ෙසල්ලාම පසිද්ධ කරනවා. පසිද්ධ
කර විෙරෝධතා එල්ල කරන්න ගෙම් පුද්ගලයින්ට අවස්ථාව ලබා
ෙදනවා. ගෙම් සිටින ෙසෝමදාස මුදලාලි මහත්තයාට මුද්දෙර් දීලා,
ෙපොල් අතු පැෙල් සිටින කුසුමාවතී නැන්දාට මුද්දෙර් අහිමි කර
තිෙබනවා නම්, ෙකොයි පුද්ගලයාටද මුද්දරය ලැෙබන්නට ඕනෑ
කියා පජාවට පුළුවන් තීන්දු කරන්න. කවුද දුප්පත්, කවුද
ෙපොෙහොසත් කියන එක මින් ඉදිරියට තීන්දු කරන්ෙන් දිවි නැඟුම
නිලධාරී ෙනොෙවයි, සමෘද්ධි නිලධාරී ෙනොෙවයි, ගෙම් ඉන්න
පජාව. කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා නිෂ්පාදන සහකාරවරයා, ගාම
නිලධාරී, සමෘද්ධි නිලධාරී, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරී සහ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කියන රාජ්ය නිලධාරින් සියලුම ෙදනාම අත්සන්
තබන්නට ඕනෑ, ඒ සුදුසුකම් ලබන ලැයිස්තුවට. බැරි ෙවලාවත්
වැරැදි විධියට ලැයිස්තු හදලා තිෙබනවා නම් රාජ්ය නිලධාරින් පස්
ෙදනාම අමාරුෙව් වැෙටනවා. ෙම් වාෙග් තද නීති-රීති දමලා
ෙමෙතක් කල් නිල් පාට ෙවලා තිබුණු, ෙමෙතක් කල්
බුලත් ෙකොෙළේට ගැතිකම් කරපු සමෘද්ධි ව්යාපාරය අප
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කරනවාය කියන කාරණය ෙබොෙහොම
සතුටින් පකාශ කරනවා.
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය පැවැති කාලෙය්දී හරක් පටවනවා
වාෙග් සමෘද්ධිලාභීන් CTB බස්වල පටවලා රැස්වීම්වලට ෙගන
ගියා. රැස්වීම්වලට ආෙව් නැත්නම් රුපියල් 2,500 කපනවා,
අරකට ආෙව් නැත්නම් මුද්දරය කපනවා, ෙම්කට ආෙව් නැත්නම්
ෙම් වරදානය ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම් වරපසාදය ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙම්
පතිලාභය ෙදන්ෙන් නැහැ කියපු කමය සඳහටම අප අවසන්
කරනවා. මින් ඉදිරියට පක්ෂය කුමක් වුණත්, ෙකොයි පක්ෂය රාජ්ය
බලෙය් හිටියත් කිසිම මැති ඇමතිවරෙයකුට, කිසිම
ජනාධිපතිවරෙයකුට, කිසිම අගමැතිවරෙයකුට, නිලතල බලතල
ෙහොබවන කිසිම ෙකෙනකුට ඒ ආකාරයට කටයුතු කරන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ.
ෙම් රෙට් දිවි නැඟුම සහන ලබන, සමෘද්ධි සහන ලබන
සුවහසක් දුප්පත් ජනතාව ෙද්ශපාලන ඉත්තන් කරපු ඒ යුගය
අවසන් කරලා සැබැවින්ම ඒ අයට නිදහස්, නිවහල් ජීවිතයක් ගත
කිරීෙම් යුගය අප බිහි කරනවාය කියන කාරණය ඉතාමත්ම
සතුටින් සහ අභිමානෙයන් මා ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරනවා.
වර්තමානෙය් සිටින සමෘද්ධිලාභී පවුල් ලක්ෂ 14ටම සියයට
ෙදසීයකින් සමෘද්ධි පතිලාභය වැඩි කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි,
ඉදිරි මාස හත අට තුළ ෙද්ශපාලන ෙභ්දෙයන් ෙතොරව, එනමුත්
ෙද්ශපාලනය නිසා මුද්දරය කැපුණු, මුද්දරය ලබන්නට සුදුසුකම්
තිබුණු, ෙද්ශපාලන ගැතිකම් ෙනොතිබුණු, ෙද්ශපාලන වරදාන,
වරපසාද නිසා සහන කප්පාදු වුණු සියලුම ෙදනාට පැහැදිලිවම
නව මුද්දර ලබා ෙදන්නටත් අප සැදී පැහැදී සිටිනවාය කියන
කාරණය සරණ ගුණවර්ධන හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට වර්තමාන මන්තීතුමාට- ඉතාමත්ම සතුටින් මා ෙම් අවස්ථාෙව්
පකාශ කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය තුළ බරපතළ
අකමිකතාවන්, බරපතළ ෙහොරකම්, බරපතළ ෙලස ජාතික
ධනස්කන්ධය ෙකොල්ලකෑෙම් කියාවලියන් රැසක් කියාත්මක
ෙවලා තිෙබන බව කනගාටුෙවන් ෙහෝ කියන්නට ඕනෑ. නමුත්
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ඒවා පිළිබඳව අප ෙපෞද්ගලික මඩ ගැසීම් කරන්නට ලෑස්ති
වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ජාත්යන්තර කීර්තියට පත් Ernst &
Young සහ PricewaterhouseCoopers ජාත්යන්තර විගණන
සමාගම් ෙදක උපෙයෝගී කර ෙගන රජයට, රටට - මාතෘ භූමියටරුපියලක, සත පහක බරක් නැතිව, ඒ අයෙග් සමාජ සත්කාරක
වැඩසටහනක් හැටියට ෙනොමිලෙය් ෙම් අමාත්යාංශ ෙදක පිළිබඳව
අපක්ෂපාතී විගණනයක් කරන්න අප වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර
තිෙබනවා. ඒ විගණනය යන අතරතුර පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු
අකමිකතාවන් රැසක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු මටත් එළි දක්වන්න
සිද්ධ වනවා. හරියටම ජනාධිපතිවරණය කියාත්මක වන යුගෙය්
දිවි නැඟුම මහා සම්ෙම්ලනයක් පැවැත්වූවා. දිවි නැඟුම මහා
සම්ෙම්ලනය පවත්වන්නට නම් දිවි නැඟුම ගාමීය සංවිධාන බිහි
කර සම්පූර්ණ ෙවන්නට ඕනෑ. නමුත් ගාමීය සංවිධාන සම්පූර්ණ
කර තිබුෙණ් නැහැ.
හදිසිෙය්ම දිවි නැඟුම සම්ෙම්ලනය කියාත්මක වුෙණ් ෙවන
ෙමොකක් නිසාවත් ෙනොෙවයි, ජනාධිපතිවරණය නිසායි. ෙම් දිවි
නැඟුම සම්ෙම්ලනය තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? ෙනොවැම්බර් මස 21වැනි
දා කැම්බල් පිටිෙය්යි. ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් හිතලා
බලන්න. ෙම් දිවි නැඟුම සම්ෙම්ලනයට විය හියදම් කරලා
තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධිලාභීන්ට ෙදන්න තිබුණු සල්ලි; සමෘද්ධිලාභියා
ෙවනුෙවන් කරන්න තිබුණු සංවර්ධන වැඩ සඳහා ෙයොදවන්න
තිබුණු සල්ලි; සමෘද්ධිලාභියාෙග් ශුභ සිද්ධිය සඳහා ෙවන් කළ
සල්ලි. ඒ දවසට විතරක් රුපියල් මිලියන 63ක් -රුපියල් ලක්ෂ
637ක්- විය හියදම් කරලා තිෙබනවා. බලන්න ගරු
කථානායකතුමනි, 37,590ක් ෙගන්වන්න රුපියල් මිලියන 24ක් රුපියල් ලක්ෂ 240ක්- වියදම් කරලා තිෙබනවා. රැස්වීමට පැමිණි
පජා මූල නිෙයෝජිතයින්ෙග් සංගහ වියදම් සඳහා රුපියල් මිලියන
20ක් -රුපියල් ලක්ෂ 203ක්- වියදම් කරලා තිෙබනවා. පුවත් පත්
දැන්වීම් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 24ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.
පුළුල් ඩිජිටල් තිර හයක් සපයා ගන්න විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 10ක්
වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙම් කාෙග් සල්ලිද? සමෘද්ධිලාභීන්
ෙවනුෙවන් වැය කරන්න තිබුණු සල්ලි. ඒ වාෙග්ම රැස්වීමට
ෙගන්වූ ප්ලාස්ටික් පුටු ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 74ක් වැය කරලා
තිෙබනවා. එක දවෙසන් සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් සල්ලිවලින් රුපියල්
ලක්ෂ
630කට
විදලා
තිෙබනවා.
ෙමොකක්
නිසාද?
ජනාධිපතිවරණය නිසායි; ජනාධිපතිවරණය ජයගහණය කිරීම
සඳහායි.
ගරු කථානායකතුමනි, අපි කියාත්මක කරන ෙම්
නිර්ෙද්ශපාලන කමය තුළ කිසිම දවසක ෙමොනම රජයකටවත් ෙමොනම ආණ්ඩුවකටවත්- රජෙය් මුදල් වැය කරලා,
සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් සල්ලි වැය කරලා ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්න
බැහැ. ෙම් රෙට් සල්ලි, දුප්පතාෙග් සල්ලි, මහා භාණ්ඩාගාරෙය්
සල්ලි, ෙපොදු ජනයාෙග් සල්ලි විනාශ කරන යුගය අපි අවසන්
කරනවා කියන එක ෙබොෙහොම සතුටින් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම නිවාස ක්ෙෂේතය
ගත්ෙතොත් ඒකත් ෙබොෙහොම ෙඛ්දනීය තත්ත්වයකට පත් ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. නිවාස ක්ෙෂේතයට ෙයොදවන්න -ෙගවල් හදන්නතිබුණු සල්ලි, කුලියට වාහන hire කරලා ෙද්ශපාලන ව්යාපෘති
කියාත්මක කරන්න උපෙයෝගී කර ෙගන තිෙබනවා. රාජ්ය
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙවන් පමණක් වාහන 33ක් කුලියට අරෙගන
තිෙබනවා. නිවාස හදන්න තිබුණු සල්ලි වියදම් කරලා මාසික
කුලියට වාහන 33ක් අරෙගන තිෙබනවා, ෙද්ශපාලනය කරන්නට;
ෙද්ශපාලන ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්නට; පතිරූප පුම්බන්නට.
මම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න කැමැතියි ගරු කථානායකතුමනි,
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශය තුළ මින් ඉදිරියට ෙවෙළඳ
දැන්වීම් නැති බව; පතිරූප පුම්බන ෙවෙළඳ දැන්වීම් නැති බව;
අනවශ්ය වියදම් නැති බව; යාන වාහන කුලියට ගන්ෙන් නැති බව.
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රජෙය් වාහන උපෙයෝගී කර ෙගන මම මාෙග් ෙද්ශපාලන
ව්යාපෘති කරන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් වාහන
තුනත් මම රජයට දන් දීලායි තිෙබන්ෙන්. මාෙග් පඩියත් මම දන්
දීලායි තිෙබන්ෙන්. නිල නිවාසයත් දන් දීලායි තිෙබන්ෙන්.
ෙමොනවාටද? රට තුළ ෙගවල් ටික හදන්න. ගරු
කථානායකතුමනි, ඔබතුමාටත් අවෙබෝධ වීම සඳහා මම ෙම්
කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරණය තුළ තවත් මහා
මුදල් විනාශයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාට තවත් විනාඩි 5ක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට සම්පූර්ණෙයන්ම විනාඩි 30ක් තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒ විනාඩි 30 ගැන තමයි මම කිව්ෙව්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙහොඳයි. ගරු කථානායකතුමනි, ජනාධිපතිවරණය තුළ තවත්
මුදල් නාස්තියක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව කනගාටුෙවන් ෙහෝ
කියන්නට ඕනෑ. මාර්තු, අෙපේල් මාසවල මුදණය කරන්නට තිබුණු
ලිත ෙමදා පාර මුදණය කරලා තිෙබන්ෙන් ෙනොවැම්බර්,
ෙදසැම්බර් මාසවල. ලිත් ලක්ෂ 50ක් මුදණය කර තිෙබනවා. ලිත්
ලක්ෂ 50ක් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 26ක් වැය කරලා
තිෙබනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 26 කාෙග් සල්ලිද? දුප්පතාෙග්
සල්ලි. ෙපොදු ජනතාවෙග් සල්ලි. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු කථානායකතුමනි, ඡන්දය කාලෙය්දී
"ඉසුරුමත් නිවහනක්" කියලා රුපියල් 2,500 ගණෙන් ෙබද ෙබදා
ගිය බව ඔබතුමාත් දන්නවා. රුපියල් 2,500ක් ෙබදුවාට අපට කිසි
පශ්නයක් නැහැ. රුපියල් 2,500ක් ෙනොෙවයි, 25,000ක්
ෙනොෙවයි, 250,000ක් ෙබදුවත් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් සල්ලි අර
ෙගන තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද? සමෘද්ධිලාභීන්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි
කිරීම්වලින්. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි ෙනොෙවයි. අනිවාර්ය
ඉතිරි කිරීම් කියලා සමෘද්ධි ලාභියාෙග් මුද්දරෙයන් හැම
මාසයකම කැෙපන සල්ලි ටික, ෙපොඩි මිනිහාෙග් සල්ලි ටික තමයි
අර රුපියල් 2,500 ෙදන්න අර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න සිදු
ෙවලා තිෙබන ෙද්වල්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, 2014 අවුරුද්ද පසු ගිය අවුරුද්ද- ෙවනුෙවන් නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය රුපියල්
ලක්ෂ 67ක් වියදම් කරලා කුලියට වාහන අරෙගන තිෙබනවා.
නිකමට හිතලා බලන්න, වාහන කුලියට ගන්න රුපියල් ලක්ෂ 67
වියදම් කරන්ෙන් නැතිව, පුද්ගලයින්ට ෙගවල් ටික හදලා ෙදන්න
රුපියල් ලක්ෂය, ලක්ෂය ගණෙන් අපට ෙදන්න තිබුණා ෙන්ද?
ෙමන්න ගරු කථානායකතුමනි, සිදු ෙවලා තිෙබන මහා මුදල්
විනාශය. ඉදිරි කාලෙය් ෙම්වා පිළිබඳව යථාර්ථවාදී ෙතොරතුරු එළි
දැක්ෙවන ෙකොට, සත්යවාදීව ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්නට මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

එෙහම නම්
විෙශේෂෙයන්ම මම මෙග් කතාව අවසන්
කරන්ෙන් ධම්මපදෙය් වැදගත් ෙද්ශනයක් අවධාරණය කරමිනුයි
කියන කාරණය මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි..
අසාෙර සාරමතිෙනො

- සාෙර චාසාරදස්සිෙනො

ෙත සාරං නාධිගච්ඡන්ති

- මිච්ඡාසඞ්කප්පෙගොචරා

ගරු කථානායකතුමනි, "නිසරු ෙද් සරු ෙකොටත්, සරු ෙද්
නිසරු ෙකොටත් දකින්නා වූ වැරදි කල්පනාවල එල්බුණු
පුද්ගලෙයෝ සරු ෙදයක් -දහමක්- ෙනොලබත්". එෙහම නම්,
ෙමොනම ෙහේතුවකටවත් නිසරු ෙද් සරු කෙළේත් නැහැ, සරු ෙද්
නිසරු කෙළේත් නැහැ. පැහැදිලිවම රට මුහුණ ෙදන යථාර්ථය
පිළිබඳවයි මම අද පකාශ කෙළේ.
විෙශේෂෙයන්ම අද වාෙග් දවසක අෙප් ශීමත් ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන්, ඒ වාෙග්ම ගරු
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම තුළ අපි
සැබෑ සංහිඳියාවක් ඇති කර ෙගන, පැහැදිලිවම වචනයට සීමා වුණු
නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ෙනොෙවයි, ෙපොෙළොව මට්ටෙම්, බිම්
මට්ටෙම්, වීදි මට්ටෙම්, පාරවල් මට්ටෙම්, නිෙවස් මට්ටෙම්,
පුද්ගලයා මට්ටෙම් ෙම් රට තුළ යහ පාලනයක්, සැමටම
සමෘද්ධිමත් ෙද්ශයක්, සැමටම සර්ව සාධාරණ ෙසෞභාග්යයක් උදා
කරන යුගයක් කරා යන්නට මූලික අඩිතාලම අපි දමලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම විසිහතර පැයම, තුන්සියහැටපස් දවසම ඒ උතුම්
ඉලක්ක කරා යන්නට අපි ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ඇප ෙවනවා, කැප
ෙවනවා කියන එක පකාශ කරමින්, මට ෙව්ලාව ලබා දුන් ගරු
කථානායකතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 1.45]

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැය විවාදය
අවස්ථාෙව්දී කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම
ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා
විෙශේෂෙයන් සමෘද්ධි ව්යාපාරය ගැන පධාන කරුණක් කිව්වා.
මෙග් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට ෙපර ඒ කරුණ ගැන පමණක් කතා
කරන්නට මම කැමැතියි. මුල් අවස්ථාෙව්දී සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය්
අෙප් නිලධාරින් විසින් ෙතෝරා ගත්ත ලැයිස්තුවලින් සෑෙහන
පමාණයක් ඉවත් වුෙණ් 2001 වර්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය බලයට ආවාට පසුවයි. ඊට පස්ෙසේ 2004
වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙම් දක්වා අපි ආණ්ඩු කළත්, අපි කවුරුවත්
කපලාවත්, කවුරුවත් ඇතුඵ කරලාවත් නැහැ. යම් යම් අය ඒ
ලැයිස්තුවලට ඇතුඵ කරන්න කියලා අපට ඉල්ලීම් විශාල
පමාණයක් ලැබුණා. නමුත් ඒ අවස්ථාවලත් අපට ඒක කර ගන්න
පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, ඇත්තටම තමුන්නාන්ෙසේලා
අවසානයට සකස් කරපු ලැයිස්තුවට අතිෙර්කව, යම් කිසි
ෙකෙනක් සමෘද්ධියක් ඉවත් කර ගත්තා නම් ඒ ෙවනුවට කවුරු
ෙහෝ ඇතුඵ කළා මිසක්, මුළු වශෙයන් ඇතුඵ කරන්න බැරි වුණා.
ඒ නිසා ඒ සමෘද්ධි ලැයිස්තුවල ඉන්ෙන් ඔක්ෙකෝම අෙප්
පාක්ෂිකෙයෝ කියන තර්කය සම්පූර්ණෙයන් වැරැදියි. ඒ තර්කය
අනුව මම කියනව, ඒ ලැයිස්තු ඇතුෙළේ විවිධ පක්ෂවල අය
ඉන්නවා කියලා. ඒ අය තමුන්නාන්ෙසේලා විසින්ම, නිසි ෙලස ඔය
විධිෙය්ම ගණනයක් කරලා ෙතෝරා ගත්ත පිරිසක්. එදා නම්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ශාඛා සමිතිෙය් සභාපතිවරයා ෙහෝ
ෙල්කම්වරයා, ගෙම් පන්සෙල් හාමුදුරුෙවෝ ඇතුළු පිරිසක් හිටිෙය්.
නමුත් යම් සංෙශෝධනයක් කරනවා නම් ඒ සංෙශෝධනය
ෙවනුෙවන් ඊට වඩා කමවත් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදා ගන්නට
ඉදිරිපත් වීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ වනවා. ඒ වාෙග්ම තව පිරිසක්
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ඒකට එකතු ෙවන්න අවශ්යයි කියන කාරණය අපි කියන්න
කැමැතියි. සමෘද්ධි දීමනාව අපිත් විවිධ අවස්ථාවල වැඩි කළා.
ඊටත් වඩා වැඩි දීමනාවක් තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා ෙදනවා නම් ඒ
ගැන අෙප් කිසිම විෙරෝධතාවක්, අසන්ෙතෝෂයක්, ඊර්ෂ්යාවක්,
ෛවරයක්, කනගාටුවක්, දුකක් නැති බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ඔබතුමන්ලාට ඉතාම ආදරෙයන් කියන්න කැමැතියි.
ඒ වාෙග්ම මා මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනය කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරන අය වැය
ෙල්ඛනයක් පමණක් ෙනොෙවයි කියන එක. විෙශේෂෙයන් හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2015 වසර සඳහා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරපු අය වැයට ෙගෙනන
සංෙශෝධනයක් හැටියට තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් අය වැය
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අපි රාජ්ය ෙසේවකයන්ට යම් පමාණයක පඩි
වැඩි කිරීමක් කළා නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට තව ටිකක් වැඩි
කරලා තිෙබනවා. විශාම වැටුපටත් තමුන්නාන්ෙසේලා තව මුදලක්
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වැඩිහිටියන්ෙග් ගිණුම්වලට
ෙදන ෙපොලී මුදල සඳහා අපි ෙයෝජනා කරපු පමාණයට වඩා ටිකක්
වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ විධියට ගණන් හදලා බලනවා නම් අපි
කරපු ෙද්ම තමයි, අපි ලබා දීපු සහනම තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාත්
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් අය වැය පිළිබඳව අෙප්
විෙරෝධතාවක් නැහැ. නමුත් ෙම් අය වැය පිළිබඳව කරුණු
ගණනාවක් දැනුම් දීමට මා ෙමය අවස්ථාව කර ගන්නවා.
විෙශේෂෙයන්ම මා කථා කරන්න කැමැතියි, ෙදමුහුන්
වාහනවලට ගහලා තිෙබන tax එක පිළිබඳව. අපි බලන්න ඕනෑ,
ෙම් ෙදමුහුන් වාහන කියන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා. ඇයි ෙම්
ෙදමුහුන් වාහනවලට එක තීරු ගාස්තුවකුත්, අෙනකුත්
වාහනවලට තවත් තීරු ගාස්තුවකුත් දුන්ෙන්? ඒ කියන්ෙන්
සාමාන්ය ඩීසල්, ෙපට්රල්වලින් ධාවනය වන වාහනවලට එක තීරු
ගාස්තුවකුත්, ෙදමුහුන් වාහනවලට තව තීරු ගාස්තුවක් පනවා
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා, පසු ගිය අවුරුදු 5, 6 ඇතුළත
ෙලෝකෙය් තාක්ෂණෙය් විෙශේෂ දියුණුවක් වූ බව. ඒ අනුව,
ඉන්ධනවලින්ම දුවන එන්ජින් ෙවනුවට එෙහම නැත්නම් ෙදමුහුන්
-hybrid- එන්ජිමක් සකස් කරලා ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කළා. එහි
එක අරමුණක් වුෙණ් ඉන්ධන දහනය අඩු කිරීමයි.
ඊළඟ කාරණාව වුෙණ්, ඉන්ධන දහනෙයන් පිට වන වායු
පමාණය අඩු කරන එකයි. පසු ගිය කාලෙය් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ්
වැඩිවීෙමන් උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම පිළිබඳ තර්කයක් ෙලෝකය
පුරාම තිබුණා. ඒකට ආපු උත්තරයක් හැටියට තමයි ෙම් වාහන
ආෙව්. ඒ පරිසරාත්මක කරුණු නිසා, මා එවකට පරිසර
ඇමතිවරයා හැටියට භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කරපු ෙයෝජනාවක්
පිළිබඳ දිගු සාකච්ඡාවකින් පසුව තමයි එවකට හිටපු මුදල්
ඇමතිතුමා -හිටපු ගරු ජනාධිපතිතුමා- වාහන සඳහා ද්විත්ව බදු
කමයක් කියාත්මක කෙළේ. ඒ අනුව ෙපට්රල් සහ ඩීසල් වාහන
සඳහා එක බදු කමයකුත්, ෙදමුහුන් වාහන සඳහා තව බදු
කමයකුත් කියාත්මක කළා. ඒ නිසා ඒ කමය ඇති කිරීෙම් යම් කිසි
පරමාර්ථයක් තිබුණා. නමුත් අද තාක්ෂණය ෙමොකක්ද? අද
තාක්ෂණය අනුව ෙම් වාහන එන්ජින් ෙකොටස් තුනකින් එනවා. ඒ
කියන්ෙන්, ෙදමුහුන් වාහනවලට එකතු වනවා, තව electric
එන්ජිමකුත්. දැන් අලුතින්ම එන වාහනෙය් battery එක ෙගදර
තිෙබන plug එකට ගැහුවාම පැය හතෙරන් charge ෙවනවා.
කිෙලෝමීටර් 50ක් ඒ බැටරිෙයන් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්ෙසේ
වාහනය ධාවනය ෙවන්න පටන් ගන්නවා ඉන්ධන සහ ෙදමුහුන්
වශෙයන්. ඒ වාහනත් දැන් එළියට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ
විධියට විදුලි බලෙයන් ගමන් කරන වාහනත් එමින් තිෙබනවා. ඒ
නිසා තාක්ෂණය වැඩි වන ෙකොට ඒ වාහනවලට පනවන බද්ද
එක සමානව පනවන එක ඉතාම අසාධාරණයි කියන එකයි මෙග්
අදහස. ඒ නිසා වාහන සඳහා ද්විත්ව බදු කමයක් පවත්වා ගැනීම
සඳහා ඔබතුමන්ලා කියාත්මක විය යුතුයි කියන එකත්, ෙම් බදු
පැනවීම අසාධාරණ බදු පැනවීමක් හැටියටත් මා සඳහන් කරන්න
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කැමැතියි. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න
ෙකොටත් අසාධාරණ බදු පැනවීම් ගැන කථා කළා. විෙශේෂෙයන්ම
අද ෙම් වාහන ගන්ෙන් හුඟක්ම මධ්යම පන්තිෙය් අය. රාජ්ය
ෙසේවකයන්, එෙහම නැත්නම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්. ඒ
වාෙග්ම යම් කිසි ස්වයං රැකියාවක ෙයෙදන අය. ඒ වාෙග්
උදවියටත් වාහනයක් ලබා ගන්න ඉඩ කඩ ෙදන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉන්ධන මිල අඩු කළාම ඒ අයටත් ඒ සහනය
ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සහනය ෙදන්ෙන් නැතිව ෙමෙසේ මිල ෙවනස්
කිරීෙමන් ඒ පුද්ගලයන්ට විශාල අසාධාරණයක් ෙවනවා.
ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් වාහන ෙගන්වන විශාල පිරිසක් ඉන්න බව
මා දන්නවා. කවුරු වාහන ෙගනාවාත්, වාහන 200, 300 ෙලොට්
එකක් ෙගනාවාත් අවසානෙය් ඒවා ගන්ෙන් පාරිෙභෝගිකයන්.
එෙහම නැතිව එක් ෙකනක් පමණක් ඒවා ගන්ෙන් නැහැෙන්. ඒ
නිසා ඒ අයට වන අසාධාරණය පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු
කරන්න ඕනෑයි කියලා මා ඉතාම ඕනෑකමින් ඉල්ලා සිටින්න
කැමැතියි. ෙබොෙහොම සහෙයෝගිතා විෙව්චනයක් තමයි අපි ෙම්
කරන්ෙන්.
ෙදවැනි කාරණාව තමයි, දුරකතන පිළිබඳ කාරණාව. ගරු
කථානායකතුමනි, 1997 දී, මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා විදුලි
සංෙද්ශ අංශෙය් ඇමතිවරයා. මා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා. ඒ
කාලෙය් විදුලි සංෙද්ශ ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ෙටලිෙෆෝන් එකක් ගන්න එක ඉතාම
අසීරුයි.
මට මතකයි, මම පළාත් සභාෙව් ඇමතිවරයකු හැටියට පත්
වුණාම, මෙග් ෙගදරට දුරකථන සම්බන්ධතාව ගන්න loop එක
තිබුෙණ් මෙග් ෙගදර ඉඳලා කිෙලෝමීටර් හතරහමාරක් එහායින්. ඒ
නිසා "Oneplus One" කියලා කමයක් දමලා තමයි -තිෙබන
එකකට තව කෑල්ලක් එකතු කරලා තමයි- මට ඒ ෙවලාෙව්
දුරකථන සම්බන්ධතාව දුන්ෙන්. අද අපි පිළිගන්න ඕනෑ ආසියාෙව්
ඉතා ෙහොඳම දුරකථන ජාලය තිෙබන්ෙන් අප සතුවයි කියන එක.
ඊට පධානම ෙහේතුව තමයි ෙපෞද්ගලික අංශයටත් දුරකථන
ජාලයට සම්බන්ධ වීමට ඉඩ දීම. ඒ නිසා ෙම් රට තුළ විශාල
ආෙයෝජනයක් සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම දුරකථන තාක්ෂණය
ෙවනස් වුණා. අද ලංකාෙව් ඕනෑම තැනකට ගිහිල්ලා අපට
ජාත්යන්තර දුරකථන ඇමතුමක් ගන්න පුළුවන්. ගරු
කථානායකතුමනි, ආසියාෙව් එවැනි හැකියාවක් තිෙබන එකම රට
ශී ලංකාව පමණයි.
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙයෝජනය පිළිබඳව විශ්වාස කරනවා නම්,
ආෙයෝජකයන් ආ යුතුයි කියලා විශ්වාස කරනවා නම්,
ආෙයෝජකයන් හරහා ආෙයෝජන ෙගෙනන්න ඕනෑ කියලා විශ්වාස
කරනවා නම් ඒකට තිෙබන්ෙන් කම ෙදකයි. එකක් තමයි අෙප්
මාර්ග පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම. අෙනක් එක තමයි අෙප්
දුරකථන ජාලය සංවර්ධනය කිරීම. ඒ නිසා ෙම්වාට බදු පැනවීෙම්දී
ඔබතුමන්ලා කල්පනාකාරී ෙවන්න ඕනෑ. ඒ බදු පැනවීෙමන්
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ෙවනුවට ෙවනත් ෙදයක්
ෙවන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් ආෙයෝජනය කරන උදවිය අපට නැති
ෙවන්න පුළුවන්.
මට මතකයි, මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් ඉන්දියාව 2G
තාක්ෂණය ෙගෙනන ෙකොට අෙප් රෙට් 3G තාක්ෂණය තිබුණා.
අද අපි ඒක 4G තාක්ෂණය බවට පරිවර්තනය කරලා තිෙබනවා.
අෙප් රෙට් දුරකථන සමාගම් ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ සමාගම්
ගණනාවම තරගකාරී මට්ටමින් පවත්වා ගැනීම සඳහා බදු කමය
තුළ සාධාරණතාවක් නිර්මාණය කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා, අතීතයට
බලපාන විධියට බදු පැනවීෙම්දී ෙහෝ ඕනෑම බද්දක් පැනවීෙම්දී අපි
ටිකක් කල්පනාකාරී විය යුතුයි කියලා මම කියන්න කැමැතියි.
අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති සමහර බදු තිෙබනවා. ෙම් අය වැය
ඇතුෙළේ අපට ෙත්ෙරන්ෙන් නැති බදු තිෙබනවා. මුදල් ෙසොයා
ගැනීම සඳහා ෙනොෙත්ෙරන බදු ගැසීමක් සිදු කර තිෙබනවා. ගරු
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කථානායකතුමනි, ලංකා ඉතිහාසය අරෙගන බලන ෙකොට බදු
ගැසීම ආරම්භ කරලා තිෙබන්ෙන් ලන්ෙද්සි යුගෙය්. ලන්ෙද්සීන්
තමයි ඉස්ෙසල්ලාම බදු ගහලා තිෙබන්ෙන්. විවිධ ආකාරෙය් බදු
අය කරලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ආලින්ද බද්දක්
පනවලා
තිෙබනවා.
එංගලන්ත පාලන කාලෙය් Joy Tax එකක් තිබිලා තිෙබනවා.
1700 ගණන්වල ලන්ෙද්සි කාලෙය් ඉඳලා සෑම අවුරුදු 10කට,
15කට සැරයක්ම ලංකාෙව් විප්ලවීය තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්, කුරුඳු තලන්නන්ෙග් ඉඳලා බදුවලින්
අතෘප්තියට පත් වූ ලංකාෙව් විශාල පිරිසක් ඒ බදු ෙනොෙගවා
සිටීමට තැත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා තමයි 1818 කැරැල්ල දක්වාම
එන ඉතිහාසය. ඒ ඉතිහාසය ෙහොඳට හැදෑරුෙවොත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක දැන ගන්න හැකි ෙවයි. ඒ නිසා බදු
පැනවීෙම්දී මහ ජනයාට සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ; සාධාරණතාවක්
ඇති කරන්න ඕනෑ.
සමාජය තුළ විවිධ පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා. මුදල් හදල් ඇති
පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා, මුදල් හදල් නැති පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා. ඒ
හැම ෙදනාටම බදු කමය සාධාරණ විය යුතුයි. එෙහම නැත්නම්
ඒක ෙපෙනන්ෙන් ෛවරක්කාරී - oppressive - බදු කමයක්
හැටියටයි. ඒ බදු කමයක ලක්ෂණ ෙම් අය වැය ඇතුෙළේ
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය තුළ ෛවරය පාදක කරගත් බදු කමයක්
තිෙබනවාෙදෝ කියලා අපට සැකයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා එවැනි තත්ත්වයකින් ඉවත් ෙවන්න ඕනෑ.
කාටවත් ෛවරී බදු ගහන එෙක් ෙත්රුමක් නැහැ.
1994 දී තමුන්නාන්ෙසේලා අපට භාර ෙදනවාට වඩා, 2015 දී
අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට ආපහු භාර ෙදන ෙකොට සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙවනස් රටක් තිෙබන්ෙන්. සෑම ෙදයක්ම ෙවනස් ෙවලා. ෙකොළඹ
නගරය ගත්තත් ෙවනස් ෙවලා. ෙම්වා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලාට
විවිධාකාර මත පකාශ කරන්න පුළුවන්. අර වියදම වැරැදියි, ෙම්ක
කරපු කමය වැරැදියි, ෙමොකටද ෙම්ක කෙළේ, කින්ද මන්ද කියලා
කියන්න පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් ෙම් රෙට් සාමය ඇති වුණාට
පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ජනතාවට ඕනෑ කරන යටිතල පහසුකම්
නිර්මාණය කරන්න අපට ඕනෑ ෙවලා තිබුණා. ඒ ෙවනස්කම
තමයි අපි ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, කීඩා සඳහා පැය 24ම විවෘත කිසිම
channel එකක් දැන් අෙප් රෙට් නැහැ කියලා. Channel එක හරිද
වැරදිද කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. ලංකාව තුළ ඒ විධිෙය් කිසිම
channel එකක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ෙහොඳයි.
නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ සඳහාත් අතිදැවැන්ත බද්දක්
පනවලා තිෙබනවා. ඒක අසාධාරණයි. ඒක ෛවරී බද්දක්
හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්. මන්දිර බද්ද වාෙග්ම, sports channel
tax එක සම්පූර්ණෙයන්ම ෛවරී බදු හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්.
එෙහම කරන්න එපා. එෙහම කිරීෙමන් තමුන්නාන්ෙසේලා
කවුරුවත් සන්ෙතෝෂ කරන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් අසන්ෙතෝෂ
ෙවන්ෙන් රෙට් ජනතාවයි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ කාරණය
මතක තියා ගන්න.
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[ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා]

මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙපර මම ෙම් කාරණයත්
කියන්න කැමැතියි. ෙම් අය වැයට අප සහාය ෙදනවා. ඒකට එක
ෙහේතුවක් තමයි, ෙම් අය වැෙය් සඳහන් සමහර අංශ අප ඉදිරිපත්
කළ අය වැෙය් ඉදිරියට යාමක් හැටියට අපි සැලකීම. නමුත්,
සමහර අංශවලින් පසුපසට යාමක් හැටියට සලකන ෙකොට ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන අපි ඒ ගැන කියනවා. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා අලුත් ෙද්ශපාලන සදාචාරයක් හා සංස්කෘතියක්
ගැන කල්පනා කරනවා නම් ඒ සංස්කෘතිය සඳහා අවශ්ය කරන
ෙපළඹවීමත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් ෙවන්න ඕනෑ.
අසාධාරණ විෙව්චන කරන්ෙන් නැතිව, කවුරු හරි accountant
ෙකෙනක් නිකම් ෙකොළයක් ලියා දුන්නාම, ඒ ගැන විමසන්ෙන්
නැතිව ෙගනැත් ඉදිරිපත් කරනවාට වඩා, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ
ගැන සෘජුව කටයුතු කිරීෙමන් ෙම් ෙද්ශපාලන සදාචාරය අලුත්
තැනකට ෙගෙනන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ෙමොකද, ෙම් තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේලාට හුරුත් නැහැ; අපට
හුරුත් නැහැ. ෙම් ෙමොකක්ද කියලා අප දන්ෙනත් නැහැ;
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා පරණ සංදර්භෙය්
නැතිව අලුත් සංදර්භයක ඉඳෙගන අප අලුතින් නිර්මාණය කරන
සමාජය ඒ ෙලසම ෙගොඩනැෙඟන්න ඉඩ සලස්වන්න කියලා
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 1.59]

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ
බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க
ஜயசூாிய - அரசாங்க நி வாக, மாகாண
சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய
அைமச்ச ம், த்தசாசன அைமச்ச ம்)

(The Hon.
Karu Jayasuriya - Minister of Public
Administration, Provincial Councils, Local Government and
Democratic Governance and Minister of Buddha Sanasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබාදීම
සම්බන්ධව පළමුෙවන්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් මුදල් ඇමති රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත් විෙශේෂ
ස්තුතියක් පකාශ කරන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
ෙමොකද, ෙම්ක විෙශේෂ අය වැයක්; ජනතාවට ෙසත සැලසූ අය
වැයක්. කාටවත් හානියක් ෙනොකර, - මලකින් ෙරොන් ගන්නවා
වාෙග්- සෑම ෙදනාටම -විෙශේෂෙයන්ම වැඩ කරන ජනතාවට, රාජ්ය
ෙසේවකයාට, පාරිෙභෝගිකයාට- ෙසත සැලෙසන අය වැයක් එතුමා
ඉදිරිපත් කළා.
ෙමම අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම් දී අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ඉතාම ෙහොඳ උපෙදස් ටිකක් දුන්නා. එතුමා මුල
ඉඳලාම කිව්ෙව් ජනතාවට ෙසත සලසන අය වැයක් ඉදිරිපත්
කරන්න කියලායි. ඒ සඳහා ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් පූර්ණ සහාය
ලැබුණා. අද ආපසු හැරී බලන විට අපට ඒ ගැන හුඟක්ම
සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්. ෙමොකද, අද රෙට් ෙම් ගැන කථා
කරන ෙකොට සෑම තැනින්ම අපට ෙහොඳ පතිචාරයක් ලැෙබනවා.
මීට කලින් අය වැය ෙල්ඛන ඉදිරිපත් ෙවන ෙකොට ඒවා ගැන රෙට්
ජනතාව තුළ විශාල උනන්දුවක් තිබුණු ආකාරය අප දැක්කා.
තමන්ට ලැෙබන සහන ෙමොනවාද කියලා ජනතාව මාස
ගණනාවක් තිස්ෙසේ බලාෙගන හිටියා. නමුත්, පසු ගිය අවුරුදු දහය,
පහෙළොව තුළ ඒ උනන්දුව අප ජනතාව තුළ දැක්ෙක් නැහැ.
ජනතාවෙගන් ඒ පතිචාරය ලැබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද, අය වැය
ෙල්ඛනයට ෙපර, තිෙබන බදු ඔක්ෙකොම එකතු කරනවා. ඊට පසුව
එන අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඒ කිසිම සහනයක් ජනතාවට ලැබුෙණ්
නැහැ. ඒ නිසා ඒ විධියට අය වැය ෙල්ඛනය බාල්දු කිරීමක් පසු ගිය
කාලවල තිබුණා. නමුත්, අෙප් ෙම් නව රජය ඉදිරිපත් කළ අතුරු
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අය වැය ෙයෝජනා ෙකෙරහි ජනතාවෙග් තිෙබන උනන්දුව අප
දුටුවා. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ සමෙය්දී ගමින් ගමට ගිහින් අප
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු වුණා, අප අහවල් දවෙසේ අය වැය ඉදිරිපත්
කරනවා, එදාට ෙමන්න ෙම් සහනය ලබා ෙදනවාය කියලා. ඒ දීපු
ෙපොෙරොන්දු ෙබොෙහෝ දුරට අප අතුරු අය වැය තුළින් ඉෂ්ට කළාය
කියලා ෙබොෙහොම නිහතමානී සතුටකින් අප කියනවා. ඒ නිසා
ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන ආණ්ඩුවක් වශෙයනුයි අපි ෙම් කථා
කරන්ෙන්.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රජය ජනතාවට ෙම් තරම් සහන
දුන්ෙන් තවත් ෙකෙනකුට රිද්දලා ෙනොෙවයි. බදු පනවනවා
ෙවනුවට අප කෙළේ ෙමොකක්ද? නාස්තිය, දූෂණය නතර කළ හැකි
නම් ජනතා අවශ්යතා සපුරාලීමට, ජනතාව බලවන්ත කිරීමට, ෙම්
රට දියුණු කිරීමට අවශ්ය මුදල් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් කියන
කාරණය ෙම් අය වැෙයන් අප ෙපන්වා තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලෙය් පඳුරකට ගැසුවත් විසි වන තරමට ෙම් රෙට්
ඇමතිවරු හිටියා. නමුත්, ෙපොෙරොන්දු පකාරව ඒ ඇමතිවරු
සංඛ්යාව අඩු කිරීෙමන් විතරක් අපි රුපියල් බිලියන 2.5ක් ඉතිරි
කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිවරයාෙග් වියදම් අවම
කර ගැනීෙමන් රුපියල් මිලියන 93,370ක මුදලක් ඉතිරි කර ෙගන
තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපතිවරයා රුපියල් මිලියන 95,930ක
වියදමක් ෙම් අවුරුද්ෙද් කරන්න හිටියා. නමුත්, වත්මන්
ජනාධිපතිතුමා ඒක රුපියල් මිලියන 2,560 දක්වා අඩු කර ෙගන
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි, ෙම් අය වැෙය් දකින විෙශේෂ
ලක්ෂණය. ෙමතැනින් අප ෙපන්වා තිෙබනවා, යහ පාලනයක
වැදගත්කම. පසු ගිය දිනවල අප දිගින් දිගටම ෙම් කාරණය
ෙපන්වා දුන්නා. ඒක පාෙයෝගිකව ඔප්පු කරන්න පුළුවන්ද කියලා
සමහර අය ඇහුවා. නමුත්, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් එය කරන්න
පුළුවන් කියන සිද්ධාන්තය දැන් අප ඔප්පු කර ෙපන්වා තිෙබනවා.
ෙබෞද්ධ දර්ශනය අදහන සාතිශය බහුතරයක් ඉන්න ෙම් රෙට්
අප සියලු ෙදනාම 'අත් හැරීම' පුරුදු ෙවන්න ඕනෑ. සියලු ෙදයම
තමන් වටා ෙගොඩ ගසා ගැනීම ෙවනුවට, ඒවා එකින් එක අත්
හැරීමට පුරුදු වුවෙහොත් එය තමන්ටත් ෙහොඳයි; රටටත් ෙහොඳයි.
ගිය අය වැෙය් රජෙය් සමස්ත වියදම්වලින් සියයට 50කට වඩා
ෙවන් කර තිබුෙණ් රාජපක්ෂ පවුලට සීමා ෙවලායි. නමුත් එක
පවුලකට ෙවන් කර තිබුණු ධනය, ෙම් අය වැය තුළින් රෙට් සියලු
ෙදනා අතර ෙබදා හරිමින් ජනතාවට පතිලාභ රැසක් අපි ලබා දීලා
තිෙබනවා.
යහ පාලනයක් රට තුළ ස්ථාපිත කරමින් ෙම් රට සදාචාර
සම්පන්න රටක් බවට පත් කිරීම, ෙම් රෙට් ශිෂ්ටත්වය තහවුරු
කිරීම ගැන අපි මුල ඉඳලාම කථා කළා. ඔබතුමා දන්නා පරිදි අපි ඒ
සඳහා අවශ්ය කියා මාර්ග රැසක් ෙගන තිෙබනවා. කැසිෙනෝ
ව්යාපාරිකයකුෙගන් රුපියල් මිලියන 1,000ක බද්දක් අය කරනවා
වාෙග්ම කැසිෙනෝ සම්බන්ධෙයන් තිබූ විෙශේෂ පනත අපි අවලංගු
කළා. ඒ වාෙග්ම මත්පැන් අෙළවි සැල්වලින් රුපියල් 2,50,000ක
බද්දක් අය කරන්න ෙම් අය වැෙයන් අපි ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.
තමන් ෙද්ශ ෙපේමී කියා අඬ ෙබර ගහපු ආණ්ඩුව ඉස්සර වැඩ කෙළේ
ෙම් ආකාරයට ෙනොෙවයි. අසීමාන්තික බදු සහන ලබා ෙදමින්
කැසිෙනෝ රජවරුන් ෙම් රටට ෙගන ඒමට පැවති පාලනය කටයුතු
කළ බව අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. ඒ කාලෙය් කුඩු අහු වුෙණ්
කිෙලෝ ගණනින් ෙනොෙවයි, ෙටොන් ගණනින්. එවැනි තත්ත්වයක්
තමයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්.
ෙම් අය වැය තුළින් රුපියල් මිලියන 100කට වඩා වටිනා ෙහෝ
වර්ග අඩි 5,000කට වඩා වැඩි මන්දිර හිමියන්ෙගන් වාර්ෂිකව
රුපියල් මිලියනයක බද්දක් අය කිරීමට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම සුෙඛෝපෙභෝගී, ෙශෝභනකාරි, අනවශ්ය ජීවන විලාසිතා
ෙවනුවට සරල ජීවන රටාවක් ෙම් රට තුළ පුහුණු කිරීමට අපි ෙම්
අය වැෙයන් මූලාරම්භ කර තිෙබනවා. පුහු පදර්ශන ෙවනුවට සරල
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බවට, අල්ෙප්ච්ඡතාවට අපි පුරුදු වුවෙහොත් අනවශ්ය කරදරවලින්
ෙතොරව සැහැල්ලුෙවන් ජීවිත පවත්වා ෙගන යෑමට අපි සියලු
ෙදනාටම පුළුවන් වනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, වැරැදි රාජ්ය පතිපත්ති නිසාෙවන් අපට
අහිමි වූ GSP Plus වැනි බදු සහන යළි ෙම් රටට ලබා ගැනීමට
රජයක් ෙලස අපි කටයුතු කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අෙප්
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා දැනටමත් කියාත්මක ෙවලා
තිෙබනවා. අපට ෙපෙනන විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ශුභවාදි
ආකල්පයක් ඉතා ඉක්මනින්ම ලැෙබයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
ෙමොකද, ෙම් රජය පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා කරනවා, යහ
පාලනයට මුල් පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ෙමවැනි පජාතන්තවාදි
කියා නිසා ෙලෝක පජාව ශී ලංකාව දිහා බලන්ෙන් අලුත් ඇසකින්.
GSP Plus සහනය නැති වීම නිසා පසු ගිය අවුරුදු 7 තුළදී
විතරක් රුපියල් බිලියන 650ක පාඩුවක් අපට සිදු වුණා. ෙම් ගැන
අපි හිතලා බැලුෙවොත්, ෙම් තරම් විශාල මුදල් සම්භාරයක් අපට
අහිමි වුෙණ් හිතුවක්කාර ෙලස කියා කළ නිසා බව ෙපෙනනවා.
පජාතන්තවාදය ස්ථාපිත කළා නම්, යහ පාලනය ස්ථාපිත කළා
නම්, ෙම් අය කථා කරපු ෙද්වල් පාෙයෝගිකව ඔප්පු කළා නම් අපට
ෙම්වා ලබා ගන්න තිබුණා. "GSP Plus සහනය අපට ඕනෑ නැහැ.
අපි සුද්දන්ට ඔළුව නවන්න ඕනෑ නැහැ"යි කියා සමහර
අවස්ථාවලදී රජෙය් හිටපු මැති ඇමතිවරුන් කථා කළ ආකාරය මා
දැක්කා. ෙමවැනි විශාල මුදල් පමාණයක් අපට අහිමි වීම ගැන අපි
කනගාටු වනවා. ෙමහිදී වැරැදි පතිපත්ති, දුර්වල විෙද්ශ පතිපත්ති
අනුගමනය කිරීම නිසා තමයි අපට ෙමවැනි ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ්.
ෙම් සහනය අපට ලැබුෙණොත් ජනතාවට මීටත් වඩා සහන ලබා
ෙදන්න අපට පුළුවන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැනට අස්ථාවරව
පවතින අෙප් ඇඟලුම් කර්මාන්තයට ෙම් තුළින් විශාල තල්ලුවක්
ලැෙබනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්තය විශාල පවර්ධනයක් ලබා
ගන්නවා.
යහ පාලනය ෙවනුවට තනි පාලනයක් රට තුළ කියාත්මක වීම
තුළ ෙඩොලර් බිලියන 5කට වැඩි මුදලක් අස්ථානගත වී ඇති බවටත්
පසු ගිය දා මාධ්ය මඟින් වාර්තා කළා. ෙම්ක ඇත්ත නම් රුපියල්
ෙකෝටි 65,000ක් ජනතාවට අහිමි වී තිෙබනවා. මුළුමනින්ම නැති
වුණත් ෙම් මුදලින් ෙකොටසක් ෙහෝ ආපසු ගන්න පුළුවන් නම්,
රටක් ෙලස අපි ලබා ෙගන ඇති ණය ආපසු ෙගවීමට එම මුදල
ෙයොදා ගැනීමට හැකියාවක් ලැෙබනවා.
ෙම් වන විට රජෙය් සමස්ත ණය පමාණය රුපියල් ටිලියන
8.81ක් වනවා. ඒ කියන්ෙන්, ෙහට උපදින බිළිඳකු පවා ෙමෙලොව
එළිය දකින්ෙන් රුපියල් 4,27,220ක ණය බරක් උරුම කර
ෙගනයි. ෙමන්න ෙම්කයි අද රෙට් තත්ත්වය.
ෙම් අස්ථානගත කර තිෙබන මුදල් පමාණය ගත්ෙතොත්,
ගැබිනි මව්වරුන් සඳහා ලබා දීමට ෙම් අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර
තිෙබන රුපියල් 20,000ක දීමනාව අවුරුදු 650ක් ෙගවීමට තරම්
එය පමාණවත් වනවා. එම නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට
ඉතාමත් ඵලදායි කියා මාර්ග කිහිපයක් ෙගන තිෙබනවා. ඒ
ෙවනුෙවන් ලංකා රජයට අවශ්ය විෙශේෂඥ සහාය ලබා දීම සඳහා
ඉන්දියාව සූදානම්ව සිටින බවටත් පසු ගිය දා වාර්තා ලැබී තිබුණු
බව අපි දැක්කා. ඒ සහාය ලබා ෙගන ඒ ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම
අතිශයින්ම වැදගත්.
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අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සිට ෙම් චාම් බව ආරම්භ කරලා තිබීම
ගැන. උත්සව පවත්වන්ෙන්ත් ෙබොෙහොම චාම් විධියට. දැන් අපි
ෙශෝභන ඇති කරලා නැහැ. ෙම් නාස්තිය, විනාශය ඉවත්
කරන්නට පුළුවන් නම්, ෙබොරු ෙශෝභන අයින් කරන්නට පුළුවන්
නම් එයින් ලැෙබන සහනය ලැෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ජනතාවට. මට
මතකයි, අතීතෙය්දී උපන් දින උත්සව සඳහා පත්තර
අතිෙර්කවලට පමණක් ෙකොපමණ වියදම් කළාද කියලා. ඒ
සන්දර්ශනවලට ෙකොපමණ වියදම් කළාද? මහජන මුදල් ෙකෝටි
ගණනක් වියදම් කළා.
එක පැත්තකින් වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය පතිකාර ලබා
ගැනීමට ෙනොහැකිව දුක් විඳිද්දී ෙම් විධියට අනවශ්ය මුදල් වියදම්
කිරීම් කළා. මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා
දැනටමත් උපෙදස් දීලා තිබීම ගැන එතුමාෙග් cut-outs ගහන්න
එපා, එතුමා ගැන පසිද්ධ කරන්න එපා, ෙම් තිෙබන මුදල් ෙසෞඛ්ය
කටයුතු සඳහා, විෙශේෂෙයන්ම වකුගඩු ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් වියදම්
කරන්න කියලා. මම ඒක ෙබොෙහොම අගය කරනවා. ෙම් කාරණය
මම කිව යුතුයි ගරු කථානායකතුමනි. ෙම් රට තරුණ අසහන
කැරලි ෙදකකට භාජනය වූ රටක්. ඒ නිසා ආදායම් පරතරය අවම
කළ යුතුයි. අපි දන්නවා සල්ලි තිෙබන අය වියදම් කරන ආකාරය.
සමහර විට එක කෑම ෙව්ලකට රුපියල් 15,000ක් 20,000ක්
වියදම් කරන ධන කුෙව්රයින් ෙම් රෙට් ඉන්නවා. අපි ඊර්ෂ්යාෙවන්
ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්. නමුත්, තුන් ෙව්ල කන්න බැරිව එක
කෑම ෙව්ලකින් එෙහම නැත්නම් කෑම ෙව්ල් ෙදකකින් ජීවත්
ෙවන තවත් ෙකොට්ඨාසයක් ෙම් රෙට් සිටිනවා. ෙම් ආදායම්
පරතරය වැඩි වන විට තමයි රටවල අවුල් වියවුල් ඇති වන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ආදර්ශවත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට ෙම් රෙට්
නායකෙයෝ විධියට, මහජන නිෙයෝජිතයින් විධියට අපට විශාල
යුතුකමක් තිෙබනවා. ඒ චාම් බව ෙම් රෙට් ජනතාවට පුරුදු
කරන්නට ඕනෑ. ඒක මම විශ්වාස කරනවා.
අපි ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ෙම් රෙට් යම් කිසි
විධියක අලුත් පරිච්ෙජ්දයක් ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය්
ෙකොෙහේවත් නැති අලුත් ෙද්ශපාලන සම්පදායයක් ෙම් රෙට් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙමෙහම ෙදයක්
දකින්ෙන් නැහැ. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් තිබුණු
අතීතය අමතක කරලා, -අපි අෙපේල් 24ෙවනි දා මැතිවරණයට
ගියාට පසුව- මහ ජනතාවට නිදහස් සහ සාධාරණ මැතිවරණයක්
පවත්වන්නට අවකාශ ලබා දීමටයි. ඒ ෙවනුෙවන් අපි විෙශේෂෙයන්
කියා කරනවා. අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමාටත් ඒ බව කිව්වා. අපි ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මැතිතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඊළඟ මැතිවරණය
නිදහස්, සාධාරණ හා සාමකාමී මැතිවරණයක් කරන්නට, ඒ
වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනතාවට තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂිය අනුව
තමන්ට කැමැති ෙද්ශපාලන නායකත්වයක්, ෙද්ශපාලන
දර්ශනයක් ෙතෝරා ගන්නට අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. ඉන් පසුව, ඒ
මැතිවරණෙයන් පසුව ෙද්ශපාලන මත දරන සියලු ෙදනා සීමිත
කාල සීමාවක් සඳහා එකතු ෙවලා -අවුරුදු 2කට පමණ- ෙම් රට
නැවතත් දියුණු කරන්නට පුළුවන් වුෙණොත්, "ෙපරදිග මුතු ඇටය"
යනුෙවන් ෙපර කී ඒ සිද්ධාන්තය නැවතත් අපට ලබා ගන්නට
පුළුවන් බව පකාශ කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබාදීම පිළිබඳව
ගරු කථානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 2.11]

ගරු කථානායකතුමනි, අද අපි අලුත් රජයක ඉන්ෙන්; අලුත්
විධියට හිතන්ෙන්. අපි පුංචි රටක්; අපි දුප්පත් රටක්. ඒක අපි
අමතක කරන්නට ෙහොඳ නැහැ. නමුත් අපි පසු ගිය කාලෙය් ජීවත්
වුෙණ් මහා ධන කුෙව්රයින් සිටින රටක ජීවත් වනවා වාෙග්.
විෙද්ශ සංචාරවලදී, රාජ්ය උත්සවවලදී වාෙග් සෑම අවස්ථාවකදීම
අපි ආදායමට වඩා වියදම් කරලා ෙලෝකයට ෙශෝභනය
ෙපන්වන්නට කටයුතු කළා. ෙම් ගැන අපි නිතරම කථා කළා.
රජයක් වශෙයන් අද මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, වර්තමාන රජෙය්

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා කියනවා, " අෙප් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කෙළේ සරදිෙයල් අය
වැයක්" කියලා. එතුමා ෙම් පකාශය කරලා තිෙබන්ෙන්
මාවනැල්ෙල් ගිය ෙවලාවකදී. මාවනැල්ෙල් උතුවන් කන්ෙද්
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

තමයි සරදිෙයල් හිටිෙය්. සරදිෙයල් කෙළේ තිෙබන මිනිසුන්ෙගන්
අරෙගන දුප්පත් මිනිසුන්ට ෙබදලා දීමයි. ෙම් අය වැෙය් අපි එෙහම
ෙදයක් දකින්ෙන් නැහැ.
ෙම් අය වැයත් සමඟම සුළු ව්යාපාරිකෙයෝ, වාහන
ආනයනකරුෙවෝ ෙම් රජයට කියා සිටින්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ අයට
පනවා තිෙබන බද්ද ෙමොකක්ද? ආනයනකරුවන්ට රුපියල්
මිලියන 15ක බද්දක් ගහලා තිෙබනවා. ඒ බදු මුදල ෙගවා ගැනීමට
නම් සාමාන්යෙයන් එක ආනයනකරුෙවක් වාහන 20ක්වත්
විකුණා ගන්න ඕනෑ. එතෙකොට පුංචි මිනිෙහකුට වාහන
ෙගන්වන්නට බැහැ. අෙප් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
ආණ්ඩුව යටෙත් පුංචි මිනිෙහකුට වාහනයක් ෙගන්වන්නට
ඕනෑකම තිබුණා නම් ඔහුට ඒක ෙගන්වන්න නිදහස තිබුණා. අපි
අගමැතිතුමාට කියනවා, උතුවන්කන්ෙද් සරදිෙයල් නම් එෙහම
කෙළේ නැහැ කියලා.
ෙම්ක "පික් ෙපොකට්" ආණ්ඩුවක්. ෙකොත්තමල්ලි බීලා,
භූමිෙතල්වලින් නාන්න තමයි තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා භූමි
ෙතල් මිල අඩු කළත්, අපි ෙම් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 98කට
විදුලිය ලබා දීලා තිෙබනවා. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය
යටෙත් අපි, කුප්පි ලාම්පුවකින් අනතුරක් සිදු ෙවන තත්ත්වයක්
ඇති කරලා නැහැ. කුප්පි ලාම්පුවක් ෙපරළිලා ළමෙයක් මැෙරන
තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිබුෙණ් නැහැ. අපි සියයට 98කට
ගෘහස්ථ විදුලිය ලබා දීලා තිබුණා. එෙහම නම් සරදිෙයල් අය වැය
ෙමොකක්ද? ලක්ෂ 45ක් වන විදුලි පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් විදුලි බිල
අපි පසු ගිය අය වැය මඟින් සියයට 25කින් අඩු කළා. ෙම් අය
පම්ෙපෝරි ගහනවා ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්ධන මිල අඩු කළාය
කියා. ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙතල් බැරලයක මිල සියයට 40ත්
43ත් අතර පමාණයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට ෙතල්
මිල අඩු කරන්න ඕනෑ. අනිවාර්යෙයන්ම ඒක අඩු කළ යුතුයි.
අපිත් ඒ කාලෙය් අඩු කළා.
ඊළඟට, වකුගඩු ෙරෝගීන් සඳහා රුපියල් 3,000ක දීමනාවක්
ෙදනවාය කියා තිෙබනවා. එදා අෙප් අය වැෙයන් අපි ඒක
ෙයෝජනා කර තිබුණා. ෙසෞඛ්ය ෙසේවය කියන මාතෘකාව යටෙත්
21.1හි ෙම් විධියට සඳහන්ව තිබුණා.
"ෙමම ෙරෝගයට දැඩි ෙලස ෙගොදුරු වී ඇති ෙරෝගීන්ට මසකට රුපියල්
3,000ක ජීවන ආධාරයක් ලබා දීමට ෙයෝජනා කරනවා."

ෙම්ක අෙප් අය වැෙය් copycat
අය වැයක්. ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම්ක එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන්
ෙකොපි කරපු අය වැයක්, duplicate එකක්. අපි කියපු ෙද් වැඩි
කරලා දීලා තිෙබනවා. අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ට බයිසිකල්
ෙදනවාය කිව්වාම ෙමතුමන්ලා කියා තිෙබනවා, බයිසිකලයට
ෙගවන ගණන කපා දමනවාය කියා. හැබැයි තවම කපා නැහැ.
බයිසිකල් ටික එෙහමම තිෙබනවා. අපි ෙගන්වපු බයිසිකල්
ටිකවත් තවම ෙදන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙම් දින 100 තුළ.
අපි ෙගන්වපු බයිසිකල් ටිකවත් ෙම් දින 100 තුළ රජෙය්
ෙසේවකයන්ට ෙදන්නය කියා අපි කියනවා. ෙම් දින 100 ඇතුළත
ඒකවත් කරන්නය කියා අපි කියනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ගහන එකට තමයි ෙම් දින 100 තුළ
ෙමතුමන්ලා මුල් තැන දී තිෙබන්ෙන්. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
ඇමතිතුමාත් ඒ ආදර්ශය දීලා තිෙබනවා. එකට එකතු ෙවන්න
එන්නය; ෙම්ක සරදිෙයල්ෙග අය වැයක්ය කියන අගමැතිතුමා
අෙනක් පැත්ෙතන් අෙප් පාක්ෂිකයන්ට ෙහොඳටම ගහනවා,
එළවනවා. ඊෙය්ත් අෙප් ආබාධිත රණ විරුෙවකුට අරනායක
ෙපොලිස් වසම තුළදී පහර දී තිෙබනවා. ෙපොලීසිෙය් ෙකෙනකුටත්
පහර දී තිෙබනවා. හැබැයි ඒ අය අත් අඩංගුවට ගන්න කටයුතු
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කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ඉතින් පැය 24න් සාමය ෙගෙනනවාය;
නීතිය ඉටු කරනවාය කියනවා. නමුත් එෙහම ෙදයක් ෙවන්ෙන්
නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොනවාද කෙළේ? නීතීඥ සංගමෙය්
සභාපති උපුල් ජයසූරිය මහතා picket කරනවා. ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට පටහැනිව, ව්යවස්ථාදායකෙයන් ඔබතුමා දුන්නු
තීන්දුවට එෙරහිව අග විනිසුරු හැටියට ෙවනත් ෙකෙනක් පත්
කරනවා. උපුල් ජයසූරිය මහතා ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් සභාපති
හැටියට පත් කරනවා. ෙමොකක්ද එෙහම නම් යහ පාලනය
කියන්ෙන්? තමන්ෙග් මිනිස්සුන්ට සැලකීමද? හැබැයි ඉතින්
කියනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා
ෙම් ගමන යමුය කියා. හැබැයි ඉතින් ෙද්ශපාලන වශෙයන්
තමන්ට උදව් කරපු අය තමයි ඔක්ෙකොම පත් කරලා තිෙබන්ෙන්.
ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියා කියන්න බැහැ ෙන්. උපුල් ජයසූරිය
මහතා තමුන්නාන්ෙසේලාට කෙඩ් ගියා. අන්න දැන් එතුමා
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් සභාපති වශෙයන් පත් කර තිෙබනවා. අග
විනිසුරුතුමා අයින් කරන්නය කියා එතුමා picketing කළා. ශිරානි
බණ්ඩාරනායක මහත්මිය බෙලන්ම අග විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි
කරවනවා. එතුමිය විත්තිකාරියක්. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් විත්තිකාර
අෙයක් අග විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි කරවපු පළමු අවස්ථාව තමයි
ෙම්. එතුමියට විරුද්ධව අධිකරණෙය් ෙචෝදනා තිෙබනවා.
එතුමියෙග් ස්වාමි පුරුෂයාට විරුද්ධව ෙචෝදනා තිෙබනවා. ඒවා
එකක්වත් අයින් කරලා ෙනොෙවයි ගිහින් අග විනිසුරු පුටුෙව් වාඩි
ෙකෙරව්ෙව්. ඒවා අමතක වුණා. එතුමියට විරුද්ධවත් ෙචෝදනා
තිෙබනවා. ෙම්ක යහ පාලන ආණ්ඩුවක් නම්, ෙම්ක සාධාරණ
ආණ්ඩුවක් නම්, නීතිය හරියට කරනවා නම් විත්තිකාරියක්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් අග විනිශ්චයකාරවරයා හැටියට පත් කරපු
පළමු ආණ්ඩුව තමයි ෙම්ක. ඒක එෙහම ෙනොෙවයි කියා කාටවත්
කියන්න බැහැ. ඒ විත්තිකාරියට සමාව දීලා නැහැ. ඒ පිළිබඳව
කමෙව්දයක් තිෙබනවා. හැබැයි ෙම් ව්යවස්ථාදායක සභාෙවන්
එෙහම නැත්නම් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් වැරදිකාරයා
කරපු ෙකෙනකුට සමාව ෙදන්න පුළුවන් අයිතියක්
ජනාධිපතිතුමාට ෙකොෙහන්වත් දීලා නැහැ. එෙහම මුක්තියක්
නැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙග් මුක්තිය කියන එෙක් කිසි තැනක ඒක
සඳහන් ෙවලා නැහැ. අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා තමයි
කරන්ෙන්.
ඊළඟට, සුරා බදු ගැන කථා කළා. සාමාන්ය මිනිස්සු තමයි අද
රට බීම හල් ආරම්භ කර තිෙබන්ෙන්. නමුත් ඒකත් ඉස්සර වාෙග්
ධනපතියාට -ෙර්න්දකාරයාට- ෙදන්න යනවා. ෙකොෙහොමද ඒක
කරන්න යන්ෙන්? ෙම් ඔක්ෙකොම ෙටන්ඩර් කරන්න යනවා.
එෙහම කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? එෙහම කෙළොත් ගරු
කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සාමාන්ය සුළු ව්යාපාරිකයාට තැනක්
නැතිව යනවා. අද ෙමතුමන්ලා සුළු ව්යාපාරිකයා ගැන හිතන්ෙන්
නැහැ. මත්පැන් ෙවළඳාම කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ඒ
පෙද්ශෙය් මනුෂ්යෙයක් කරන්ෙන්. ඉස්සර තිබුණු කමයට අනුව
ධනපතිෙයක් තමයි -ෙර්න්දකාරයා කියලයි කිව්ෙව්- ෙම්
ඔක්ෙකොම ගන්ෙන්. එෙහම නම් සරදිෙයල්ෙග් කමය අනුව
ඔක්ෙකොම අනික් පැත්තට තමයි යන්ෙන්. රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාට තමයි අද සූර සරදිෙයල් කියා කියන්න ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද එතුමන්ලා සාමාන්ය මිනිස්සුන්ට
සලකනවාය කියා කියනවා. නමුත් ගරු කථානායාකතුමනි, අපි
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, එවැනි සැලකීමක් ෙම් අය වැය තුළින්
සිදු ෙවලා නැහැ කියන එක.
වාහන බද්ද ගැන කථා කරනෙකොට, එන්ජින් ධාරිතාව 1000ට
අඩු වාහනවලට බදු සහන දී තිෙබනවා. හැබැයි කාර්වලට විතරයි.
අපි දන්නවා, සුළු ව්යාපාරිකයන් පාවිච්චි කරන ''ඩිෙමෝ බට්ටා''
වාහනය. එවැනි වාහනයක් අරෙගන ෙවෙළඳ ෙපොළට ගිහින්
ස්වයං රැකියාවක් කරලා, ඒෙකන් ආදායමක් උත්පාදනය කරලා
මනුෂ්යෙයකුට හැෙදන්න පුළුවන්. එෙහම නම් එන්ජින් ධාරිතාව
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1000ට අඩු මරුටි කාර් එකට විතරක් ෙනොෙවයි ඒ ෙලොරියටත් ඒ
බදු සහනය ෙදන්න ඕනෑ. ෙලොරිවලින් තමයි ව්යාපාරික කටයුතු
කිරීෙම්දී පවාහනය සිද්ධ ෙවන්ෙන්. නමුත් ෙම් සූර සරදිෙයල්
අගමැතිතුමා "පික්ෙපොකට්" ගහන්ෙන් පුංචි මිනිහාට ෙනොෙවයි,
ෙලොකු මිනිහට තැන දීලයි. ඒ නිසා අපි කියනවා ෙම්ක
''පික්ෙපොකට්" අය වැයක්ය; copycat අය වැයක්ය කියා. ෙමොකද,
ෙම්ෙකත්
අෙප් අය වැෙයන් අපි දුන්න සහනයම තමයි
තිෙබන්ෙන්.
අෙප් අය වැෙයන් විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට සහන දුන්නා.
විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් අය වැෙයන්
අපි වසරකට රුපියල් 50,000ක ශිෂ්යත්වයක් දුන්නා,
විශ්වවිද්යාලවලට ෙයොමු වීමට අෙපොෙහොසත් වන අඩු ආදායම්ලාභී
පවුල්වල ශිෂ්යයන්ට.
ඒ රුපියල් 50,000ක ශිෂ්යත්වය සඳහා
රුපියල් 3,000ක මාසික ශිෂ්යාධාරයක් ෙදන්න අපි ෙයෝජනා කර
කටයුතු කළා.
ඒ වාෙග්ම අපි මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 4,000ක් දක්වා
වැඩි කළා. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ඒකට ගාණක් එකතු කළා. ඉතින් ඒක
copycat ෙන්. අපි රුපියල් 4,000ක් දක්වා වැඩි කරපු එකට තව
ගාණක් එකතු කරලා ෙදන එකයි ෙම් කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප්
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ඉදිරිපත් කරපු අය වැෙය්
තිෙබන ෙයෝජනාවලටම එකතු කිරීමක් නැත්නම් plus තමයි ෙම්
කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 4,000ක්
දක්වා වැඩි කරන්න ෙයෝජනා කරනෙකොට ෙම්ෙගොල්ලන් තව
රුපියල් 1,000ක් එකතු කරලා රුපියල් 5,000ක් කරනවා. වකුගඩු
ෙරෝගියකුට රුපියල් 3,000ක් ෙදන්න අපි - [බාධා කිරීමක්]
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කළ අය වැය
සරදිෙයල්ෙග් අයවැයක් කියලා කිව්වාට, අගමැතිතුමාට අමතක
වුණු කාරණයක් තිෙබනවා. සරදිෙයල් නම් සූර සරදිෙයල් හැටියට
උතුවන්කන්ෙද් සිටියා. හැබැයි අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් සිටින මන්තීවරුන් 120 ෙම්
අය වැයට විරුද්ධ වුෙණොත් සරදිෙයල්ෙග් හුළං බහිනවා කියන
එකත් අපි කියන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීම්] ෙමොකද වැඩි බලය
තිෙබන්ෙන් අපිටයි. ඒ නිසා අන්න ඒ කාරණයත් අපි මතක්
කරන්න ඕනෑ. සරදිෙයල්ෙග් හුළං බස්සන්න පුළුවන් නායකත්වය
තිෙබන්ෙන් විපක්ෂයට කියලා අපි කියනවා. ඒ නිසා අගමැති
රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට සූර සරදිෙයල් ෙකෙනක් ෙවන්න
බැහැ. ෙමොකද අපි ළඟ තමයි remote control එක තිෙබන්ෙන්.
අපි විරුද්ධ වුෙණොත් එතුමාට ෙගදර යන්න සිද්ධ ෙවනවා කියන
කාරණයත් මතක් කරමින් මා නවතිනවා. ස්තුතියි.
[பி.ப. 2.19]

ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, இன் நைடெப கின்ற
இைடக்கால
வர
ெசல த்திட்டத்தின்
இ திநாள்
விவாதத்திேல தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சார்பில்
கலந் ெகாள்வைதயிட் நான் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இந்த
நாட் ல் ஒ நல்லாட்சி ஏற்படேவண் ம் என்பதற்காக கடந்த
ஜனாதிபதித் ேதர்த ல் நாங்கள் ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்கைள ேமதகு ஜனாதிபதியாகத் ெதாி ெசய்ேதாம். இந்த
நாட் ேல ஒ
நல்லாட்சி நைடெபறேவண் ம் என்பைத
நாங்கள் எதிர்பார்த்தி க்கின்ேறாம். ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால
சிறிேசன அவர்கள் இந்த நல்லாட்சிைய ஒ
நலமில்லாத
ஆட்சியாக மாற்றமாட்டார் என்ற நம்பிக்ைக எங்க க்கு
இ க்கின்ற . அவர் பதவிேயற்
ஏறக்குைறய ஒ
மாதம்
கடந்த
நிைலயில்,
ெசய்தைவெயல்லாம்
நல்லைவயாக
இ ப்பைதயிட் நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம்.
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தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் உ ப்பினர்களான நாங்கள்,
இந்த வர ெசல த்திட்ட விடயங்கள் சம்பந்தமாக, ஒ நா ம்
நல்லைத நல்ல
என்
ெசால்வதற்கும் தப்பானைதத் தப்
என்
ெசால்வதற்கும் தயங்கமாட்ேடாம்; அ
கடந்தகால
அரசாங்கத் க்கும் ெபா ந் ம்; இன்ைறய அரசாங்கத் க்கும்
ெபா ந் ம் என் நிைனக்கின்ேறன். மாண் மிகு ஜனாதிபதி
அவர்கள் ெவளியிட்ட தன
ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்திேல,
மக்க க்கு மிக ம்
ேதைவப்ப கின்ற
அத்தியாவசியப்
ெபா ட்கள் 10இன் விைலகள் குைறக்கப்ப ம் என்
குறிப்பிட்
ந்தார். ஆனால், அவர் பதவிேயற்றதன் பின்னர்
பத் க்கும் ேமலாக, 13 ெபா ட்களின் விைலகைளக்
குைறத்தி ப்பைதயிட்
இந்த
நாட் ேல
வா கின்ற
மக்கெளல்ேலா ம்
மகிழ்ச்சியைடந்தி க்கின்றார்கள்.
எனி ம், தப்பான இரண்
விடயங்கைள நான் இங்கு
ெசால்லலாம்
என்
நிைனக்கின்ேறன்.
ேதர்தல்
விஞ்ஞாபனத்திேல
ஓய் தியர்க க்கு
3,500
பாய்
அதிகாிக்கப்ப ம்
என்
கூறப்பட்
ந்த .
ஆனால்,
அதிகாிக்கப்பட்ட பணம் 1,000
பாய் மட் ேம! அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு 5,000 பாய் சம்பள அதிகாிப் வழங்கப்ப ம்
என்
கூறப்பட்
ந்த . ஆனால், 2,000
பாய் மட் ேம
கூட்டப்பட் ,
ன்ைனய அரசாங்கம் அதன் வர ெசல த்
திட்டத்திேல ஒ க்கீ ெசய்த அந்த 3,000 பா டன் ேசர்த்ேத
5,000
பாயாக வழங்குவதற்கு இப்ேபாைதய
திய
அரசாங்கம்
ெவ த்தி ப்பதாக நாங்கள் அறிகிேறாம்.
அந்தவைகயிேல இவர்க ைடய ேதர்தல் விஞ்ஞாபனம்
மீறப்ப கின்ற
என்பைத
நாங்கள்
கவைல ட ம்
மனவ த்தத் ட ம் இந்த அரசாங்கத் க்குச் ெசால் ைவக்க
வி ம் கின்ேறாம்.
ஆகேவ,
ன்னர்
ெசால் யவா
ஓய் தியக்காரர்க க்குாிய ெகா ப்பன
3,500
பாய்
இல்லாவிட்டா ம்,
ஆயிரத்ைதவிட
சற் க்கூ தலாக
இன்ெனா மடங்ைகக் கூட் 2,000 பாய் அல்ல 2,500
பாைய
வழங்கினால்
அந்த ஓய் தியக்காரர்க ைடய
விடயத்திேல
நல்லெதா
ெகா ப்பனவாக
அ
அைம ெமன் நான் நிைனக்கின்ேறன்.
என மட்டக்களப் மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால்,
அரச ஊழியர்கள்
ற் க்கு 99 சத தமாேனார் தபால் ல
வாக்களிப்பில்
திய
ஜனாதிபதிக்கு
ஆதரவாக
வாக்களித்தி ந்தார்கள். அதாவ , அரச ஊழியர்களில் 1
சத தத்ைதத் தவிர 99 சத தம் மட்டக்களப் மாவட்டத்தில்
மட் ம்
திய
ஜனாதிபதிக்கு
வாக்களித்தி க்கிறார்கள்
என்றால், அவர்கள் இந்தத் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தின்
அ ப்பைடயில் இந்த நாட் ேல ஒ
நல்லாட்சி அைமய
ேவண் ம் என்பதற்காக ம் அவர்க ைடய ெகா ப்பன கள்
அதிகாிக்கப்படவி க்கின்றன என்பதற்காக ேம வாக்களித்
தி க்கிறார்கள். ஆகேவ, நீங்கள் ெசால் ய அந்த 5,000
பாைவ ெபப் வாி மாதச் சம்பளத்ேதா
வழங்குவதற்கு
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ெமன்
நான் அரசாங்கத்ைத
விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
இந்த நாட்
மக்களின் விகிதாசாரத்தின்ப
கடந்த
ேதர்த ல்
அளிக்கப்பட்ட
வாக்குகைள
நாங்கள்
கணிப்ேபாமாகவி ந்தால், இலங்ைகயிேல மட்டக்களப் த்
ெதாகுதிதான்
திய ஜனாதிபதி அவர்க க்கு அதிகூ ய
விகிதாசாரத்ைத
வழங்கியி ந்த .
அதாவ ,
அங்ேக
ஏறக்குைறய
87
சத த
வாக்குகள்
அவ க்குக்
கிைடத்தி க்கின்ற . இைத எல்ேலா ம் ஏற் க்ெகாள்வார்கள்
என்
நிைனக்கின்ேறாம்.
ற் க்கு
தம் தமிழ்
ேபசுகின்ற
மக்கள்
வா கின்ற
அந்த
மட்டக்களப்
மாவட்டத்திேல 87 சத த வாக்ைகப் ெபற்றார் என்றால்,
அந்தச் சி பான்ைமயினம்
திய ஜனாதிபதி ெதாிவிேல
மிக ம்
அக்கைறெகாண்
அவைரத்
ேதர்ந்ெத த்
தி க்கிறார்கள் என்ப தான் உண்ைம.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා]

அண்ைமயிேல வடக்குக்கு விஜயம்ெசய்த பா காப் ப்
பிரதி அைமச்சர் அவர்கள் அங்கு சில நல்ல ேவைலகைளச்
ெசய்தா ம்கூட, அவர் ெதாிவித்த சில க த் க்கள் எம
மனைதச் சஞ்சலப்ப த் வனவாக இ க்கின்றன. மாண் மிகு
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன
அவர்கள், "இனிேமல் வடக்கு, கிழக்கிேல பா காப் ப்
பைடயினாின்
காம்கள் திதாக
ைளத் விட
யா "
என்
கூறியி ந்தார்; அைத நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம்.
அேதேநரத்தில், பா காப் ப் பிரதி அைமச்சர் அவர்கள்,
"இங்கி ந்
எந்த இரா வ
காைமேயா அல்ல
ஓர்
இரா வ
ரைரேயா நாங்கள் அப் றப்ப த்தமாட்ேடாம்"
என்
கூறியி க்கிறார்.
சி பான்ைம
இனத் க்கும்
ெப ம்பான்ைம
இனத் க்குமிைடேய
இணக்கப்பா கள்
ஏற்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில், அந்தப்
ேபச்சின்
க த்
தமிழர்க ைடய
மனம்
சற் க்
கவைலயைடயக்கூ ய ஒ ேபாக்ைக ஏற்ப த்தியி க்கின்ற
என்ற ஒ கசப்பான உண்ைமைய ம் அரசாங்கத் க்கு நான்
மனவ த்தத்ேதா ெசால் ைவக்க வி ம் கின்ேறன். இந்த
அள க்கு அைமச்சர்கள் அல்ல பிரதி அைமச்சர்கள் தங்கள்
க த் க்கைளக் கூ கின்றெபா
, ெகாஞ்சம் அவதானமாகக்
கூறினால் ச கங்களிைடேய இ க்கின்ற பிரச்சிைனகைளக்
குைறத் க்ெகாள்வதற்கு அ
ஏ வாக இ க்குெமன்
நாங்கள் நம் கின்ேறாம்.
அண்ைமயில்
இன் ெமா
க த் ம் ெவளியிடப்
பட்
க்கின்ற .
அதாவ ,
ெபா ஸ்
அதிகாரத்ைத
இரா வத் க்கு வழங்கியி ப்பதாகக் கூறப்பட்
க்கின்ற .
இந்த விடயம் இன்றல்ல,
ன்ைனய அரசாங்கக் காலத்தில்
ஏற்ப த்தப்பட்ட
ஒன்றாகும்.
ஆனால்,
இன்
அ
ப்பிக்கப்பட்
க்கின்ற ; அ தான் உண்ைம. அப்ப ச்
ெசய்யாதி ந்தால் சி பான்ைம இனத்ைத நீங்கள் ேம ம்
ெவல்வதற்கு
ஏ வாக
இ ந்தி க்குெமன்
நான்
நிைனக்கின்ேறன். இப்ப ப்பட்ட விடயங்கைள நாங்கள்
க த் க்களாக ெபா மக்கள் மத்தியிேல ெவளியி கின்
றெபா
மீண் ம் இன
ரண்பா கள் ஏற்படக்கூ ய
க்ககரமான நிைலவரம் இந்த நாட் ல் ஏற்படலாம்.
அவற்ைறத் தவிர்ப்பதற்காக, இப்ப யான க த் க்கைள
ெவளியிடாமல் மிக ம் நல்ல க த் க்கைள ெவளியிட்டால்
இந்ந
நாட் ல்
ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற
இன
ரண்பாட் த் தன்ைமகைளச் சற் க் குைறக்கலாெமன் நாம்
அரசாங்கத் க்கு ஆேலாசைன கூற வி ம் கின்ேறாம்.
'ெஹல உ மய'ைவச் ேசர்ந்த அைமச்சர் சம்பிக ரணவக்க
அவர்கள் கூறிய ஒ
வார்த்ைத தமிழ் மக்களின் மனைதக்
குளிரைவத்தி க்கின்ற
என்
நாங்கள் க
கின்ேறாம்.
ன்ைனய அரசாங்க காலத்திேல தமிழர்க க்கு எதிராகக்
குரல் ெகா த்த ஒ கட்சிதான் 'ெஹல உ மய' கட்சி. அந்தக்
கட்சியினர் இந்த நாட் ல் நல்லாட்சி ஏற்படேவண் ம்
என்பதற்காகத்
தங்கள்
மனைத
மாற்றிக்ெகாண்
க்
கின்றார்கள். இன்ைறய இந்தப்
திய அரசாங்கத்திேல
அக்கட்சிையச் ேசா்ந்த சம்பிக ரணவக்க அவர்கள் அைமச்சுப்
பதவிைய ம் ஏற்றி க்கிறார். வட மாகாணத்திேல ேகாத்தாபய
ராஜபக்ஷ அவர்களால் கபளீகரம் ெசய்யப்பட்ட காணிகள்
அைனத்ைத ம் அரசாங்கம் மீண் ம் தமிழ் மக்க க்குக்
ெகா ப்பதற்குத் தயாராக இ க்கின்ற
என்ற வார்த்ைதப்
பிரேயாகத்ைத - க த்ைத அவர் ெவளியிட்
க்கிறார்.
உண்ைமயிேல தமிழ் மக்கள் மட் மல்ல, தமிழ் ெநஞ்சங்கைள
ெவன்ெற த்த சிங்கள மக்கள்கூட அந்த வார்த்ைதைய
வரேவற்பார்கெளன்
நிைனக்கின்ேறாம்.
ெபா மக்கள்
மட் மல்ல,
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பின்
அரசியல்வாதிகளாகிய நாங்க ம் இந்தக் கூற்ைற மிக ம்
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மனத் ய்ைமேயா
வரேவற்கின்ேறாம். இ ேபான்ற நல்ல
காாியங்கள் இந்த நாட் ல் நைடெபற ேவண் ம்.
அ ேபால், எம
இைளஞர்கள் பலர் பல்லாண்
காலமாகச் சிைறகளிேல வா க்ெகாண்
க்கின்றார்கள். 20
வ டங்க க்கு
ேமலாகி ம்
இ வைரயில்
அவர்களில்
ெப ம்பாலாேனா க்கு
எதிராக
வழக்குகள்
தாக்கல்
ெசய்யப்படவில்ைல; ஒ சில க்கு எதிராக வழக்குகள் தாக்கல்
ெசய்யப்பட்
க்கின்றன.
அண்ைமயில்
ஜனாதிபதி
அவர்கைள ம் பிரதம அைமச்சர் அவர்கைள ம் எம தமிழ்த்
ேதசியக் கூட்டைமப்பின் சார்பில் நாங்கள் சந்தித்தெபா
இதற்காக
கு ெவான்ைற
அைமப்பதற்கு
அவர்கள்
பச்ைசக்ெகா
காட் னார்கள். ஆகேவ, தமிழ் மக்க க்கும்
சிங்கள மக்க க்கும் இைடயிேல உறைவ வளர்ப்பதற்கான
ஒ நல்ல சகுனம் இ ெவன் நான் நிைனக்கின்ேறன்.
இேதேவைளயில் ெவளிநா களிேல வாழ்ந்தவர்கள் தங்கள்
உற கைளச் சந்திப்பதற்காக இந்த நாட் க்கு வ ைக
த கின்றெபா
, அவர்கள் ன்னர் எல்ாீாீஈ இயக்கத் க்குச்
சார்பாக இ ந்தார்கள் என்ற ஒேர காரணத் க்காக விமான
நிைலயத்தில் ைவத் ைக ெசய்யப்ப கின்றார்கள். ெசன்ற
வாரம்கூட, இரண்
இைளஞர்கள் கட் நாயக்க விமான
நிைலயத்தில் ைவத்
CIDயினரால் ைக ெசய்யப்பட் ,
தற்ெபா
சிைறயிேல ைவக்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)
அந்த இரண்
ேபர் மாத்திரமல்ல. இந்த விடயம்
ெதாடர்பில் 15 ேப க்கும் ேமற்பட்டவர்கள்
ஸா
காமிேல இன்ன ம் விசாரைணக்காக இ ந் ெகாண்
ப்பைத நாங்கள் காண்கிேறாம். ஆகேவ, - [Interruption.]

Yes. Earlier they belonged to the LTTE cadre. That is
why they have arrested these people. They are married
people. They were working abroad and had come here to
see their wives and children. Unfortunately, they were
arrested at the airport.
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

You take it up with - [Interruption.]
ගරු ෙපොන්. ෙසල්වරාසා මහතා

(மாண் மிகு ெபான். ெசல்வராசா)

(The Hon. Pon. Selvarasa)

I will give you all the reports.
Minister.

Thank you, Hon.

ஆகேவ, இப்ப யான நல்ல காாியங்கைளச் ெசய்
கின்றெபா
தான் இந்த நாட் ல் உண்ைமயான நல்லாட்சி
நில ம்; நல்லாட்சி நில கின்றெபா
தான் இந்த நாட் ல்
ஒ நல்ல நி வாகம் ஏற்ப ம் என்
கூறி, சந்தர்ப்பத் க்கு
நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்!
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්යතුමා.
එතුමාෙග් කථාවට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක්
මූලාසනය සඳහා ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මියෙග් නම
ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය දැන්
මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වූෙයන්, ගරු
ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. (MRS.)
SRIYANI WIJEWICKRAMA took the Chair.

[අ.භා. 2.35]

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සහන රැසක් දීපු අතුරු අය
වැයක් ගැන කථා කරද්දී මීට ෙමොෙහොතකට ඉස්සර ෙවලා ගරු
ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමා කරපු කථාෙවන් මම පටන් ගන්න
කැමැතියි. එතුමා දිගින් දිගටම කිව්වා, "ෙම්ක අෙප් ෙකොපියක්"
කියලා. එතුමාෙග් ෙකොපිය ගැන කියන ෙකොට මට මතක් ෙවනවා
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙල්කම්තුමා වන සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා පත්තරයට කරපු පකාශය. "ෙම් අයවැයට
අපි පූර්ණ සහාය ෙදනවා - පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී සුසිල්
ෙපේමජයන්ත" යනුෙවන් එහි සඳහන් ෙවනවා.
ෙමන්න, ෙකොපිය ගැන එක්සත් ජාතික නිදහස් සන්ධානෙය්
මහ ෙල්කම්වරයා කියපු හැටි:
"... අපි විවිධ අදහස් කිව්වා. සියල්ල කළමනාකරණය කෙළේ
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය මඟින්. ඒ අමාත්යාංශෙය් සිටි
ආර්ථික විෙශේෂඥෙයෝ තමයි ඒ අයට අවශ්ය ආම්පන්න සැපයුෙව්.
අපට ඇහුම් කන් දීමක් ඒ ෙවලාෙව් සිදු වූෙය් නැහැ. ... ෙතල් මිල
අඩු වීෙම් සහනය ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් බව අපි දැනෙගන
හිටියා. ෙලෝක ෙවළඳ ෙපොෙළේ කිරිපිටි මිල අඩුෙවනෙකොට ඒෙක
සහනය ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන්. අපි අනවශ්ය වියදම් ටික
නැවැත්තුවා නම්, සමෘද්ධි සහනාධාරය වෙග් ෙද්වල් දීමට ඒවා
ගණනය කර ගන්න තිබුණා. තරුණයන්ට රැකියා ලබාදීම පිළිබඳව
අපි ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිවරයාට, වගකිව යුත්තන්ට ෙයෝජනා
ඉදිරිපත් කළා. ඒත් ඒවට ඒ ආකාරෙයන් ඇහුම්කන්දීමක් වූෙය්
නැහැ. ජනතාවට ෙම් අයවැෙයන් සහන ලැෙබන නිසා අපි සහාය
ෙදනවා." ෙමන්න, තමන්ෙග් ෙකොපිය ගැන කියපු ලලිත්
දිසානායක මන්තීවරයාට උත්තරය.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකා ඉතිහාසෙය් පථම
වතාවට ෙම් වාෙග් අලුත් ආණ්ඩුවක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක අප කාටත් අලුත් අත්දැකීමක්. රෙට් නාස්තිය
දූෂණය නැති කරලා, පවුල් පාලනය නැති කරලා, යහ පාලනය
ඇති කරලා, ෙවනසක් ඇති කිරීමටයි ෙම් රෙට් ජනතාව ෙම්
සුවිෙශේෂි ජන වරම අෙප් ජනාධිපතිතුමාට දුන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමියනි, ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා ජනාධිපතිතුමාෙග්
පත්වීමත් සමඟම දකුණු අපිකාෙව්ත් ෙම් ආකාරෙය්ම ෙපරළියක්
සිදු වුණා. එදා ෙනල්සන් මැන්ෙඩලා හිෙර් දැමූ ඒ රෙට්
ජනාධිපතිවරයා පසු කාලයක විප්ලවීය ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයකට
එකඟ ෙවලා පසුව පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය්දී මැන්ෙඩලාෙග්
ආණ්ඩුෙව් උපජනාධිපති ධුරය භාරගත්තා. මැන්ෙඩලා
ජනාධිපතිවරයා තමා හිෙර් දාපු ජනාධිපතිට කිව්ෙව්, "ෙම් රෙට්
පශ්න විසඳන්න ඔබ ෙහොඳ මිතයකු හැටියට මට එකතු විය යුතුයි"
කියලායි. අන්න එෙහමයි රටක් ෙගොඩ නඟන්න, අලුත් ෙදයක්
කරන්න අවංකවම සූදානම් නායකයන් කටයුතු කරලා
තිෙබන්ෙන්. වර්තමාන අගමැතිතුමා වන අෙප් පක්ෂෙය්
නායකතුමාත් ෙම් ෙද්ශපාලන ෙපරළියට මඟ පාදමින්
පරිත්යාගයක් කෙළේත් ඒ විධියටයි. ඒ නිසා අප හැෙමෝටම එකතු
ෙවලා පුළුවන් වුණා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා වැනි විශිෂ්ට
නායකයකු, කෘත හස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු අෙප් රෙට් මුල් පුටුෙව්
වාඩි කරවන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සාම්පදායික අච්චුවකින්
බලන ෙකොට නම්, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔළු ෙගඩි ගණන් කරලා
බලන ෙකොට නම් බැලු බැල්මට අෙප් ආණ්ඩුව නිකම් සුළුතර
ආණ්ඩුවක් වාෙග් තමයි ෙපෙනන්ෙන්. නමුත් ෙම්ක ජන වරමක්
පැහැදිලිව ලබා ගත්තු ජනාධිපතිතුමකුෙග් ආණ්ඩුවක්ය කියන එක
අමතක කරන්න එපා. ගිය වර වැඩි ඡන්ද ලක්ෂ 18කින් දිනපු
ජනාධිපතිවරයා පරාජය කෙළේ ලක්ෂ හතරහමාරකින්. ෙමය ගිය
වරට වඩා ලක්ෂ 20ක්, 22ක් විතර වැඩිපුර ඡන්ද ගත්තු
නායකෙයකුෙග් ආණ්ඩුවක්ය කියන එක මම මතක් කරනවා.
2001දී එක්සත් ජාතික ෙපරමුණට ජන වරමක් ලැබුණා. හැබැයි
2004 වන ෙකොට ජනාධිපති බලය පාවිච්චි කරලා ඒ ආණ්ඩුව
බලහත්කාරෙයන් විසුරුවලා ඡන්දයකින් අපව පැරැද්දුවා. එතැනදී
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට ජන වරම ලැබුණා. එතෙකොට
කවුරුවත් 2001 ජන වරම ගැන කථා කරන්න ගිෙය් නැහැ.
එෙහම නම් ඒ අනුව 2010 ජනතාව දුන් වරම පසු ගිය ජනවාරි
8වන දා ජනාධිපතිවරණෙය්දී පැහැදිලි ජන වරමක් ගත්තු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙම් ආණ්ඩුවත් එක්ක සම්පූර්ණෙයන්
න්යායාත්මකව අෙහෝසියි කියන එක මම මතක් කරන්න
කැමැතියි.
එම නිසා ෙම් අලුත් ෙද්ශපාලන ගමනට අපි සියලු ෙදනාම
දැන් හැඩ ගැෙසමු. අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමා අගමැති
ෙවනෙකොට, ඔෙබ් පක්ෂෙය් නායකතුමා ජනාධිපති වී තිෙබනවා.
රටටම සුබදායී, වැඩදායී නව ෙද්ශපාලන සංෙයෝගයක් ඇති ෙවලා
තිෙබන ෙවලාවකයි අතුරු අය වැය අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් අතුරු අය වැය ජනතාවට සහන රැසක් සමඟින් ඉදිරිපත්
ෙවන්ෙන් ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කිරීමක්
හැටියට බව අපි කවුරුත් දන්නවා. කියපු ෙද් කරන, කරන ෙද්
කියන ජනාධිපතිවරෙයක් සහ අගමැතිවරෙයක්ෙග් ආණ්ඩුවක්
ෙම්ක.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, සහන සමඟින් ෙම් අය වැය
ජනතාවාදීව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා කියන එක මම
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමියට මතක් කරනවා. ඒ කාලෙය් එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් -යූඑන්පී එෙක්- අපිට කිව්ෙව් ධනපතියන්ෙග්
පක්ෂයක් කියා. ජනතාවට සහන ෙදනවාට වඩා ව්යාපාරිකයන්ට
සහන ෙදන පක්ෂයක් හැටියටයි එදා අෙප් පක්ෂය හැඳින් වූෙය්.
නමුත් ෙම් අතුරු අය වැෙයන් තරම් සාමාන්ය ජනතාව ඉලක්ක
කර ෙගන ඉතිහාසෙය් කිසිම අය වැයකින් සහන දීලා තිෙබනවාද
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කියන පශ්නය හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අපි ඇසිය යුතුව
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, බලන්න අපිට
ෙමෙහම සහන ෙදන්න වුෙණ් ඇයි කියන එක. පසු ගිය පාලන
කාලෙය්දී තමයි දුප්පතුන් සහ ෙපොෙහොසතුන් අතර, මෑත යුගෙය්
වැඩිම පරතරය වාර්තා වුෙණ් කියා අපි දන්නවා. හතර
ෙදෙනකුෙගන් යුතු පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල්
50,000ක් අවශ්යයි කියා රජෙය් සංඛ්යා ෙල්ඛනවලින්ම ඔප්පු
කළා. 10 ෙදෙනක් ඉන්න තැනක එක් අෙයක් පාන් ෙගඩිෙයන්
භාගයක් කෑෙවොත් ඉතුරු 9 ෙදනාටම ඉතුරු ෙවන්ෙන් පාන්
ෙගඩිෙයන් භාගයයි කියන එක අපි දන්නවා. එදා ඇති නැති
පරතරය ෙකොෙහොමද? එක ෙපළැන්තියක උදවිය ලැම්ෙබෝගිනි
මිලට ෙගන දළ දා මාළිගාව ඉස්සරහ කාර් ෙර්ස් යන ෙකොට
සාමාන්ය පා පැදියක්වත් නැති අහිංසක මිනිස්සු ෙකොච්චර ෙම් රෙට්
හිටියාද කියන එක අපිට අමතක කරන්න බැහැ. පසු ගිය කාලෙය්
මාතර මහානාම පාලම දරිදතාවය නිසා සිය දිවි හානි කර ගන්නා
අයෙග් නිල්වලා ගඟට පනින ෙව්දිකාවක් ෙවලා තිබුණු හැටි අපි
දැක්කා. එදා තිබුණු ආණ්ඩුව ඊට බාධකයක් විධියට net එකක්
දමන්න පුළුවන්ද කියලා ෙහොයලා බලන එක විතරයි කෙළේ.
සමහර ෙලොකු ෙලොකු අයෙග් දරුෙවෝ එක්ලක්ෂ පණස්දාහක විතර
පාවහන් දමන ෙකොට පැල්මඩුල්ෙල් දැරියක් සපත්තු කූට්ටමක්
ගන්න රුපියල් 300ක් නැතුව සිය දිවි හානිකර ගත්ත රටක් ෙම්
කියන එක අපට අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. දරිදතා පශ්නයට ක්ෂණික
විසඳුමක් හැටියට තමයි ලංකා ඉතිහාසෙය් වැඩිම සහනාධාර මුදල
ෙවන් කිරීම අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා විසින් සිදු කෙළේ කියා මම
ඔබතුමියෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. පසු ගිය සමෙය් දැඩි
ආර්ථික පීඩනයට හසුවී සිටි දුගී දුප්පත් ජනතාව සහ මධ්යම
පන්තිෙය් ජනතාව ගැනත්, ෙගොවි ජනතාව ගැනත්, කුඩා ෙත් වතු
හිමියන් වැනි උදවිය ගැනත්, කුඩා පරිමාණෙය් නිෂ්පාදන ඔසවා
තැබීම ගැනත් ෙම් අතුරු අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා
කියන එක ඉතාම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා. වී මිලදී ගැනීෙම් සහතික
මිල රුපියල් 50 දක්වා වැඩි කරපු අය වැයක්; ෙගොවි ණය සියයට
50ක් කපා හැරපු අය වැයක්; පමිතිෙයන් යුතු ෙපොෙහොර ලබා
ෙදමින් ෙපොෙහොර සහනාධාරය ඒ අයුරින්ම පවත්වා ෙගන යන්න
කටයුතු කරපු අය වැයක්; ෙත් සහ රබර් කිෙලෝවක් සඳහා
ආකර්ෂණීය සහතික මිලක් නියම කරපු අය වැයක් වාෙග්ම
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කර එයින්
රුපියල් 5,000ක් ලබා ෙදන්න ක්ෂණිකව කටයුතු කරපු අය
වැයක්. සමෘද්ධි දීමනාව සියයට 200කින් වැඩි කළා. ෙම් අය
වැෙයන් අධ්යාපනයට සියයට 6ක් ෙවන් කළා. අධ්යාපනයට
කලින් ෙවන් කර තිබූ රුපියල් බිලියන 90ක මුදල් පමාණය
රුපියල් බිලියන 110 දක්වා ඍජු ෙවන් කිරීම් කිරීමට සමත් වුණ
අය වැයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් තරම් සහන ෙදන්න
මුදල් ෙකොෙහන්ද කියා දැන් සමහරු අහනවා. ඒ වාෙග්ම අනික්
පැත්ෙතන් කියනවා, "කාබන් ෙකොපියක්" කියා. පසු ගිය කාලෙය්
තිබුණු ෙශෝභන වියදම්, පතිරූප පුම්බන්න හදපු වියදම්, එක්
පවුලක් යැෙපන්න කරපු වියදම් ආදී අනවශ්ය වියදම් සියල්ලම
කපා හැරීම නිසා ජනතාවට සහන ෙදන්න පුළුවන් අය වැයක් අපි
සකස් කර තිෙබනවා.
"දැයට කිරුළ" සැණෙකළියට 2011 වර්ෂෙය්දී පමණක්
අමාත්යාංශ 38ක වියදමට රුපියල් බිලියන 37.6ක් -රුපියල් දස
ලක්ෂ 37,600ක්- විවිධ අමාත්යාංශ මට්ටමින් වැය කර තිබුණු හැටි
බලන්න. පාඩු ලබන රාජ්ය ආයතනවලට නිකුත් කර තිෙබන
බැංකු ඇපකරවල වටිනාකම 2014 වර්ෂෙය් ෙදසැම්බර් මාසය වන
ෙකොට රුපියල් මිලියන 524,741යි. ජනාධිපතිතුමාට ෙවන් කර
තිබුණු මුදල රුපියල් ෙකෝටි 9,573යි. මූලාසනාරූඪ ගරු
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මන්තීතුමියනි, ඉතාම සරල, ෙපොෙළොෙව් පය ගහපු, බලය ඕනෑම
ෙවලාවක අත් හරින්න පුළුවන්ය කියන එක අපට හැම තිස්ෙසේම
කියන ජනාධිපතිවරෙයක් මුළු රටටම ආදර්ශයක් දීලා එම මුදල
රුපියල් ෙකෝටි 256ට අඩු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියා මම ඔබතුමියට
ෙපන්වා ෙදන්න කැමැතියි. රජෙය් අනවශ්ය වියදම් සඳහා වැය වූ
රුපියල් ෙකෝටි 18,700ක්ම අඩු කරන්න පුළුවන්ය කියන එක
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අය වැෙයන් ෙපන්වා දී තිෙබනවා.
අපි ෙතල් මිල අඩු කළා. ඒ අනුව අත්යවශ්ය භාණ්ඩ රැසක මිල
අඩු වුණා. බස් ගාස්තු අඩු වුණා. තීෙරෝද රථ ගාස්තු අඩු වුණා.
ෙතල් මිල අඩු වන විට ඒ හරහා සකලවිධ භාණ්ඩ හා ෙසේවාවල
මිල ගණන් අනිවාර්යෙයන්ම අඩු වනවා. අද රෙට් ෙතොෙට් ඇවිදින
ෙකොට; මිනිස්සු හම්බ වනෙකොට; තැනකට ගියාම; මිනිසුන්ෙග්
මුහුණ කට දිහා බලන ෙකොට ඒ ෙවනස ෙපන්වන්න ජනතාව අද
කටයුතු කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා වැනි ජනාධිපතිවරෙයක්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා
වැනි අගමැතිවරෙයක් පධාන අෙප් රජයට අවශ්ය කර තිෙබන්ෙන්
පසු ගිය කාලෙය් ආණ්ඩුව කල්පනා කළා වාෙග් සියයට එකක
සුඛ විහරණය ගැන කල්පනා කරන්න ෙනොෙවයි. ඇත්ත
වශෙයන්ම සියයට එකකට අමතරව අනිකුත් සියයට අනූනවෙය්
සුඛ විහරණය ඇති කිරීම ගැන තමයි ජනාධිපතිතුමා වැනි
නායකෙයක්, අගමැතිතුමා වැනි පළපුරුදු නායකෙයක් හැම
තිස්ෙසේම කල්පනා කරන්ෙන්.
මම දීර්ඝ ෙවලාවක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අද කථික
ලැයිස්තුවට ෙලොකු පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අනුව
කථිකෙයෝ කීප ෙදෙනකුෙග් නම් කපන්නත් සිද්ධ වුණා. ඒක
නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මම මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙම් රෙට් සියලුම
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල ෙද්ශපාලනඥයින්ට ෙහොඳ පාඩමක්
උගන්වපු මැතිවරණයක් හැටියට මම පැහැදිලිව දකිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, කීප ෙදෙනක් ෙපොෙහොසත්
කරලා, මැතිවරණය ආසන්න ෙවද්දි මුදල් ටිකක් ෙබදලා, බඩු
ටිකක් ෙබදලා, ෙමොනවා ෙහෝ ෙබොරුවක් කර ඡන්ද ගන්න පුළුවන්
කියා හිතාෙගන හිටපු ෙද්ශපාලනඥයින්ට; ඒ පැරණි වැඩවසම්
මතයට ජනතාව ෙහොඳ කෙන් පහරක් දීපු මැතිවරණයක් හැටියටයි
පසු ගිය ජනවාරි 8 වැනි දා පැවැති ඓතිහාසික ජනාධිපතිවරණය
මම දකින්ෙන්. ඕනෑම ෙකෙනකු සල්ලිවලට ගන්න පුළුවන්ය
කියා සමහරු හිතාෙගන හිටියා. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම තමයි
ආණ්ඩුවත් හැසිරුෙණ්. හැබැයි, මුදලට ෙහෝ බඩු මල්ලකට ෙහෝ
ජනතාව දිනා ගන්න තවදුරටත් බැරිය, ෙම් රෙට් ජනතාව ඊට වඩා
ඉස්සරහින් කල්පනා කරනවාය, හිතනවාය කියන එක ෙම්
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජනතාව කතිරෙයන් ෙපන්වා තිෙබනවා.
මට ලැබී තිෙබන කාලය තව ටිකක් ඉතිරි කර ගන්න ඕනෑ.
යහ පාලනෙයන් ඒ වාෙග්ම ෛමතී පාලනෙයන් යුක්ත නව
පාලනයක් ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබද්දි අෙප් නායකතුමා
අගමැති ෙවලා, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයා ජනාධිපති ෙවලා අලුත්
ආණ්ඩුවක් හැදිලා රෙට් ජනවරම පැහැදිලිවම පකාශයට පත්
ෙවලා තිෙබන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්
කැබිනට් මණ්ඩලය බැලුවාම එක්සත් ජාතික පාක්ෂික, ශී ලංකා
නිදහස් පාක්ෂික මැතිඇමතිවරු ඇතුළු සියලු ෙදනාම සංකලනය
ෙවලා රට ගැන හිතා තීරණ ගන්න ආදර්ශයක් දීපු, නිල නිවාස
නැති, අලුෙතන් වාහන නැති, ෙසෝබන නැති, පතිරූප පුම්බන
අතිෙර්ක නැති, cut-outs පදර්ශන නැති ආදර්ශවත් ආණ්ඩුවක්
හැටියට කියා කරද්දි ෙම් අය වැයට වාෙග්ම ෙම් ගමනට කාෙග්ත්
සහාය ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීම කරමින් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමියට ස්තුති
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
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කියන්ෙන්. ඊළගට පාරිෙභෝගිකයන්ට පමණක් ලබා ෙදන
සහනවලින් දීර්ඝකාලීන සුභ ගමනක් යන්නට බැහැ.

[අ.භා. 2.48]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අෙප් අලුත් මුදල් ඇමතිතුමා
වන රවි කරුණානායක මැතිතුමාට මම පථමෙයන්ම සුබ පතනවා.
නමුත්, එතුමාටත් නමක් හැදී තිෙබනවා. එතුමාට කියන්ෙන්
“Robin Hood in the House” කියා. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
"ෙරොබින් හුඩ්" ෙවලා තිෙබනවා. අගමැතිතුමා එතුමාට කියනවා,
"සූර සරදිෙයල්" කියා. ඉස්සර දහනායක මහත්මයාට කිව්වා,
"බනිස් මාමා" කියා. ආතර් වී. දිෙයස් මහත්මයාට කිව්වා, "ෙකොස්
මාමා" කියා. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මහත්මයාට කිව්වා, "බත් දුන්
පියා" කියා.
අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් "ෙරොබින් හුඩ්" එෙහම නැත්නම් -

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

සහන දුන් පියා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

“සහන දුන් පියා'' කියන්නට බැහැ. "ෙරොබින් හුඩ්" ෙකෙනක්
ෙවලා තිෙයන්ෙන් රවි කරුණානායක මහත්මයායි. එතුමාට
විශාල අභිෙයෝගයක් තිෙබනවා. අගමැතිතුමාත් කියනවා, ෙම්ක
"සරදිෙයල් අය වැයක්" කියා. අත් හදා බැලීමක් හැටියට
සාර්ථකයි. නමුත් පතිඵල අනාගතයට භාරයි. සහන ලබා දීම
ෙහොඳයි. සහන ලබා දීම ගැන කවුරුත් එකඟයි. සහන ලබා දීෙම්දී
අඛණ්ඩව බදු ආදායම් පවාහයක් තමුන්නාන්ෙසේලා නිර්මාණය කර
තිෙබනවාද? තවම නැහැ. [බාධා කිරීමක්]ෙමම වැඩ පිළිෙවළ
සාර්ථක ද, අසාර්ථක ද කියා බැලීෙම්දී practical නැහැ කියන
එකයි මම කියන්ෙන්. ඊළඟට මම කියන්නට ඕනෑ, ෙයොදා ගන්නා
කමෙව්ද ඇත්ත වශෙයන්ම විශ්වාසනීය විය යුතුයි කියා. එෙහම
නැත්නම් මැතිවරණයක් සඳහා පමණක් වුෙණොත් ඒෙක් පතිඵල
භයානකයි. ඒක ෙහොඳටයි මම කියන්ෙන්.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඔවුන්ෙග් ආර්ථික පතිපත්තිෙය් යම්
කිසි ෙවනසක් කර තිෙබනවා. ඇමතිතුමා කිව්ව විධියට යම් කිසි
ෙවනසක් -ඇති අයෙගන් අරෙගන නැති අයට ෙදන එකකර තිෙබනවා. නමුත් අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ රජෙය්
ෙසේවකයන්ට, විශාමිකයන්ට ආබාධිතයන්ට, වැඩිහිටියන්ට,
ෙගොවීන්ට, කම්කරුවන්ට, ධීවරයන්ට, ව්යාපාරිකයන්ට යන සෑම
කණ්ඩායමකටම අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා මුදල් ඇමති වශෙයන්
ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කළා. ඒ ගැන අපි ආඩම්බර ෙවන්නට ඕනෑ.
ඒකට ෙපොඩි උත්ෙත්ජනයක් තමුන්නාන්ෙසේලා දීලා තිෙබනවා.
අපට ඒක නැහැයි කියන්නට බැහැ.
ඊළඟට පාරිෙභෝගිකයා ගැනත් ෙපොඩ්ඩක් හිතන්නට ඕනෑ. අද
පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ 13ක මිල අඩු කර තිෙබනවා. ෙමොනවාද ඒ?
අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා අලුත් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ කණ්ඩායමක්
හඳුන්වා දී තිෙබනවා. එකක් උම්බලකඩ. අෙනක් එක සීනි. මම
සීනි ගැන කථා කරන්නම්. සීනි පාරිෙභෝගිකෙයෝ වැඩි වුණාම
ෙමොකක්ද ඒෙකන් වන අගතිය කියා කල්පනා කරන්නට ඕනෑ.
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් හිටපු සීනි ඇමතිතුමා, සීනි ඇමතිතුෙමක්
කියා අපට දැනුණා. සීනි නිෂ්පාදනය සියයට 10කින් වර්ධනය කර
ගත්තා. අද සීනි import කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ෙගොවීන් කී
ෙදෙනක් අනාථ ෙවනවාද? ෙම්වා පාෙයෝගික ද නැද්ද කියා
බලන්න. ෙමොකද, අපි එකට ඉන්නවා නම්, අෙප් අදහස්වලටත්
තමුන්නාන්ෙසේලා ටිකක් ගරු කරන්නට ඕනෑ. ඒකයි මම

සමහරවිට ෙකෙනකු තම ජීවිතෙය් ෙගන්වු පළමුෙවනි සහ
අවසාන වාහනය hybrid වාහනය ෙවන්නට පුළුවන්. "සූර
සරදිෙයල්" අය වැය ෙහේතුෙවන් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?
ෙම් ෙගනාපු වාහනවලට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඔවුන්ට සහනයක්
ෙදනවාද? ෙම්වායින් කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ් වායුව පිටෙවන එක
නතර කිරීෙම් කමෙව්දය අද අත් හිටුවා තිෙබනවා. ඊළඟට දැන්
වාහන ආනයනය කරන්නට ඕනෑ නම්, ආනයනය කරන්නට
වන්ෙන් ලක්ෂ 15ක් ෙදන කට්ටියට පමණයි. කී ෙදනා ද එෙහම
importersලා ඉන්ෙන්? එදා ෙකෙනක් internet එෙකන් බලලා
වාහනයක් ෙගනාවා. Sales කරන අය විකුණන්ෙන් රුපියල්
ලක්ෂ 10ක් 15ක් තියාෙගනයි. තමන්ටම ෙගන්වා ගන්නට පුළුවන්
වුණා නම් ඇත්ත වශෙයන්ම ලක්ෂයක් ඔවුන්ෙගන් බදු ගත්තත්
කමක් නැහැ. එම නිසා මම කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් බදු
කමය පාෙයෝගික නැහැ කියලායි. ඒක ෙහොඳට මතක තියා ගන්න.
ෙපොඩි මිනිහාෙග් වාහන ගැන බලන විට Euro Standard 4
වාෙග් ජපන් වාහනයි තිෙබන්ෙන්. ඉන්දියන් වාහන ෙගනාෙවොත්
-අෙප් අල්ලපු රට බව ඇත්ත- standard එකක් තිෙයනවාද,
ෙකොච්චර කල් පාවිච්චි කරන්නට පුළුවන්ද, පාවිච්චි කළායින්
පස්ෙසේ වටිනාකමක් තිෙබනවාද කියන ෙම් කාරණා සියල්ල
සැලකිල්ලට ගන්නට ඕනෑ. අපි ඕවා ගැන ඉස්සරහට කථා කරමු.
මට කථා කරන්නට ෙබොෙහොම සුළු ෙවලාවක් තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට
අපි
විෙශේෂෙයන්
කියන්නට
ඕනෑ,
සීනි
පාරිෙභෝගිකයන්ට සහනයක් දීලා තිෙබන බව. දැන් බලන්න, අද
සීනි වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙමොනවාටද? කසිප්පු
ෙපරන්නටත් පාවිච්චි කරනවා. එදිෙනදා නිෙවස්වල පාවිච්චි කරන
පමාණය ෙකොච්චරද? කසිප්පු ෙපරන්න ඕනෑ පමාණය ෙකොච්චරද?
එෙහම නම් ඇයි ෙම්වා ෛධර්යවත් කරන්ෙන්? එතෙනෝල්
ෙගන්වූවාය කියා කෑ ගහන කට්ටිය දැන් කසිප්පු සංස්කෘතියක්
ඇති කරන්නට යනවාද මම දන්ෙන් නැහැ. මම ෙම් කාරණය ගැන
පසුව උත්තර ෙදන්නම්. තාර්කිකව මම තමුන්නාෙසේලාට කරුණු
කියන්නම්. සීනි අමු දව්යයක් වශෙයන් ෙයොදා ගන්නා
කර්මාන්තකරුවන්ෙගන් සමහර අයෙග් ආදායම වැඩි ෙවනවා.
නමුත් අපට ෙම් සඳහා යන විෙද්ශ විනිමය ෙකොච්චරද?
කලින් සීනි නිෂ්පාදනය තිබුෙණ් ෙමටික් ෙටොන් 31336යි.
2014 ෙවද්දී සීනි ෙමටික් ෙටොන් 50832ක් නිෂ්පාදනය කර
තිෙබනවා. අවුරුද්දකට සීනි ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂ හයක් අවශ්යයි.
එයින් සියයට 10ක් අපි නිෂ්පාදනය කර ෙගන තිෙබනවා. දැන් ෙම්
බද්ද නැති වුණාම අර සීනි ෙගොවියා එෙහමම ඉවර ෙවනවාය
කියන එකත් මතක තියා ගන්න ඕනෑ.
ඊළඟට සංචාරක ව්යාපාරය ගැන ෙවනම අපි කථා කරන්නට
ඕනෑ. සංචාරකෙයෝ විවිධ ෙද්වල්වලට එනවා. සමහර ඒවා අත්හැර
දමා තිෙබනවා. ඒවා අත්හැර දැමීෙම් පතිඵල ගැන මම සභාව
කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් කාලය නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැනත් අපි
කියන්න ඕනෑ.
ඊළඟට උම්බලකඩ ගැනත් කියන්න ඕනෑ. උම්බලකඩ
ෙගන්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? අපට ෙම් රෙට් උම්බලකඩ
නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්. උම්බලකඩ හදා ගන්න පුළුවන්
කමෙව්ද ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. මාළුවා ශුද්ධ කරලා, උණු වතුෙර්
දමලා තම්බලා, මඳ පවෙන් තමයි වියලා ගන්න ඕනෑ. ෙම් සඳහා
හදපු මැෂින් තිෙබනවා. මම හිතන විධියට ධීවර සංස්ථාවත් ඒ
සඳහා මැෂින් හදා ගත්තා. දැන් කර්මාන්තයක් වශෙයන්
උම්බලකඩ නිෂ්පාදනය දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. කිෙලෝවක්
රුපියල් 1200 ඉඳලා, 1400 දක්වා ගණන්වලට තමයි තිෙබන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව

687
[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

අෙප් රෙට් රුපියල් 600කට 700කට උම්බලකඩ කිෙලෝ එකක්
හදා ගන්න පුළුවන්. අද ෙම්වා ෙගන්වුවාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
ෙගන්වුවත් ෙම් ගණනම ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙකොච්චර විෙද්ශ
විනිමය යනවාද? ෙම්වා පාෙයෝගිකද කියලා ෙපොඩ්ඩක්
හිතන්නෙකෝ.
ඊළඟට ෙකොත්තමල්ලි. ෙම් ෙකොත්තමල්ලි ආදර්ශය ෙකොෙහන්
ගත්තාද මම දන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට
තව විනාඩියක් ෙදන්න බැරිද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

විනාඩියක් තිෙබනවා. කමක් නැහැ. ජිප්සීස් නායක සුනිල්
දන්නවා ෙන්. ජිප්සීස් කණ්ඩායෙම් අලුත්ම සින්දුව ෙකොත්තමල්ලි
ගැනයි. ෙම් සින්දුෙව් ෙමෙහම කියනවා.
"අනම් මනම් ෙබෙහත්වලට ඇයි ෙගවන්ෙන් සල්ලී...........
ඕන ෙලඩක් ෙහොඳ ෙවනවා ෙබොන්න ෙකොත්තමල්ලී..........
රුෙම්නියාෙව්ලු තිෙයන්ෙන් ෙහොඳම ෙකොත්තමල්ලී.........
ලංකාවට ෙගන්නන්ෙන් අෙප් අමල් මල්ලී.............."
අමල් මල්ලී කවුද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ සින්දුෙව්
තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා.
"ෙබොමු අපි ෙකොත්තමල්ලී - ෙමොකටද විස්කි බැන්ඩී
ෙබොන්න නංගි මල්ලී - සැෙවොම ෙකොත්තමල්ලී
ඔය ෙලඩට දුකට ඔබට පිහිට ෙවන්ෙන් ෙකොත්තමල්ලී"
ඒ විධියට තමයි ජිප්සීස් නායක සුනිල් කියලා තිෙබන්ෙන්.
එතුමාෙග් ආදර්ශය රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා ගත්තාද
දන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම්ක තමයි අලුත්ම සින්දුව. ෙම් සින්දුව
ෙබොෙහොම ජනපිය ෙවලා තිෙබනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම්වා
තාලයට කියන්න බැහැ. තහනම්. ෙම් සින්දුව මම සභාගත*
කරනවා.
ඒ සින්දුෙව් තවදුරටත් ෙමෙහම කියනවා.
"තරුණ ෙවන්න සමහර අය විටමින් ෙපති ෙබොති..........
Exercise කරලා, කරලා, සමහරුන්ට හති....................
ඔය අරවා ෙම්වා මුකුත් ෙනොකර ෙකොල්ලා වෙග්
ඉන්ෙන් ..............
මම තාමත් උෙද් හවා ෙකොත්තමල්ලි ෙබොන්ෙන්...............
පණහ පැනලා උණත් එයා ෆිට් එෙක්ෙන් ඉන්ෙන්............"
කවුද ෙම් කියන්ෙන්? ජිප්සීස් සුනිල්.[බාධා කිරීමක්] ඒ වුණාට
අෙප් වැඩිහිටි ඇමතිවරුන්ට ෙම්වා පෙයෝජනයක් ෙවනවා නම්
කමක් නැහැ, ෙපොඩ්ඩක් වැඩි කරලා ෙදන්න. ෙකොත්තමල්ලි
ෙබොන්න. විස්කි බැන්ඩි එෙහම ෙබොන්න එපා. ඒකයි කියන්ෙන්.
ෙම් රටට සංචාරකෙයෝ ආවත් අපට ෙකොත්තමල්ලි එකක් ෙදන්න
පුළුවන් ෙන්. ඒක තමයි තිෙබන ෙහොඳම ෙද්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මෙග් ෙවලාව ඉවරද? මම තව එක කාරණාවක් කියන්නම්.
ඇපල් import කරන්න අපි රුපියල් බිලියන 1.5ක් වියදම්
කරනවා. ඒක නතර කරන්න. ෙද්ශීය ෙගොවියාට තැනක් ෙදන්න.
ඇයි, ඇපල්? ෙමොකටද ඇපල්? ඇට නැති මිදි ගැන මම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් කථා කළා. ෙහෝෙමෝන් ගහපු ඇට නැති මිදි
තිෙබනවා. ඒකට කියන්ෙන් "සන්ෙපොන් මිදි" කියලා.
"සන්ෙපොන්" කියන වචනය අෙනක් පැත්තට හරවා ගන්නෙකෝ.
ෙම් මිදි කාලා තමයි අපරාෙද් අෙප් මිනිස්සු නැති ෙවලා යන්ෙන්.
අද ඇෙමරිකාෙව් ඇපල් පාවිච්චි කරලා ෙරෝගයක් හැදිලා. ඇපල්
තහනම් කරලා. ෙම්වා ෙගන්වන එෙකන් මුදල් ඉතිරි කර
ගන්නෙකෝ. Hybridවලින් ඉතිරි කර ගන්ෙන් ෙමොකටද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

කාලය ඉවරද? මට විනාඩි කීයක් තිබුණාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමා වැඩිපුර විනාඩි ෙදකක කාලයක් අර ෙගන තිෙබනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

එෙහමද? එෙහම නම් කමක් නැහැ. අෙනක් අයටත්
අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනෑෙන්. ෙම්වා පාෙයෝගික නැති ඒවා.
හරියට බදු ගන්න බැරි නම් ෙම්වා දුන්නාට පස්ෙසේ කරන්න
ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ලක්ෂ 13ක් වුණු රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ15
දක්වා අපි වැඩි කර තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අනිවාර්යෙයන්ම
ෙයෝජනාවක් ෙගෙනයි, කීයක් හරි අර ෙගන කැමැති නම්
ෙම්ෙගොල්ලන්ට ෙගදර යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ ෙයෝජනාව
ළඟදීම ෙගෙනයි කියලා මම හිතනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙදන ෙද්වල්
ෙදන්න මුදල් ෙසොයා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට කමෙව්දයක්
නැහැ. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.58]

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
සිටිද්දීත් කථා කරන්න ලැබුෙණ් ඉතාම ෙකටි කාලයක්. දැන්
විපක්ෂයට ඇවිල්ලාත් මන්තීවරු විශාල සංඛ්යාවක් සිටින නිසා
ලැබී තිෙබන්ෙන්ත් ෙකටි කාලයක් නිසා ඉතාම ෙකටිෙයන් මෙග්
අදහස් පකාශ කරන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ජනතාවෙග් ඇහැට වැලි
ගසමින් ඊළඟ මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් හදපු පාෙයෝගික
ෙනොවන කූට අයවැයක් හැටියට තමයි අපි ෙමය දකින්ෙන්. මා
කැමැතියි, මුලින්ම මුදල් ඇමතිතුමාෙග් පකාශයකින් මෙග් කථාව
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පටන් ගන්න. එතුමා කිව්වා, කුඩු සිටුවරු කැසිෙනෝකාරෙයෝ,
එතෙනෝල් රජවරු අෙප් දරුවන්ෙග් අනාගතය අඳුරු කර දැම්මා
කියලා.
ෙබොෙහෝ අහිංසක ළමයින් කැසිෙනෝකාරයන්ෙග් කපටි
උපකමවලට යට වුණා, ෙගොදුරු වුණා කියලා තමයි එතුමා කිව්ෙව්.
එෙහම නම් ඇයි එතුමන්ලා බලයට ආවාට පස්ෙසේ කැසිෙනෝ
තහනම් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? එතුමන්ලාට ඉතා ෙලෙහසිෙයන්
ඒක තහනම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතුමන්ලා අද කැසිෙනෝ
සමාගම්වලින් රුපියල් බිලියන එකක බද්දක් අයකර ගන්නවා.
අෙප් ආණ්ඩුව තිෙබන කාලෙය් චිරාත් කාලයක් තිස්ෙසේ
පැවැතෙගන ආපු කැසිෙනෝ සමාගම් තමයි තිබුෙණ්. ඒ ෙගොල්ලන්
ව්යාපාරයක් හැටියට ආදායම් බදු ෙගව්වා. නමුත් අපි කවදාවත්
බලපත නිකුත් කෙළේ නැහැ. නමුත් ෙම් වාෙග් විශාල මුදලක් අය
කරන විට ඒ කැසිෙනෝ සමාගම්වලට ඉතා දැඩිව කියන්න පුළුවන්
අපට බලපතයක් ලබා ෙදන්න කියලා. ඒ නිසා මම ආණ්ඩුෙවන්
අහන්න කැමැතියි, ඒ ෙගොල්ලන්ට බලපත නිකුත් කරලා ෙම්
කැසිෙනෝ regularize කරනවාද, කමානුකූල කරනවා ද කියලා. බදු
අය කර ෙගන කියාත්මක කරන ෙම් කැසිෙනෝවලින් දරුවන්ෙග්
අනාගතය අඳුරු ෙවන්ෙන් නැද්ද? දරුවන් ඔවුන්ෙග් කපටි
උපකමවලට ෙගොදුරු ෙවන්ෙන් නැද්ද කියලා මම ඉතා පැහැදිලිව
අහනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පශ්නයට උත්තරයක් අපට අවශ්ය
ෙවනවා. අෙප් රජය කාලෙය් කැසිෙනෝ තිබුණාය කියලා ෙමච්චර
කල් අවලාද නැඟුව ෙම් ආණ්ඩුව අද ඔවුන්ෙගන් බදු අය කර ෙගන
තවදුරටත් කැසිෙනෝ කියාත්මක කරන්නට ඉඩ ෙදනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි චීනෙයන් ආධාර ගත්තා.
නමුත් කවදාවත් අපි චීනයට යටත් වුෙණ් නැහැ. චීනය අෙප්
අභ්යන්තර කටයුතුවලට කවදාවත් ඇඟිලි ගැහුෙව් නැහැ.
ඇෙමරිකාෙව් අතිෙර්ක රාජ්ය ෙල්කම් නිෂා බිස්වාල් ෙම් ළඟදී
අෙප් රටට ආවා. ඇවිල්ලා ෙමොනවාද කිව්ෙව්? “There is much to
be done in Sri Lanka” කියලා, එතුමිය කියනවා as if she does
not know what we have done already in Sri Lanka. We have
crushed the most ruthless terrorist organization in the world,
whereas they could not even punish the Talibans with all the
sophistication. බිස්වාල්ෙග් රට නිෙයෝජනය කරමින් ෙමහාට
ඇවිල්ලා අපට කියනවා, “There is much to be done in Sri
Lanka” කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් රට ආසියාෙව් රටක්.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් රට ආසියාෙව් රටක් නිසා තමයි අපට චීනය
සහ රුසියාව සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්ති සහ
මූල්ය පතිපත්ති සකස් විය යුත්ෙත් අෙප් ආසියානු සංස්කෘතිය අනුව
මිස ඇෙමරිකානු සහ යුෙරෝපීය සංස්කෘතිය අනුව ෙනොෙවයි. අද
අපට ෙම් විධියට උපෙදස් ෙදන්න එන ඇෙමරිකාව ෙඩොලර්
ටිලියන 60ක් ෙලෝකයට ණයයි.
ඒ වාෙග්ම මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන විට, drones spy airplanes - ඒ කියන්ෙන් ඔත්තු බලන ගුවන් යානා 30,000ක්
යම් යම් කටයුතු ෙසොයා බලමින් අද ඇෙමරිකානු උඩු ගුවෙන්
සැරිසරනවා. ඒ වාෙග්ම ඇෙමරිකාෙව් සම්පූර්ණ ආර්ථිකය
දුවන්ෙන් සමාගම් හරහා. ඒ වාෙග් රටකින් ආපු බිස්වාල් මහත්මිය
ෙම් රටට ඇවිත් කියනවා, “There is much to be done in Sri
Lanka” කියලා. නමුත් අපි ඒවා ෙපොඩ්ඩක්වත් ගණන් ගන්ෙන්
නැහැ.
2015 අෙපේල් 23 වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවන නිසා
මැතිවරණය ඉලක්ක කර ෙගන තමයි ෙම් වාෙග් අය වැයක්
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ජනතාවෙග් පඩි වැඩි කරන එක ෙහොඳයි.
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන එක
ෙහොඳයි. රුපියල් 20,000කින් වැඩි කරනවා නම් අපි ඊටත් වඩා
සන්ෙතෝෂයි. නමුත් රාජ්ය ෙසේවෙය් වැටුප් රුපියල් 10,000කින්
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වැඩි කරන්න පමණක් රුපියල් බිලියන 140ක් මාසයකට ඕනෑ.
නමුත් ඒ තරම් මුදලක් ෙසොයා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
ෙමතුමන්ලා හරි හැටි විස්තර කරලා නැහැ. ඒ බදු අය කර ගන්ෙන්
එක පාරකට පමණයි - one-off tax. ඒ කියන්ෙන් ෙම් අවුරුද්දට
පමණයි ඒ වැටුප ෙදන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවුරුද්ෙද් ෙදන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා විශ්වාසයක් නැහැ.
ගරු අගමැතිතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශයක් කළා, ෙම්
අතුරු අය වැය සූර සරදිෙයල්ෙග් අය වැයක් කියලා. ඒ කියන්ෙන්
ඇති අයෙගන් අරෙගන නැති අයට ෙදන අය වැයක් කියන එකයි.
එදා ඇති අය කිව්ෙව් සුද්දන්ට. ඒ දවස්වල සුද්ෙදෝ අෙප් සම්පත්
සූරා කෑවා. ඒ වාෙග් සුද්දන්ෙගන් අරෙගන තමයි සූර සරදිෙයල්
දුප්පත් මිනිසුන්ට දුන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
නමුත් අපි දන්නවා සූර සරදිෙයල් සුද්දන් විසින්ම එල්ලා මැරුව
බව. ඒ වාෙග් ඉරණමක් අෙප් අගමැතිතුමාට අත්ෙනොෙව්වා කියලා
මම පාර්ථනා කරනවා.
මහඔය, අෙප් ගෙම් ගැමිෙයක් ඉතා ලස්සන කථාවක් කිව්වා.
වැවක ෙසොෙරොව්ව වහලා අෙනක් පැත්ෙතන් ඇල මාර්ග හදලා
ෙපොඩි ෙපොඩි කුඹුරුවලට වතුර දුන්ෙනොත් සම්පූර්ණෙයන්ම වතුර
නාස්ති ෙවලා යනවාලු. ෙසොෙරොව්ව ඇරලා ෙසොෙරොව්ෙවන් තමයි
වතුර ෙදන්න ඕනෑ. අපි ඒ විධියට ෙනොකර, ඇති අයෙග් ධන
පවාහය, සම්පත් පවාහය වහලා ඒවා දුප්පත් ජනතාවට දුන්ෙනොත්
ඇති අයත් නැති ෙවලා ලංකාෙව් ඉතිරි ෙවන්ෙන් නැති අය
පමණයි. එතෙකොට රට අරාජික ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි අද
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්පූර්ණෙයන්ම බැහැලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා තමයි අද ෙඩොලර් එක ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපි දහම් පාසල්වල සහ ෙපර
පාසල්වල ගුරුවරුන්ට රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් දුන්නා. නමුත්
අද ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල් 200ක දීමනාවක් මාසිකව ඒ අයට
ෙදනවා කියනවා. ඒ කියන්ෙන් සුමානයකට රුපියල් 50ක් වාෙග්
මුදලක් තමයි ලැෙබන්ෙන්. ඉරිදා ඉස්ෙකෝෙල් උගන්වලා ෙගදර
යන ෙකොට ඒෙකන් මාළු පාන් ෙගඩියක් කාලා ෙගදර යන්න
පුළුවන්. එච්චර තමයි දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය් අපි ෙමොනවාද කෙළේ? අපි ධර්මාචාර්ය විභාගය සමත් වුණු
සහ අවුරුදු දහයක් ෙසේවය කර තිෙබන දහම් පාසල් ගුරුවර
ගුරුවරියන්ට රජෙය් ගුරු පදවිය ලබා දීමට සූදානම් ෙවලා සිටියා.
අන්න එෙහම තමයි, අපි ෙපර පාසල් සහ දහම් පාසල් ගුරුවරුන්ට
සැලකුෙව්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி)சரத்

ரேசகர)

(The Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara)

ෙහොඳමයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. ඒකයි මම මුලින්
කිව්ෙව්, විපක්ෂයට ගිහිල්ලාවත් අපට කථා කරන්න ෙව්ලාවක්
නැහැ කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට
රුපියල් මිලියන 9,500ක වැයක් තිබුණු බවත්, එය ෙමවර අඩු කළ
බවත් පවසමින් ජනතාව ෙනොමඟ යවා තිෙබනවා. නමුත් සිදු
වුෙණ් ෙම්කයි. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් වැය ශීර්ෂය යටෙත් විවිධ
ආයතන තිබුණා. අද ඒ ආයතන අඩු කරලා තිෙබනවා. අද ඒ
ආයතන ෙවනත් අමාත්යාංශවලට පවරා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ
සල්ලි ඉතුරුවක් ෙවලා නැහැ. අන්න ඒක තමයි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම තමයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට ෙඩොලර්
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා]

මිලියන 16ක ගුවන් යානයක් මිලදී ගත්තාය කියලා සාවද්ය
පකාශයක් කළා. Airbus industry එෙකන් කවදාවත් පගා
ෙදන්ෙන් නැහැ. Even the British Prime Minister has praised
the transparency of this transaction. බිතාන්ය මහ ෙකොමසාරිස්
පවා ෙම් ගනුෙදනුව ඉතාම ෙහොඳින් සිදු වුණු ගනුෙදනුවක් හැටියට
පකාශ කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම තමයි ඔවුන් ෙම් යානය දීලා
තිෙබන්ෙන් complimentary kit එකක් හැටියටයි. ඒක order
කරලා තිෙබන එකක් ෙනොෙවයි. අද ඒ වාෙග් ව්යාජ සහ සාවද්ය
ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ජනතාව ෙනොමඟ යවමින් හිටපු
ජනාධිපතිතුමා අපහසුතාවට පත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මාත් අම්පාර දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනකු නිසා ඔබතුමිය මට තව විනාඩියක
කාලයක් ලබා ෙදන්න.
ඊෙය්
ගරු රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා
ගම්පහට ගිහින් VIP කුටියක් ගැන කියලා ඉතාම වැරදි පකාශයක්
කළා. එතුමා කළ පකාශය ස්වර්ණවාහිනි නාලිකාෙව් පවෘත්ති
තුළින් විකාශය කළා. එතුමා කිව්වා, "හිටපු ජනාධිපතිතුමා තමයි,
රුපියල් ෙකෝටි 200ක් පමණ වියදම් කරලා ජනතාවෙග් මුදල් ෙම්
විධියට අයුතු ෙලස පාවිච්චි කර තිෙබන්ෙන්" කියලා. නමුත් ඒ
මුදල පූජ්ය ෙබෝදාගම චන්දිම හාමුදුරුෙවෝ තායිවානෙය් සිට එවපු
මුදලක්. ෙම් විධියට ඇයි හිටපු ජනාධිපතිතුමාට මඩ ගහන්ෙන්?
අද ෙවන ෙකොට යාපනෙය් ෙදමළ ජනතාව පභාකරන්
වීරෙයක් කරලා තිෙබනවා. අද ඔහු ෙවනුෙවන් පහන් පත්තු
කරනවා. ඔහුට හඳුන්කූරු පත්තු කරලා වීරෙයක් බවට පත් කරන
ෙකොට, ඒ පභාකරන් විනාශ කළ, ඒ තස්තවාදය විනාශ කළ
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කුමන්තණකාරෙයක්, ෙහොෙරක්,
වංචාකාරෙයක් කියලා අද අෙප් රෙට් සිංහලයන්ම කියනවා. ඒ
වාෙග් කුහක, ගුණමකු සිංහලයන් ගැන ඇත්ත වශෙයන්ම අපි
කනගාටු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, එවැනි පකාශවල තිෙබන
නිරවද්යභාවය ගැන ෙසොයන්ෙන් නැතුව ඒවා ෙගඩි පිටින් විකාශය
කරන ගුණමකු, කුහක නාලිකා ගැනත් අප කනගාටු ෙවනවාය
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
සමාප්ත කරනවා.
[අ.භා. 3.06]

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, පථමෙයන්ම
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමා ඇතුළු නව රජයටත් සුබ
පතනවා; ආශිර්වාද කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ආණ්ඩුව ෙමම අය වැය
හඳුන්වන්ෙන්, "සහන ෙදන අය වැයක්" විධියටයි. අපි එය
පිළිගන්නවා. සහන නරකයි කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි,
ෙම් අය වැෙයන් සහන ෙදන ගමන් අනිත් පැත්ෙතන් ගහන අය
වැයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. එක් පැත්තකින්
ජනතාවට සහන ෙදනවා කියන ෙච්තනාව උඩ කටයුතු කරනවා.
ඒ වාෙග්ම අනිත් පැත්ෙතන් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයාට,
සන්ධාන ආණ්ඩුවට වැඩ කරපු ගෙම් අයට පහර ෙදන අය වැයක්
බවට ෙම් අය වැය පත් කර ෙගන තිෙබනවාය කියන එකත් මම
ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාව තුළදී මතක් කරන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ආර්ථික සංවර්ධනය, ගාමීය
වර්ධනය සහ ගාමීය යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව මහින්ද රාජපක්ෂ
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ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව පැවැති පසු ගිය වසර කීපය තුළ අෙප්
අවධානය ෙයොමු කර තිබුණා. ඒ තුළින් ගම තුළ යටිතල පහසුකම්
වර්ධනෙය් විශාල පෙබෝධයක් අපි දැක්කා. මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර
ෙගොඩ නැඟීම තුළ ගෙම් දරුවන්ෙග් පාසල් අධ්යාපනය වර්ධනය
කිරීමට, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය වර්ධනය කිරීමට අවශ්ය දැවැන්ත
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වූ හැටි අපි දැක්කා. අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, පසු ගිය රජය තුළින් අප කර ෙගන
පැමිණි ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙම් ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරියට
අරෙගන යයි කියලා. එම විශ්වාසය අප සතුව තිෙබනවා.
අද වී ෙගොවියා ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කර තිෙබනවා.
වීවල සහතික මිල රුපියල් පනහ දක්වා වැඩි කරන බවට පකාශ
කර තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳයි; අපි සතුටු ෙවනවා. ජනතාවට සහන
ලබා ෙදන එක පිළිබඳව අපි ආඩම්බර ෙවනවා; සතුටු ෙවනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි. හැබැයි, අද - ෙම් ෙව්ලාෙව්ත් අෙප් ගම්වල ෙගොවීන්ෙග් වී ටික රුපියල් විසිපහට, රුපියල්
විසිහයට තමයි අෙළවි ෙවන්ෙන්.
රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප ගැන කථා කෙළොත්, රජෙය්
ෙසේවකයා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්ෙන් මූලික වැටුපට
රුපියල් 10,000ක් වැඩි ෙවයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්.
හැබැයි, යම්කිසි ෙහේතුවක් නිසා ඒ වැඩි වන මුදල මූලික වැටුපට
එකතු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි අපට දැන ගන්න
ලැෙබන්ෙන්.
අද බදු අය කිරීම් පිළිබඳව, බදු පතිපත්ති පිළිබඳව රට තුළ
ෙනොෙයක් කතිකාවත්, ෙනොෙයක් මතිමතාන්තර ෙගොඩ නැඟිලා
තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් නැහැ, කැසිෙනෝවලට බදු ගහන්න එපා
කියලා. ඒ ගැන අපි කැමැතියි; අපි සතුටු වනවා. තව වැඩිෙයන්
ගත්තත් කමක් නැහැ. හැබැයි, අපට හිතා ගන්න බැරි ෙද් තමයි
කැසිෙනෝවලින් අය කරන බදු පමාණයම කීඩා නාලිකාවකිනුත්
අය කිරීම. එතෙකොට කැසිෙනෝ සහ කීඩා නාලිකාව අතර තිෙබන
සම්බන්ධතාව ෙමොකක්ද? ෙකොෙහොමද ෙම් ෙදක ගැන නිර්ණය
කෙළේ? කීඩාව සහ කැසිෙනෝ කියන ෙදකට එක සමාන
බදු පතිපත්තියක් කියාත්මක ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
පිළිබඳව අපට සැකයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෛවරෙයන් බදු
පතිපත්ති කියාත්මක කරන්ෙන් නැතුව රෙට් ජනතාවට සහන
ෙදන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කියලා.
අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපි විපක්ෂය විධියට
තමුන්නාන්ෙසේලාට සහෙයෝගය ෙදන්න තීරණය කර තිෙබනවා.
එෙහම නම් ෙම් කාල සීමාව තුළ ෙගොවියා, ධීවරයා සහ කම්කරුවා
ශක්තිමත් කරන වැඩ පිළිෙවළක් තමුන්නාන්ෙසේලා කියාත්මක
කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාල සීමාෙව් අපි එය කියාත්මක කළා.
ෙම් අය වැයත් එක්ක අද ෙද්ශීය ෙගොවියා අෛධර්යට පත්
වන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි. මුං ඇට ෙගොවියා, උඳු ෙගොවියා අෛධර්යට පත්
වන පතිපත්ති මාලාවක් ෙම් අය වැය තුළින් කියාත්මක වන බවක්
තමයි අපට ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැය, සහන ෙදන
මුවාෙවන්, මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගත් අය වැයක් කියලා තමයි
කනගාටුෙවන් වුණත් අද ෙම් ගරු සභා ගර්භය තුළදී හඳුන්වා
ෙදන්න ෙවන්ෙන්.
සහන ලබා ෙදනවාට අපි කැමැතියි. පඩි වැඩි කරනවාට අෙප්
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. හැබැයි, අෙනක්
පැත්ෙතන් රෙට් ගාමීය ආර්ථිකය නඟා සිටුවන්න වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කරන්න කියන එක තමයි අපට ෙම් ගරු සභාව තුළදී
අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉල්ලා සිටින්න ෙවන්ෙන්.
මා අවසාන වශෙයන් කියා සිටිනවා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
අපි පක්ෂෙය් සභාපතිතුමාට ගරු කරලා, පක්ෂෙය් තීරණයට අනුව
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ෙම් අය වැයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන බව. හැබැයි, ෙම් අය වැය
තුළින් රෙට් ඉදිරි අනාගතයට ෙමොන වාෙග් බලපෑමක් ෙවයිද
කියන එක පිළිබඳව අෙප් හෘදය සාක්ෂියට අනුකූලව යම් කිසි
චකිතයක් තිෙබනවා. හෘදය සාක්ෂියට අනුකූලව අපට ෙම් අය
වැයට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න බැරි වුණත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
විධියට ෙම් අය වැයට ඡන්දය දීලා දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට
සහෙයෝගය ෙදනවා කියන එකත් මතක් කරමින් මා නිහඬ වනවා.
[අ.භා. 3.11]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අද ෙම් අය වැය ගැන කථා
කරන ෙකොට අය වැෙය් තිෙබන සියලුම ෙයෝජනා ගැන මම කථා
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මම කථා කරන්ෙන්, අය වැෙය් තිෙබන
"ෙත්මාව" ගැනයි. ඒ ෙත්මාව තමයි වැදගත්. ෙම් අය වැෙයන්
සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාවට ලබා දුන්ෙන් සහන. ෙම්ක අමුතු
ෙදයක් ෙනොෙවයි; අෙප් දවස් සියෙය් ෛමතී පාලන වැඩසටහෙන්
ෙපොෙරොන්දු පතයයි. ෙම් ෙපොෙරොන්දු පතෙයන් අපි ෙපොෙරොන්දුවක්
ලබා දීලා තිෙබනවා, "ජනවාරි මාසෙය් 29වැනි දාට අතුරු අය
වැයක් මඟින් ෙම් රෙට් ජනතාවට සහන ලබා ෙදනවා" කියලා. ඒ
සහන ලැයිස්තුව ෙමොකක්ද කියලා එහි සඳහන්ව තිෙබනවා. ෙම්
සහන ලැයිස්තුව තමයි අද ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.
විපක්ෂය කියනවා, දින සියෙය් වැඩසටහනට වචනයක් පාසා
සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. වචනයක් පාසා සහෙයෝගය ෙදනවා
කියලා, ඊට පස්ෙසේ ඒෙක් තිෙබන හැම වචනයකටම විරුද්ධ
වනවා; අෙනක් පැත්තට කථා කරනවා. මට හිෙතන්ෙන් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සමහර මන්තීවරුන්ට, "ෙම් ෙමොකක්ද වුෙණ්?"
කියලා කරකැවිච්ච ඔළුව තවම හදා ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා
කියලායි. ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙත්රුෙණ් නැති වුණාට ෙම් රෙට් මුළු
මහත් ජනතාවම අද ඒක ෙත්රුම් අරෙගන ඉවරයි. ඒ
ෙගොල්ලන්ටත්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් වෙට් ඉන්න පාෙද්ශීය සභා,
පළාත් සභා මන්තීවරුන්ටත් පසු ගිය කාලෙය් ෙකොන්තාත් කළ
සියලු ෙදනාටමත් තවම ඔළුව හදා ගන්න බැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
විතරක් ෙනොෙවයි, මහ ජනතාව. මෙග් ආසනය මම
උදාහරණයකට ගන්නම්. මමත් එක්ක ආෙව් එක පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරයායි, එක නගර සභා මන්තීවරයායි. මම ඒ ආසනය
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට ජයගහණය කරලා දුන්ෙන් වැඩි
ඡන්ද 15,000කින්. මන්තීවරු ෙදෙදනායි මාත් සමඟ ආෙව්. ෙම්
පාර ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා දිනුවා, වැඩි ඡන්ද 15,000කින්.
ඡන්ද 30,000ක් එළියට ආවා. හැබැයි, මන්තීවරු ආෙව් නැහැ. ඒ
නිසා ෙද්ශපාලනය ඉෙගන ගන්නවා නම් තමුන්නාන්ෙසේලා මතක
තබා ගන්න, ඔය පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුයි, පළාත් සභා
මන්තීවරුයි එක්ක කථා කරලා ආෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙද්ශපාලන ගමන විනාශ ෙවලා යනවා කියන එක. ගමට ගිහින්
ෙකළින්ම ජනතාවට කථා කරන්න. ඒ මිනිස්සු අද ෙමොකක්ද
කියන්ෙන්? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙසේවකෙයෝ වුණත් අද මට
කියන්ෙන්, අද බස් එෙක් යන විට පවා "ඇයි, ෙම් ෙහොරු ඇතුළට
ගන්ෙන් නැත්ෙත්? ඇයි, ෙම් වැරැදි කළ අයට දඩුවම් ලබා
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? " කියලා මිනිසුන් ඔවුන්ෙගන් අහනවා
කියලායි. අන්න එතැනයි මහ ජනතාව ඉන්ෙන්. අන්න ඒ මහ
ජනතාව තමයි තිබුණු රජය ෙපරළා දුන්ෙන්. ඒක තමයි ෙපරළිය.
ඒකට තමයි අපි අෙප් ඇමතිකම් දාලා එළියට බැස්ෙසේ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට පිට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ, ඇමතිකම්
වරපසාද දාලා එළියට එන්න. සමහර පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ට
පිට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ, මන්තීකම අතහරින්න. අන්න ඒ පිට
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ෙකොන්ද තිබුණා නම් ෙහොඳට ඔළුව වැඩ කරනවා, ෙමොකක්ද ෙම්
ෙවන්ෙන් කියලා ෙත්ෙරනවා. ෙහට මැතිවරණයක් පවත්වලා
බලන්න, ඔය ඡන්ද පතිශතය ලැෙබනවා ද කියලා. ෙහට
මැතිවරණයක් පැවැත්තුෙවොත් තමුන්නාන්ෙසේලාට තව ඡන්ද ලක්ෂ
20ක් අඩු ෙවනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය. ෙමොකද තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙනොෙවයි, එක සීමිත ෙකොට්ඨාසයක් තමයි ෙම් සමඟ ඉන්ෙන්. අපි
විතරක් එළියට බැස්සාට, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් තුන්කාලක් අෙප්
මතෙය් හිටියා. ෙබොරු කථා කරන්න ඕනෑ නැහැ, අපිත් එක්ක ඒ
අය කථා කළා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ එළියට බැස්ෙසේ නැහැ. නමුත්, ෙම්
ෙවන ෙද්වල් ගැන අපට වඩා ඉදිරිෙයන් කථා කළා. එක පවුලක්,
ඒ පවුල වටා ඉන්න එක කණ්ඩායමක් ආණ්ඩුව කරන හැටි ගැන
කථා කළා. අද ෙමොකක් ගැනද, ඔවුන් කථා කරන්ෙන්? කැසිෙනෝ
එකට ගැහුව බද්ද ගැන කථා කරනවා. ෙම් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයද? එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මහත්තයා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය හැදුෙව් කැසිෙනෝකාරයන් ෙවනුෙවන් කථා
කරන්නද? ලජ්ජා නැද්ද, කැසිෙනෝ කියන වචනය ෙවනුෙවන්
ඉදිරිපත් ෙවන්න? කැසිෙනෝකාරයන්ෙගන් රුපියල් බිලියන එකක
බද්දක් ෙනොෙවයි, රුපියල් බිලියන දාහක බද්දක් අය කළත්
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට තිෙබන අමාරුව ෙමොකක්ද? ඒ
කාෙල් නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි ඒ සම්බන්ධෙයන් අමාරුව
තිබුෙණ්.
අද සමහර අය කිව්වා, ෙම්ක නව ලිබරල් ආර්ථිකයක් කියලා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආෙවොත් නව ලිබරල් ෙවනවා. ෙමොකක්ද,
අද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? පසු ගිය කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙමොන තරම් පරිවර්තනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද? එක්සත් ජාතික
පක්ෂය විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න එකඟ වුණා;
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ෙගනාපු මැතිවරණ කමය අෙහෝසි
කරන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා; රෙට් ඒකීයභාවයට එකඟ වුණා; නව
ලිබරල් ආර්ථිකෙය් ඉඳලා සමාජ ෙවළඳ ආර්ථිකයට ගමන් කළා.
අද සමාජ ෙවළඳ ආර්ථිකය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒ, ලතින්
ඇෙමරිකාෙව්, නැෙඟනහිර යුෙරෝපෙය් වාමාංශික ආණ්ඩු
ජයගහණය කරලා ෙගන යන ෙවළඳ ආර්ථික පතිපත්තියයි. ඒක
තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ෙම්කට කියන්ෙන් "Social Market
Economy" කියලා. ෙම් සමාජ කමය සමාජයට උචිත ෙවළඳ
කමයක්. ඒක තමයි අද චීනෙය් තිෙබන්ෙන්, ඒක තමයි අද
වියට්නාමෙය් තිෙබන්ෙන්, ඒක තමයි අද කාම්ෙබෝජෙය්,
ලාඕසෙය් තිෙබන්ෙන්. ෙමොනවාද ෙම් ෙවන්ෙන් කියන එක ගැන
තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහින් කියවන්න. ෙම් ෙවනස ලංකාෙව් විතරක්
සිදු ෙවන ෙදයක් ෙනොෙව්. ෙලෝකෙය්ම සිදු වුණු ෙවනසක්. ෙම්
තමයි මාෙකෝස්ව පරාජය කරලා පිලිපීනෙය් සිදු වුණු ෙවනස. ෙම්
තමයි සුහර්ෙතෝව පරාජය කරලා ඉන්දුනීසියාෙව් සිදු වුණු ෙවනස.
ෙම් තමයි ෙහොස්නි මුබාරක්ව පරාජය කරලා ඊජිප්තුෙව් සිදු වුණු
ෙවනස. ෙම්ක තමයි ෙබන් අලිව ෙවනස් කරලා ටියුනීසියාෙව් සිදු
වුණු ෙවනස. ඒ ෙවනස තමයි ශී ලංකාෙවත් සිදු ෙවන්ෙන්. එය
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට මතක තබා ගන්න, ෙම් අය වැෙයන්
සම්පූර්ණෙයන්ම ජනතාවට ලබා දුන්ෙන් සහන. ෙම්, ජනතාවට
සහන ලබා දුන්න සරදිෙයල් අය වැයක්. ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
මහත්මයා කියනවා, ෙරොබින් හූඩ් අය වැයක් කියලා. කාට ද බදු
ගැහුෙව්? කැසිෙනෝකාරයන්ට බදු ගැහුවා. හැම කැසිෙනෝ
එකකටම රුපියල් මිලියන 1,000ක බද්දක් පැෙනව්වා. ඒෙකන්
කියලා?
කියනවා
ද,
අපි
කැසිෙනෝ
පිළිගන්නවා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්, අෙප් ඒ කාලෙය් ආණ්ඩුවත් කැසිෙනෝවලට
බදු ගැහුවා ෙන්. එයින් කියෙවනවාද, කැසිෙනෝ එකට බලපත
දුන්නා කියලා? නැහැ.
එපමණක් ෙනොෙවයි, රුපියල් බිලියන ෙදකක් 2013/14 වර්ෂය
තුළ ලාභ ලැබූ සුපිරි ධනපතියන්ෙගන් සියයට 25ක් නව බද්දක්
අයකර ගන්නවා. ෙමොකට ද? රෙට් මිනිසුන්ට කන්න ෙදන්න.
සමහරු අහනවා, "ඇයි, පරිප්පු මිල අඩු කෙළේ නැත්ෙත්?" කියලා.
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

පරිප්පුවල බද්ද රුපියල් ෙදකයි. අඩු කරන්න ෙදයක් නැහැ.
පරිප්පුවලට ඒ කාෙල් බද්දක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසායි අඩු කෙළේ
නැත්ෙත්. ෙම් මිල අඩු කළ භාණ්ඩ දහතුෙන් තිබුෙණ් ෙමොන
වාෙග් බදුද? ෙම් වැඩිම බදු තිබුණු භාණ්ඩයි. රුපියල් එකසිය
ගණන්, රුපියල් 50, රුපියල් 40, රුපියල් 30, රුපියල් 20 වාෙග්
බදුයි තිබුෙණ්. ඇඟට දැෙනන ෙවනසක් ඇති කරන්න තමයි ෙම්
අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය දහතුනක බදු අඩු කර තිෙබන්ෙන්. බදු අඩු
කරන්න ෙදයක් නැති ෙද්වල් ෙවනුෙවන් අපි බදු අඩු කරලා නැහැ.
ඒ ආණ්ඩුෙවන් භාණ්ඩ එකක, ෙදකක විතර බදු අඩු කරලා
තිබුණා. ඉතින් ඒ භාණ්ඩවල බද්ෙද් අඩු කරන්න ෙදයක් නැහැ.
වර්ග අඩි 5,000කට වැඩි බිම් පමාණයක් ඇති නිවාස තිෙබන
අයට ෙවනම බද්දක් පැෙනව්වා. නරකද, ඒක? වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීවරයා, ෙත් පැන් සංගහෙය්දී මට කියනවා,
"රාජිත, ඔයෙගොල්ෙලෝ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් අෙප් අය වැය"
කියලා. මම කිව්වා, "ඒක තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාට වැරැදුණු තැන"
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට වැරැදුෙණ්, තමුන්නාන්ෙසේලා හිතුවා,
යූඑන්පී එකත් එක්ක අය වැයක් ෙගෙනන ෙකොට ඒ අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් නව ලිබරල්වාදී ආර්ථිකයක් එනවා කියලා. නැහැ.
ෙවනස් ෙවලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒකත් ෙලෝකයත් එක්ක
ෙවනස් ෙවලා. සමාජ ෙවළඳ ආර්ථිකයට ගමන් කරලා, එක්සත්
ජාතික පක්ෂය. ඒක තමයි දැක්ෙක් නැති ෙදය; අෙප් 'වම්මුන්ට'
ෙපෙනන්ෙන් නැති ෙදය. ෙමොකද? 'වම්මු'
හැමදාම රතු
කණ්ණාඩියක් දමා ෙගන ෙම් ෙදස බලා ෙගන ඉන්ෙන්.
Dogmatismවලින් තමයි අෙප් 'වම' බලන්ෙන්. ඒක තමයි 'වම'
විනාශ ෙවලා ගිෙය්. ඒක ෙහොඳට මතක තබා ගන්න. අපි එළියට
බහින ෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ අපිට කිව්වා, අපි ඇෙමරිකන්
අධිරාජ්යවාදයත් එක්ක එක්කහු ෙවනවා කියලා. කවුද,
ඇෙමරිකන් අධිරාජ්යවාදීන් එක්ක එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කවුද
එකතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, රාවුල් කැස්ෙතෝ. කවුද, රාවුල්
කැස්ෙතෝ කියන්ෙන්? මම ගරු කරන නායකයා, මම ආදරය කරන
නායකයා තමයි ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ. මම යූඑන්පී එෙක් ඉන්න විටත්
මෙගන් ඇහුවා, මම ෙලෝකෙය් ආදරය කරන නායකයා කවුද
කියලා. මම කිව්වා, "ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ" කියලා. ෆිෙදල් කැස්ෙතෝ
තවමත් ජීවමානයි.
ෆිෙදල් කැස්ෙතෝෙග් සෙහෝදර රාහුල් කැස්ෙතෝ, විප්ලවයට
ඇවිල්ලා ෙමොන්කාඩාවලට ගහපු රාහුල් කැස්ෙතෝ, එදා ඒ
ඒකාධිපතින්ට විරුද්ධව සටන් කරපු රාහුල් කැස්ෙතෝ අද ඔබාමා
එක්ක එකතු ෙවනවා. අවුරුදු 15ක් හිටපු ෙද්ශපාලන සිරකරුවන්
නැවත ඔවුන්ට ලබා ෙදනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඔවුන්
ෙදෙගොල්ෙලෝ එකතු ෙවනවා. රාහුල් කැස්ෙතෝෙග් දියණිය මරීනා
කැස්ෙතෝ ඇෙමරිකාවට ගිහිල්ලා පකාශ කරනවා, "ඇෙමරිකාව
එක්ක සම්බන්ධතාවක් ෙනොමැතිව කියුබාවට අනාගතයක් නැහැ"
කියලා. ෙම්වා දිහා ෙහොඳට බලන්න, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා.
"ඇෙමරිකන් අධිරාජ්යවාදය" කියලා ෙබොරුවට කෑ ගහන අයටයි
මම ෙම් කියන්ෙන්. තමන්ෙග් ඇමතිකම අත ෙනොහරින්නට ආත්ම
ශක්තිය නැතිකමට, ඇමතිකමට තිෙබන ගිජුකමට ෙනොෙයකුත්
න්යාය පත, න්යාය සූත හදන කට්ටියටයි මම ෙම් කියන්ෙන්.
සම්බන්ධෙයන්
මන්තීවරුන්
මම
එක
කාරණයක්
ෙදෙදෙනකුට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ට වඩා යම් ෙද්ශපාලනයක් දන්නවා, වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීවරයා සහ ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීවරයා.
ඔවුන් ආර්ථිකය ගැන කියවලා තිෙබනවා; ෙද්ශපාලනය ගැන
කියවලා තිෙබනවා; ඉතිහාසය ගැන කියවලා තිෙබනවා. මම
දැක්කා, ඔවුන් ෙදන්නාම පුවත් පත්වලට කියලා තිෙබන ෙද්වල්.
ඔවුන් කියනවා, "ෙම්ක පශංසාත්මක අය වැය ෙල්ඛනයක්. ෙම්
ජනතා සහන පිළිබඳව අපි පශංසා කරනවා. ෙම්ෙක් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වුණාට වඩා -ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් කටින්
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කිව්වා- අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය දහයක බදු අඩු කරන්න ෙපොෙරොන්දු
ෙවලා දහතුනක බදු අයින් කළා. ෙම්ක ඉතාමත් පශංසාත්මකයි"
කියලා. එතැනින් පටන් අරගන්න. එතැනින් පටන් අරෙගන,
තිෙබන අඩු පාඩුකම් ෙපන්වලා ෙදන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා එක පැත්තකින් කියනවා, අෙප් පක්ෂෙය්
නායකයා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා කියලා. අෙනක්
පැත්ෙතන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාෙග් ෙයෝජනා ටික අය
වැය ෙල්ඛනයට දැම්මාම ඒක කවුරු හරි යූඑන්පී එක් ෙකෙනක්
ෙගනාවාය කියලා ඒකට විරුද්ධ ෙවනවා. ෙමොකක්ද ෙම් ෙදබිඩි
පතිපත්තිය? ඔය කථා කරන කට්ටියට පිට ෙකොන්දක් තිබුණාද,
කැසිෙනෝ පනතට විරුද්ධව කථා කරන්න? එදා ෙගනාව දුම්ෙකොළ
හා මධ්යසාර සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පත පරාජය කරද්දී එයට
විරුද්ධව කථා කරන්න කැබිනට් එෙක් අපි ෙදන්ෙනක්, තුන්
ෙදෙනක් ඇෙරන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් කවුද නැඟිට්ෙට්?
ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගනැල්ලා ඒක නවත්වන ෙකොට අපි
ෙදන්ෙනක්, තුන් ෙදෙනක් ඇෙරන්න තමුන්නාන්ෙසේ කාටද පිට
ෙකොන්දක් තිබුෙණ් එදා ඒ ගැන කථා කරන්න? කැසිෙනෝවලට
කථා ෙනොකරපු, දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර සම්බන්ධව ෙගනා පනත්
ෙකටුම්පතට විරුද්ධව කථා ෙනොකරපු, ඖෂධ පතිපත්තිය
කඩාකප්පල් කරපු තමුන්නාන්ෙසේලාට ආත්ම ෙගෞරවයක්
තිෙබනවාද ෙම්වාට විරුද්ධව කථා කරන්න?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයකුයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මෙග් කථාව මම අවසන්
කරනවා.
අද ෙම් තිෙබන ෙපොඩි ෙපොඩි ඒවා ගැන කථා කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්ද? ඒ නිසා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
කාරණය කියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
විනාශ කරන්න එපා. අපටත් ඕනෑ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙගොඩ
නඟන්න. ඒක අපි කරනවා. ෙහොරුයි, කුපාඩිෙයෝයි, වලත්තෙයෝයි
ඔක්ෙකෝමත් එක්ක ඒක ෙගොඩ නඟන්න බැහැ.
බණ්ඩාරනායක මහත්මයාෙග් පතිපත්තියට අනුව යනවා නම්,
ඒ බණ්ඩාරනායක මහත්මයා පිළිගත්ත සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි,
කම්කරු කියන පතිපත්තියට අනුව යනවා නම්, ගෙම්
තරුණයන්ට තැන දීලා යන පක්ෂයක් හදන්න ඕනෑ. එෙහම
නැතුව අල්ලස්, ෙකොමිස් ගන්න දූෂිතෙයෝ, එතෙනෝල් ෙගනාපු
අය, කුඩු ෙගනාපු අය කෘතිම රා ෙපරාපු අය වාෙග් පුද්ගලයන්
එක්ක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගමනක් නැහැ. මැරයන් එක්ක
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ගමනක් නැහැ. බණ්ඩාරනායක
පතිපත්තිවල මැරවරකම් නැහැ. බණ්ඩාරනායක මහත්මයා
කියන්ෙන් ෙබොෙහොම අවිහිංසාවාදී නායකෙයක්. මම පිළිගන්න
බණ්ඩාරනායක මහත්මයා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් පක්ෂය සඟ,
ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා බලෙව්ගයට ෙදන්න.
නමුත් පස්ෙසේ ගිෙය් පවුලකට. පස්ෙසේ ගිෙය් වලව්වකට. ඒවාටයි
ගිෙය්. අද ඒ පංච මහා බලෙව්ගෙයන් නිර්මාණය වුණු ෙගොවි
පවුලක පුෙතක් ජනාධිපති ධුරෙය් ඉන්නවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න, ඇමතිතුමා.
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

බණ්ඩාරනායක මහත්මයා පාර්ථනා කරපු, අනාගත
නායකත්වය දැන් බිහි ෙවලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට
කුහකකමක් නැතුව, අපිත් එක්ක එතුමා සමඟ යමු.
තමුන්නාන්ෙසේලා තවම වලව් මානසිකත්වෙය් ඉන්ෙන්.
බණ්ඩාරනායකලා, රාජපක්ෂලා ඇෙරන්නට ෙම් පක්ෂයට
නායකත්වයක් නැහැ කියන මානසිකත්වෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා
මිෙදන්න. ඒ මිදීම තුළ තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට පගතිශීලි
ගමනක් තිෙබන්ෙන්. නැත්නම් ඒ පක්ෂය පතිගාමී තත්ත්වයට
යනවා. ඒ නිසා රාජපක්ෂලා නැතුව බැහැ, රාජපක්ෂලා කියන
කට්ටියත් එක්ක තමයි යන්න ඕනෑය කිව්වාම කැසිෙනෝකාරෙයෝ,
කුඩුකාරෙයෝ, එතෙනෝල්කාරෙයෝයි, මං ෙකොල්ලකාරෙයෝයි
ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවනවා. ඒක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙනොෙවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ නිසා අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවමු. එක්සත් ජාතික පක්ෂය
කියන්ෙන් එක පජාතන්තවාදී බලෙව්ගයක්. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය කියන්ෙන් තව පජාතන්වාදී බලෙව්ගයක්. බණ්ඩාරනායක
මහත්මයා ෙම් පක්ෂය නිර්මාණය කරන ෙකොට කිව්ෙව්,
"පජාතන්තවාදී බලෙව්ග ෙදකක් තිෙබනවා. ඒ ෙදක තිෙයන තාක්
කල් ෙම් රට අන්තවාදීන්ට යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ෙදක
ෙපෝෂණය කරන්න" කියලා. අන්න ඒක අපි මතක තියා ගන්න
ඕනෑ. මරා ගන්ෙන්, කපා ගන්ෙන්, ෙකොටා ගන්ෙන් නැතුව ෙම්
පක්ෂ ෙදකම ෙගොඩ නැෙඟන්න ඕනෑය කියන මතෙය් ඉඳලා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඉදිරි දැක්ෙමන් යන්න. එතෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් අය වැෙය් ෙහොඳ පැත්ත ෙත්ෙර්වි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟට, ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මන්තීතුමා.
[අ.භා. 3.22]

ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. W.B. Ekanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිඳුන්ෙග් සහ අගාමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ මැතිඳුන්ෙග් ෙම් නව අය වැයට අපි සුබ පතනවා. ඒකට
ෙහේතුව, ජනතාවට අවශ්ය කරන යම් යම් දව්යවල බදු අඩු කිරීම
තුළ, මිල අඩු වීමක් ෙවලා ජනතාවට සහනයක් ලැෙබයි කියන
බලාෙපොෙරොත්තුව නිසා.
විෙශේෂෙයන්ම අප මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදනය කරන දව්යවල මිල වැඩිපුර අඩු කරන්න ගිෙයොත් එහි
පහර වදින්ෙන් අහිංසක ෙගොවි ජනතාවට බව. ඒක දැනටම
කියාත්මක ෙවලා ඉවරයි. අෙප් දිස්තික්කය ගත්තාම දැනටම උඳු
නිෂ්පාදනෙය් මිල විශාල වශෙයන් පහළ වැටිලා තිෙබනවා. වී මිල
දී ගැනීම ගත් විට රුපියල් 22ක වාෙග් මිලකට වී මිල විශාල
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වශෙයන් පහත වැටිලා තිෙබනවා. ඒත් එක්කම රුපියල් 40ට
වාෙග් තිබුණු බඩ ඉරිඟුවල මිල අද රුපියල් 20කට වාෙග් අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා රුපියල් 20කටවත් බඩ ඉරිඟු මිල දී
ගන්න ෙකෙනකු නැති තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙවන
ෙදයක් තියා වී ෙමෝල්වල තිෙබන හුන්සල් ටිෙක් ඉඳලා දහයියා
කුඩු ටික දක්වා මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙගොවි ජනතාව
කවදාවත් රජයකින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ, ඔවුන්
නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩවල මිල අඩු කරයි කියලා. අෙප් රජය
අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී පකාශ කළා, වී කිෙලෝ එකක් රුපියල්
40කට මිල දී ගන්නවාය කියලා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා බලයට
පත් ෙවන්න ෙපර එතුමා ෙපොෙරොන්දු වුණා, රුපියල් 50 ගණෙන් වී
මිල දී ගන්නවාය කියලා. නමුත් ඒ එක මිලකටවත් ෙකොෙහේවත්
ෙම් වන ෙකොට වී මිල දී ගැනීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ෙම් අය වැය
විෙව්චනය කරනවාට වඩා අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙගොවි
ජනතාවෙග් තිෙබන අඩු පාඩුකම්, ඔවුන්ට වන අසාධාරණකම්,
ඔවුන්ෙග් පාඩු පිරිමැහීම සඳහා ෙගොවි ජනතාව ෙවනුෙවන්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ඔවුන්ෙග්
අවශ්යතාවන් ඉෂ්ට කරලා ෙදන්නයි. විෙශේෂෙයන්ම කෘෂිකාර්මික
පෙද්ශවල ජීවත් වන අපට ෙගොවි ජනතාවට හැම ෙවලාෙව්ම
මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් අහන පශ්නවලට අප
පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොන රජයක් බලයට පත් වුණත් හැම
ෙවලාෙව්ම අප ෙගොවි ජනතාව ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ඒකට
ෙහේතුව තමයි, තමුන්ෙග් දහඩිය ෙම් මහ ෙපොෙළොවට එකතු කරලා,
ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය වැඩි කරලා, ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ
නැඟීෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙගොවි ජනතාව සහාය වීම. කවුරු
ෙකොෙහොම කථා කළත්, ෙබොෙහොම අඩුවට කන්න ෙදනවා කිව්වත්
ෙගොවි ජනතාව අමතක කරන්න බැහැ. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ෙගොවි
ජනතාවට බිමට සමතලා ෙවන්න ෙදන්න බැහැ. කාලයක් ඒ යුගය
තිබුණා. ඒ යුගය නැවත වතාවක් ඇති ෙවයි කියලා බියක් අපට
ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා ඉඳලා අෙප් රෙට් ෙගොවි
නිෂ්පාදන දිෙනන් දින අඩු ෙවමින් පවතිනවා. ඒ තත්ත්වයට පත්
ෙවන්න අප ලෑස්ති නැහැ. එදා ඉඳලා ෙම් දක්වාම අප හැම
අවස්ථාවකදීම බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙප් රෙට් ෙගොවි
ජනතාව ආරක්ෂා කරන්නයි.
එක් පැත්තක් විතරක් ෙනොෙවයි, කිරි නිෂ්පාදනය, වී
නිෂ්පාදනය, අනිකුත් අතිෙර්ක ෙබෝග නිෂ්පාදනය, එළවලු
නිෂ්පාදනය සඳහා නියම මිලක් ලැබුෙණොත් තමයි ෙගොවියා ෙගොඩ
නඟන්න පුළුවන් වන්ෙන්. එෙහම නැතිව රජෙය් ෙසේවකෙයක්
කියලා, රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගත්තා කියලා රටට නිෂ්පාදනයක්
ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. අප ෙමොනවා ෙහෝ නිෂ්පාදනය කරලා, එයින්
ආදායමක් ලබාෙගන ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ, පඩි
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම්ක තමයි රාජ්ය ෙසේවෙය් කරන්න තිෙබන්ෙන්.
ලක්ෂ 13ක් පමණ සිටින රාජ්ය ෙසේවකයින් ගැන කථා කරනවා
වාෙග්ම ෙම් රෙට් සියයට 60ක් පමණ සිටින ෙගොවි ජනතාව
ෙවනුෙවනුත් අප හැම ෙවලාෙව්ම කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම
ඔවුන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. බැරි ෙවලාවත් රෙට්
හාල් මිල ඉහළ ගිහිල්ලා, හාල් පිට රටින් ෙගන්වන්න වුෙණොත්
අපට විශාල මුදලක් ඒ සඳහා වැය කරන්න සිදු වනවා. නමුත් අෙප්
රෙට් වී නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවන්න වැඩි ෙවන්න සහල් මිල පහළ
බහිනවා. අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් පධාන ආහාරය බත්. ඒ නිසා අපි
වී නිෂ්පාදනය ආරක්ෂා කර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අංශය බිඳ වැටුෙණොත්
අප ඔක්ෙකොම වැෙටනවා. ෙකොෙහන් ෙගෙනනවා කිව්වත්,
ෙගනාවා කිව්වත්, ලාභයට ෙදනවා කිව්වත්, අඩුවට ෙදනවා
කිව්වත් වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් අහිංසක ෙගොවි ජනතාව
වැටුෙණොත් අප ඔක්ෙකොම වැෙටනවා. කාට පඩි වැඩි කරන්නත්,
කාට සහන ෙදන්නත් කලින් හැම ෙවලාෙව්ම ෙගොවි ජනතාවට
තැන දීලා වැඩ කරන්න ඕනෑ. ඒක අත්යවශ්යයි. ෙගොවි ජනතාව
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් කාටවත් බරක් නැති ෙකොටසක්. ඔවුන් කිසි
ෙකෙනකුට බරක් ෙවන්ෙන් නැහැ. තමුන් නිෂ්පාදනය කරන ෙද්ට
හරි මිලක් ලැෙබනවා නම් ඔවුන් කවදාවත්, ෙකොතැනකදීවත්
කාටවත් යටත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් තමුන්ෙග් ශම ශක්තිෙයන්
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රෙට් ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන ජනතාවක්. තමුන්ෙග් පවුල
ගත්ෙතොත් ෙදමව්පියන් ෙදෙදනා සමඟ දරුවන් හතර පස් ෙදෙනකු
ඉන්නවා නම් ඔවුන් හැම ෙකනාම රජෙය් රස්සා පස්ෙසේ යන්ෙන්
නැහැ. ඔවුන් තමන්ෙග් ෙදමව්පියන් කරන ෙගොවිතැනත් එක්ක
එකතු ෙවලා තමයි වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ තුළිනුත් අපට
විශාල ශක්තියක් ලැෙබනවා. ඒ ශක්තිය ෙගොඩ නඟා ගන්න
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න.
ෙම් රෙට් කෘෂිකර්මාන්තය ෙකෙරන විෙශේෂ දිස්තික්කයක්
තමයි ෙපොෙලොන්නරුව දිස්තික්කය. ඒ දිස්තික්කෙයන් ෙම් රටට
වැඩිපුර සහල් ලැෙබනවා. ඒ සහල්වලට හරි මිලක් ෙගොවීන්ට
ලැෙබන්න ඕනෑ. රජ රට උපන් පුතෙයකු හැටියට ෙම් රෙට්
ජනාධිපතිවරයා අෙප් ෙගොවි ජනතාව ගැන විෙශේෂ ඇල්මක්
දක්වලා, ඔවුන් ෙවනුෙවන් විෙශේෂ ව්යාපෘති ඇති කරලා, ෙම් ෙගොවි
ජනතාව නඟා සිටුවන්න කටයුතු කරයි කියන විෙශේෂ
බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා. ඒක එෙසේම ෙව්වායි අපි
පාර්ථනා කරනවා.
ඒත් එක්කම තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්නට ඕනෑ, උඳු
විතරක් කන මිනිසුන් ෙකොටසක් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ජීවත්
වන්ෙන් කියන එක. කහ විතරක් කන මිනිසුන් ෙකොටසක්
ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ජීවත් වන්ෙන්. ෙකොත්තමල්ලි විතරක් ෙබොන
මිනිසුන් ෙනොෙවයි ෙම් රෙට් ජීවත් වන්ෙන්. ෙම්වා අත්යවශ්යයි.
නමුත් ෙම්වායින් ඉතාම සුළු පමාණයක් තමයි මිනිසුන්
පරිෙභෝජනයට ගන්ෙන්. හැම මිනිහාම උඳු කන්ෙන් නැහැ. හැම
මිනිහාම ෙකොත්තමල්ලි ෙබොන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් රෙට්
මිනිසුන්ට වැඩි සහනයක් ලබා ෙදන දව්යයක් බවට ෙකොත්තමල්ලි
පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද සමහරු ඒක සිනහවට ලක් කරලා
තිෙබනවා. "ෙකොත්තමල්ලි ආණ්ඩුවක්" කියලා කියනවා. "තුනපහ
ආණ්ඩුවක්" කියලා කියනවා. මිනිසුන් කථා ෙවනවා, අපට
ඇෙහනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ඒ තත්ත්වයට පත් කර ගන්න එපා. ඒවා
අත්යවශ්ය දව්ය තමයි. නමුත් ඊට වඩා ෙම් රටට අවශ්ය කරන
ෙද්වල් තිෙබනවා. ඒවාෙය් මිල අඩු කළා නම් මීට වඩා ෙහොඳයි
කියන එක තමයි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්. අත්යවශ්ය භාණ්ඩ වර්ග
10ක මිල අඩු කරනවා කියලා කිව්වත්, භාණ්ඩ වර්ග 13කම මිල
අඩු කළා කියලා කියනවා. ඉතින් ඒවාෙය් මිල අඩු ෙවනෙකොට
ජනතාවටත් ඒ සහන ලැෙබන්නට ඕනෑ. සමහර තැන්වලට ගියාම
ඒ ව්යාපාරිකෙයෝ කියනවා, "ෙමෙහේ එෙහම අඩුවට බඩු ෙදන්ෙන්
නැහැ" කියලා. එෙහමත් කියන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒවා
හරියට කියාත්මක කරවන්න. ඒවා හරියට කියාත්මක කරවලා,
ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩි වැඩිෙයන් සහන සලසන්න කටයුතු
කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
ෙගොඩනඟන, ආර්ථිකය ආරක්ෂා කරන ජනතාවක් තමයි
කෘෂිකර්මාන්තෙයන් ජීවත් වන ජනතාව. ඔවුන්ව අමතක කරන්න
එපා. ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදනවල මිල අඩු කරන්න එපා. ඔවුන්ෙග්
නිෂ්පාදනවල මිල අඩු වන විධියට ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් පිට
රටවලින් ෙගන්වලා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය පහළ ෙහළන්න, ෙගොවි
ජනතාවෙග් බඩට පහර ගහන්න කටයුතු කරන්න එපා. කවුරු
නැති වුණත් ෙගොවි ජනතාව තමයි ෙම් රට ආරක්ෂා කරන්ෙන්
කියන එක විතරක් හැම ෙවලාෙව්ම ඔළුෙව් තියා ගන්න. ඒ බවත්
සඳහන් කරමින්, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට, ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මන්තීතුමා.

700

[අ.භා. 3.30]

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

මූලාසනය ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමියනි, ලංකා ඉතිහාසෙය්
මින් ෙපර කවර අවධියකවත් ෙනොවූ විරූ අපූරු ෙද්ශපාලන හා
ආර්ථික පසු බිමක ඉඳෙගනයි අපි අද ෙම් අය වැය විවාදයට මුහුණ
ෙදන්ෙන්. සම්පදායික ගතානුගතික පිළිෙවතට, සිරිතට අනුව
කල්පනා කෙළොත්, අද සිදු වන ෙද් හඳුනා ගැනීමට, ෙත්රුම්
ගැනීමට අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒක මින් ෙපර ෙනොවූ
විරූ ෙදයක් නිසා. ඒ නිසා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව අපි
සලකා බැලිය යුත්ෙත් එවන් පසු බිමක ඉඳලායි කියන එක මම
ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්නට කැමැතියි. සාමාන්යෙයන් අය වැය
ෙල්ඛනයක්, රටක තිෙබන්නා වූ ආර්ථිකමය, සංස්කෘතිකමය හා
ෙද්ශපාලනමය පිළිබිඹුවක් බවට පත් වන්නට ඕනෑ. සමහර
ෙව්ලාවල දී අය වැය ෙල්ඛනය වඩාත් ෙද්ශපාලන නැඹුරුවක්
ගන්නා අතර, තවත් අවස්ථාවල දී එය ආර්ථික නැඹුරුවක් දක්වන,
නැත්නම් රෙට් සංවර්ධනය ඉලක්ක කර ගත් අය වැය ෙල්ඛනයක්
බවට පත් ෙවනවා. අද පවතින්නා වූ ෙද්ශපාලන වාතාවරණය තුළ
අපි විශ්වාස කරන, අදහන, පිළිගන්නා වූ විද්යාත්මක ආර්ථික
සිද්ධාන්ත හා රෙට් සංවර්ධනය කියන කාරණාවට වඩා
උත්තරාෙරෝපණය වී තිෙබන්ෙන් පවතින ෙද්ශපාලන
සන්දර්භයයි. එම නිසා ෙද්ශපාලන සන්දර්භයට අනුව සැකසූ අය
වැය ෙල්ඛනයක් ෙලස අපි ෙමය පිළිගන්නට ඕනෑ.
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී ලැබුණු පතිඵල අනුව මහජන
මතයට හිස නැමීම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් පතිපත්තිය
හැටියට අපි සලකනවා. අප විශ්වාස කරන, අප පාර්ථනා කරන,
අප අදහන ධර්මතාවන් අනුව ෙමහි අඩු ලුහුඬුකම් තිබුණත්,
මහජන මතයට - මහජනතාවෙග් තීන්දුවට - හිස නමා ගරු කිරීම
සඳහා ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නට
අපි තීන්දු කරලා තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථෙව් දී මා
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය
ෙල්ඛනයට අප සහෙයෝගය දුන් පමණින් අන්ධ භූත ජාතකය
වාෙග්, අන්ධයාෙග් බූදලය වාෙග් ඇස් කන් පියා ෙගන, කිසි
ෙදයක් ෙනොදන්නා සිග්නල් කණු ෙලස විෙව්චනෙයන් ෙතොරව
සහෙයෝගය ෙදන්නට අපට පුළුවන් කමක් ඇත්ෙත් නැහැ. අපි
සහෙයෝගය දිය යුත්ෙත්, ඇස් කන් නාසා ඇති, සිහි බුද්ධිය ඇති
අය හැටියටයි.
අෙපන් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වන පරිදි ෙමහි ඇති පති
විපාක පිළිබඳව යම් කිසි දැනුවත්කමක් ඇති කරමින්; විය හැකි
ෙද් පිළිබඳව දැනුවත් කරමින්, ඒ සඳහා විෙව්චනාත්මක
සහෙයෝගයක් ලබා දීම අෙප් යුතුකමක් හැටියට අපි කල්පනා
කරනවා. ඒ නිසා ෙම් දින සියෙය් වැඩ සටහනටත්, ඊට ආනුෂංගික
අය වැය ෙල්ඛන අණපනත්වලටත් අපි සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් යහ
පාලනය හා ෙමෙතක් ෙම් රෙට් කර ගන්නට බැරි වුණා යයි
කියන, එෙසේ කර ගන්නට බැරි වුණු යම් යම් ෙවනස්කම් ඇති කර
ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිවයි. ඒ නිසා ආර්ථික කාරණාවලටත් වැඩිය
ෙමතැන දී ඉස්මතු වන වඩා වැදගත් ෙද්ශපාලන භූමිකාව;
ෙද්ශපාලන පතිපත්තිමය ෙවනස්කම් ඇති කර ගැනීමට අවශ්ය
අඩිතාලමක් හැටියටයි අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට සහෙයෝගය
ෙදන්ෙන්. ආර්ථික සිද්ධාන්තවලටත් වඩා, ඒ මත ෙගන යන දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ, එෙහම නැත්නම් රෙට් ජනතාව දීර්ඝ
කාලයක් තිස්ෙසේ අෙප්ක්ෂා කරන ලද ෙවනස්කම් ෙම් තාවකාලික
රජය මඟින් සිදු කර ගැනීමට අවශ්ය පසු බිම සකසා ගැනීෙම්
ෙච්තනාෙවනුයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට අපි සහෙයෝගය
ෙදන්ෙන් කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්නට ඕනෑ.
ෙම් සියලු ෙදනාෙග් එක්වීම මත අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන
ෙවනස කුමක්ද? අය වැය ෙල්ඛනයටත් වඩා අප බලාෙපොෙරොත්තු
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වන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් මුල් බැස ගත් යම් යම්
විශ්වාසයන් හා වැරදි ෙද්වල් ඉවත් කර ගැනීමයි. ෙම් රෙට් දශක
ගණනාවක් තිස්ෙසේ සිටි රාජ්ය නායකයන් අතරින් ආචාර්ය
ඇන්.ඇම්. ෙපෙර්රා මැතිතුමා, එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමා, පිලිප්
ගුණවර්ධන මැතිතුමා, විජය කුමාරණතුංග මැතිතුමා, ඒ වාෙග්ම
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග මැතිනිය, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා වැනි
නායකයන් පිළිබඳව සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එතුමන්ලා තම
තමන්ෙග් පතිපත්ති පකාශන ඉදිරිපත් කිරීෙම් දී ෙම් විධායක
ජනාධිපති කමෙය් තිෙබන්නා වූ භයානකකම පිළිබඳවත්, එහි සිදු
විය යුතු සංෙශෝධනයන් පිළිබඳවත් සඳහන් කර තිෙබනවා. ෙම්
වකවානුෙව් සිදු විය යුතු වඩාත්ම වැදගත් ෙවනස එයයි කියා අපි
හිතනවා. ඒ ෙවනස ෙවනුෙවන් කිසි යම් පරිත්යාගයක් කරන්නට
අපි සූදානම්. ඒ ෙමොකක්ද? ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට සහෙයෝගය
ලබා දීෙම් දී එහි මූලික අරමුණ ෙලස අර්ථකථනය කර ගත යුතු
වන්ෙන්, යහ පාලනය උෙදසා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් සිදු කර
ගත යුතු ෙවනස්කම් සහ පජාතන්තවාදයට අවශ්ය ඒ ෙවනස්කම්
සිදු කර ගැනීම සඳහාත් ෙදන සහෙයෝගයක් හැටියටයි.
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දූෂණවලට විරුද්ධව මාධ්ය සංදර්ශන පවත්වනවා ෙවනුවට
දූෂණෙය් උල්පත ඇති වන්නා වූ කාරකයන් ෙසොයා බලා ඒවා
නතර කිරීම තමයි වඩාත් මූලික වන්ෙන්. ෙමෙතක් ෙම් රෙට්
ඉතිහාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ෙහොරුන්ට දඬුවම් කරලා නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහොරුන්ට දඬුවම් කරලා නැහැ.
ෙතොරණක රතු පාට, නිල් පාට, ෙකොළ පාට බල්බ් පත්තු ෙවනවා
ෙවන ෙවනම. නමුත් පිටුපසට ගිහිල්ලා බලපුවාම වයර් ඔක්ෙකෝම
එකකට එකක් සම්බන්ධයි; එකට බැඳිලයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
ෙම් පක්ෂ ෙදකම පසු ගිය කාලවල් තුළ ෙම් ෙසොරුන් ආරක්ෂා
කිරීෙම් සහෙයෝගිතාව ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ඉල්ලා
සිටින්ෙන් දූෂණයට විරුද්ධව මාධ්ය සංදර්ශන පවත්වනවා
ෙවනුවට ඒකට එෙරහිව සටන් කරන්නය කියන එකයි. ඒකට
අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ එක්කම අපි කියන්ෙන් නැහැ,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙම් රෙට් ෙහොරකෙම් දූෂණෙය් වංචාෙව්
මූල කඳවුර කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

උදාහරණයක් හැටියට ජනාධිපතිවරයාෙග් මුක්තිය පිළිබඳ
බලය ගැන සඳහන් කරනවා නම්, ඕනෑම වරදක් කර උසාවියට
ඉදිරිපත් ෙනොවී ඒ වැරදිවලින් ආරක්ෂා වීමට ඔහුට ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙවන් ලබලා දී තිෙබන රැකවරණය පජාතන්තවාදයට
විරුද්ධයි; ජන සම්මතවාදයට විරුද්ධයි; ශිෂ්ටාචාරයට විරුද්ධයි;
යුක්ති ධර්මයට විරුද්ධයි කියලා අපි බරපතළ ෙලස විශ්වාස
කරනවා. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්ම යම් කිසි ෙකෙනක්
අධිකරණය ඉදිරිෙය් දී සියලු වැරැදිවලට නිර්ෙදෝෂී ෙකෙනක්
කරනවා නම්, අපි ෙම් ෙපොලිස් ස්ථාන තියා ෙගන, උසාවි තියා
ෙගන, ෙහල්මට් එකක් නැතිව බයිසිකලය පැද ෙගන යන
මිනිෙහකුටත් දඬුවම් කරන එෙක් ෙත්රුම කුමක්ද? බරපතළ
අපරාධයකට, බරපතළ වැරැද්දකට වැරැදිකරුවකු වන ෙකෙනක්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන්ම ආරක්ෂා කරනවා නම්, ෙම්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් මූලික පද්ධතිය තුළම ෙහොරුන් ආරක්ෂා
කිරීෙම් ගතිය තිෙබනවා කියලායි මම හිතන්ෙන්. එම
ශිෂ්ටාචාරෙය් ෙවනස්කම් සිදු කර ගන්නට අවශ්ය නිසා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය ඉවසීම හා පරිත්යාගය තුළින් ෙමයට සහෙයෝගය
ෙදන්නට තීන්දු කර තිෙබනවාය කියන එක අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී
කියන්නට ඕනෑ.
ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම පිළිබඳවත් ෙබොෙහෝ
අදහස් පළ වුණා. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවලින්
අනුමත වුණු සංෙශෝධනත් තිෙබනවා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයා ඉදිරිපත් කළ ෙම් නව කමයට පජාතන්තවාදය පිළිබඳව
තර්කයක් ෙගෝචර වුණා. ඒ තමයි තනි පක්ෂයක් හැටියට අති
විශාල ඡන්ද සංඛ්යාවක් ලැබූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක්
යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මන්තීවරුන්
අට ෙදෙනක් දක්වා අඩු වුණා. ඒක පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි
කියලා එදා එතුමා තර්ක කළා. ඒෙක් යම් කිසි ගත යුතු සත්යයක්
තිෙබනවා කියලා අප පිළි ගන්නවා.
ඒ වාෙග්ම, ෙම් කමය තුළිනුත් යම් යම් වැරදි සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. "එකක් වැරදි වහ ගන්නට ගිහින් දහසක්
වැරදි හදා දුන්නා ආචාරියා" යයි කියනවා වාෙග්, අපි එක
වැරැද්දක් වහන්නට ගිහින්, පජාතන්තවාදය රකින්නට ගිහින්,
පජාතන්තවාදයට බරපතළ වැරදි සිදු වුණු ෙවලාවල් තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීෙම් කියාවලිය කඩිනම්
කරවීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් අය
වැය සම්මත වුණාට පසුව දින සියෙය් වැඩසටහන තුළින් අප
ඊළඟට බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉතාම වැදගත් වන කාරණය එය
බව කියා සිටිනවා.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, මට තව මිනිත්තුවක් ලබා
ෙදන්න.
සියලු පක්ෂවල, සියලු සංවිධානවල තිෙබන සියලුම
ෙහොරකම්වලට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න ෙමය මධ්යස්ථානය විය
යුතුයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ දැන් ෙබොෙහොම ශක්තිමත් විධියට
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හා ඒ පක්ෂෙය් නායකයින්ව එක එක
තැන්වලට ෙගන යන්න ඉදිරිපත් වනවා. මට පුදුමයි, ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන්ට එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා
අෙනකුත් පක්ෂවල වැරදි කරපු අය ගැන කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න
අමතක වන්ෙන් ෙමොන කාරණයක් නිසාද කියලා. ෙහොරකමට
විරුද්ධව යනවා කියන එකයි, යූඑන්පීයට කෙඩ් යනවා කියන
එකයි ෙදකක්ය කියන එක මා පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. වැරදි
කරනවා නම් ඒ වැරදි කරන සියලු ෙදනාටම විරුද්ධව කටයුතු
කරන්නය කියලායි මා ඉල්ලා සිටින්ෙන්.
අෙප් පක්ෂ සියල්ලම නිවැරදි කර ෙගන, නිවැරදි ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක් කරා ෙගන යන්න කටයුතු කිරීම ෙවනුෙවන් අපි ෙම්
අය වැයට සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන් සංකාන්තික අවධියකයි. රෙට් ෙබොෙහෝ
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ, පක්ෂ නායකෙයෝ, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
නායකෙයෝ දින සියයකින් පසු පැවැත්ෙවන මැතිවරණයක් පසු
පස්ෙසේ තබා ෙගනයි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ
නිසා ඔවුන්ෙග් සියලු ෙයෝජනාවල පිටුපස තිෙබන්ෙන් ඉන්
පස්ෙසේ එළැෙඹන්නා වූ මැතිවරණෙය් ජයගහණය පිළිබඳ
බලාෙපොෙරොත්තුයි. ඒවාත් එක්ක තමයි ෙම් සියල්ල ඉදිරිපත් කර
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්ක දුර දිග යන, දුර දිග දකින, ඒ වාෙග්ම
ෙහොඳ කල් අල්ලන එකක් කියලා අපට කියන්න බැහැ.
උදාහරණයක් හැටියට රටක ආර්ථික සංවර්ධනෙය් එක්තරා
ලියවිල්ලක් පමණයි අය වැය ෙල්ඛනය කියන්ෙන්. ඒක අවුරුද්දක
කාලයකට අදාළ වුණත් එය ඉදිරි වසර 10ක, 15ක අනාගත
දැක්මක් එක්ක, දර්ශනයක් එක්ක බද්ධ වුණු ලියවිල්ලක්
ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනයට රෙට් අනාගත
සංවර්ධනයත් එක්ක කිසිම බැඳීමක් නැහැ. කිසිම සන්ධි වීමක්
නැතිව හුෙදකලාව, යම් ෙකටි කාලයක් සඳහා වලංගු වන ෙම්
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[ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා]

ෙයෝජනා ෙම් මාස තුන හතරින් පස්ෙසේ නැත්නම් තව අවුරුද්දකින්
පස්ෙසේ කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක ගැන බරපතළ
ගැටලු තිෙබනවා. ෙම් ෙදන සහන ෙකොයි තරම් කාලයක් දුරට
පවත්වා ෙගන යා හැකිද, ෙකොයි තරම් කාලයක් ෙගන යන්න
පුළුවන්ද කියන පශ්නය අනිවාර්යෙයන්ම මතු වනවා. ඒ නිසා අපි
ඒ පිළිබඳ අවදානමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට පකාශ
කළ යුතුයි කියලා මා කල්පනා කරනවා.
කල් පවතින්ෙන් නැති, දුර දිග ෙනොයන, ක්ෂණික පපඩම්,
ෙබොම්බයි මිටයි, චුවිං ගම් වැනි කටට රසැති, එෙහත් ගුණ නැති,
සවිබල නැති, ෙසෞඛ්යයට අහිතකර, රෙට් දීර්ඝ කාලීන ගමනකට
වැදගත්කමක් නැති අය වැයක් හැටියටයි මා ෙමය දකින්ෙන්.
ජනතාවට සහන දීම පිළිබඳව අෙප් කිසි විරුද්ධත්වයක් නැහැ.
හැබැයි, ෙම් ෙදන්න යන සහන තුළම ජනතාව මත ව්යංගෙයන්
මතු වන අසහනය ෙකොච්චරද කියන එක ගැන කිරා බලා නැහැ. ඒ
නිසා ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනයට, ෙම් රෙට් ෙගොවියාට, ෙම් රෙට්
ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයාට ඒ මතින් සිදු වන බලපෑම නැවත වතාවක්
ඔහුටම බරක් හැටියට පතිත වන දිනය ඈත ෙනොෙවයි. ඒ නිසා
ෙම්ක තාවකාලික ගමනක් බව අපි කියන්න ඕනෑ. ෙම්ක හරියට
උණ ෙලඩාට වතුර ෙදනවා වාෙගයි. ඒ දවස්වල ෙලඩක් තිබුණා
පීති කසානා කියලා. කසන ෙකොට හරි පීතියි, ඊට පස්ෙසේ හරි
ෙව්දනායි. ෙම්කත් එවැනි දදයක් වාෙගයි. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම්
කරන ෙද්වල් ගැන අපි විශාල වශෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන්න
ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැම දා ම ෙම් රෙට් ආර්ථිකය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිෙය් ෙපෞද්ගලික අංශය ෙකෙරහි විශ්වාසය
තබමිනුයි. ඒ අය කියන විධියට ෙපෞද්ගලික අංශය තමයි
ආර්ථිකෙය් එන්ජිම. ෙද්ෙපොළ, ව්යාපාර, ව්යාවසාය සහ නිදහස්
ෙවෙළඳ ආර්ථිකෙය් මුර ෙද්වතාවන් ෙලසින් ෙපනී සිටිෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි.
අද එතුමන්ලා සූර සරදිෙයල්ෙග් සහ ෙරොබින් හුඩ්ෙග් චරිතයට
ආරූඪ ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒ සූර සරදිෙයල්ෙග් හා ෙරොබින්
හුඩ්ෙග් චරිතය තාවකාලික රංගනයක් පමණයි. වැඩි කලක්
යන්නට මත්ෙතන් සූර සරදිෙයල්ලාත් ෙවෙල් සුදාලා,
ෙචොප්ෙපලා, මරු සිරාලා, කර්ෙත්ලිස්ලා, වම්ෙබොට්ටලා වනවා
ඇති. ඒ නිසා ඒක නිවැරදි කරගන්න නම් අපි මීට වැඩිය ෙහොඳින්
කල්පනා කරලා ෙම් කටයුත්ත කරන්න ඕනෑ කියන එකයි අෙප්
විශ්වාසය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න. ඔබතුමා කාලය
වැඩිෙයන් අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

අවසන් කරන්නම්.
යහ පාලනය ෙවනුෙවන්, ෙම් රෙට් සිදු විය යුතු යහපත්
ෙවනස්කම් ෙවනුෙවන් අය වැය ෙල්ඛනෙය් තිෙබන්නා වූ ගුණ
අගුණ මහ ඉහළින් තර්ක විතර්කවලට බඳුන් ෙනොකර අපි ෙම් අය
වැයට සහෙයෝගය ෙදනවා. ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් වැඩ ෙකොටස කර
ෙගන යන්න; විපක්ෂෙය් බහුතරය මත රැෙඳන රජයකට රෙට්
සුගතියට, රෙට් යහපතට ශක්තියක් හැටියට ඒ වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරියට කර ෙගන යන්න අෙප් බහුතරෙය් සහෙයෝගය අපි ලබා
ෙදනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා.
[අ.භා. 3.44]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ෙව්ලාව
ඉතිරි ෙවලා තිෙබන නිසා විනාඩි කිහිපයක් වැඩිපුර ලබා ෙදන්න
කියලා ඉල්ලනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අතුරු අය වැය එක්සත්
ජාතික පක්ෂය, ෛමතීපාල සිරිෙසේන, ෙජ්වීපී හවුල් ආණ්ඩුවක්
විසින් ෙගන ආ අය වැයක් විධියටයි අපි දකින්ෙන්. හවුල්
ආණ්ඩුවක් එකතු ෙවලා ෙගන ආපු අය වැෙය් මූලික කරුණු
ෙදකක් මම ෙම් අවස්ථාෙව් මතු කරනවා.
එකක් තමයි මූලිකව ෙම් අය වැය ඉදිරි අෙපේල් මාසෙය්
පවත්වන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබන මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර
ගත් අය වැයක් කියන එක. ඒක එක කරුණක් විධියට අපට
සාකච්ඡා කරන්න ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන
මහත්මයා ෙම් රෙට් ආරම්භ කරපු ධනවාදෙය් ඊළඟ පියවර වුණු
නව ලිබරල් ධනවාදය ඉදිරියට ෙගන යාමක් මිසක් ඊට විකල්ප
එකක් විධියට ෙනොෙවයි අපි ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම්
ෙදක ගැන මම කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය පිළිබඳවත්,
වත්මන් ආණ්ඩුෙව් පචාරක ව්යාපෘතිය වුණු දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ පිළිබඳවත් ඉදිරිෙය්දී අපට දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් කරන්න
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී අපි අවකාශයක් ලබා ගනිමු.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාව වීදි බැහැලා, සංවිධානය
ෙවලා, ජනතාවෙග් අභිලාෂයන් කියාත්මක කර ගන්න අරගළ
කරපු හැම ෙවලාෙව්ම පාලකෙයෝ භය වුණා. භය ෙවලා ඒකට යම්
සහන දුන්නා. ඒ භය වීම විෙශේෂෙයන් මැතිවරණ කිට්ටුෙව්දී
වැඩිපුර සිද්ධ වුණා. ඡන්දයක් කිට්ටු වුණාට පස්ෙසේ,
විෙශේෂෙයන්ම බලය අහිමි ෙවනවා කියලා දැක්කාට පස්ෙසේ
ජනතාව ඉල්ලා සිටි, අරගළ කරපු අයිතිවාසිකම්, යම් සහනයන්
අකමැත්ෙතන් ෙහෝ ෙදන්න සිද්ධ වුණා.
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පසු ගිය ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය්
ෙව්ලාසනින් ඉදිරිපත් කළ අය වැයත් අපි දැක්කා. ඒ ෙවලාෙව්
ඔවුන් පකාශ කළා, ඒ ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වකාරෙයෝ පකාශ කළා
මෑත ඉතිහාසෙය් වැඩිෙයන්ම සහන දුන් අය වැය ඒක කියලා.
ෙම්ක තමයි වැඩිම සහන දුන් අය වැය කියලා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු
අය පම්ෙපෝරි ගැහුවා. අපට මතකයි එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායක -විපක්ෂ නායක- රනිල් විකමසිංහ මහත්මයාට
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළන් විෙව්චනයක් ආවා, ඒ අය වැය ගැන
එතුමා වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ කියලා. කථා කරන්න බැරි
වුණා. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ෙලොත් පිළිගත්තා -විපක්ෂයත් පිළිගත්තාඒ අය වැෙයන් සහන දුන්නා කියලා. ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ඒ සහන ගැන සාකච්ඡා කරමින්, ඒ සහන දුන්නාය
කියමින්, ඒ සහන දුන්ෙන් ෙමන්න ෙම් නිසාය කියලා කථා
කරන්න ගත්තා; සහන දුන්නා කියලා පිළිගත්තා. එදා මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාට ඒ අය වැෙය්දී ඒ විධියට සහන ෙදන්න
වුෙණ් ඇයි? බලය අහිමි ෙවනවා කියලා දැන ගත්තා, ෙත්රුම්
ගත්තා. බලය අහිමි ෙවනවා කියලා ෙත්රුම් ගත්තාම සහන
විධියට ෙමොනවා ෙහෝ විජ්ජාවන් ටිකක් ෙපන්වන්න ගත්තා.
නැත්නම් ඒ ආණ්ඩුවට ඊට කලින් ඒ සහන ෙදන්න තිබුණා.
පැවැති ආණ්ඩුෙව් මැති ඇමතිවරුනුත් දැන් කියනවා, ඒ අණ්ඩුව
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කලින් ෙදන්න තිබුණු සහන තමයි ෙම් දුන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ඒ
කාරණය පැහැදිලියි.
දැන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන, රනිල් විකමසිංහ, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ ඇතුළු හවුල් ආණ්ඩුව ෙගනා ෙම් අය වැය ගැන ආණ්ඩුව
කියනවා ෙම්ක සරදිෙයල් අය වැයක් කියලා; ෙම්ක ඉතා ෙහොඳ
අය වැයක් කියලා. ෙම්ෙකදී අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් අය
වැය ෙග්න්ෙනත් ඊළඟ මැතිවරණය ඉලක්ක කර ෙගන ජනතාවට
භෙය් කියලා. ඒ නිසා ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ඇත්ත කථාව ෙත්රුම්
ගන්න ෙවන්ෙන් ආණ්ඩුවක් දුර්වල වුණු ෙවලාෙව් ෙනොෙවයි. ෙම්
ෙවලාෙව් ෙම් පාලනය දුර්වලයි. ඒ නිසා හැෙමෝටම අත වනනවා,
හවුල් ආණ්ඩුවක් කරන්න එන්න කියලා. "අපි කවුරුත් එකතු
ෙවලා වැෙඩ් කරමු" කියනවා. ෙමච්චර කල් අපි එකතු ෙවලා ෙම්
රෙට් ෙහොරු ආරක්ෂා කළා. කවුද ෙහොරු? ෙම් රෙට් අතිශය බහුතර
ජනතාවෙග් ෙද්පළ මං ෙකොල්ල කාපු පාග්ධන හිමිෙයෝ,
සමාගම්කාරෙයෝ ඒ ෙහොරු ආරක්ෂා කළා. ආදායම් ෙබදී යාෙම්
විෂමතාව අතිශය බරපතළ කළා. ආණ්ඩුව දුර්වල නිසා, පාලනය
දුර්වල නිසා ඒ ෙහොරු ටික අපි ඉස්සරහට ආරක්ෂා කරමු කියා
කාටත් අත වනනවා. ඒ නිසා දුර්වල පාලකෙයෝ හැම දාම
ජනතාවට බෙය් ඊළඟ මැතිවරණය ඉලක්ක කරලා, යම් සහන
පමාණයක් ෙදන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි, ඇත්තටම ෙම් අය වැය ජනතාවාදීද, නැද්ද කියා
බලන්න වන්ෙන් ඊළඟට තිෙබන මැතිවරණෙයන් පසුවයි. ඒකට
ඉඩකඩ විවෘතව තිෙබනවා.
මම විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා, ෙම් රෙට් පාලකයන්
ශක්තිමත්ව සිටි කිසිම අවස්ථාවක ෙම් රෙට් ජනතාවට යමක්
දුන්ෙන් නැති බව. ඒ නිසා දරිදතාව වැඩි වුණා; මන්ද ෙපෝෂණය
වැඩි වුණා; නීරක්තිය වැඩි වුණා; අඩු බර උපත් වැඩි වුණා;
ආදායම් ෙබදී යාෙම් විෂමතාව වැඩි වුණා; විරැකියාව වැඩි වුණා. ඒ
නිසා තව ඉස්සරහට පතිඵල බලන්න තිෙබන අය වැයක් ෙම්ක.
තව ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන ඉස්සරහට බලන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අප ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙම් අය වැය
ඇතුළත රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙදනවා කියපු වැටුප් වැඩි වීම
දීමනාවක්ද, වැටුපට වැඩිවීමක්ද යන්න තවම නිශ්චිතව කියා
නැහැ. දින සියෙය් වැඩසටහෙන්දි විශාමිකයන්ට ෙදනවා කියපු
රුපියල් 3,500 රුපියල් 1,000ක් කරලා, ඒක ෙදන්ෙනත් අෙපේල්
මාසෙයන් පස්ෙසේ කියා තිෙබනවා. ඒක හරියට කියලාත් නැහැ.
වතු කම්කරුවා පිළිබඳ පසු ගිය කාලෙය් බරපතළ
සාකච්ඡාවක් තිබුණා. ඔවුන් ගැනත් කිසිවක් සාකච්ඡා කර නැහැ.
විධායක සභාෙව් ඉන්න ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ඒක මඟ
හැරුණා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් පිළිබඳ පශ්නය මඟ
හැරුණා. හරියට කථා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන අප තව
ඉස්සරහට කථා කරන්නම්.
ෙදවැනි කාරණය, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ කුමන ආර්ථික
පදනමක් මුල් කර ෙගනද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි,
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ -ඒ
සම්බන්ධවයි එදා මෙග් විෙව්චනය තිබුෙණ්.- නව ලිබරල්
ආර්ථිකය පදනම් කර ෙගන, ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග්
අය වැය පදනම් කර ෙගන; ඒ පතිපත්තිය පදනම් කර ෙගනයි. ෙම්
අය වැය ඊට වඩා ෙවනස්ද? ෙම්ෙක් ඊට වඩා ෙවනසක් නැහැ. මට
ඒවා ගැන කථා කරන්න ෙවලාව මදි. ඒ සම්බන්ධව මම
උදාහරණයක් කියන්නම්. ඉතාම අතෙළොස්සක් වුණු ලාභ ලබන
පාග්ධන හිමියන් ඉලක්ක කර ගත්ත අය වැයක් මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා ඉදිරිපත් කළා. එහි කිසිම පතිපත්තියක් ෙම් අය වැෙය්
ෙවනස් කර නැහැ.
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ෙමතුමන්ලා Colombo Port City ව්යාපෘතිය ගැන කිව්වා ෙන්.
පරිසරෙව්දින්, විද්වතුන් කිව්වා, "Colombo Port City ව්යාපෘතිය
නවත්වන්න" කියා. අද ආණ්ඩුෙව් වාඩිෙවලා ඉන්න ඇමතිවරු එදා
ඒකට විරුද්ධව කථා කළා; කැසිෙනෝ ව්යාපාරයට විරුද්ධව කථා
කළා. දැන් කැසිෙනෝ සම්බන්ධ ඒ පනත අෙහෝසි කරනවාද?
නැහැ. ෙම් කාරණා උද්ධෘත කරන්න පුළුවන්. ගිය අවුරුද්ෙද්
අෙපේල් මාසෙය් 24, 25 දිනවල පළවූ හැන්සාඩ් වාර්තා ආපසු
එෙහම පිටින්ම කියවන්න කියා මම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති
ඇමතිවරුන්ට, ඒ වාෙග්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට ආරාධනා
කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියපුවා ෙවනස් කළාද? නැහැ,
ෙවනස් වන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙමොකක්ද ෙම් අය වැය?
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා නව ලිබරල් ආර්ථිකය, ලාභය පදනම්
කර ෙගන, ෙවෙළඳ ෙපොළ පදනම් කර ෙගන ඉදිරිපත් කරපු අය
වැයම ඉස්සරහට යනවා; ඒක සහතික කරනවා. ඒ නිසා
සමාජවාදය විශ්වාස කරන අය, ෙකොමියුනිස්ට්වාදින් විශ්වාස කරන
අය ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමොකක්ද? මිනිසාෙග් ශමයට වටිනාකමක්
ෙදන, පරිසරය ආරක්ෂා කරන, ජනතාව ආරක්ෂා කරන
පතිපත්තියක් හදන්න කියායි. ෙම් අය වැය ඇතුළත ඒ සාකච්ඡාව
නැහැ. ඒක කවුද කියන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම ඒ පදනම ෙවනස්
ෙවලා නැහැ කියා කවුද කියන්ෙන්? මම කියන්නම්. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා කියපු කථාව ගයන්ත කරුණාතිලක අෙප්
දිස්තික්කෙය් ඇමතිතුමා- [බාධා කිරීමක්] ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ටික ෙවලාවයි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
බාධා කරන්න එපා. අපි තව ඉස්සරහට කථා කරමු.
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා කියා තිබුණා ෙම් අය වැය
ෙහොඳයි කියා. අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී අනුර පියදර්ශන යාපා හිටපු
ඇමතිතුමා කිව්වා, "ෙම් අෙප් අය වැය ඉදිරියට යාමක්" කියා. ඒ
නිසා ෙම්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ
ෙම් සියලු ෙදනා එකඟ ෙවන අය වැයක් කියා එතුමන්ලා කිව්වා.
දැන් ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා, "තවදුරටත්
ෙම් අය වැයට අප සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් ඒ පදනෙමන්" කියා. ඒ
නිසා අපට හරි පැහැදිලියි, අද ෙම් සභා ගර්භෙය් ඡන්දය විමසීෙම්දී
ඡන්දය ෙදන විධිය අනුවත් පැහැදිලියි, ෙම්ක මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් අය වැෙය්ම දිගුවක් බව. එහි පතිපත්තිමය ෙවනසක්
නැහැ. ෙපොඩි ෙපොඩි ෙවනස්කම් විතරයි තිෙබන්ෙන්.
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී අප කිව්වා, "ෙම් ෙදකම එකයි"
කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, ෙම් ෙදකම එකයි කියා අප
කිව්ෙව් ෙම් පදනමින්. ඒ නිසා ඒක තවදුරටත් තහවුරු ෙවනවා.
මුදල් ඇමතිතුමා ෙමොන විධියට ඉලක්කම් ෙපන්නුවත්, මුදල්
ඇමතිතුමාෙග් වාක්ය රටාෙව් ෙමොනවා තිබුණත්, එතුමාට සුබ
පතලා ෙමොන විධිෙය් ෙපෝස්ටර් ගැහුවත්, අපි අගමැති රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා කියපු කාරණයට අවධානය ෙයොමු කරමු.
එතුමා කියනවා, ආර්ථිකය සංවර්ධනය කරන්ෙන් නම් ජනතාව
කැප කරන්න ඕනෑය කියා. ඒක තමයි, රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් දැක්ම. ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ෙම් රෙට් කඹුරලා,
කඹුරලා මහන්සි ෙවලා උපරිමෙයන් වැඩ කරපු මිනිස්සු, වැඩ
කරලා නිදා ගන්න ෙවලාවක් නැති, විෙව්කයක් නැති, තමන්ෙග්
දරුවාත් එක්ක, බිරිඳත් එක්ක, තමන්ෙග් මිතයන් එක්ක ගත
කරන්න ෙවලාවක් නැති, ඉතුරු ෙවලාෙව්ත් overtime කරලා
ජීවත් ෙවන්න බැරි මිනිහාට කියනවා, "ලැහැස්ති ෙවන්න තවත්
කඹුරන්න" කියා. කාටද? "ෙම් රෙට් ලාභ උපයන මිනිසුන්
ෙවනුෙවන් වැඩ කරන්න ලැහැස්ති ෙවයල්ලා, වැඩිෙයන් මහන්සි
ෙවන ෙකොට වැෙටන ඉඳුල් ටික කන්න ලැහැස්ති ෙවයල්ලා" කියා
ඒ මිනිසුන්ට කියනවා. ෙමොකක්ද වන්ෙන්? වැඩිෙයන් මහන්සි
ෙවන ෙකොට, වැඩ කරන ෙකොට ලාභ ලබන පිරිසක් ඉන්නවා.
වැඩිෙයන් වැඩ කරන ෙකොට ඔවුන්ට වැඩිෙයන් ලාභ ලැෙබනවා.
මහන්සි ෙවන මිනිසුන්ට ඉඳුල් ටිකක් හම්බ ෙවනවා. වැඩිෙයන්
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[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

ඉඳුල් කන්න ලැහැස්ති ෙවන්න කියා තමයි රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා ෙවන විජ්ජාවකින් ෙම් කියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද? ඒ සූරා කෑම තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යාමයි.
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා පටන් ගත්ත නව ලිබරල්
ආර්ථිකය, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙගනාපු නව ලිබරල්
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යන්න තමයි, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඇතුළු ඒකට සුබ පතන අය ෙම්
කටයුතු කරන්ෙන්. "ඒක සුබවාදී අය වැයක්" කියා 2015 ජනවාරි
30වැනි දා මාධ්ය සාකච්ඡාවක් තියලා ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ
කියපු ඒ කාරණය තහවුරු කරන අය වැයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමියනි.
ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා කියපු කාරණයක් මා මතක්
කරන්නම්. ආර්ථික නිදහස පිළිබඳ දර්ශකෙය් ඉහළටම ලංකාව
ෙගන යන එක තමයි අෙප් අරමුණ කියා එතුමා කිව්වා. ෙමොකක්ද
ෙම් කියන්ෙන්? ආර්ථිකය ඉහළම දර්ශකයට ෙගෙනන්න
ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? විෙද්ශීය පාග්ධනයට තිෙබන බාධාවන්
ඉවත් කිරීෙම්දී අද ලංකාව ඉන්ෙන් 90වන ස්ථානෙය්ය කියා එතුමා
කිව්වා. ෙකටි කාලීනව එය 70වන ස්ථානයට ෙගෙනන බවත්, දිගු
කාලීනව 30වන ස්ථානයට ෙගෙනන බවත් එතුමා කිව්වා.
ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා පටන්
ගත් ආර්ථික පතිසංස්කරණ කියාවලිය තමයි ෙම් ඉදිරියට ෙගන
යන්ෙන් කියා ඉතා පැහැදිලිවම කියා තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා
ෙමොනවා කිව්වත්, කථාවලින් කියන ඒවා ෙනොෙවයි කරන්ෙන්
කියන එක තමයි එළිෙය් කරන වැඩවලින් ෙපෙනන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, එළිෙය් කරන වැඩ ෙකෙරහි
මා ඔබතුමියෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නම්. හිටපු අධ්යාපන
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා. එතුමාෙග් රජය
අධ්යාපනය ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න විවිධ උත්සාහයන් ෙගනාපු
ෙවලාෙව් විරුද්ධ වුණු බව අපි දන්නවා. ෙම් රෙට් ගුරුවරුන් -
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ෙමොනවාද? දුරකථන බිල්, විදුලි බිල් වැනි ඒවා. ෙම් තුළින් කෙළේ
පාසල්වලින් මුදල් අය කරන එක නීතිගත කරන එකයි. ෙම් අය
වැෙයන් ෙමොනවා කිව්වත්, ෙම් රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂා කළ
බලාෙපොෙරොත්තුවලට පටහැනි ෙදයක් තමයි දැන් ෙම් ආණ්ඩුව
කරන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමියනි, අපිත් කියන්ෙන්
අවශ්ය ඒවාට මිනිසුන්ෙගන් අය කරන්න එපාය කියායි. පාසල්වල
අවශ්ය වියදම් ෙනොෙවයි, අනවශ්ය වියදම් ෙනොෙවයි, කිසිවක් අය
කරන්න එපා කියා තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ.
[බාධා කිරීමක්] මට විනාඩි ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒකට ඔබතුමාෙග්
කථාෙව්දී උත්තර ෙදන්න. ඔබතුමාට පැයක කාලයක් තිෙබනවා
ෙන්. ඒ කාලය තුළ උත්තර ෙදන්නෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී ඒ චකෙල්ඛය ෙගනැවිත් ෙම් සභාවට
ඉදිරිපත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] අපි ෙනොෙවයි. ෙජෝශප්
ස්ටාලින් මහත්මයා ගුරු සංගමෙය් නායකෙයක්. ඔබතුමන්ලාට
සහෙයෝගය දුන්නු ඒ අය අද මාධ්ය සාකච්ඡාවක් පවත්වා කියනවා,
පාසල්වලින් ගාස්තු අය කිරීම නීත්යනුකූල කරන්න චකෙල්ඛ
ෙගනාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලායි කියා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
උත්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඒ ගැන ෙවන විවාදයක් ගන්න.
ඊළඟට අනික් කාරණය ෙමයයි. [බාධා කිරීමක්] ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. මර්දනය කැඳවීමට අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ හදනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා හමුදාවට සිවිල් බලය
දුන්නා. හදිසි නීතිය ඉවත් කළාට පස්ෙසේ සිවිල් බලය පාවිච්චි
කරලා රතුපස්වලදී ෙවඩි තැබුවා. 2015 ජනවාරි 03වන දා තමයි
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අවසන් වතාවට ගැසට් නිෙව්දනයට
අත්සන් කෙළේ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා ෙමොකද කෙළේ?
එතුමාත් ඒ ගැසට් නිෙව්දනයට අත්සන් කළා. මුළු රෙට්ම ෙපොලිස්
බලතල නැවත වරක් හමුදාවට දුන්නා. එෙහම නම් ඉතා පැහැදිලියි
ෙන්, ගමන ෙමොකක්ද කියා. මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්
පකාශ කරනවා, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන්ෙන්ත් නව ලිබරල් ධනවාදි
ආර්ථිකය ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා අවශ්ය වටපිටාව හදන වැඩ
පිළිෙවළයි කියා. කථා ෙමොනවා වුණත් ෙකරුම් තිෙබන්ෙන් ෙවන
පැත්තකටයි. ඒකට ෙම් රෙට් ජනතාව විරුද්ධ විය යුතුයි කියන
අදහස මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි. විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් කාලය නම් ඉතුරු ෙවලා තිබුණා.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත විනාඩි 10 අවසානයි. ඔබතුමාට තව විනාඩි
2ක කාලයක් ලබා ෙදනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි.
විෙශේෂෙයන්ම පාසල්වලින් ගාස්තු අය කිරීම සම්බන්ධෙයන්
විෙරෝධතාවක් තිබුණා. දැන් ෙම් රජය කෙළේ ෙමොකක්ද?
පාසල්වලින් ගාස්තු අය කිරීම වැරැදියි කියා උද්ෙඝෝෂණයක්,
විෙරෝධතාවක් තිෙබන ෙකොට රනිල් විකමසිංහ, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ හවුල් ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද
කෙළේ? ඒක නීතිගත කළා. ඒ පිළිබඳව කවුද කථා කරන්ෙන්?
අවශ්ය ඒවාට විතරක් සල්ලි අය කරන්න කියා කිව්වා. අවශ්ය ඒවා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමිය

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.
ඊළඟට, ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. ඊට පථම
කවුරුන් ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ගරු ජානක බණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග්
නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

"ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා
ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம
அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. (MRS.) SRIYANI WIJEWICKRAMA left
the Chair, and THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා කථා කරන්න.
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තමුන්නාන්ෙසේ සීනි මිල අඩු කිරීම පිළිබඳව කළ පකාශය අදට
ගැළෙපන පකාශයක් ෙනොෙවයි. ෙද්ශපාලනයට ෙහොඳයි. නමුත්
පාෙයෝගිකව ෙම් රෙට් ඉන්න උක් ෙගොවියා විනාශ කරන වැඩ
පිළිෙවළක්. [බාධා කිරීමක්] ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මට
තිෙබන්ෙන් මිනිත්තු 4යි.

[අ.භා. 3.56]

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව මිනිත්තු 5කට
පමණක් මා සීමා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මා නැඟිට්ෙට් එකම
ෙදයකට උත්තර ෙදන්න පමණයි. මෙග් මිත අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා
සීනි පිළිබඳව කරපු කථාවට පමණයි මා උත්තර ෙදන්ෙන්. ඊට
ෙපර මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා, විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය
මැතිවරණෙය්දී සහෙයෝගය දීම පිළිබඳව බදුලු දිස්තික්කෙය්
ජනතාවට, වියලුව, මහියංගනය වැනි පෙද්ශවල අෙප් ජනතාවට
ස්තුතිය පුද කරන්න.
මුදල් ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී සීනි මිල අඩු කිරීම පිළිබඳව
පකාශයක් කරමින් අපට සීනි මිල අඩු කරන්න බැරි වුෙණ් ඇයි
කියා ඇහුවා. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් එකම එක
පශ්නයක් අහනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට හාල් මිල අඩු කරන්න බැරි
වුෙණ් ඇයි? ෙද්ශීය ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ බව මා
පිළිගන්නවා. හැබැයි, හාල් වර්ගවලින් එක වර්ගයක ෙහෝ මිල අඩු
කළා නම් ඒක ෙබොෙහොම වටිනවා. ඒක වුෙණ්ත් නැහැ. අද ෙම්
රෙට් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 4.4ක් ෙමොනරාගල
දිස්තික්කෙය් උක් ෙගොවීන්ෙග් අෙත් පමණක් තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා සීනි මිල රුපියල් 10කින් අඩු කිරීෙමන්
ෙවන්ෙන්, ඒ පෙද්ශෙය් ජීවත් වන උක් ෙගොවීන් 20,000කට,
ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන හැම සීනි කිෙලෝවකින්ම රුපියල් 10ක්
පාඩු වීමයි. සීනි මිල අඩු කරනවා නම් කළ යුත්ෙත් -ෙමොකද, සීනි
ෙගන්වන්ෙන් ඒ අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි, භාණ්ඩාගාරය තමයි
ඒකට මැදිහත් වන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික අංශය- සුදු සීනිවල මිල අඩු
කිරීමයි. ෙම් රෙට් අපි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන් වස විස නැති දුඹුරු
සීනි. දුඹුරු සීනි ගන්න ෙම් රෙට් ජනතාව කීයක් හරි වැඩිපුර
ෙගව්වාට කමක් නැහැ. ෙමොකද, ඒවා ගුණාත්මක සීනි. සුදු
සීනිවලට සල්ෆ එකතු කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පිටින් ෙග්න සුදු
සීනිවල බද්ද අඩු කළාට ඒෙකන් ෙමොනරාගල පෙද්ශෙය් උක්
ෙගොවීන්ට කිසිම හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. "සීනි රුපියල් 10කින්
අඩු කළා" කියලා ෙබොෙහොම ලස්සනට මාධ්යයට දාන්න පුළුවන්.
සීනි මිල අඩු කිරීෙමන් උක් ෙගොවීන් 20,000කට ෙවන හානිය
ගැන කල්පනා කරන්න කියලා මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු මුදල්
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය, මෙග් මිත ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල මැතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ගැන
ෙහොඳට ෙසොයලා බලන්න කියලා. ෙම් තීන්දුව කියාත්මක
කරන්නට යාෙමන් උක් ෙගොවියා අසීරු තත්ත්වයට පත් ෙවනවා.
අද උක් ෙගොවියා උක් ෙටොන් එකකට රුපියල් 4,500ක් ගන්නවා.
ඒ පෙද්ශෙය් ආර්ථිකය රඳා පවතින්ෙන් ෙම් කර්මාන්තශාලාත්
සමඟයි.
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ඊෙය් පකාශයක් කරලා
තිබුණා අවුරුදු ෙදකක් රාජ්ය ආයතන පාඩු පිට පවත්වා ෙගන
ගිෙයොත්, ඒවා වහනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම් වැෙඩ් කරන්න
යන්ෙන් ඒකටද කියන පශ්නයත් මෙග් හිතට ඇති ෙවනවා. ෙම්
කරන්න යන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තශාලා වහලා නැවත ෙපෞද්ගලික
අංශයට පැවරීමද කියන පශ්නයත් මම ඔබතුමාෙගන් අහන්නට
ඕනෑ. ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා, "ෙම් ආයතන නැවතත් ෙපෞද්ගලික අංශයට පවරන්නට
අදහසක් තිෙබනවාද?" කියන පශ්නයට පිළිතුරක් ෙදයි කියා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Finance)

මම ෙදන්නම්, කාලය. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් උක් ෙගොවීන්
ලියා පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන් 17,200යි.
ඒ අයෙග් උක්
නිෂ්පාදනවලින් ලැෙබන්ෙන් ෙම් රටට අවශ්ය සීනිවලින් සියයට
12.8යි. ෙම් රෙට් වී ෙගොවීන් ෙම් රෙට් සහල් අවශ්යතාෙවන්
සියයට 99ක් නිෂ්පාදනය කරනවා. දැනට පවතින සියයට 12.8
ෙද්ශීය සීනි නිෂ්පාදනය සියයට 50 පමණ වුෙණොත් ඒ ගැන හිතලා
බලනවා. අෙප් අහිංසක පාරිෙභෝගිකයා නිකම් පාඩු පිට-

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ඔබතුමාට ෙපොඩි වැරදීමක් ෙවලා. අපි ෙම් කර්මාන්තය භාර
ගන්නා විට ෙම් රෙට් සීනි නිෂ්පාදනය කෙළේ රෙට් අවශ්යතාෙවන්
සියයට 4යි. ඒ සියයට 4 අවුරුදු 3ක් ඇතුළත සියයට 10කට 12කට
ඉහළ දමන්නට අපට පුළුවන් වුණා. ෙමොකක්ද තිබුණු සැලැස්ම?
අපි සීනි ආනයනය සඳහා අවුරුද්දකට මිලියන 6,500ක් විෙද්ශ
විනිමය පිට රට අරිනවා. ඒ පමාණය යම් තාක් දුරකට නතර
කරන්නට තමයි ෙම් සැලැස්ම ඇති කරලා තිබුෙණ්, අඩු වශෙයන්
අවුරුදු 4කින්. ෙම් රටට ගැළෙපනම ෙභෝගයක් තමයි උක් ගහ.
වර්ෂාව අවශ්ය නැහැ. වැඩි වශෙයන් වතුර අවශ්ය නැහැ. ඒ
වාෙග්ම, ආදායම ෙහොඳයි; ඕනෑම පෙද්ශයක වගා කරන්නට
පුළුවන්. වී ෙගොවිතැන කරන්නට බැරි තැන්වල ඉතාමත්ම
පහසුෙවන් උක් වගාව කරන්නට පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම වී
ෙගොවිතැනට වඩා තුන් හතර ගුණයකින් ලාභය එනවා. වී
ෙගොවිතැන සඳහා අවශ්ය වතුර පමාණෙයන් හෙතන් එකයි උක්
වගාව සඳහා අවශ්ය වන්ෙන්. ෙම්ක තණ ෙකොළ ගහක්; රටට
ගැළෙපන ෙභෝගයක්. ෙම්ක තමයි එදා තිබුණු සැලැස්ම.
ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දැන් පකාශ කෙළේ ෙමොකක්ද?
රෙට් සීනි අවශ්යතාෙවන් සියයට 12.8ක් නිෂ්පාදනය කරන උක්
ෙගොවියාට පශ්නයක් ඇති වුණාට කමක් නැහැ, සීනි මිල අඩු
කිරීෙමන් කියලා. ඔබතුමා ෙම් විෂය පිළිබඳව තව ෙපොඩ්ඩක්
ඉෙගන ගන්න. දන්ෙන් නැත්නම් මුදල් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරි
මහත්වරුන්ෙගන් අහගන්න.
මම ඒකයි ඔබතුමාට කිව්ෙව්, දුඹුරු සීනිවල මිල අඩු කරන්න
එපා, සුදු සීනිවල මිල අඩු කරන්න කියලා. ඒෙකන් උක් ෙගොවියාට
- ෙගොවි පවුල් 20,000කට- කිසිම හානියක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
ෙගොවියා ආරක්ෂා ෙනොකෙළොත් ඒ පෙද්ශෙය් තිෙබන ආර්ථිකය
සම්පූර්ණෙයන් කඩා ෙගන වැෙටනවා. ෙම් ගැන විෙශේෂෙයන්
සැලකිලිමත් ෙවන්න කියන කාරණය තමයි මම ඉල්ලා සිටින්ෙන්.
මට ඇත්තටම කථා කරන්නට වුවමනා වුෙණ් ඒ කාරණාව
සම්බන්ධෙයන් පමණයි. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ ගැන පුන
පුනා කියපු නිසා ගරු මුදල් ඇමතිතුමනි. තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඒ
අදහස වැරදියි කියන කාරණය පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමා,
ඔබතුමාට විනාඩි 12ක කාලයක් තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම කියන්න ඕනෑ ගරු
රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා මෙග් පාසෙල් මිතෙයක් බව.
එතුමාෙග් පළමු අය වැය අතුරු අය වැයක්. ඒ අතුරු අය වැය
හරියට අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙගනාපු
අය වැය කියන බටර් ෙක්ක් එකට සීනි වැඩිෙයන් දමලා, අයිසින්
දමපු අය වැයක් වාෙගයි. ෙමොකද, ඒක ඇතුෙළේ තිෙබන්ෙන් බටර්
ෙක්ක් එකක්. හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම්
රෙට් ජනතාවට පහු ගිය අය වැෙයන් දුන්නු ෙබොෙහෝ සහන
සමහර තැන්වලදී ඒ විධියටම තියා ෙගන, සමහර තැන්වලදී ඒ
තිබුණු සහනත් කප්පාදු කරලා ඒ ෙක්ක් එක උඩින් වැඩිෙයන්
සීනිත් තවරා අයිසින් ටිකක් දමා තිෙබනවා. බටර් ෙක්ක් එක
විතරක් කෑවා නම් දියවැඩියාව හැෙදන්ෙනත් නැහැ. දැන් අයිසින්
දමපු නිසා සමහර විට දියවැඩියාව හැෙදන්නත් පුළුවන්.
ෙදවන කාරණය තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අද ෙම් අතුරු අය වැය සම්මත කර
ගන්නවාය කිව්වත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය නැතිව ඒ අයට ෙම් අය
වැය සම්මත කර ගන්න බැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ, TNA
යන පක්ෂවල සහෙයෝගය ගත්තත් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායෙම් සහෙයෝගය නැතිව
ෙම් අය වැය සම්මත කර ගන්න බැහැ. ඒ නිසා අද ෙම් අතුරු අය
වැය සම්මත කර ගත්තායින් පසුව ෙම්ෙකන් ජනතාවට ලැෙබන
සහන ලබා දීෙම් කර්තව්යෙය්දී එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන් තමයි ෙමහිදී අවශ්ය කරන වැඩිම
උපකාරය කරන්ෙන්. ඒක තමයි ඇත්ත කතන්දරය. අපි එෙහම
කරන්න ෙහේතු ෙදකක් තිෙබනවා.
එකක් තමයි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාව
හංසයා ලකුණින් තරග කළ අෙප්ක්ෂකයාට -ඔහු එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙනොෙවයි- ෙම් රෙට් ජනාධිපති ෙවන්න
ඡන්දය දුන්නා. ඒ දුන්නු ජනවරම තුළ දින 100 වැඩසටහනත්
එක ෙකොටසක්. ඒ නිසා ජන මතයට ගරු කරන පක්ෂයක්
හැටියට සන්ධානය ෙම් අය වැයට අෙප් සහෙයෝගය ෙදනවා.
ෙදවැනි කරුණ ෙමයයි. ජනාධිපති හැටියට පත් වුෙණ් හංසයා
ලකුණින් තරග කළ ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාය, ඒ නිසා
පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ සුළුතරයක් තිෙබන එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට අගමැතිකම දරන්න සහ ආණ්ඩුවක් හදන්න බැහැ කියන
තර්කය මතු කරලා -තාක්ෂණික පශ්නයක් එළියට ඇද දමමින්ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වුණු විශාලතම
කණ්ඩායම සන්ධානය නිසා අගමැතිකම සහ ආණ්ඩුව
සන්ධානයට ඕනෑය කියන කාරණය මතු කරන්න ඕනෑ නම්
සන්ධානයට තිබුණා. එෙහම වුණා නම් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන්
හංසයා ලකුෙණන් පත් වුණු ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු කණ්ඩායම
විශාල අපහසුතාවකට පත් ෙවනවා. නමුත් අත් දැකීමක් හැටියට
සහෙයෝගී ෙද්ශපාලනය අෙප් රටට අත් හදා බලන්නට තිෙබන
අවස්ථාවට ඉඩ ෙදමින් අපි කල්පනා කළා, රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා ඇතුළු සුළුතරයක් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ
ආණ්ඩුවට අෙප් විෙරෝධය පළ ෙනොෙකොට වැඩි මන්තී සංඛ්යාවක්
ඉන්නා විපක්ෂයක් වුණත්, විපක්ෂ නායකතුමා යටෙත් කාරණා
කටයුතු කරන්න. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අද අපි අත්
විඳින්ෙන්, අත් හදා බලන්ෙන් අමුතුම තාලෙය් ෙද්ශපාලන ආණ්ඩු
කමයක්. සමහර ෙවලාවට ෙම්ක ෙත්රුම් ගන්න බැරි උදවිය
ෙගොඩාක් ගම්වල ඉන්නවා. ගම්වල ඉන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
අය හුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුව මාරු වුණාම අනික් පක්ෂෙය්
අයට තළා ෙපළන්නයි. හැම තැනම ෙනොෙවයි සමහර ආයතනවල
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ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් නිලධාරින් හුරු පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ආණ්ඩුව මාරු වුණාම විරුද්ධ පක්ෂෙය් union එෙක් කට්ටිය
මාරු කරන්නයි. ගිය සුමානෙය් විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති
කාර්යංශෙය් 54ක් මාරු කළා; ෙපෙර්දා තවත් විසි ගණනක් මාරු
කළා. ඒ අර පරණ පුරුද්දට. හැබැයි අත් දැකීම් තිෙබන,
ඇමතිකම් කරලා පුරුද්ද තිෙබන ඇමතිවරු ඉන්න ස්ථානවල
එවැනි ෙද්වල් ෙවන එක වළක්වා ගන්න, අලුත් සහෙයෝගිතා
ෙද්ශපාලනය තුළ අලුත් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු සමත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙවන දා දකින්න ලැෙබන එවැනි ෙද්වල් නැහැ.
හැබැයි අත් දැකීම් නැති ඇමතිවරු ඉන්න තැන්වල ජාතික ෙසේවක
සංගමය ඇමති ධුරෙය් කටයුතු කරන ෙකොට ඒ අදාළ අමාත්යාංශය
භාර උදවිය වෘත්තිය සමිති නායක නායිකාවන්ෙග් චරිතය
නිරූපණය කර තිෙබනවා. අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමා වරාය භාර
ඇමතිතුමා හැටියට වැඩ බාර ගන්න ෙපර විශාල කලබැගෑනියක්
තිබුණා. නමුත්, එතුමා වැඩ බාර අරෙගන පැය විසිහතෙරන් ඒ
ෙද්වල් නවත්වන්න එතුමාට හැකියාව ලැබුණා.
අපි අද අත්හදා බලන්ෙන් අලුත් තාලෙය් ආණ්ඩු කමයක්. අපි
දන්ෙන් නැහැ, ෙම් ආණ්ඩු කමය ෙකොයිතරම් දුරට සාර්ථක ෙවයිද,
ෙකොයිතරම් දුරට අසාර්ථක ෙවයිද කියලා. හැබැයි, ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අද ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
නායකයා සහ පත් වුණ අලුත් ආණ්ඩුෙව් නායකයා බවට
පත්ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ වැඩි
මන්තී සංඛ්යාවක් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ පධාන
විපක්ෂය වන එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය අෙත් තමයි ෙම්
දුරස්ථ පාලකය - remote control - එක තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අද
ඕනෑ නම් රූපවාහිනිය දානවා. ඕනෑ නම් ITN එක දානවා. ඕනෑ
නම් ස්වර්ණවාහිනිය දානවා. ඕනෑ නම් සිරස දානවා. නැත්නම්
off
කරනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා
ජනාධිපතිතුමායි. ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් හංසයා ලකුෙණන්
පත්ෙවලා සුළුතර ආණ්ඩු බලයක් ලබා ෙගන තිෙබන ආණ්ඩුෙව්
නායකයාත් ජනාධිපතිතුමායි. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙමවැනි
ආණ්ඩු කමයක් අත්හදා බලා නැහැ. 1916 දී එංගලන්තෙය් ෙම්
වාෙග් ෙදයක් අත්හදා බැලුෙව්ත් interim period එකක. ඒ නිසා
ෙම් අලුත් ෙද්ශපාලන විධිකමය, ආණ්ඩු කමය ෙලෝකයටම
ආදර්ශයක් ෙවන්න නම්, අපි ඒ ආණ්ඩු කමය අත්හදා බැලීම
සඳහා ෙදන්න පුළුවන් සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. නමුත් සමහර
ෙවලාවට අෙප් ගම්වල සහ ආයතනවල සිටින පාක්ෂිකයන්ට යම්
යම් ආකාරෙය් කුඩම්මාෙග් සැලකිලි, යම් යම් ආකාරෙය් පශ්න
පුරුදු පරිදි සිද්ධ ෙවනවා. අපි ඒ සියලු ෙද්වල් දරා ෙගන ෙම්
අලුත් ආණ්ඩු කමය, විධිකමය අත්හදා බැලීම හරහා රටට සිදු
ෙවන ෙසත ගැන ෙහොයනවා. ඒ ෙසත පිළිබඳ කල්පනා කරලා
තමයි, ෙම් අතුරු අය වැයට අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑය
කියලා කල්පනා කෙළේ. අපි ඒ කල්පනා කළ විධියටම සුළුතරයක්
ඉන්නා වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවත් කල්පනා කරලා,
දිගින් දිගටම විරුද්ධ පක්ෂෙයන් ඒ සහෙයෝගය ලබා ගැනීම
සඳහා අවශ්ය කරන වාතාවරණය සකස් කරයි, ඒ වාතාවරණය හරි
ආකාරෙයන් සකස් වී නැති ස්ථානවලත් ඒවා නියමාකාරෙයන්
කියාත්මක කරන්න අවශ්ය නායකත්වය ෙදයි කියලා අපි කල්පනා
කරනවා. ෙමොකද, ෙමතැනදී give-and-take policy එකක්
තිෙබන්න ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට අද අපි ෙම් අතුරු අය වැයට
සහෙයෝගය දීලා එළියට බැහැලා අෙප් ගම්වලට ගියාම, අෙප්
ආයතනවලට ගියාම, "අපට ගහනවා, මාරු කරනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා ලැජ්ජා නැතුව අතුරු අය වැයට සහෙයෝගය
දුන්නා ෙන්ද" කියලා අෙපන් පශ්න කරන්න පුළුවන්. අපි ඒකට
ෙදන උත්තරය තමයි, ''ෙම් අලුත් තාෙල් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය
අත්හදා බලන්න අපි ෙම් කටයුත්ත කළා'' කියන එක. ඉතින්
එවැනි පශ්නවලටත් උත්තර ෙහොයමින් විවිධ වාද ෙභ්ද සහ තර්ක
විතර්ක මැද්ෙද් තමයි අපි ෙම් තීන්දුවට ආෙව්.
අද ෙම් රෙට් ජනතාව පැහැදිලිව ඉල්ලන්ෙන්, මැතිවරණයක්
අවසාන වුණාට පස්ෙසේ රෙට් ජාතික පතිපත්තිය ෙවනස් ෙනොවන,
මැතිවරණයක් අවසාන වුණාට පස්ෙසේ රෙට් පාලන තන්තෙය්
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විවිධ පුටුවල ඉන්න උදවිය ෙවනස් ෙනොවන, මැතිවරණයක්
අවසාන වුණාට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන වශෙයන් මාධ්ය සංදර්ශන
තියමින් ෙටොන් ගණන් මඩ ගහන ඒ ෙද්ශපාලන කමයට විරුද්ධ
වුණු, හැබැයි ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම සහෙයෝගෙයන් වැඩ කරන
ෙද්ශපාලන විධිකමයක්. ඒ සඳහා අද ෙම් අතුරු අය වැය සම්මත
කරන ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් පධාන විපක්ෂය ෙම් ආණ්ඩුවට ෙදන
සහෙයෝගය ආදර්ශයක් ෙකොට ගනිමින්, ගුරුෙකොට ගනිමින් ඉදිරි
කටයුතු කරන්නට අපි සූදානම් ෙවන්නට ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දින 100 වැඩ පිළිෙවෙළේ
අත්යවශ්යම කාරණය අතුරු අය වැය ෙනොෙවයි. අතුරු අය වැය
ඊළඟ මැතිවරණයක් සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද ටික
වැඩි කර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කළ එකක්. ඊට වඩා වැඩි ෙදයක්
තිෙබනවා දින 100 තුළ ඉෂ්ට කරන්න. විධායක ජනාධිපති කමෙය්
බලතල අඩු කරන එක ඒ තුළ තිෙබන එක කාරණයක්. විධායක
ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු කිරීම සිද්ධ කරන්න බැහැ ඡන්ද
කමය අමතක කරලා. විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු
කරනවාය කියන කාරණය ඡන්ද කමයත් එක්ක එකට
සමානුපාතිකව, සමාන්තරව කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. ෙමොකක්ද
ඒකට ෙහේතුව? ෙම් තිෙබන සමානුපාතික ඡන්ද කමය යටෙත්
ෙල්සිෙයන් කිසිම පක්ෂයකට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තුෙනන් ෙදෙක්
බලයක් ගන්න බැහැ. එෙහම නම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ හැෙදන
ආණ්ඩුව තුෙනන් ෙදෙක් බලයක් ගන්න බැරි, ටිකක් අස්ථාවර
මට්ටෙම් ආණ්ඩුවක්. එවැනි අස්ථාවර මට්ටෙම් ආණ්ඩුවක්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිෙබන ෙකොට, විෙශේෂ ස්ථාවර තීන්දු ගන්න
විධායක ජනාධිපති කමය වැදගත්. හැබැයි අපි එහි බලතල අඩු
කරනවා නම්, පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් හදාගැනීම
සඳහා වූ ඡන්ද කමයකුත් නිර්මාණය කරමින්මයි එය කළ යුතු
වන්ෙන්. එෙහම නැතිව විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලතල අඩු
කරලා, ඡන්ද කමය ෙවනස් ෙනොකර තිබුෙණොත් රට විශාල
අර්බුදයකට යනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති කමෙය්
බලතල අඩු කරන ෙකොටම, ඊට සමගාමීව, ඊට සමාන්තරව
අනිවාර්යෙයන්ම දින 100 වැඩ පිළිෙවළ මඟින් ජනතාවට
ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදිම මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීමත් කළ යුතුම
ෙවනවා. දැන් ෙකෙනක් තර්ක කරයි, එෙහම කරන්න කල් ඕනෑ
ෙන්ද කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් රෙට් විරුද්ධ පක්ෂය සන්ධානය- හැටියට අපට, අෙප් ජනතාවට සිදු වන්නා වූ යම් යම්
ෙකෙනහිලිකම්, කුඩම්මාෙග් සැලකිලි සියල්ල පැත්තකට දමලා
ෙම් රෙට් සහෙයෝගිතා ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන් ෙම් අය වැයට
සහෙයෝගය ෙදන්න අපට පුළුවන් නම්, දින 100 තුළ
අනිවාර්යෙයන්ම විධායක බලතල අඩු කිරීමත් සමඟ කළ යුතු
වන්නා වූ මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීමට කාලය පමාණවත්
නැත්නම් ඒ සඳහා තවත් කාලයක් ගැනීම ෙවනුෙවන් එකඟ වීම
අපට මහත් වූ කාරණයක් ෙනොෙවයි; පශ්නයක් ෙනොෙවයි, එය
රෙට් අනාගතෙය් ශුභ සිද්ධිය සඳහා කළ යුතු කාරණයක් වන
නිසා. අපි දින 100ට උදවු කරනවා කියලා කියන්ෙන්, එෙහම
පිටින්ම දින 100 පැෙක්ජයට උදවු කරනවා විනා දින 100
වැඩසටහෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට වාසි කෑලිවලට උදවු කරලා
අවාසි කෑලි පැත්තකට දමනවා කියන කාරණය ෙනොෙවයි. දින
100 වැඩසටහන ජනතාවට වූ ෙපොෙරොන්දුවක්. ඒ දින 100 තුළ ඒ
වැඩසටහන එෙහම පිටින්ම කියාත්මක කරන්නයි අපි උදවු
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කරන්න තීන්දු කෙළේ. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී ජනාධිපති කමෙය්
විධායක බලතල අඩු කරන ෙකොට, ඊට සමගාමීව, සමාන්තරව,
එක විටම ෙම් රෙට් මැතිවරණ කමයත් ෙවනස් කිරීම
අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතුමයි කියන කාරණයත් පකාශ කරනවා.
ෙම් අලුත් අතුරු අය වැය ෙගනාපු අලුත් මුදල් ඇමති, මෙග්
පාසල් මිත, ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමනි, ඔබතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙද්වල් ෙම් අය වැෙයන් ඉටු කරන්න පුළුවන්
ෙව්ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ නමුත් ඒවා ඉටු කර
ගැනීමට ශක්තිය ෛධර්යය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.16]

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් -එතුමාෙග්- පළමුවැනි අය වැය. එම
ආණ්ඩුෙව් මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
රවි කරුණානායක අමාත්යවරයා ඉදිරිපත් කරපු අතුරු අය වැය
පිළිබඳව විවාද කරන ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ
කාරණයක් තිෙබනවා. මැතිවරණ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා යහ
පාලනය ගැන කථා කළා. අෙප් රෙට් පුරුද්දක් තිෙබනවා, හැම
දාම පිට රටින් ෙමොකක් හරි ෙදයක් ෙගනැල්ලා ෙමහි ඔබන්න
බලන එක. ඒ එකක් තමයි good governance. ෙම්වා අපට අවශ්ය
ද කියලා කල්පනා කරන්න ඕනෑ.

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා)

ந ன் திஸாநாயக்க - சுற் லா மற் ம்
விைளயாட் த் ைற அைமச்சர் )
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Tourism and
Sports)
(மாண் மிகு

එය අවශ්ය නැහැ කියලාද කියන්ෙන්?

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ෙම් රට ෙහොඳ ෙබෞද්ධ පරිසරයක් තිෙබන රටක්. බලන්න
ලංකාෙව් සංස්කෘතිය දිහා. ෙබෞද්ධයකු හැටියට කල්පනා කරන්න.
"අදින්නාදානා ෙව්රමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි" කියලා බුදු
හාමුදුරුෙවෝ ෙද්ශනා කරලා අවුරුදු 2,500කට වැඩියි. ෙහොරකම්
කරන්ෙන් නැති මිනිෙහකු හදන්න අවුරුදු 2,500කට ෙපර වැඩ සිටි
බුදු හාමුදුරුවන්ටවත් බැරි වුණා. දැන් ෙම් ඒක ෙකොරන්නද
යන්ෙන්?

ගරු නවින් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Navin Dissanayake)

ඔබතුමා ඔෙහොම කථා කරන්න. ඒක අපට ෙහොඳයි.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

නඩු තිෙබන මිනිස්සු ෙන් ඔය ඇමතිකම් කරන්ෙන්. නඩු
තිෙබන මිනිසුන් ෙනොෙවයිද ඔය ඇමතිකම් කරන්ෙන්? යහ
පාලනය කියන එක ෙම් රටට ෙගනැල්ලා ඔබ්බන්න බැහැ. ඒක
කරන්න නම් ෙහොඳ මිනිෙහක් හදන්න. පන්සල්වල
හාමුදුරුවරුන්ට පුළුවන් ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති මිනිෙහක්
හදන්න. ෙම්ක තමයි අෙප් සංස්කෘතිය. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ෙහොඳ මිනිෙහක් හදන්ෙන් නැතිව- රටක යහ පාලනයක් කරන්න
බැහැ.

715

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு சனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்கள் சபாமண்டபத் ள் பிரேவசித்தார்.]
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena
entered the Chamber.]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් අධිකරණ ඇමතිතුමා එදා
කිව්වා එල්ලුම් ගහ ෙගෙනන්න ඕනෑය කියලා. බලන්න ෙබෞද්ධ
දර්ශනය. අංගුලිමාල ඇඟිලි 999ක් කැපුවා. බුදු හාමුදුරුවන්ෙග්
ඇඟිල්ල කපන්න යන ෙකොට ෙවඩි තිබ්බාද, හිෙර් දැම්මාද, ෙපොලීසි
ගියාද? ඔහු දමනය කරලා රහතන් වහන්ෙසේ නමක් බවට පත්
කළා. ඔහු පුනරුත්ථාපනය කරලා අංගුලිමාල මහ රහතන්
වහන්ෙසේ හැදුවා. ඒ නිසා එල්ලුම් ගහ අපට වුවමනා නැහැ. අපි
ෙබෞද්ධෙයෝ. ෙබෞද්ධයන් හැටියට අපට වුවමනා කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද?
මිනී මරුෙවකු වුණත් පුනරුත්ථාපනය කරලා සමාජයට ගන්න
පුළුවන් සමාජ කමයක් තමයි ෙබෞද්ධෙයෝ හැටියට අපට අවශ්ය
ෙවන්ෙන්. ෙම් සඳහා කමෙව්ද අපට පිට රටින් ෙග්න්න
වුවමනාවක් නැහැ. අෙප් ෙබෞද්ධ දර්ශනෙය් තිෙබනවා, "අදින්නා
දානා ෙව්රමණී සික්ඛා පදං සමාදියාමි" කියලා. ෙහොරකම්
කරන්ෙන් නැති දරුවකු හදන්න අෙප් පන්සල්වල භික්ෂූන්
වහන්ෙසේලාට වග කීමක් තිෙබනවා. එෙහම නම්, ෙම් පශ්න ඇති
වන්ෙන් නැහැ. අපට පිට රටින් ෙමොකුත් ෙගනැල්ලා ෙමෙහේ
කියාත්මක කරන්න වුවමනාවක් නැහැ. ෙබෞද්ධෙයෝ හැටියට අපට
ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
දැන් දූෂණය සහ වංචාව ගැන කථා කරන්ෙන් කවුද බලන්න.
ඒ සමාජවාදී පිල වන ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණයි. ෙම් ෙගොල්ලන්ට
තමයි රුදාව. ෙම් ෙගොල්ලන් හරි පිරිසිදු මිනිස්සු ෙන්. අනුර කුමාර
දිසානායක මැතිතුමා කෘෂිකර්ම ඇමති විධියට සිටි කාලෙය්
ටැක්ටර් ගන්න චීනයට ගිෙය් ෙසෝමවංශ අමරසිංහ මැතිතුමා. දැන්
ෙම් අය අෙනක් අයෙග් පිරිසිදුකම ගැන කථා කරනවා. ෙම් අය
වැව් හදපු හැටි අලුෙතන් කියන්න අපට වුවමනාවක් නැහැ. නිකම්
අනුන්ෙග් මඩ ෙහෝද ෙහෝදා ඉන්ෙන් නැතිව තමුන් පිරිසිදු බව
ෙපන්වන්න. බංෙකොෙලොත් වූ ෙද්ශපාලනයකුයි ඔවුන් තම
ෙද්ශපාලන දර්ශනය කර ෙගන ඉන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙම් සමාජවාදය ෙකොෙහේද
තිෙබන්ෙන්? අද චීනයට ගිහිල්ලා බලන්න. ෙකොමියුනිස්ට්
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා මා එක්ක තරහා වන්න එපා. මම
කියන්ෙන් ෙම් දර්ශනය අද පිළිගන්ෙන් නැහැ කියලායි.
සමාජවාදය අද ෙකොෙහේද පිළිගන්ෙන්? අද socialist market
economy එකක් නැහැ. අද එෙහම එකක් නැහැ. අද චීනයට
ගිහිල්ලා බලන්න. ඉඩම් අක්කර දහස් ගණනක් බදු දීලා. බැංකු
ටික ෙපෞද්ගලීකරණය - privatize - කරලා. අද චීනෙය්
තිෙබන්ෙන් ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක්. ෙමෙහේ ඇවිල්ලා අපට
සමාජවාදී කමය ගැන උගන්වනවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්.

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ෙම් මෙග් ෙවලාව. මෙග් ෙවලාව ගන්න බැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙම් වාෙග්ම 1919 දී ෙසෝවියට් ෙද්ශෙය් නව ආර්ථික වැඩ
පිළිෙවළ තුළ අලුත් ෙවනස්කම් පටන් ගත්තා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

මම කියන්ෙන් ෙම් සමාජවාදී කමය ඉස්ෙසල්ලාම ඇති
ෙකරුෙව් රුසියාෙව් කියලායි. අද රුසියාෙව් සමාජවාදය
තිෙබනවාද? අද ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමතැනට ඇවිල්ලා
මහා ෙලොක්ෙකෝ ෙවන්න කථා කරනවා; සුදනුන් වාෙග් කථා
කරනවා. ෙම් අයට දර්ශනයක් තිෙබනවාද? ෙම් රටට ගැළෙපන
දර්ශනයක් තිෙබනවාද? ෙම් රෙට් ආර්ථිකය ෙගන යන්න ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණට වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවාද? අද ෙම් අය
දූෂණය ගැන කථා කරනවා. ෙම් ෙලෝකෙයන් දූෂණය නැති
කරන්න බුදු හාමුදුරුවන්ටත් බැරි වුණා. "අදින්නා දානා ෙව්රමණී
සික්ඛා පදං සමාදියාමි" ඇතුළු පන්සිල් අෙප් රටට හඳුන්වා දීලා
වසර 2,500ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව් ෙහොරකම්
කරන්ෙන් නැති මිනිෙහක් හදන්න ෙබෞද්ධ දර්ශනයටවත් බැරි
වුණු එක ගැන අප සියලු ෙදනාම කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ.
ෙහොරකම් කරන්ෙන් නැති දරුෙවකු හදන්න අෙප් පන්සල්වල
භික්ෂූන් වහන්ෙසේලාට යුතුකමක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ඒ නිසා අපට වුවමනා කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? යහපත්
සමාජයක් හදන්න අපට ඉන්දියාෙවන් ආපු දර්ශනයක් තිෙබනවා.
ඒ ෙබෞද්ධ දර්ශනය. ෙමන්න ෙම් ෙබෞද්ධ දර්ශනය ෙම් රෙට්
ස්ථාපිත කරලා හරියට කියාත්මක කරන්න අප සියලු ෙදනාටම
වග කීමක් තිෙබනවා. ඒ සඳහා අපට එංගලන්තෙයන් ෙගෙනන
දර්ශන අවශ්ය නැහැ; සංකල්ප අවශ්ය නැහැ. එෙහම එකක් අවශ්ය
නැහැ. අපට දශ රාජ ධර්මය තිෙබනවා.
අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා අද
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා. එතුමාට වග කීමක්
තිෙබනවා. ෙමොකද, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් උදවිය එතුමාට
ඡන්දය දීලා තිෙබන නිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආරක්ෂා
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කරන්නත් එතුමාට වග කීමක් තිෙබනවා. එතුමාට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය ආරක්ෂා කරන්නත් වග කීමක් තිෙබනවා, එතුමා
වර්තමාන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා නිසා. එතුමාට
තිෙබන ෙම් වග කීම ඉෂ්ට කරන එක ෙල්සි පහසු කර්තව්යයක්
ෙනොෙවයි. සන්ෙතෝෂ කරන්න අන්ත ෙදකක් එකතු කරන එක
දුෂ්කර කර්තව්යයක්. එතුමාට ෙම් කර්තව්යය ඉෂ්ට කරන්න
පුළුවන් ෙවයි කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ සඳහා එතුමාට අප
සුබ පතනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. කිරි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න
ඕස්ෙට්ලියාෙවන් කිරි එළෙදනුන් 20,000ක් ෙගෙනන්න අපි
ෙයෝජනා කරලා තිබුණා. ඉදිරි කාලය තුළ ෙම් කටයුත්ත ඉෂ්ට
වනවාද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි. කිරි පිටි මිල අඩු කිරීම
නිසා ෙම් රෙට් කිරි ෙගොවියාට කුමන කල දසාවක් යයිද? මුං ඇට
හදන්න ෙහේන් ෙගොවිතැන් කරපු ෙගොවියාට කුමන කල දසාවක්
යයිද කියලාත් දැනගන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම
හාල් මිල, පරිප්පු මිල අඩු කරයි කියලාත් අප බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. ඒ තත්ත්වය තවමත් ජනතාවට දැෙනන්න අරෙගන නැහැයි
කියන එකත් මතක් කරමින්, ඒ දව්යවල මිල අඩු කිරීම සඳහාත්
කටයුතු කරන්න කියලා ආරාධනා කරමින් මෙග් කථාව සමාප්ත
කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

රීති පශ්නයක්, ගරු චන්දසිරි ගජදීර මන්තීතුමා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු ජනාධිපතිතුමා අද ෙම් සභා ගැෙබ් ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව
අප සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙම් කියන කරුණුවලට සවන් ෙදන්න
මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභා ගැෙබ් නැහැ. නමුත්,
අගාමාත්යතුමා ඉන්නවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

මුදල් ඇමතිතුමා ෙත් එකක් ෙබොන්න ගියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මුදල් ඇමතිතුමා දැන් ගරු සභාවට එනවා.

The next speaker is the Hon. Muthu Sivalingam. You
have seven minutes.
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ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
அரசாங்க
மாற்றத்தின்
பின்னர்,
இச்சைபயில்
தல்
தடைவயாகப்
ேபசுவைதயிட்
நான்
ெப மகிழ்ச்சி
யைடவேதா , எனக்குப் ேபசுவதற்கு ேநரம் ஒ க்கித்
தந்தைமக்கு நன்றிைய ம் ெதாிவிக்கின்ேறன்.
தலாவதாக
திய ஜனாதிபதி அவர்க க்கு என
வாழ்த் க்கைளத்
ெதாிவிக்கின்ேறன்.
அவ்வாேற,
பதவிேயற்றி க்கின்ற
அைமச்சர்கள், பிரதி அைமச்சர்கள் அைனவ க்கும் என
வாழ்த் க்கைளத் ெதாிவிக்கின்ேறன். நீங்கள் எதிர்காலத்தில்
இந்த நாட்
ள்ள பிரச்சிைனகள் எல்லாவற்ைற ம் தீர்த் ,
மக்கள் மகிழ்ச்சிேயா
வாழக்கூ ய ஒ
சூழ்நிைலைய
ஏற்ப த்
ர்கள் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு உண் .
நான் இந்தப் பாரா மன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட 24
ஆண் களாக மக்கள் பிரதிநிதியாக இ க்கின்ேறன். இந்த
நாட் ல் ஆட்சிெசய்த பல அரசாங்கங்கைளப் பார்த்தி க்
கின்ேறன். அைவ மக்க க்குக் ெகா த்த வாக்கு திகைள
எல்லாம் காற்றில் பறக்கவி வ தான் வழக்கமாக இ் ந்த .
அந்த
நிைல
இந்த
நாள்
ேவைலத்திட்டத்தில்
ஏற்படக்கூடா . விேசடமாக, ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைளக்
ெகாண்ட எம கட்சியான இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ்
இந்திய வம்சாவளி மக்கைளப் பிரதிநிதித் வப்ப த்த ம்
அவர்க க்கு
வாக்குாிைமையப்
ெபற் க்ெகா க்க ம்
கு
ாிைமையப் ெபற் க்ெகா க்க ம் கல்வியற்ற நிைலயிேல
ைகநாட் ைவத் க்ெகாண்
ந்த மக்கைள கல்வி கற்ற ஒ
ச கமாக
மாற் வைத ம்
ேநாக்கமாகக்ெகாண்ேட
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . எங்க ைடய காலஞ்ெசன்ற ஐயா
ெதாண்டமான்
அவர்கள்
அ ம்பா பட்
அந்த
உாிைமகைளெயல்லாம் எமக்குப் ெபற் க்ெகா த்தார்.
இன்ைறய நிைலயில் நாங்கள் அ க்க கூ வ ேபால,
ேதாட்டப் றங்களிேல வா ம் மக்கள் 200 ஆண் க க்கு
ன்னர் இந்தியாவி
ந்
இலங்ைகக்கு வந்த காரணத்தி
னா ம் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனிகள் ெவள்ைளக்காரர்க க்குச்
ெசாந்தமாக இ ந்த காரணத்தினா ம் அவர்கள் 'லயன்'
களிேலேய கு யி ந்தார்கள். இந்த நாட்ைட மாறிமாறி ஆட்சி
ெசய்த அரசாங்கங்கள் அவர்க க்கு ஓரள க்கு
கைளக்
கட் க்ெகா த்
கு யமர்த்தின.
இ ந்தா ம்,
ெசன்ற
அரசாங்கம் 3,100 ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு
ட்
உாிமப்பத்திரம் வழங்குவதற்கு எல்லா ஏற்பா கைள ம்
ெசய்த .
இதைன
அைமச்சர்
அவர்கள்
கவனத்திற்
ெகாள்வேதா , அவர்க க்கு
கைளக் கட் க்ெகா க்கும்
ெபா
அவற்ைற அவர்க க்குச் ெசாந்தமாகக் ெகா க்க
ஏற்பா ெசய்யேவண் ம்.
அ மாத்திரமல்லா , ஓரள
அபிவி த்தித் திட்டங்கள்
மைலயகத்திற்கும் ெசன்றைடந்தி க்கின்றன. திகள் ேபாடப்
பட்
க்கின்றன;
கள் கட்டப்பட்
க்கின்றன; கல்விக்
கூடங்கள் கட்டப்பட்
க்கின்றன; கல்விநிைல வளர்ச்சி
கண் ள்ள . நாங்கள் ேகட் க்ெகாண்டதற்கிணங்க 3,000
பயி னர் ஆசிாியர்கைள நியமிக்க எல்லா ஏற்பா க ம்
ெசய்யப்பட் ள்ளன. ஆகேவ, அதில் எந்தவித பாகுபா ம்
இல்லா
அந்த உத்திேயாகங்கைள அவர்கள் ெபறக்கூ ய
வாய்ப்ைப ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். ேதாட்டங்கள்
ேவ , கிராமங்கள் ேவ என் பாராமல் கிராமத்தில் நடக்கும்
அபிவி த்திகள் அைனத் ம் ேதாட்டங்களி ம் நைடெபற
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ேவண் ம். அந்த விடயத்தில் அரசாங்கம் அக்கைற எ க்க
ேவண் ம். எனக்கு தற்ேபா ள்ள ஜனாதிபதி அவர்கைள
ெவகுகாலமாகத் தனிப்பட்ட
ைறயிேல ெதாி ம். அவைர
நான் நன்கு அறிந்தி க்கின்ேறன். அவ ம் சாதாரண
கு ம்பத்தி
ந்
வந்தவர். அதனால் அந்த மக்க ைடய
பிரச்சிைனக க்குச் ெசவிசாய்த் , அவற்ைறத் தீர்ப்பதற்கு
ஆவன ெசய்வார் என்ற நம்பிக்ைக எனக்குண் .
இப்ெபா
நிதி அைமச்சாிடம் ஒ
ேவண் ேகாள்
வி க்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ
ேதாட்டப் றங்களிேல
ெதாண்டமான் ஐயா அவர்களின் ெபயாி ள்ள 'பிரஜா சக்தி'
என்ற அைமப்பில் ேவைல ெசய்ேவா க்கு இன் ம் மாதச்
சம்பளம் கிைடக்கவில்ைல. இந்தச் சம்பளம் அவர்க க்குக்
கிைடக்க நடவ க்ைக எ த்தீர்களாம். அதைனயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். காரணம் அதிேல ேவைல ெசய்ேவார்
எல்ேலா ேம
இைளஞர்
வதிகள்தாம்.
சி சி
கு ம்பங்கள்தான் அதிேல இ க்கின்றன. அவர்க க்கு
வ வாய்
இல்ைலெயன்றால்
அவர்களால்
கு ம்பத்ைத
நடத்த
யா . நிதி அைமச்சர் அவர்கள் தய ெசய் இந்த
விடயத்ைதக்
கவனத்திெல த்
அவர்க க்கு
அந்த
நிவாரணத்ைத விைரவாகக் ெகா க்க ஆவன ெசய்யேவண் ம்
எனக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அதற்கு
நீங்கள்
சம்மதித்ததற்கு மிக்க நன்றி.
அ த்ததாக,
கண்டவர்கெளல்லாம்
ேபசி
மைலயக
மக்கைளத் திைச தி ப்பலாம் என்
சிலேபர் மனப்பால்
கு க்கின்றார்கள். அதற்கு அந்த மக்கள் ஒன் ம் கிள் க்
கீைரயல்ல. எல்லா ேம ேதாட்டத்தி
ந் வந்தவர்கள்தாம்.
ெகா ம்பி ள்ள தலாளிமா ம் ேதாட்டத்தி ள்ள லயத்தில்
பிறந்தவர்கள்தாம்.
கண்
நகரத்தில்
உள்ளவர்க ம்
ேதாட்டத்தில் பிறந்தவர்கள்தாம். மைலயகத்தி
ந்
வந்
இங்ேக
அமர்ந்தி ப்பவர்க ம்
ேதாட்டத்தில்
பிறந்
தவர்கள்தாம். என் தாயார் ெகா ந் பறிக்கும் ெதாழிைலச்
ெசய்தவர். என் அப்பா ஒ சாதாரண கவ்வாத் க் கண்காணி.
எனேவ,
ெசாந்தங்ெகாண்டா ம்ேபா
ஒ
ைற
இ க்கேவண் ம். நாங்கள் 75 ஆண் களாகச் ெசய்த அந்தச்
ேசைவைய நீங்கள் எவ்வள தான் மைறத்
மக்க க்குப்
ெபாய்யான ெசய்திையக் ெகா க்க நிைனத்தா ம்கூட,
வதந்திகளால் மக்கள் ஒ கால ம் மயங்கிவிடமாட்டார்கள்.
இந்தத் ேதர்த
ம் எம
மக்கள் ஏைனய மக்கைளப்ேபால்
ஒ
மாற்றம் ேவண் ெமன்
நிைனத்தார்கள்.
அந்த
மாற்றத்திற்காகத்தான் ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கு
வாக்களித்தார்கேள தவிர, யா ம் கட் க்கைத ெசால்
அவர்கைளக் கூட் ப்ேபாகவில்ைல. இன் எல்ேலா ம் கல்வி
அறி ள்ளவர்கள் என்பைத நீங்கள் மனதிற்ெகாள்ள ேவண் ம்.
எனேவ, அந்த மக்கள் ஆட் மந்ைதகள் அல்ல, வந்தவர்கள்
பின்னால் ேபாவதற்கு. இ ந்தா ம் அந்த மக்க ைடய
எதிர்காலத்தில்
நீங்கள்
அக்கைற
எ க்க
ேவண் ம்.
கல்வியிேல பா ங்கள், இன் ம்கூட ஆசிாியர் பற்றாக்குைற
இ க்கின்ற . இெதல்லாம் காலத்தின் ேதைவகள்.
உதாரணமாக
1948இேல
இந்த
நா
சுதந்திர
மைடந்தேபா ம்
மைலயக
மக்க க்கு
ைமயாகச்
சுதந்திரம், வாக்குாிைம, கு
ாிைம என்பன 1980இேலதான்
கிைடத்தன. ஆகேவ, இன்ைறக்கு நா
சுதந்திரமைடந்
67ஆண் கள்
வைடந்தி ந்தா ம்கூட 1980இேலதான்
அவர்க க்கு உண்ைமயான சுதந்திரம் கிைடத்தி க்கின்ற .
அதற்காக நான் யாைர ம் குைற ெசால்லவில்ைல. ஒ சி
ெதாைக சிங்கள மக்கைளத் தவிர ஏைனய சிங்கள மக்கள்
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அைனவ ம் அந்த மக்க க்கு அ தாபமாக இ ந் நாங்கள்
இந்த வாக்குாிைமைய ம் கு
ாிைமைய ம் ெபற எல்லா
வைகயி ம் ஒத் ைழப் ச் ெசய்தார்கள். அதற்காக நான் நன்றி
ெசால்கின்ேறன். எதிர்காலத்தி ம் அவர்கைள இந்த நாட் ன்
கு மக்களாகச் சமமாகக் க தேவண் ம்.
அவர்க க்கு இன்ைறக்குக் கிராமம் ேதைவப்ப கின்ற .
ஏெனன்றால் ேதாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த பிள்ைளகள் இன்ைறக்குக்
கல்வியறி
ெபற்றவர்களாக இ க்கிறார்கள். அவர்க க்கு
மீண் ம் மீண் ம் ேதாட்டத்திேல ேவைல ெசய்யக்கூ ய
வாய்ப்பில்ைல. அவர்கள் ெவளிேய ெசன்
ேவைல
ெசய்யக்கூ ய சூழ்நிைல ஏற்பட்
க்கின்ற . அந்தமாதிாி
ச கமாற்றம் வ ம்ேபா அவர்களின் கு யி ப்ைப மனதிற்
ெகாள்ள ேவண் ம். ேவைல ெசய்கிறார்கேளா இல்ைலேயா
அந்த மக்கள் ேதாட்டப் றங்களிேல 200 வ டங்களாக
வாழ்ந் பழகியவர்கள். அந்தவைகயில், அவர்கள் கா கைளக்
களனிகளாக்கி இன்ைறக்குத் ேதாட்டங்களாக ைவத்தி க்
கிறார்கள்.
எனேவ, அவர்க க்கு அங்ேக
கட் க்
ெகா த் ச் ெசாந்தமாகக் காணி ம் ெகா க்கேவண் ம்.
அவ்வா ஒ குறிப்பிட்டள காணி ெகா க்கும்ேபா அ
ெபாிய
கு ம்பங்க க்குப்
ேபாதாமல்
ேபாய்வி கின்ற
நிைல ம் ஏற்படலாம். எனேவ, ஏற்ெகனேவ ஒவ்ெவா
ேதாட்டத்தி ம் ஒவ்ெவா 'ெகாலனி' இ க்கின்ற . அந்தக்
'ெகாலனி'கைள
ைமயப்ப த்தி
இந்தக்
கிராமங்கைள
உ வாக்கி எல்லா வசதிகைள ம் ெசய் ெகா க்கேவண் ம்.

I am making a request from the Minister of Finance.
Hon. Minister, can I bring this matter to your attention,
please? There are about 300 - 400 people working in the
Thondaman Foundation. They are young people and
some of them are married. They have not been paid their
salaries yet. I hope you will take this matter into
consideration and ensure that they be paid very early.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Member, our intention is to pay everybody who
has been duly recognized and been working throughout.
But, individual foundations do not come within the
purview of the Government. If it has been individually or
politically done, there is no way that ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

Hon. Minister, you have misunderstood me. It is a
Foundation formed by Parliament, and there were
allocations throughout. There is a cadre, and according to
that cadre only, they have been appointed and they are
drawing salaries based on Government salary scales.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)
(The Hon. Ravi Karunanayake)

Since you have mentioned that, I will check that with
the President, the Prime Minister and the Ministers who
have been attending to those areas. Let me get a
clarification and come back, without giving a vague
answer now.
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ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා

(மாண் மிகு

த்

சிவ ங்கம்)

(The Hon. Muthu Sivalingam)

I know you are very clever, so I thought of drawing
your attention to this matter. Thank you, Sir.
[අ.භා. 4.31]

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 අලුත් අවුරුද්ෙද් අලුත්
ආණ්ඩුවක් යටෙත් පළමුවන වතාවට ෙමම ගරු සභාෙව් කථා
කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබදව විපක්ෂ නායකතුමාටත්,
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරන
අතර, අලුත් රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමා පමුඛ
මැති ඇමතිවරුන්ටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී
අෙප් සුභාශිංසන
පිරිනමනවා.
ෙම් රෙට් බහුතරයක් ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච
ෙවනස, බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච ඒ යහ පාලනය ස්ථාපිත කරන්න
ෙම් ආණ්ඩුව කැප ෙවයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා. ෙමොකද,
ජනතාව ඉල්ලපු ඒ යහ පාලනය ස්ථාපිත කරන්න අවංක කැප
වීමක් අවශ්ය බව අපි විශ්වාස කරනවා. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම්
ෙද්ශපාලනය තුළ පධාන පක්ෂ ෙකෙරහි ජනතාව තබා තිබුණු
විශ්වාසය සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා බිඳ වැටීෙම් අවදානමක් තිෙබන
බව මතක් කරන්නට ඕනෑ. පසු ගිය කාලයත් එක්ක වුණු සිදුවීම්
ගැන බලන ෙකොට ඒ කාරණය වචනයට පමණක් සීමා ෙවයි ද
කියන ගැටලුව තවමත් අපිට තිෙබනවා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උත්තරීතර බවට පශ්නාර්ථයක් ඇති කරමින්
කරන ලද අග විනිසුරු පත්වීම පිළිබඳවත්, බල ශූන්ය කිරීම
පිළිබඳවත්. ව්යවස්ථාවට අනුකූල ඒ කමෙව්දය පාවිච්චි ෙනොකිරීම
තුළත්. ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට සිදු ෙවච්ච අසාධාරණකම්
පිළිබඳව ඒවාට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අවශ්යයි කියන එකත්
අප මතක් කරනවා. ෙහොරකම, දූෂණය, වංචාව ඒ සියල්ලම
නවත්වන්නට ඕනෑ. ඒ සියල්ලටම තිත තියන්න ඕනෑ. එම නිසා
ෙම්වා ගැන කටයුතු කිරීෙම්දී අපට
පිළිගන්නට පුළුවන්
කමෙව්දයක් අනුව ෙම් දින සියය තුළ ෙම්වා ෙසොයා බලන්නට
තිෙබනවා. විෙශේෂ විනිශ්චය සභා පත් කර ඒ වැරදිකාරයන් ෙසොයා
දඬුවම් කරනවාට අපත් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ෙදන බවත් මතක්
කරනවා.
ෙම් ආණ්ඩුව ඩීසල්, ෙපටල්, භූමිෙතල් මිල අඩු කිරීම තුළ
ජනතාවට විශාල සහනයක් ලබා දී තිෙබනවා. ෙම් තුළින් ලාභයක්,
සහනයක් ජනතාවට ලැබී තිෙබනවා. ඒ තුළින් බස් ගාස්තුව අඩු
ෙවලා. ඒ සමස්ත පතිලාභයම ජනතාව ෙවත ගලා එන විධිෙය්
කමෙව්දයක් අපි හදන්නට ඕනෑ. බස් ගාස්තුව අඩු වුණාට තීවිල්
ගාස්තුව අඩු වීමක් අපට දකින්නට නැහැ. ඔවුන් ඒ ගැන දැනුවත්
නැහැ කියනවා. ඒ වාෙග්ම ඩීසල්, ෙපටල්, භූමිෙතල් මිල අඩු වීම
තුළ බඩු මිල අඩු වීමක් සිදු ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ඩිසල් මිල
වැඩි ෙවච්ච ගමන් පවාහන වියදමත් වැඩි ෙවනවා. අතීතෙය්ත්
ආණ්ඩුවලින් ෙම් ඛනිජ ෙතල්වලට සහනාධාරය දුන්නාට, මිල අඩු
වුණාට ඒෙක් පතිලාභය ජනතාව අතරට ගලා ගිෙය් නැහැ.
ජනතාවට ඒ නියම සහනය ලබා ෙදන්න අවශ්ය ඒ කමෙව්දය
හදන්න කියා අපි ඉල්ලනවා.
එදා අෙප් ආණ්ඩුෙවන් 2013 අවුරුද්ෙද්ත්, ඒ වාෙග්ම 2014
අවුරුද්ෙද්ත් අය වැය විවාද අවස්ථාවල අත්යවශ්ය භාණ්ඩවල මිල
අඩු කිරීම පිළිබඳව මා කථා කළා. විෙශේෂෙයන් හාල්, පරිප්පු,
හාල්මැස්සන් වාෙග් ෙද්වල් ලාභයට දීම තුළින් ජනතාවට ඒවා
පරිෙභෝජනය කළ හැකි වීම නිසා ජනතාවෙග් නීෙරෝගීකම වැඩි
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දියුණු කිරීම තුළින් මිනිස් ශම බලකාෙය් ඵලදායිතාවය වැඩි
කිරීෙම් අවශ්යතාව මා එදා ෙපන්වා දුන්නා. අපට කර ගන්නට බැරි
ෙවච්ච ෙදය -අත්යවශ්ය ආහාරවල මිල අඩු කිරීම- දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ තුළින් ෙම් ආණ්ඩුව ඉෂ්ට කිරීම පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. සීනි මිල රුපියල් දහයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පස්
ෙදෙනකු ඉන්න පවුලක් දවසකට සීනි ගෑම් 250ක් පාවිච්චියට
ගත්ෙතොත් ඒෙක් වාසිය රුපියල් 2.50ක් වනවා. කිරිපිටි මිල අඩු
කර තිෙබනවා. ෙම් සමහර අත්යවශ්ය ආහාර පිළිබඳව මට
ගැටලුවක් තිෙබනවා. සස්ටජන් කියන එක අත්යවශ්ය ආහාරයක් ද
කියා හිෙතනවා. ෙම් රෙට් මිලියන 21ක ජනතාවෙගන් සියයට
එකක්වත් සස්ටජන් පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ඉතාමත්ම තදබල
ෙරෝගීන් තමයි සස්ටජන් පාවිච්චි කරන්ෙන්. එම නිසා
ෛවද්යවරුන් නිර්ෙද්ශ කළාම රාජ්ය ඔසුසල හරහා යම් සහන
මිලකට සස්ටජන් ලබා දීෙම් කමෙව්දයක් ඇති කරනවා නම් එය
පමාණවත්ය කියා මා හිතනවා.
ඒ වාෙග්ම තිරිගු පිටි මිල අඩු කර තිෙබනවා. වතුකරෙය්
ජනතාවට ෙමයින් වාසියක් ලැෙබනවා. වතුකරෙය් ජනතාව තිරිඟු
පිටි ෙබෙහවින් පාවිච්චි කරන බව අපි දන්නවා. නමුත් තිරිඟු පිටි
ලාභ කිරීම තුළ තිරිඟු පිටි භාවිතය වැඩි ෙවයි ද කියා අපට
ගැටලුවක් තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම සහල්වලට රුපියල් 60ක් 65ක් වෙග් ස්ථාවර
මිලක් පැවැති පසු ගිය කාලෙය් ජනතාව වැඩි වශෙයන් බත්
කන්න ෙපළඹුණු බව අපි දැක්කා. ෙව්ල් තුනක් බත් කෑවා. ඒ
තුළින් රෙට් ෙගොවියාට ඒ පතිලාභ ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ෙබෝ
ෙනොවන ෙරෝග පාලනය කිරීමටත් තුන් ෙව්ලම බත් ආහාරයට
ගැනීම වැදගත් වුණා. නමුත් අද පිටි මිල අඩු ෙවලා, සහල් මිල
පාලනයකින් ෙතොරව තිෙබන බව අපි දකිනවා. විෙශේෂෙයන්ම වී
කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් දුන්නාම සහල් මිල
රුපියල් 90කට වඩා ඉහළ නඟිනවා. එතෙකොට තුන් ෙව්ලම බත්
කන පස් ෙදනකුෙගන් යුතු පවුලක් ගත්ෙතොත් දවසකට හාල්
සඳහා වියදම් වන මුදල රුපියල් 30කින් 35කින් වැඩි ෙවනවා.
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් පධානම ආහාරය වන්ෙන් බත්. ඒ නිසා
සහල් සඳහාත් යම් සහනයක් ලබා ෙදනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම
වටිනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම හාල්මැස්සන්
මිල අඩු කළ එකත් ෙහොඳයි. අපි එය අගය කරන්නට ඕනෑ. නමුත්
අෙප් රට වෙට්ටම මුහුද තිෙබනවා. ඒ නිසා ජනතාවට අලුත් මාළු
කෑල්ලක් සහන මිලකට ලබා ගැනීමට හැකි වන කමෙව්දයක්
සකස් කරනවා නම්, එය ටින් මාළුවලට බදු සහනයක් ෙදනවාට
වඩා ඉතාම වැදගත් ෙවනවා කියලා මා හිතනවා. ටින් මාළු හුඟාක්
ෙගන එන්ෙන් පිට රටින්. ඒ නිසා අපට ඒෙකන් වාසියක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. භූමිෙතල් අඩු මිලට ලබා දීලා ධීවරයා
ශක්තිමත් කර, ඒ තුළින් අලුත් මාළු සඳහා සහතික මිලක් ඇති කර
දුන්ෙනොත් ඒ වාසිය ජනතාවට ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ජනතාවෙග්
ෙපෝෂණ තත්ත්වය වැඩිදියුණු ෙවනවා.
මිල අඩු කර තිෙබන සමහරක් භාණ්ඩ අත්යවශ්ය භාණ්ඩ
වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ෙකොත්තමල්ලි ගැන
සඳහන් කරනවා නම්, මම දන්නා විධියට බටහිර ෛවද්ය කමයට
අනුව නම් දරුවන්ට ෙකොත්තමල්ලි ෙදන්න එපා කියනවා.
විෙශේෂෙයන් පළමුවැනි මාස හය තුළ දරුවන්ට ෙදන්ෙන් මව් කිරි
විතරයි. ඒ වාෙග්ම උම්බලකඩ අත්යවශ්ය නැහැ. කහ, මිරිස්,
ෙකොත්තමල්ලි වාෙග් ෙද්වල් මිල දී ගන්ෙන් ගෑම් 250 වෙග්
පමාණවලිනුයි. මාසයකට ෙකොත්තමල්ලි අවශ්ය වන්ෙන් වැඩිම
වුෙණොත් ගෑම් 250යි. කහ කුඩු අවශ්ය වන්ෙන් ගෑම් 100යි. ඒ
නිසා ෙම්වා එතරම් අත්යවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. හාල්මැස්සන් වාෙග්
ආහාර දව්යවල මිල අඩු කිරීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒ
වාෙග්ම පරිප්පු ගැන කථා කෙළොත්, පරිප්පු හැම ෙකෙනක්ම කන
ෙදයක්. ගෘහනියක් විධියට, අම්මා ෙකෙනක් විධියට දරුෙවෝ ආශා
කරන කෑම, ගුණ වැඩි කෑම ගැන අපි දන්නවා. ඒ නිසා පරිප්පු
සඳහා අය කරන බදු අඩු කරලා ඒ සහනය ජනතාවට ෙදනවා නම්
හුඟක් ෙහොඳයි කියලා මම හිතනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය]

රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවය කළ ෙකෙනක් හැටියට මම ඒක
ඉතාමත්ම අගය කරනවා. ඒ රුපියල් 10,000න් රුපියල් 5,000
ගණෙන් ෙපබරවාරි මාසෙය් ඉඳලා මාස හතරකුත්, ඊට පසුව ජුනි
මාසෙය් ඉඳලා රුපියල් 10,000ම ලබා ෙදන බවත් තමයි කියා
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැන දී ෙමහි සඳහන් කර තිෙබන ගණන් එක්ක
මට එකඟ වන්න බැරිකමක් තිෙබනවා. ලක්ෂ 13ක් වන රාජ්ය
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 5,000 ගණෙන් මාස 4ක් ෙදන්න රුපියල්
මිලියන 26,000ක් ඕනෑ ෙවනවා. ඊළඟට ඉතිරි මාස හතට රුපියල්
10,000 ගණෙන් දුන්ෙනොත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 91,000ක්
ඕනෑ ෙවනවා. ඒ ෙදක එකතු කළාම රුපියල් මිලියන 1,17,000ක්
ඕනෑ කරනවා, ෙම් වැඩි කළ වැටුප ෙදන්න. නමුත් ඒ සඳහා ෙවන්
කළ මුදල වශෙයන් අය වැය ෙපොෙත් සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
රුපියල් මිලියන 89,700ක් විතරයි. ඉතිරි මුදල ෙකොෙහේද
තිෙබන්ෙන් කියන පශ්නය අපට මතු ෙවනවා.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු රවි කරුණානායක
මුදල් අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 40ක කාලයක් තිෙබනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(The Presiding Member)

විනාඩියක

කාලයක්

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

තව

ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙහෝටලයකට ගිහිල්ලා විවාහයක් ලියා පදිංචි
කෙළොත් විතරයි. ෙරජිස්ටාර්වරයා ළඟට ගිහිල්ලා යම් විවාහයක්
ලියා පදිංචි කර ගන්නවා නම් ගාස්තුව රුපියල් 1,150යි.
එතෙකොට ෙහෝටලයක පැවැත්ෙවන විවාහ උත්සවයකදී එම
විවාහය ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා රුපියල් 5,000ක මුදලක්
ෙගවන්න ඒ අයට බැරිකමක් නැහැ. අද ෙහෝටලයක මඟුල් කන
අය කෑම පිඟානකට රුපියල් 1,000ක් ෙගවනවා. මල්වලට, ෙක්ක්
කෑල්ලට, වාහනයට විශාල වියදමක් දරනවා. ඒ නිසා ඔවුන්ට
රුපියල් 5,000ක් කියන එක එච්චර ෙදයක් ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි
ඒ මතය නිවැරදි කරන්නට ඕනෑ. ඒ බවත් සඳහන් කරමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
ගරු මන්තීතුමියනි,
තිෙබන්ෙන්.
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கலாநிதி)

(தி மதி)

විතරයි

சுதர்ஷினி

ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව් දී
සියලුම මන්තීවරුන්ට මෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා, අෙප් රජය
පත් ෙවලා දවස් කිහිපයක් ඇතුළත ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය
සම්බන්ධෙයන් දවස් 3ක් තිස්ෙසේ ඉතාමත් උනන්දුෙවන්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණය ගැනත් මා විෙශේෂෙයන් මතක්
කරන්නට ඕනෑ. ගර්භනී මව්වරුන්ට දරු උපතක දී රුපියල්
20,000ක් ෙදනවා කියලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 1,000යි. නමුත් රුපියල් මිලියන
7,500ක් ඕනෑ ෙවනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 1,000ක මුදල ලබා
ෙදන්න පුළුවන් වන්ෙන් ගර්භනී මව්වරුන් 50,000කට පමණයි.
ඒකත් මාස එකහමාරක කාලයකට විතරයි. ඒ නිසා අපට ෙපොඩි
සැකයක් ඇති ෙවනවා, ෙම් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
ඉදිරිපත් කර තිෙබන අය වැය මැතිවරණයක් ඉලක්ක කර ගත් අය
වැයක්ද කියලා. ෙම් ගර්භනී අම්මලා ෙවනුෙවන් ෙවන් කර
තිෙබන මුදල් දිහා බැලුවාම ඒක ඔප්පු ෙවනවා. ඒ නිසා එය
නිවැරදි කරන්න රජය කටයුතු කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
ඒ වාෙග්ම අපි තව එක නිවැරදි කිරීමක් -

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்]
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමියනි, අපි සංඛ්යා ෙල්ඛන ලබා ෙගන ඒ අනුව
තමයි ෙම් මුදල් ෙවන් කෙළේ. එම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව තමයි
අෙපේල් මාසෙය් සිට අවුරුද්ද අග වන ෙතක් මුදල් ෙවන් කර
තිෙබන්ෙන්. අඩු පාඩුවක් තිබුෙණොත් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ මුදල
සපුරාලනවා. ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක ඇමතිතුමිය සමඟ සාකච්ඡා
කරලා එතුමියෙග් අමාත්යාංශෙයන් -

Hon. Ravi Karunanayake, you may continue.
[අ.භා. 4.41]

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ෙහොඳයි මුදල් ඇමතිතුමනි. ෙමොකද අවුරුද්දකට 3,75,000ක
පමණ දරු පසූති සංඛ්යාවක් සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා රුපියල් මිලියන
1,000ක මුදල මදි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් නිවැරදි කිරීමක්
කරන්නට ඕනෑ. විවාහ ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුව වශෙයන්
රුපියල් 5,000ක් අය කරනවා කියලා කලින් වැරදි මතවාදයක්
ගිහිල්ලා තිබුණා. රුපියල් 5,000ක ගාස්තුවක් ෙගවිය යුතු වන්ෙන්,

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දවස් තුනක් තිස්ෙසේ
විවාද කරපු අතුරු අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම වැදගත්
අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ෙම් අවස්ථාෙව් දී සියලුම
මන්තීවරුන්ට මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. නමුත් සුපුරුදු
පරිදිම සමහර අය ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න හැදුවා. ඒ
වාෙග්ම වැඩි ෙදනකු ෙම්ක මීට වැඩිය ෙහොඳින් කරන්න පුළුවන්
කියමින් තම අදහස් ෙයොමු කළා. ඒ අදහස් අපි අගය කරනවා. මට
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් උපෙදස් දුන්නා, වහාම
කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් යම් ෙද්වල් ෙමහි තිෙබනවා නම්
ඒවා වහාම කියාත්මක කරන්න කියලා. මතක තියා ගන්න, ෙම්ක
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දවස් සියෙය් අය වැයක් නම් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන් 2015 සම්පූර්ණ වර්ෂය ෙවනුෙවනුයි. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, ෙමහි ඉදිරිපත් කර තිෙබන සමහර ෙද්වල් 2016
වර්ෂයටත් ඇතුළත් ෙවනවා. වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා
කියන්ෙන් දවස් සියෙය් සීමාවක් ෙනොෙවයි. 2016 වර්ෂය සඳහාත්
ෙම් ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 9,500ක්, 10,000ක්
අනිවාර්ෙයන්ම ෙවන් ෙවනවා. ෙම්ක දවස් සියෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
කියලා කියනවා නම් ඒක අමූලික ෙබොරුවක්. ඒ වාෙග් වැරදි
ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරලා අහිංසක ජනතාවෙග් මනස විකෘති කරන
අවස්ථා ඇති කරලා තිෙබනවා නම්, එය නිවැරදි කිරීම මෙග්
යුතුකමක් ෙලස මා සලකනවා.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් දී
පශ්නයක් ඇහුවා, ෙම් විවාදය සජීවී ෙලස විකාශය කරනවාද නැද්ද
කියලා. අපි එදා විපක්ෂෙය් සිටින විට සජීව විකාශය ලබා ෙදන්න
කියලා ඉල්ලුවා. එදා එය සිදු වුෙණ් නැත්ෙත් ඇයි කියන පශ්නය
අපි ඔබතුමන්ලාෙගන් අහනවා. මතක තියා ගන්න, එදා අපි
විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොට ඔබතුමන්ලාෙගන් අහපු ෙද් අද අපි ෙම්
පැත්තට ඇවිල්ලා කියාත්මක කරනවා. ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 11ක්
තිස්ෙසේ යටපත් කරපු ෙදයක් ගැන ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන
මන්තීතුමා දැන් ෙබොෙහොම ෙලොකුවට සද්ද කරලා පශ්න කරනවා.
ෙම් සජීව විකාශය සිදු කරනවා කියලා අපි එදා ෙපොෙරොන්දු වුණා.
ඒ නිසා එය සිදු ෙවනවා කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
සිටිනවා.
ෙම් අතුරු අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබන මන්දිර බද්ද
සම්බන්ධෙයන් යම් පශ්නයක් ඇති වුණා. අපට ෙම් බද්ද
පනවන්න අවශ්ය වුෙණ් යම් ආදායමක් උපයා ගැනීම සඳහායි.
සියයට අනූ නවයක ජනතාවකට වරපසාද ලබා ෙදන ෙකොට,
සියයට එකක ජනතාවක් ෙමවැනි බද්දක් ෙගවීම අසාධාරණද?
ෙම් අතුරු අය වැෙයන් අපි අහිංසක ජනතාවෙගන් කිසිෙසේත්ම බදු
අය කරලා නැහැ. එක ෙකොටසකෙගන් මන්දිර බද්දකුත්, තවත්
ෙකොටසකෙගන් Super Gain Tax එකකුත් අය කිරීම තුළින්
සාමාන්ය ජනතාවටට කිසිෙසේත්ම බලපෑමක් ඇති ෙනොවන විධිෙය්
නිර්මාණශිලී අය වැයක් තමයි අපි ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් ඒ
මන්දිර බද්ද ගැන සමහර අය විසින් කරුණු විකෘති කරමින්
සඳහන් කළා. ෙකොළඹ විතරක් ෙනොෙවයි, පිටස්තර පෙද්ශවලත්
තට්ටු තුන හතරක් තිෙබන වර්ග අඩි 5000ක, 6000ක ෙගයක්
වුෙණොත් ඒකත් මන්දිරයක් ෙලස සලකා බදු අය කරන බව
සඳහන් කර තිබුණා. අපි කිසිම විධියකින් එවැනි ෙදයක් අදහස්
කෙළේ නැහැ. වැරැදි මතයක් ඇති වුණා නම් මා එය නිවැරැදි
කරන්නම්.
මන්දිර බද්ද අය කිරීම සිදු කළ යුතු වන්ෙන් ෙමන්න ෙම්
විධියටයි. මන්දිර බද්ද අය කරන්ෙන් නිවාසවලට පමණයි. ඒ
අනුව භූමිය සඳහා ෙමම බද්ද අදාළ වන්ෙන් නැහැ. බදු අය කරන
නිවාස වර්ග අඩි 10,000ක් ෙහෝ වටිනාකම රුපියල් මිලියන
150කට වැඩි විය යුතුයි. එෙමන්ම 2000 වර්ෂයට ෙපර සෑදූ
නිවාසවලට ෙමය අදාළ වන්ෙන් නැත. එෙසේ වුවත් 2000
වර්ෂයට ෙපර ෙමයට අදාළ වන අයුරින් නිර්මාණයන් කර තිෙබන
නිවාස හිමියන් සිටී නම්, ඔවුන් ස්ෙවච්ඡාෙවන් ෙම් බද්ද ෙගවන්න
ඉදිරිපත් වන්ෙන් නම් අපි ඉතාමත් සතුටින් එය භාර ගන්නවා. ඒක
priority tax ඒකක්. යම් විධියකින් තමන් කැමැත්ෙතන්ම එය
ෙගවනවා නම් අපි එය අගය කරනවා කියන එකත් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට ඕනෑ.
කාර් රථ සම්බන්ධෙයනුත් යම් විරුද්ධ මතයක් ඉදිරිපත්
කරන්න උත්සාහ කළා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා
වාහන ආනයනකරුවන් සියලු ෙදනාවම ඊෙය් උෙද් අටහමාරට
අපි ෙගන්වා ගත්තා. අලුත් කාර් ආනයනකරුවනුත් ෙම්
සාකච්ඡාවට ෙගන්වා ගත්තා. එම ෙදපාර්ශ්වයම ඉදිරිෙය් අපි ඒ
අයට කිව්වා, තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් පිළිබඳව මීට වඩා ෙහොඳ
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අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබනවා නම් අපි ඒ සම්බන්ධෙයන්
සලකා බලන්නම් කියලා. ඒ අයෙග් ඒකමතික තීන්දුව අනුව තමයි
ෙමවැනි පකාශයක් මම කරන්ෙන්. වාහන සම්බන්ධෙයන් අප
විසින් ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනා
ෙබොෙහොමයක් වාහන ආනයනකරුවන් සමඟ සාකච්ඡා කර
ඉදිරිපත් කරන ලද ඒවායි. ඊෙය් උදෑසන 8.30 සිට පැය ෙදකක්
විතර අපි ඒ අය සමඟ සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව වාහන
ආයනයනකරුවන්ට වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 1.5ක බලපත
ගාස්තුවක් පැනවීම ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමක් වුණා. ෙමවැනි වාහන
ආනයනකරුවන් 800ක් පමණ රට පුරා සිටිනවා. අප
ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ ආනයනකරුවන් 400ක් ෙලසයි. නමුත්
ආනයනකරුවන් 800ක් සිටින නිසා රුපියල් මිලියන 1,200ක
විතර ආදායමක් ෙමයින් ලැෙබනවා. ෙම් තුළින් රථ වාහන මිල
කිසිෙසේත්ම වැඩි වන්ෙන් නැහැ. නමුත් රටට ෙනොලැබී තිබූ
ආදායමක් නිසි ෙලස ෙම් තුළින් අනිවාර්ෙයන්ම ලැෙබන එක
තමයි අපට තිෙබන සතුට. ෙමම බලපත ගාස්තුව අලුත් වාහන
ෙමන්ම පාවිච්චි කළ වාහන ෙවළඳාම සඳහා ආනයනය කරන
අයට පමණක් අදාළ ෙවනවා. නමුත් තමන්ෙග් භාවිතය සඳහා
තනි පුද්ගලයකු විසින් වාහනයක් ආනයනය කරන ෙකොට ෙමම
බලපත ගාස්තුව අදාළ වන්ෙන් නැහැ.
සංචාරක ව්යාපාරය සඳහා බස් රථ ආනයනය කිරීම ලිහිල්
කරමින් අවුරුදු දහය දක්වා පැරණි බස් රථ ආනයනය කිරීමට අප
විසින් අවසර ලබා ෙදනු ලැබුවා. එම ආනයනකරුවන් විසින්ම ෙම්
ෙයෝජනාව තුළින් රජයට වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වන
ෙලස වසර 5 - 10 අතර පැරණි බස් රථයකට රුපියල් මිලියන
1.5ක ෙසස් බද්දක් පනවන ෙලස ඉල්ලීමක් කළා. අප ෙමය
අවුරුදු පෙහේ සිට දහයට අඩු කළ විට ෙම් වාසිය යන්ෙන් ජපානෙය්
අපනයනකරුවන්ට මිසක් ෙම් රෙට් ආනයනකරුවන්ට ෙනොෙවයි
කියා ඒ අයෙග් පාෙයෝගික දැනුම තුළින් අපව දැනුවත් කළා. ෙම්
රෙට් තිෙබන සල්ලි පිට රට යවනවාට වඩා එය අඩු මිලට ලබා
ෙගන ෙමරටට ආනයනය කරන අවස්ථාෙව්දී, එක බස් රථයකට
රුපියල් ලක්ෂ 15ක බද්දක් ෙසස් බද්දක් වශෙයන් එකතු කිරීම ඒ
අයෙග් ෙයෝජනාවක්. එෙසේ ආණ්ඩුවට ආදායම උපයා ගන්න
පුළුවන් මාර්ගයක් ඇති කර දීම නිසා මම එය අගය කරනවා.
ඔවුන්ෙග් අදහස වුෙණ්, වසර දහයක් දක්වා පැරණි බස් රථ
ආනයනය කිරීෙම්දී ජපානයට එම වාසිය ලබා ෙදන්ෙන් නැතුව
අප රටට එම වාසිය ලබා ගැනීමයි.
එෙමන්ම, අඩු ආදායම්ලාභීන්ට වාහන හිමිකරුෙවකු වීමට
හැකි වන ෙලස එන්ජින් ධාරිතාව 1,000ට වඩා අඩු වාහනවලට
සියයට 15 - 20 අතර පමාණයකින් අප බදු අඩු කළා. එම සහනය
එන්ජින් ධාරිතාව 1,000ට අඩු ෙදමුහුන් වාහන සඳහා ලබා දීමට
එම වර්ගෙය් වාහන සඳහා වන බද්ද අය වැයට ෙපර තිබුණු
මට්ටමටම ෙගන ඒමට අප තීරණය කළා. අෙනකුත් ෙදමුහුන්
වාහන සඳහා මා විසින් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 29 වැනි දා
ෙයෝජනා කරන ලද නව බදු අනුපාත අදාළ වනවා. ෙමහි අරමුණ
වූෙය් ෙපටල්, ඩීසල් වාහන සහ ෙදමුහුන් වාහන සඳහා වන බදු
ව හය තුළ පැවැති අසමතුලිතතාව යම් තාක් දුරකට අවම කිරීමයි.
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික පරිහරණයට වාහනයක් ආනයනය කර
ඇති පුද්ගලෙයකුට බදු අනුපාතවලින් වන ෙවනස් වීම නිසා
අසාධාරණයක් වීමට අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 2015 ජනවාරි
මාසෙය් 29 වැනි දාට ෙපර ණයවර ලිපි නිකුත් කර තමන්ෙග්
නමට ලියා පදිංචි කරන වාහන සඳහා ෙමම බදු වැඩි වීම අදාළ
වන්ෙන් නැහැ. ඒ සමඟ පරණ වාහන ආනයනය කිරීෙම්දී දැනට
බලපතවලට තිෙබන අවුරුදු ෙදකක කාල සීමාව අවුරුදු තුනක්
දක්වා වැඩි කිරීමට කටයුතු කරනවා. ෙමය කියාත්මක වන්ෙන්,
මාර්තු මාසෙය් පළමුවැනි දා සිටයි. ඒ තුළින්ද මහජනතාවට දැරිය
හැකි මිලකට වාහනයක් හිමි කර ගැනීෙම් හැකියාව වැඩි වනවා.
තවද, මින් ඉදිරියට රජෙය් ෙසේවකයන් සඳහා සහනාධාර
ෙකොන්ෙද්සි යටෙත් ආනයනය කරනු ලබන වාහන අවුරුදු හතරක්
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යන තුරු ෙවනත් පාර්ශ්වයකට පැවරීමට ෙනොහැකි වන පරිදි අදාළ
චකෙල්ඛන ෙවනස් කිරීමට තීරණය කර තිෙබනවා. ෙම් වරපසාද
ෙදන්ෙන් අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයන්ටයි. ෙම්ක ෙවන විධියකින්
දීලා ෙම් රටට එන්න තිෙබන ආදායම් පමාණෙය් පශ්නයක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා යම් විධියක සහනයක් ලබා ෙදනවා
නම්, ඒ බදු ෙගවන්ෙන් නැත්නම් අවුරුදු හතරක් යනතුරු ෙවනත්
පාර්ශ්වයක් නමින් වාහනය ලියා පදිංචි කරන්න බැරි තත්ත්වය
ගැනත්, තමන්ෙග් නමින් තබා ගන්න ඕනෑය කියන එකත් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා. වාහනවලට වටිනාකම තීරණය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් ගැටලු ඇති බව අපට වාර්තා වී තිෙබනවා. ෙමොකද,
මාසයකට රථ වාහන 2,500ක් 3,000ක් විතර ආනයනය කරනවා.
එම නිසා එයින් ලැෙබන ආදායම යම් විධියකින් under-invoice
කර තිෙබන පශ්නය නිසා ෙමවැනි අලුත් පියවරක් අප ඉදිරිපත්
කරනවා. ෙමයට විසඳුම ෙලස වටිනාකම තීරණය කිරීම සඳහා
වාහන ආනයනය කරන ආනයනකරුවන්, ෙර්ගු නිලධාරින්,
ෙමෝටර් රථ පවාහන ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්,
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්, ආනයන අපනයන
පාලන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිෙයකු සහ මුදල් අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරිෙයකු ඇතුළත් කමිටුවක් පත් කරනවා. ෙමයට සාෙප්ක්ෂව
වරාෙය් සිටින custom officersලා සමඟ ෙමවැනි review panel
එකක් ඇති කර ෙගන සැබෑ වටිනාකම ලබා ගන්න පුළුවන්
මාර්ගයක් අප ෙම් සම්බන්ධව ඇති කර තිෙබනවා. ෙමම වැඩ
පිළිෙවළ සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන් වුෙණොත්, 2016
අය වැෙය්දී ෙමය සංෙශෝධනයට ලක් කර ෙම් රෙට් ෙගවන්න
තිෙබන බදු පමාණය සැබෑ මට්ටමට ලබා ගැනීමට කටයුතු
කරනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි,
ෙම් දවස් 21 තුළ ශී ලංකා ෙර්ගු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම
සියයට 6කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒවා
අනිවාර්යෙයන්ම පිරිසිදු පාලනයක් තුළින් ෙවන කියාවක් ෙලස
තමයි අපට කියන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙමොකද, ජනාධිපති,
අගමැති සහ කැබිනට් මණ්ඩලය කියන අප සියලු ෙදනාම එක හා
සමාන පිරිසිදු පාලනයක් ෙගන යනවා නම් ෙවනත් පැතිවල අයට
එයින් ආදර්ශවත් මට්ටමක් ඇති ෙවන නිසා තමයි ෙමවැනි
ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් තුළින් අෙප් ආදායම අඩු
ගණෙන් රුපියල් මිලියන 7,000කින් වැඩි කර ගැනීමට අප
ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබනවා.
ඊට පසුව අපට තිෙබන තවත් පශ්නයක් තමයි, මත්පැන් සහ
බීර නිෂ්පාදකයන්ෙගන් අය කරන වාර්ෂික බද්ද. මාසයකට අවම
වශෙයන් රුපියල් මිලියන 200ක් බදු ෙලස මත්පැන් සහ බීර
නිෂ්පාදන සමාගම් විසින් ෙගවිය යුතු බව ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.
ෙමයින් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නියමිත පරිදි බදු
ෙනොෙගවමින් රජෙය් ආදායම අහිමි කළ මත්පැන් සහ බීර
නිෂ්පාදකයන් බදු දැල තුළට ඇතුළත් කර ගැනීමයි. එම නිසා
මත්පැන් සහ බීර නිෂ්පාදකයන් කිහිප ෙදෙනකුට ඒකාධිකාරයක්
බිහි වනු ඇතැයි කීම පිළිගත හැකි තත්ත්වයක් ෙනොෙව්.
නීත්යනුකූල ෙනොවන ෙලස එතෙනෝල් ආනයනය කරමින්,
නීත්යනුකූල ෙනොවන ෙලස මත්පැන් නිපදවා අයථා ෙලස වාසිය
ලබා ගන්නවා. නීත්යනුකූල ෙලස මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන
සාමාන්ය මට්ටෙම් නිෂ්පාදකයන් ආරක්ෂා කර ගැනීමටත් යම්
විධියකින් අපි කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. නැත්නම් ෙවන්ෙන්,
නීත්යනුකූල ෙනොවන මට්ටෙම් නිෂ්පාදනයකට යෑමයි. අපි ඒ
ගැනත් සලකා බලා, ඒ අයත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා විධිමත් කියා
මාර්ගයක් ගන්නවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න
කැමැතියි. ඒ තුළින් තව රුපියල් මිලියන 2,000ක් ෙද්ශීය
ආර්ථිකයට එකතු වනවා. ඒක වකශීලීව ෙවනත් පැත්තකට යන
එක නවත්වන්න තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්.
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නීත්යනුකූල ෙනොවන ෙලස එතෙනෝල් ෙගනැල්ලා දූෂිත
මට්ටමට ෙම් රෙට් ආදායම අවුරුද්දකට රුපියල් මිලියන 7,000ක්
පමණ නැති කරපු අය සම්බන්ධෙයන් දැනට විධිමත්
පරීක්ෂණයක් කර ෙගන යනවා. ඒවාට සම්බන්ධ වූ සියලු
ෙදනාටම තරාතිරමක් ෙනොබලා කටයුතු කරන ෙලසට අෙප්
ජනාධිපතිත්, අගමැතිත් මට නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. ඒ නිසා තව
සුමාන ෙදක තුනකින් සියලු ෙද්ම ෙහළිදරවු කරනවා කියන එක
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග් ෙද්වල්
කරපු ෙහොරු ඇමතිවරුන්ට සල්ලි දීලා යම් විධියකින් ඒවා යටපත්
කරනවා කියන ෙබොරු පචාර සම්පූර්ණෙයන්ම නිවැරදි කිරීමක්
ෙම් ආණ්ඩුෙව්දී මම කරනවා කියන එකත් මතක් කර ෙදන්න
කැමැතියි. දූෂිතයන් විසින් රෙට් ආර්ථිකයට ආදායමක් ලබා
ගන්න තිෙබන හැකියාව නැති කරන එක ෙලොකු අපරාධයක් බව
මා සඳහන් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් මන්තීවරු
ගණනාවක් විශාම වැටුප් සම්බන්ධෙයන් පශ්න කළා. ඒ නිසා මා
නැවත ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළ යුතුයි. [බාධා කිරීමක්] Do
you want to ask a question? රාජ්ය ෙසේවෙය් විශාමිකයන් සඳහා
ජනවාරි මාසෙය් ලබා දුන්න රුපියල් 2,500ක දීමනාව රුපියල්
3,500 දක්වා, රුපියල් 1,000කින් 2015 අෙපේල් මාසෙය් සිට වැඩි
කරනු ලබනවා. ඒ අනුව අපි ලබා දුන් විශාම වැටුප රුපියල්
3,500කින් වැඩි කිරීෙම් ෙයෝජනාව ඉටු ෙවනවා. ඒ සමඟ විශාම
වැටුප්වල පවතින විෂමතා නිරාකරණය කිරීමටත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එෙසේ කරන තුරු ෙමම රුපියල් 3,500
දීමනාව අඛණ්ඩව ලබා දීමට කටයුතු කරනවා. අෙප් වෙයෝවෘද්ධ
අය ඇහුවා, අපි ඒ ෙපොෙරොන්දුව කඩ කළාද කියලා. කිසි ෙසේත්ම ඒ
ෙපොෙරොන්දුව කඩ කරන්න අපට අවශ්ය නැහැ.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

විෂමතා ඉවත් කරන්න ෙකොච්චර කාලයක් යනවාද කියන්න
පුළුවන්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ජුනි, ජූලි මාස වන ෙකොට අවසන් කරන්න තමයි
බලාෙපොෙරොත්තුව. පැවැති ආණ්ඩුවත් ජූලි, අෙගෝස්තු මාස තුළදී
එය අවසන් කරන බව තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු 7ක්
තිස්ෙසේ තිබුණු විෂමතා අපි අනිවාර්යෙයන්ම නිවැරදි කරනවා.
අහිංසක විශාමිකයන්ට අපි කියන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා දුන්නු ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඒ ආකාරෙයන්ම ඉටු කරලා
තිෙබන බවයි. ශත පහක්වත් අඩු කරලා නැහැ. ෙපොෙරොන්දුව ඉටු
කිරීම පමණක් ෙනොව, වැටුප් විෂමතාව නිවැරදි කිරීමටත් කටයුතු
කර ෙගන යනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් මම කියන්න කැමැතියි ෙජ්යෂ්ඨ
පුරවැසියන්ටත් සහන ලැබී තිෙබන බව. ස්ථිර ආදායමක් ලබන
අවුරුදු 60ට වැඩි අයෙග් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දක්වා තැන්පතු
ෙවනුෙවන් සියයට 15ක ෙපොලියක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා.
මීට ෙපර සියයට 8, 9ක් තිබුණු ෙපොලී අනුපාතය අපි සියයට 15ක්
කළා. අපට ෙපනුණා ස්ථිර ආදායමක් ලබන ෙමවැනි අධික
පිරිසක් සිටින බව. ඒ ගැනත් අපි අනුකම්පාෙවන් බලන්න
අවශ්යයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යාංශයත්, මහ බැංකුවත්
සමඟ සකච්ඡා කළා. අෙප් ජනාධිපතිත්, අගමැතිත් ඒකට
උත්තරයක් දුන්නා. Finance companies ෙම් රෙට් ආර්ථික
කටයුතු ඉදිරියට කර ෙගන යන්න ආධාර කරනවා. දැනට මූල්ය
සමාගම් 28ක් මහ බැංකුෙව් ලියා පදිංචි කරලා තිෙබනවා. ෙමහි
පවණතාව වැඩි කර, වැඩි පමාණයක් license කරන්න අපි කටයුතු
කර ෙගන යනවා. මහ බැංකුෙවන් අවසරය දුන් finance
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companies එහි තැන්පත්කරුවන්ට දැනට සියයට 13ක, 14ක
ෙපොලියක් ෙගවනවා. එවැනි finance companiesවල තැන්පත්
කරන මුදල්වලට අපි මහ බැංකුෙවන් රැකවරණයක් ෙදනවා; ඒක
අපි ආරක්ෂා කරනවා කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න
කැමැතියි. ඒ සඳහා රජෙය් මුදල් ශත පහක් යන්ෙන් නැහැ. මහ
බැංකුෙව් විධිමත් පාලනය තුළින් ඒවා කඩා ෙනොවැෙටන මට්ටමට
කටයුතු කිරීම මහ බැංකුෙව්ත්, අෙප් ආණ්ඩුෙවත් වග කීමක් ෙලස
අපි භාර ගන්නවා. එවැනි finance companies තුළ මුදල් තැන්පත්
කිරීම මින් පසුව භය නැතුව කරන්න පුළුවන් ෙව්වා කියා මා
පාර්ථනා කරනවා. රජයට ෙම්ෙකන් ශත පහක් අය ෙවන්ෙන්
නැහැ. විධිමත් පාලනයක් තුළින් finance companies කියාත්මක
කිරීෙමන් ඒ ෙසත සියලු ෙදනාටම ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා
කරනවා. ඒ ෙයෝජනාව අෙපේල් මාසෙය් 1වැනි දා සිට කියාත්මක
කරන්න අපි නිර්ෙද්ශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට පශ්න 3, 4ක්
තිබුණා. අෙප් සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමිය කිව්වා,
ෙබෙහත් සඳහා අධික මිලක් අය කරනවා කියලා. එවැනි පශ්නයක්
තිෙබන බව සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මන්තීතුමියනි, අපි දන්නවා.
නමුත් සියලු ෙදයක්ම දින 100 වැඩසටහන තුළින් කියාත්මක
කරන්න බැහැ. අෙප් ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා විධිමත් පාලනයක් කරමින් ඕනෑ කමින් යුතුව කටයුතු
කරනවා. ඒ සඳහා ඔබතුමියෙග් දැනුවත් කිරීමත් අපට ලබා දුන්නා
නම් ෙහොඳයි. ෙබෙහත් මිල අඩු කිරීම සඳහා අප පුළුවන් තරම්
කටයුතු කර ෙගන යනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ආනයන
පතිපත්තියක් වශෙයන් දැනට US Dollar බිලියනයක් ෙබෙහත්
සඳහා වියදම් කරනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් බිලියන 131ක්. අපි
ආරාධනා කරනවා, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් ෙහෝ ෙව්වා, පිට
රටන් ෙමහි ඇවිත් ෙහෝ ෙව්වා පුළුවන් නම් ෙමවැනි ආනයන
සඳහා ආෙද්ශක නිෂ්පාදනය කරන්නය කියා. ඒ, අර Critical mass
එකක් වශෙයන්. ෙමහි ගන්න තිෙබන ෙබෙහත් ඒ ෙකොම්පැනිවල
විකුණන්න අපි අදහස් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ආනයනය කරනවා
ෙවනුවට නිෂ්පාදනය කරලා අෙප් අවශ්යතාව සපුරාලීමට තමයි
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කටයුතු කරන්ෙන්.
පවාහන ගාස්තු සහ ආනයන ගාස්තු අඩු කර තිෙබන නිසා
සිෙමන්ති මිල රුපියල් 100කින් අඩු ෙවයි කියා අප අදහස් කළා.
මම ඒ නිෂ්පාදනකරුවන්ට ඉතා කාරුණිකව කියනවා, අෙප්
ආණ්ඩුව අදහස් කෙළේ ෙමය සැබෑ ෙලස පාරිෙභෝගිකයාට ලබා
ගැනීමට හැකිවන අයුරින් කටයුතු කරන්න. සිෙමන්ති ෙතොග
තිෙබන නිසා අඩු වීමක් සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියා ඔවුන් අපව
දැනුවත් කර තිෙබනවා. ෙම් අය තමන්ෙග් මිල මට්ටම තව
සුමානයකින් පාරිෙභෝගික ආරක්ෂක අධිකාරියට ලබා දුන්ෙන්
නැතිනම්, එම අධිකාරිය විසින් එවැනි අයව raid කරලා දැනට
තිෙබන බද්දට වැඩිය සියයට, ෙදසීයක බද්දක් අය කරන්න
කටයුතු කරනවා කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්නට
කැමැතියි. අපි උත්සාහ කරන්ෙන් කාෙග්වත් සාක්කුවකට සල්ලි
එකතු කිරීමට ෙනොෙවයි. අහිංසක ජනතාවෙග් සාක්කුවලට ඒ
සල්ලි ලබා දී ඉතිරි කිරීමක් තමයි කරන්න හදන්ෙන්. අපි ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා කියාත්මක කරලා ෙවනස් කරන පතිපත්ති
අනුගමනය කරන්ෙන් නැහැ. මීට ෙපර ආණ්ඩුව අවුරුදු 10ක්
තිස්ෙසේ කළ ෙසල්ලම් ජනවාරි 09 වැනිදා අවසන් වුණා. එම නිසා
පිරිසිදු පාලනයකට අප රෙට් සුළු සහ මධ්යම පරිමාණෙය්
ව්යාපාරිකයන් එකතු ෙවන්න කියන කාරුණික ආරාධනාව මම
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉදිරිපත් කරනවා.
සහල් සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කළා.
ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා සංසන්දනය කරන්න හැදුවා,
සියයට සියයක ෙද්ශීය නිෂ්පාදනයක් සහ සියයට 10ක 11ක
නිෂ්පාදනය කිරීමක් සම්බන්ධෙයන්. අෙප් මහ ඇමති හරින්
පනාන්දු මැතිතුමාත් සමඟ එදා පැවැති විවාදෙය් ෙතොරතුරු අනුව
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තමයි මම කියන්ෙන්. සියයට 11ක් නිෂ්පාදනය කරලා, සියයට
89ක් සියයට 90ක් ෙම් රටට ආනයනය කරනෙකොට ඒ තුළින්
පාරිෙභෝගිකයා ෙවත අනිසි බරක් පැටවීමට අපට කිසිෙසේත්ම
අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එක පැත්තකින් අපව දිරි ගැන්වීමක්
කර තිෙබනවා, සීනි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න. උක් වගාව වැඩි
කරලා මීට වඩා ෙකොම්පැනි විවෘත කරන්න පසු ගිය සුමානෙය්
කථා කර තිෙබනවා. ෙචෙකොස්ෙලොවැකියාෙවන් ෙකොම්පැනියක්
ඇවිත් තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. ඒ
සම්බන්ධව අගය කරනවා. ඒ තිෙබන වියදමත් අඩු කර ෙම් රෙට්
ආෙයෝජන කරන්න අප ආරාධනා කර තිෙබනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Lakshman Senewiratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලිනය 36ක් වැඩියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ලක්ෂ්මන්
ෙසෙනවිරත්න
හිටපු
ඇමතිතුමනි,
ඒ
ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් අප එය
සම්පූර්ණෙයන්ම තරගකාරී තත්ත්වයකට දමලා තඹ ශතයක්
ෙදන්ෙන් නැතිව ඒෙගොල්ලන්ෙග් ආෙයෝජන තුළින් ෙම් රෙට් උක්
වගා කිරීම වැඩි කරනවා මිසක්, එවැනි ආකාරෙය් ෙකොම්පැනි ෙම්
රෙට් යළිත් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැයි කියා අප විශ්වාස කරනවා. අපි
අගය කරනවා, ඔබතුමන්ලා ඒ මාර්ගෙය් ෙගන ෙගොස් තිබුණු එක
ගැන. ඒ යන වියදම අපි නිවැරැදි කරලා ආෙයෝජනය කරන්න
කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ෙනොෙයක් ආකාරෙය්
ලාංකික ෙකොම්පැනිත් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ අයට උදව්
කරනවා. උක් වගාව ෙවනුෙවන් ෙගවන මිල කිසිෙසේත්ම අඩු
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි එය guarantee කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට්
සීනි නිෂ්පාදනය කළාම සියයට 40කට වැඩි වුෙණොත් වී වලට බදු
අය කළා වාෙග්ම නැවත එය ආරක්ෂා කරන බද්ද පනවන්න අපි
කටයුතු කරනවා. අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු
කරන්න. දියුණු කරන්ෙන් සියයට සියයක් තුළ ගමන් මිසක් ඒවාට
බාධාවන්ට ඉඩ ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ කියා අපි වග කීමකින්
කියනවා. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කෘෂි කර්මාන්තෙයන්
යැපිලා ඒ පෙද්ශෙයන් ආ නිසා අපට මීට වඩා ෙහොඳ උදාහරණයක්
ලබා ගැනීමට අවශ්ය ෙවනවාද? අපට වග කීමකින් යුතුව කටයුතු
කිරීමටයි අවශ්ය වන්ෙන්.
ඊළඟට ලක් සෙතොස ගනිමු. ෙමෙතක් ෙචෝදනා කරන ලද
සියලු ෙදනාටම ෙහළිදරවු කරනවා, මීට මාස 3, 4කට කලින් හදිසි
හාල් ආනයනය කරන්න කියා ලංකා බැංකුවත්, මහජන බැංකුවත්
රුපියල් මිලියන 7,500ක් ලක් සෙතොසට දීලා තිබුණු බව. ෙම් හාල්
ටික ආනයනය කළා. ෙම්වා අධික මිලකට බංග්ලාෙද්ශෙයන්
තමයි ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්. තවමත් අධික මිලකට ඒ සහල්
පමාණය ෙම් රටට එනවා. අවසානෙය්දී, රුපියල් මිලියන 7,500ක්
දීලා කිෙලෝව රුපියල් 70ට 80ට ෙගනැවිත් තිෙබන හාල් රුපියල්
40ට විකුණන්නට ගිහිල්ලා රුපියල් මිලියන 3,800ක අලාභයක්
ලබලා තිෙබනවා. ඉතිරි සල්ලිවලිනුත් ඒ අය ෙවනත් ෙද්වල්
ආනයනය කර තිෙබනවා.
අපි ෙම් ආණ්ඩුව භාර ගන්න ෙකොට, ලක් සෙතොස මිලියන
4,900ක අලාභයක් සහිතව -negative balance sheet එකක්
සහිතව- තමයි භාර ගන්න ෙවලා තිබුෙණ්. ෙමෙතක් දුරට සද්ද
කරලා, "ෙමන්න, සෙතොස නැති කරපු අය" කියලා කියපු අය
නැවත අපට ෙම් ආයතනය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් රෙට් මුදල්
කුණු ෙකොල්ලයට පාවිච්චි කරලා ෙම් ආයතනය නැති කරලායි.
අපි සියලුම මන්තීවරුන්ට විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරන්නම්. එතෙකොට දැන ගන්න පුළුවන්, ෙමොන වාෙග්
දූෂණයක්ද ෙගන ගිහිල්ලා තිබුෙණ් කියන එක. මම කාරුණිකව
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලනවා, අපිත් එක්ක එකතු ෙවන්න කියා.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

ඕනෑම ෙවලාවක මුදල් අමාත්යාංශය විවෘතයි. අපි කියන ෙද්
සාක්ෂාත් කරන්න, ඔබත් ඒ ෙකොමිටියට ඇතුළත් ෙවලා කටයුතු
කරන්න කියලා මම කාරුණිකව විවෘත ආරාධනාවක් කරනවා.
අපට අවශ්ය වන්ෙන් විවෘත පාලනයක්.
රෙට් ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙතොරතුරු ලබා ගැනීෙම් හැකියාව
ඇති කරන්න ඕනෑය කියා එදා අපි කිව්වාම ඔබතුමන්ලා තමයි ඒක
නැති කෙළේ. අපි ඒ නීති එන තාක් කල් අෙප් අමාත්යාංශය විවෘත
කරනවා. අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුනුත් ඉතා උනන්දුෙවන්
ෙම් සම්බන්ධව කරන දිරිමත් කිරීම අපි අගය කරනවා.
මනුෂ්යයන්ට වැරෙදන්න ඉඩ තිෙබනවා. නමුත් සියලු ෙදනාම
එක්සත් වුෙණොත් ඒ පශ්නත් නැති ෙවනවා කියන විශ්වාසය තමයි
මම අනුගමනය කරන්ෙන්.
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ සම්බන්ධෙයන් යමක් කියන්න ඕනෑ.
අපට තවම ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් සියයට තුනකට විතර තමයි
රෙට් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනවලින් සියයට 95ක්
විතර භාරව තිෙබන්ෙන් කියලා. සියයට 95ක, 96ක පිරිසකට
සියයට 3ක් තමයි ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ අයිතිය තිෙබන්ෙන්.
අතිවිශිෂ්ට ජයගහණයක් කරපු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
ජනාධිපති ධුරය සම්බන්ධෙයන් සහ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්
ආණ්ඩුව සම්බන්ධෙයන් ෙම් අය පශ්නයක් ඇති කරන්න හදනවා,
"ෙම් යන ගමන වැරැදියි, ඒ නිසා පශ්නයක් ඇති කරන්න ඕනෑය"
කියා. අපි කියනවා, "වැරැදි විධියට කටයුතු කරන හතර, පස්, හය
ෙදෙනකුට ෙම් රෙට් ආර්ථිකයත් එක්ක ෙසල්ලම් කරන්න අපි ඉඩ
ෙදන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් පසු කියාව අනුව එතැන තිබුණු cases
ෙගනැල්ලා ඒවා compound කරලා නැති කරපු අය බැරි ෙවලාවත්
ඕනෑකමින් රෙට් ආර්ථිකය කඩා වට්ටන්න හදනවා නම් අපි
ෙහළිදරවු කරලා ජනතාවට ෙපන්වන්නම්, ෙම් අය pump හා
dump කියාව ඇති කරනවාය" කියා.
අපි අගය කරනවා, වර්තමාන සභාපති තිලක් කරුණාරත්න
හිටපු මන්තීතුමා ෙම් ආයතනය ඉදිරියට ෙගන ෙගොස්, පිරිසිදු
පාලනයක් ඇති කරන්න කටයුතු කරන එක ගැන. අපි විශ්වාස
කරනවා, සුළු පිරිසක් ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ වට්ටන්න හදනවා
කියා. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළ ඕනෑකමින් වට්ටන්න හදනවා නම්,
අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් එවැනි කියාවක් කරන අයට සමාවක්
නැතුව කියාත්මක ෙවන්නත් බැඳී සිටිනවා කියන එක අපි ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි. මම ෙම් කියන්ෙන්, ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරන්න හදන අහිංසක පුද්ගලයන්
ගැන හිතලායි. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්න අපට උදව් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] There will be no
interference at all. We would appreciate if any of you can
help us. අපි 1000ccවලට වඩා වැඩි-

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.
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(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

මම ඒකට එන්නම්.
ආනයනය කරන වාහන සම්බන්ධෙයන් අෙප් කැබිනට්
මණ්ඩලය තීරණයක් ගත්තා. කවදාවත් කාර් එකක් ගන්න
අවස්ථාවක් ෙනොතිබුණු අෙප් අහිංසක මිනිසුන්ට ඒ අවස්ථාව ඇති
කරන්න තමයි, 1000ccට වඩා අඩු වාහන වැඩිෙයන් ආනයනය
කරන්න අපි තීරණය කෙළේ. මම ෙමතැනදී නිදසුනක් හැටියට
කියනවා, සියයට 25කට, 30කට ෙම්ෙකන් ඒ වාසිය භුක්ති
විඳින්න අවස්ථාවක් ලැෙබනවා කියා. වාහන ආනයනය කරන
තුන්-හතර ෙදෙනක් ඊෙය් මා දැනුවත් කළා. මම ඒ ෙකොම්පැනිෙය්
නම කියන්ෙන් නැහැ. ඔවුන් කරන කියාව නම් අසාධාරණයි.
රුපියල් ලක්ෂ 14ක් ෙගවන්න තිබුණු කාර් එකකට ෙම් අය වැයට
පස්ෙසේ රුපියල් 238,000ක් ඉතුරු ෙවනවා. ඒ රුපියල් 238,000 ඒ
ෙකොම්පැනිෙයන් වාහන ඇණවුම් කරන්න දීපු ඒ අහිංසක
පාරිෙභෝගිකයාට ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒෙකන් රුපියල් 20,000යි
අඩු කර තිෙබන්ෙන්. මම ඒ අයත් සමඟ සාකච්ඡා කරන්නම්.
මම ඒ ෙකොම්පැනියට කියනවා, "ෙම් වරපසාදය ඒ අහිංසක
පාරිෙභෝගිකයාට ලබා දුන්ෙන් නැත්නම් පාරිෙභෝගික ආරක්ෂක
අධිකාරිය තුළින් කියාත්මක ෙවන්න සිදු ෙවනවා" කියා. අපි
ඇවිල්ලා සිටින්ෙන්, ව්යාපාරික ෙලෝකයට යම් විධියක අත්
උදව්වක් දීලා ඉදිරියට තල්ලු කරන්නයි. ෙම් අවුරුදු 10, 11 තුළ
ආර්ථිකය කඩා වැට්ටුවා. ව්යාපාරිකයන්ට සියයට 25ක්, 30ක්
ෙකොමිස් වශෙයන් ෙගවන්න තිබුණා. මින් පසුව ශත පහක්
ෙගවන්ෙන් නැති නිසා ඒ වරපසාදය -ඒ මුදල- පාවිච්චි කරන්න
තමන්ෙග් සුළු, මධ්යම හා මහා පරිමාණ කර්මාන්තය දියුණු
කරන්න. ෙමවැනි ෙද්වල් වුෙණොත් ඒ අයට විරුද්ධව තදින්
කටයුතු කරන්න තමයි ෙවන්ෙන්. මම අගය කරනවා,
පාරිෙභෝගිකයන් අපට කථා කර ෙම් විධියට කටයුතු කිරීම
සම්බන්ධෙයන්.
අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා ෙපෞද්ගලික අංශය ගැන පශ්නයක්
ඇහුවා. ශම බල කාෙයන් සියයට 88ක් ඉන්ෙන් ෙපෞද්ගලික
අංශෙය්. අපි නිර්ෙද්ශ කරලා, ඒ අදාළ ආයතනවලට ෙයොමු කර
තිෙබනවා, කරුණාකර රුපියල් 2,500කින් පඩි වැඩි කරන්න
කියා. ෙම් රෙට් වැදගත්ම සාධකය ෙපෞද්ගලික අංශය සතුවයි
තිෙබන්ෙන්. ඒ, මනුෂ්ය ශම සම්පත. ෙකොම්පැනි සහ වාණිජ
මණ්ඩල සියයට 75කට වැඩිය ෙම් ගැන ඕනෑකමින් හිතලා, ඒ
මුදල ෙගවන්න එකතු ෙවලා තිෙබනවාය කියන කාරණය මට
සතුටින් කියන්න පුළුවන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අර්ථසාධක අරමුදෙල් සියයට ෙදෙක් දායකත්වය, -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

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

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, කියන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කිරීමක්
කරනවා නම් ෙහොඳයි.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. SPEAKER took the Chair.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රුපියල් 2,500කින් පඩි වැඩි කරලා ෙදන්න කියලා ඉල්ලීම
කරලා තිබුණාම ඒකට ෙකොම්පැනි සහ වාණිජ මණ්ඩල සියයට
75ක් උදවු කරලා තිෙබනවා. ඒක මා අගය කරනවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙද්ශපාලනය කරන්න අවශ්ය නැහැ. අප
ආණ්ඩුවක් වශෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. චන්දසිරි ගජදීර
මන්තීතුමා ඇහුවා, ගිය ආණ්ඩුව තුළ සියයට ෙදකකින් අර්ථ
සාධක අරමුදල වැඩි කරලා තිෙබනවාය කියන කාරණය
සම්බන්ධෙයන්. ඒක කිසිෙසේත්ම අඩු කරලා නැහැ. කරුණාකර ඒ
ආකාරෙයන්ම එය කියාත්මක කරන්න කියලා අප ඒ අයට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරලා ෙදන්න කැමැතියි. අප ෙමතැනට
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් සූරා කන්න ෙනොෙවයි. අහිංසක ජනතාවට
තඹ සතයක් ලැබිලා තිෙබනවා නම් ඒක තවත් සුරක්ෂිත කරන්න
තමයි අප බලයට පත් ෙවලා ඉන්ෙන් කියන කාරණය මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සතුටින් පකාශ කරන්න කැමැතියි. ෙම්කයි ෙවනස.
ගිය වර අය වැෙයන් ෙම් ෙවනුෙවන් සත පහක් ෙවන් කරලා
තිබුෙණ් නැහැ. ෙවන් කරලා තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල් දීලා, අනවශ්ය,
පම්ෙපෝරි ගහන ෙද්වල් තමයි අප අඩු කරලා තිෙබන්ෙන්. සමහරු
කියනවා, ෙම් ෙකොත්තමල්ලි ආර්ථිකයක්ලු, අර ආර්ථිකයක්ලු, ෙම්
ආර්ථිකයක්ලු කියලා. මම ඒ සම්බන්ධෙයන් කනගාටු වනවා.
එෙහම හිතපු මන්තීවරු ෙම් පැත්ෙත් ඇමතිවරු වශෙයන් හිටියා.
මම එතුමන්ලාෙගන් අහනවා, ඇයි ඒ කාලෙය් ෙකොත්තමල්ලි මිල
අඩු කෙළේ නැත්ෙත්; සීනි මිල අඩු කෙළේ නැත්ෙත්; සැමන් මිල අඩු
කෙළේ නැත්ෙත්; ෙතල් මිල රුපියල් 60කින් අඩු කෙළේ නැත්ෙත්;
භූමිෙතල් මිල රුපියල් 59ට අඩු කෙළේ නැත්ෙත් කියලා. ඔවුන්
ෙවනත් සුන්දර ෙලෝකයක හිටිෙය්. රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කවදාවත්
පරාජය කරන්න බැහැයි කියලා එතුමන්ලා හිතුවා. ෙමන්න ෙම්ක
තමයි තිෙබන ෙවනස. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අදක්ෂතාව,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා පමුඛ අෙප් ආණ්ඩුෙව් දක්ෂතාවෙයන් මනින්න එපාය
කියන කාරණය මා නැවත ෙම් අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා. දවස්
සියෙයන් ෙම් වැඩ ෙකොටස කරන එක ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්.
අවුරුද්දක්, ඊට පස්ෙසේ ජනතා වරම තුළින් පජාතන්තවාදීව
ඉදිරියට කටයුතු කිරීම තමයි අප ෙම් අවස්ථාෙව්දී බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් කියන කාරණය මතක තියා ගන්න අවශ්යයි.
මා දූෂණය ගැන නැවත මතක් කරන්න ඕනෑ නැහැ. නමුත්
සමහර අය කරපු කියා ගැන මතක් කිරීමක් කරන්න අපට අවශ්යයි.
නිහාල් අමරෙසේකර මැතිතුමා අවුරුදු ෙදක තුනකට ඉස්ෙසල්ලා
ෙහජින් සූදුව සම්බන්ධෙයන් එවකට හිටපු නීතිපතිට ලියුමක්
ෙයොමු කරලා තිබුණා, "කරුණාකරලා අපට ෙම් ෙහජින් සූදුව
සම්බන්ධෙයන් කියන්න. අඩු ගණෙන් ෙමයින් රුපියල් ෙකෝටි
16,800ක් විතර නැති ෙවනවා. ෙම්ෙගොල්ලන් ඉදිරිෙය්දී
arbitrationවලට යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලාෙග්
ස්ථාවරය ෙමොකක්ද?" කියලා පැහැදිලි කරන්න කියලා. එවකට
හිටපු නීතිපති ෙමොහාන් පීරිස් උසාවිය දැනුවත් කරලා තිබුණා,
"ඔව්. අප එය අගය කරනවා. අප ඉදිරිපත් කරපු ෙම් නීතිමය
කටයුත්ත සම්බන්ධෙයන් සත පහක් නැති ෙවන්න ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ"යි කියලා. නමුත් අන්තිමට ෙමොකද වුෙණ්? අද Deutsche
Bank එෙක් රුපියල් මිලියන 2,500ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා.
Standard Chartered Bank එෙක් රුපියල් ෙකෝටි 800ක් නැති
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් කියපු ෙමොහාන් පීරිස් ගැන -ෙම් වාෙග්
ෙපෞද්ගලික චරිත ගැන- ගිය සුමානෙය් ෙලොකුවට සද්ද කරලා
කථා කළ අය, ෙමතැන විත්තිකරුට එක් වතාවක් ෙපනී සිටිනවා;
ඊට පස්ෙසේ ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් තව වතාවක් කථා කරනවා. එදා
ජනාධිපතිතුමාත්, අගමැතිතුමාත් කිව්ව ඒ ෙපෞද්ගලික හැසිරීම
තමයි අපි එතැනදී ෙපන්නුෙව්. මම ෙම් කාරණය කිව්ෙව්, ෙම්
ෙමොහාන් පීරිස් කියන්ෙන් ෙබොෙහොම සුදන චරිතයක් කියලා එදා
ආණ්ඩුව ෙපන්වන්න හැදුව නිසායි.
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අද ෙතල් මිල රුපියල් 35කින්, රුපියල් 40කින් වැඩි ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෙදෙදෙනකු නිසායි. එක් ෙකෙනකු තමයි, අජිත්
නිවාඩ් කබ්රාල්. අනික් ෙකනා තමයි, ෙම් ෙමොහාන් පීරිස්. අපි ෙම්
ෙතොරතුරු ෙහළිදරවු කරන්නම්. ෙමන්න ෙම් වාෙග් අය නිසා
තමයි රටක ආණ්ඩුව කඩා වැෙටන්න ඉඩ තිෙබන්ෙන්. අෙප්
ආණ්ඩුවට තිෙබන පශ්නය තමයි, ෙම් කරපු පව් අපටත් ඇදෙගන
යන්න සිදු වීම. නමුත් අප ෙම් අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ෙහළිදරවු
කරනවා. ෙමන්න කරපු අපරාධය, ෙමන්න ෙම් පුද්ගලයින් තමයි
ෙම්වා කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන් කියන එක පිළිබඳව අඩු
ගණෙන් ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සහ
පසිද්ධ කිරීම අෙප් යුතුකමක් ෙලස සලකා අප කටයුතු කර ෙගන
යනවා. අප ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. තව සුමාන තුන හතරකින් එය ෙහළිදරවු කරනවා.
ෙමතැන ඉන්න මන්තීවරු අෙපන් අහනවා, "ෙම් අපරාධ කරපු
පව්කාරයින් ෙහළිදරවු කරන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමොකද?" කියලා.
මතක තියා ගන්න, අප තවම දවස් 28ක ආණ්ඩුවක් බව.
අවුරුදු 11ක් තිස්ෙසේ කරපු අපරාධ සම්බන්ධෙයන් ෙතොරතුරු
ඉදිරිපත් ෙවන්න ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු files ඔක්ෙකොම ෙගනගිහින්
තිෙබනවා. තවමත් කාර් 2,800ක් එළිෙය් තිෙබනවා. ෙර්ගුෙවන්
ගන්න වාහන ලියා පදිංචි කරන්ෙන් නැතිව ෙවනත් තැන්වල
තිෙබනවා. ෙම්වා කියන්න කියන්න අප ලජ්ජාසහගත වනවා
විතරයි. මා ෙම් අවස්ථාෙව් නම් ෙහළිදරවු කරන්ෙන් නැත්ෙත් අප
ඔබතුමන්ලා වාෙග් වල්මත් පාලනයක් කරන්ෙන් නැති නිසායි.
අධිකරණයක් තිෙබනවා. ෙපොලීසියක් තිෙබනවා. නිසි
පරීක්ෂණයක් කරනවා. ෙමන්න ෙම් අය තමයි ෙම් අපරාධ කරලා
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය නිසි ෙවලාවට ෙපන්වන්න කියා
කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකර අපට උදවු කරන්න. ෙම් වාෙග්
ෙබොරුවට පශ්න කරලා ඔබතුමන්ලා ඒවාට අභිෙයෝග කෙළොත්
අපට ෙවන්ෙන් "ඔව්. ෙමන්න ෙම්ෙගොල්ලන් තමයි ෙම් අපරාධ
කරලා තිෙබන්ෙන්" කියන එක ෙපන්වන්නයි. අපි ඒවා
නිසියාකාරව, හරි ෙවලාවට ෙහළිදරවු කරනවා කියන එක මතක්
කරන්න අවශ්යයි.
ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවලිය ඉදිරිපත් කරද්දී අපි කිව්වා,
ශීලන්කන් ගුවන් සමාගමත්, මිහින් ලංකා ගුවන් සමාගමත්
ඒකාබද්ධ කරනවා කියලා. ෙමතැන ඉන්න අයෙගන් එක්
ෙකෙනක්, ෙදෙදෙනක් ඒ ගැන ෙවනත් පකාශ කරලා තිබුණා.
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනාව අනුව ඒ ආයතන
ෙදක ඒකාබද්ධ කරලා, අපි නාස්තිය නැති කරනවා. ඒකට ෙවනත්
අර්ථකථනයක් ෙදන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ඒ ආයතන ෙදක
ඒකාබද්ධ කළාට පසුව ඒ මඟින් ලාභ ලැබීම ඒ අදාළ
ඇමතිවරයාට අදාළයි. බැරි ෙවලාවත් ඒ ආයතනය පවත්වා ෙගන
යන්න බැරි වුෙණොත්, ඒ නිලධාරි මණ්ඩලෙය් ෙවනසක් ඇති
කරන්න අවශ්යයි. ෙමොකද, යම් යම් අය තවම එම තැන්වලම
ඉන්නවා. එම වයින්ම අලුත් ෙබෝතල්වලට දමලා කටයුතු කරමින්
යන ගමනක් ෙපෙනන්න තිෙබනවා. අපි ඉතාමත් ඕනෑකමින් ඒ
අදාළ ඇමතිවරයාට කියනවා, දූෂණය ඇති කරන්න ඉඩ ෙදන්න
බැරි බව. ඒ වැරදි කරන නිලධාරින් සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස්
කරන්න අවශ්යයි. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනෙය් ඉහළ
නිලධාරියාෙග් ඉඳලා පහළ නිලධාරියා දක්වා ඕනෑම තැනක වැරදි
සිදු ෙවනවා නම්, ඒවා නිවැරදි කරන ෙලස මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ
අදාළ ඇමතිවරයාට නිර්ෙද්ශ කරනවා. ජනාධිපතිතුමාත්,
අගමැතිතුමාත් මීට ටික ෙවලාවටකට ඉස්සර මට ෙම් බව කිව්වා.
ෙමොකද, රුපියල් ෙකෝටි 3,200ක අලාභයක් ඉදිරියට ෙගන යනවා
කියන්ෙන්, ෙහණ ගහන අපරාධයක්. එහි බලපෑම ඇති වන්ෙන්
බදු ෙගවන අහිංසක ජනතාවටයි. ඒ නිසා ෙවනත් අර්ථකථන
ෙදන්න අවශ්ය නැහැ. ඒක තමයි රජෙය් පතිපත්තිය. ඒක අපි ඒ
ආකාරෙයන්ම කියාත්මක කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, තව විනාඩි ෙදක තුනකින් කථාව අවසන්
කරන්න.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මට තව මිනිත්තු පහක් ලබා ගන්න
පුළුවන්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

736

තිෙබනවා. ඊෙය් ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා සභාව කල් තබන
අවස්ථෙව් ෙයෝජනාව වශෙයන් ඉදිරිපත් කෙළේ, අපි පාග්ධන
වියදම් කපා හැරලා පුනරාවර්තන වියදමට එකතු කර තිෙබනවා
කියලා. ඒවා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් කරපු ෙද්වල්. අපි ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් විනයක් ඇතුව
කටයුතු කරනවා. අපි පාග්ධන වියදම වශෙයන් අඩු කරලා
තිෙබන්ෙන්, පම්ෙපෝරියට තිබුණු නාස්තිකාර වියදම් මිසක්
ෙවනත් ඒවා ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය වන්ෙන් රට හදන්නයි.
ජනතාව විශ්වාස කරලා තිෙබනවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග්ත් ආණ්ඩුව
තුළින් අලුත් ආශ්වාදයක් ඇතුව ඉදිරියට ගමන් කරන්න පුළුවන්
කියලා. අපට අවශ්ය වන්ෙන් ඔබ සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගයයි.
ෙම්ක ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ පමණක් ෙනොෙවයි. ඩිලාන්
ෙපෙර්රා මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් මීට ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන
යන්න අවශ්යයි. විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරනවා.
පිරිසිදු පාලනයක් ෙගෙනනවා. යහ පාලනයක් ෙගෙනනවා. ෙම්
ඔක්ෙකෝම දවස් සියෙයන් කරනවා වාෙග්ම ඊටත් එහාට ඒවා
කියාත්මක කරන්නට අපි සියලු ෙදනාම බැඳී සිටිනවා.

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Oneworld එක සම්බන්ධෙයන් වියදම් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු කරලා තිෙබන ආකාරය ගැන අපට දුකයි.
ඒ අය අපට කථා කරලා කිව්ෙව්, අපට ෙගව්ෙව් රුපියල් මිලියන
9යි කියලා. නමුත් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස් ආයතනය රුපියල්
මිලියන 29ක වියදමක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් එක ෙපොඩි
ෙදයක් ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 20ක් -රුපියල් ලක්ෂ 200ක්නැති කරලා තිෙබන බවක් තමයි අපට ෙපන්වලා තිෙබන්ෙන්. මම
ෙම් වාර්තාව හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත*
කරනවා.
අපි ෙම්වා දැන ගන්න අවශ්යයි. ඔෙර්න්ජ් ආයතනය තමයි ඒ
කටයුත්ත කෙළේ. ඒ අහිංසකයින්ට ඒ සම්පූර්ණ කටයුත්තටම
රුපියල් මිලියන 9යි ෙගව්ෙව්. නමුත් ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්
ආයතනෙයන් ෙම්කට රුපියල් මිලියන 29ක් ෙගව්වාය කියා
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා කියන කාරණය අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙහළිදරවු කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි පාරවල්
සම්බන්ධෙයනුත් තිෙබන තත්ත්වය. දවස් තුනකට ඉස්සර ෙවලා
චීන ෙකොම්පැනියට සල්ලි -ඒ ණය මුදල- ලැෙබනවා. පාරවල්
හදන්න ණය - රුපියල් මිලියන 500ක් - හම්බ ෙවනවා. ඒ
පාරවල්වලට යන වියදම අනුව කිෙලෝමීටර් 63කට යම් විධියකින්
එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් මිලියන 100ක් අය කරනවා. ඒකම
sub contract කරනවා, ලාංකික ෙකොම්පැනියකට. මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී නම් ෙහළිදරවු කරන්ෙන් නැහැ, ඒ අය
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය කටයුතු කරන්න අවශ්ය නම් ඒ සඳහා ඒක
බාධාවක් ෙවන නිසා. රුපියල් මිලියන 66ක් ෙගවනවා. කලින්
ෙකොම්පැනිය එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් මිලියන 34ක් වැඩිපුර
අය කරනවා. කාෙග් සාක්කුවටද ෙම් සල්ලි යන්ෙන්?
"ඇයි, ෙම් පාග්ධන වියදම අඩු කෙළේ?" කියලා අෙපන් පශ්න
කරනවා. අපි රුපියල් ෙකෝටි 18,700ක් අඩු කෙළේ, ෙමන්න ෙම්
වාෙග් වියදම් නැති කරන්නයි. ශීලන්කන් එයාර්ලයින්ස්
ආයතනෙය් රුපියල් ෙකෝටි 13,200ක්, දැයට කිරුළ ව්යාපෘතිෙය්
රුපියල් ෙකෝටි 3,000ක් ඉතුරු කරලා තමයි රුපියල් ෙකෝටි
18,700ක් අඩු කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි විනයක් ඇතුව, ජනතාවට
ෙසතක් සලසන්න පුළුවන් විධියට පාග්ධන වියදම් අඩු කරලා

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ෙමන්න, වියදම සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය. අපි දන්නා
ආකාරයට උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය සඳහා ෙකොටස් පහකට රුපියල්
ෙකෝටි 25,480ක් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිෙබනවා. ඒ චීන
ෙකොම්පැණියම ඇවිල්ලා අපට කථා කරලා තිෙබනවා. මට විතරක්
ෙනොෙවයි, අෙප් කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාටත් කථා කරලා
තිෙබනවා. තවත් රුපියල් ෙකෝටි 6,000ක් අඩුෙවන් ෙමය කරන්න
පුළුවන් ෙවයි කියලා තිෙබනවා. කාෙග් සාක්කුවලටද ෙම් සල්ලි
ටික යන්ෙන්? ෙමන්න ෙම්වා නිසා තමයි යම් විධියකින් බාධාවක්
ඇති වන්ෙන්. අපි යාපනය දක්වා උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
කටයුතු කර ෙගන යනවා. ඒ ගැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. නමුත්
ඒ කරන ෙකොට බදු ෙගවන අහිංසක ජනතාවෙග් සල්ලි අපි
පාවිච්චි කරන්න අවශ්ය වන්ෙන්, හැම තඹ ශතයකින්ම ජනතාවට
වරපසාදයක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් ආකාරයටයි. එෙහම නැතුව
එක් ෙකෙනකුෙග්, ෙදෙදෙනකුෙග් සාක්කුවට සල්ලි යන
ආකාරයට ෙනොෙවයි අපි කටයුතු කළ යුත්ෙත් කියන කාරණයත්
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
මෙග් කථාවට ෙවලාවත් හරස් ෙවලා තිෙබනවා. මට
ෙපෙනන විධියට මහ බැංකුෙව් රුපියල් ෙකෝටි 8,000ක් විතර ෙම්
මාස හය, හත තුළ වියදම් කරලා තිෙබනවා. Greece Bondsවල
රුපියල් මිලියන 3,500ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් විෙද්ශ
අමාත්යාංශයක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ අය විශ්වාස කරන්ෙන් නැතිව
එක මන්තීවරයකුෙග් ෙදන්ෙනකුෙග් ඕනෑකමට රුපියල් මිලියන
1,300ක් public relations company එකකට, කිසිම අනුමැතියක්
නැතිව වියදම් කරලා තිෙබනවා. ෙඩොමිනික් ස්ටවුස් ඛාන් කියන
පුද්ගලයාෙග් චරිතය පිළිබඳව, IMF එෙක් ෙවොෂිංටන්වල සිදු වුණ
ෙද්වල් පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව් ෙහළිදරවු කරන්න අවශ්ය නැහැ.
ෙම් අයට රුපියල් මිලියන 750ක් ෙගවන්න නිෙයෝග කරලා
තිබුණත් අපි ඒක නවත්වලා තිෙබනවා. ඒත් එයින් රුපියල්
මිලියන 250ක් ෙගවලා තිෙබනවා.
ඒ නාස්තිය වාෙග්ම, එතෙනෝල් ආනයනය කිරීෙම්දී ෙම්
අවුරුද්ද තුළ රුපියල් මිලියන 7,200ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා.
හම්බන්ෙතොට වරායට රුපියල් ෙකෝටි 8,200ක් වියදම් කරලා
තිෙබනවා. නමුත් value addition එක අනුව තිෙබන නිල අගය
රුපියල් මිලියන 300යි. ආදායම රුපියල් මිලියන 5,400ක්
කිව්වාට, value addition එක රුපියල් මිලියන 300යි. දැන් එහි
ෙදවැනි අදියරටත් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. එහි වියදම රුපියල්
ෙකෝටි 8,900යි. දැනට එයින් සියයට 35ක් වියදම් කරලා අවසන්.
පළමුවැනි අදියෙරන් තඹ සතයක් ලැෙබන්ෙන් නැති තත්ත්තවක්
තිබියදී ෙදවැනි අදියරටත් වියදම් කිරීම අපරාධ වියදමක් කියලා
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මම හිතන හැටියට අෙප් කථානායකතුමා වුණත් ෙම් අවස්ථාෙව්
එකඟ ෙව්වි. ෙම් හරහා ඉදිරිෙය්දී අෙප් වරාය ක්ෙෂේතය දියුණු
කරන්න පුළුවන් නම් කමක් නැහැ. අපි ඒ පළමුවැනි අදියර දියුණු
කරලා ඒ තුළින් ඉදිරියට යන්නට හැකි නම් ෙදවැනි අදියෙර්
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා කියලායි මම හිතන්ෙන්.
ගරු අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාත් මමත් ඊෙය් ශී ලංකා වරාය
අධිකාරිෙය් ෙසේවක පිරිස හමු වුණා. අවුරුදු තුෙනන් තුනට
සාමූහික වග කීමකින් - Collective Agreement - පඩි වැඩි කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. ඊෙය් සාකච්ඡාව
අනුව, රුපියල් මිලියන 2,500ක් ලාභයක් එකතු කරන්න අපි
අනිවාර්යෙයන්ම බැඳී සිටිනවා. එය අඩු කරන්නට කිසි ෙසේත්ම
අපට අවශ්යතාවක් තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් අපි ෙපන්වලා දුන්ෙන්
රුපියල් මිලියන 400ක අලාභයක් තිෙබනවා කියන එකයි. දැන්
JCT එෙකන් නැව් ටික චීන වරායට යනවා. ඒ නිසා ආදායම
තවත් අඩු ෙවනවා. ෙම් රුපියල් මිලියන 2,500 එකතු වුෙණොත්
සහ එන අවුරුද්ෙද් සහ ඊළඟ අවුරුද්ෙද් හම්බන්ෙතොට වරායට
රුපියල් මිලියන 5,900කුත් ෙගවන්න පටන් ගත්තාට පස්ෙසේ,
ෙකොයි ආකාරෙයන්ද අෙප් ෙකොළඹ වරාය ලාභදායීව ෙගන යන්න
පුළුවන් වන්ෙන්?
ඵලදායිතාව වැඩි කරලා, දූෂණය නැති කරලා වරාය අධිකාරිය
ලාභදායී ෙලස ෙගන යන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න
අවශ්යයි කියලා අපි අභිෙයෝගයක් ඉදිරිපත් කළා. වරාය
අධිකාරිෙය් ෙසේවක පිරිස ඒ අභිෙයෝගය භාර ගත්තා. ඒක අමාරු
කාර්ය භාරයක්. ඒ වැඩ කරන 10,800ක ෙසේවක පිරිසට
තෘප්තිමත්ව වැඩ කරන්න පුළුවන් හැඟීම ලබා ෙදන්නට අෙප් ගරු
අර්ජුන රණතුංග ඇමතිතුමාත් මාත් එකඟ වුණා.
ෙම් වාෙග් සිදු කළ යුතු ෙද්වල් ගණනාවක් තිෙබනවා. අපි ෙම්
ආර්ථිකය හරියාකාරව ෙගන ගිෙය් නැතිනම් කඩා වැෙටනවා. යම්
අය ෙම් ආර්ථිකය එක්ක ෙසල්ලම් කළාට, ඒ ගැන අපි සියලු
ෙදනාටම හැඟීමක් තිෙබනවා. අෙප් ආණ්ඩුවට විතරක් ෙනොෙවයි
විපක්ෂයටත් ඒ හැඟීම තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙදෙගොල්ෙලෝම
එකතු ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් ආර්ථිකය ෙකොළ පාට, නිල් පාට, රතු
පාට, කහ පාට ආර්ථිකයක් ෙනොෙවයි. ෙමය ජාතික ආර්ථිකයක්.
ෙම් ජාතික ආර්ථිකය හදන්න අපි සියලු ෙදනාම ඒක රාශි ෙවන්න
ඕනෑ. එය 2015 වර්ෂයට විතරක් ෙනොෙවයි, ඉදිරි අවුරුදු 10,
15ටත් ෙම් ආර්ථිකය හදන්න අපත් සමඟ එකතු ෙවන්න කියන
එක මතක් කරන අතර, අපට ඉතාම වැදගත් අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම
ගැන අෙප් ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ගරු අගමැතිතුමාටත්, ඇමති
මණ්ඩලයටත් ස්තුති වන්ත ෙවනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් සහ රජෙය්
නිලධාරින්ට ස්තුති වන්ත ෙවනවා. ෙම් අදහස් අෙප්ම අදහස්
පමණක් ෙනොෙවයි. අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාම ෙම්
ගැන අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, ඉතාම දක්ෂ
ෙලස විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හය, හත්, අට ෙදෙනක් අදහස්
ඉදිරිපත් කළා. ෙමෙහම තමයි අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන අය වැය සම්බන්ධව ඉදිරියට කටයුතු කර ෙගන
යා යුත්ෙත්. ෙමය ෙද්ශපාලනීකරණය කරන්න එපා. ඔබතුමන්ලා
ෙද්ශපාලන අරමුණකින් කටයුතු කළාට කිසි පශ්නයක් නැහැ.
නමුත් ෙම් කරන ෙද් විකෘති කර ජනතාවට ෙපන්වන්න එපා
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.
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රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා ෙවනුෙවන්, අෙප් ඇමති මණ්ඩලය
සහ මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් එය ෙම් අවස්ථාෙව්දීත් කියා
සිටිනවා.
ෙම් විවාදයට එකතු වී ඔබ සියලු ෙදනාම ඉතාම ඕනෑකමින්
ඉදිරිපත් කළ අදහස් අපි අගය කරනවා. ෙම් අය වැයට අපි
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කළා. ෙම් සංෙශෝධනවලට විරුද්ධත්වයක්
නැති නිසා අපි එකට ගමන් කරමු. රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන්
ජාතික ආර්ථිකයක් හදමු. අපි ෙම් තනතුරු දරන්ෙන්
තාවකාලිකවයි. ජනතාවෙග් අවශ්යතා ඉටු කරන්නට අප සියලු
ෙදනාම ඒක රාශි ෙවමු කියන කාරණය මතක් කරමින්, ගරු
කථානායකතුමාටත්, ඔබ සියලු ෙදනාටත් ස්තුති වන්ත ෙවමින් මම
නිහඬ ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතිරි වැඩ කටයුතු අවසාන වන ෙතක් කර
ෙගන යෑමට සභාෙවන් කාලය ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ සඳහා සභාව
එකඟ ද?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවීම සම්මත කිරීමට
සභාෙව් එකඟත්වය?
පශ්නය විමසන ලදී.
කටහඬවල් අනුව "පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව කථානායකතුමා
විසින් පකාශ කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட்ட .
குரல்களின்ப 'ஆம்' ேமேலாங்கிற்
அறிவித்தார்கள்.

என சபாநாயகர் அவர்கள்

Question put.
MR. SPEAKER, having collected the Voices, declared that the
“Ayes“ had it.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබදීමක් අවශ්යයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 164 :
විරුද්ධව 01 යනුෙවන් ෙබදුෙණ්ය.
பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக்கட்டைளப்ப பிாிந்த : சார்பாக
164; எதிராக 01.
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 164;
Noes 01.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම එදා අය වැය කතාව අවසන් කරන ෙවලාෙව් කිව්ෙව්,
දුප්පතුන් ඉක්මනින් ෙපොෙහොසතුන් කළ ෙනොහැකි වුවත්, නැති
බැරිකමින් ෙතොර වූ සමාජයක් අපට ඉක්මනින් ෙගොඩ නැඟිය හැකි
බවයි. ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙවනුෙවන්,

ගරු කථානායකතුමනි, "abstained" record කරන්න කියලා
අපි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ එකඟතාව නිසා තමයි "by name"
ඉල්ලුෙව් නැත්ෙත්. ඒ නිසා, give us the chance to show that we
abstained from voting.

පාර්ලිෙම්න්තුව

739
කථානායකතුමා

740

2 වන වගන්තිය.- (2014 අංක 41 දරන පනෙත් 2
වන වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

வாசகம் 2.- (2014ஆம் ஆண் ன் 41ஆம் இலக்கச்
சட்டத்தின் 2ஆம் பிாிைவத் தி த் தல்)

ෙහොඳයි, ඒක සටහන් කර ගන්නවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, මධ්යස්ථ හැටියට,- [බාධා කිරීම්]
"පක්ෂයි" කිව්ෙව්ත් නැත්නම්, "විරුද්ධයි" කිව්ෙව්ත් නැත්නම් ඒක
"abstained" කියලා ගණන් ගන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙමෙතක් කල් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්පදායක් හැටියට
ෙප්ළිෙයන් ෙප්ළියට ඡන්දය ගන්න ෙකොට එෙහම සටහන් කර
ගත්ෙත් නැහැ. නමුත් අපට පුළුවන් ෙව්වි, ඒක සටහන් කර ගන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

CLAUSE 2.- (Amendment of section 2 of Act, No.41 of 2014.)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1 වන පිටුෙව්, (1) 11 වන ෙප්ළිය සහ 12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘ෙවනුවට "රුපියල් ෙදදහස් එකසිය එක් බිලියන
ෙදසිය අනූඑක් මිලියන පන්සිය හතළිස් අට
දහසක්' යන' ";
(2) "16 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධව සිටින්ෙන් එක මන්තීවරයකු
පමණයි. එතුමාෙග් අදහස පකාශ කළා. ෙමතැනදී ෙබෙදන්න
වුවමනාවක් නැහැ. සහෙයෝගය දුන්නු සියලු ෙදනාටම අපි
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විරුද්ධ ෙනොවුණු අයටත් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙම්ක තමයි අලුත් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති කිරීමට
ගත්ත පළමුවැනි පියවර. ෙම් ෙදපැත්ෙත්ම අය දැන ගන්න ඕනෑ,
තිෙබන පශ්න ටිෙකන් ටික තුනී කර ෙගන ෙකොෙහොමද එකට වැඩ
කරන්ෙන් කියලා. ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ වුණු ගරු මන්තීතුමාටත්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙමොකද, මුළු සභාෙව්ම ඒකමතික තීරණයක්
නැහැ කියලාත්, පාර්ලිෙම්න්තුව කියාත්මක වනවාය කියලාත්
එතුමා ෙපන්නුවා. ඒ නිසා මීට වඩා විවාද කරන්න ෙදයක් නැහැ.

පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදි.

அதன்ப சட்ட லம் இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட்ட .
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
“පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ ගරු රවි කරුණානායක මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப் பாரா மன்றக் கு
[ மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க ]

க்குச் சாட்டப்ப மாக"

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. Ravi Karunanayake.]

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]
கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[ சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.

[MR. SPEAKER in the Chair.]

1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

‘බිලියන එක් දහස් හත්සිය අසූවක් යන වචන' ";
(3) "20 වන ෙප්ළිෙය් සිට 22 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති
ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර ඒ
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘දහඅට දහසක්" යන වචන ෙවනුවට "රුපියල්
ෙදදහස් එකසිය එක් බිලියන ෙදසිය අනූඑක්
මිලියන පන්සිය හතළිස් අට දහසක්" යන වචන
ආෙද්ශ කිරීෙමන්; සහ' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් පළමුවන
උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම.)
வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத் க்கான
தலாம் அட்டவைணைய மாற்றீ ெசய்தல்)
CLAUSE 3.- (Replacement of the First Schedule to the principal
enactment)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "6 වන පිටුෙව්, 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘වැඩසටහන 02 සංවර්ධන වැඩසටහන 237,627,037,000 220,012,417,000' "

(2) "10 වන පිටුෙව්, 6 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
‘වැඩසටහන 02

සංවර්ධන වැඩසටහන

52,194,000 164,800,000' "
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(3) "11 වන පිටුෙව්,

(1) 10 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
‘ වැඩසටහන 01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන 45,109,150,000 5,539,790,000”

(2) 12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න :
‘වැඩසටහන 01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන 907,650,000

817,000,00

(3) 21 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
‘වැඩසටහන 02 සංවර්ධන වැඩසටහන 77,965,000

72,150,000' "

(4) "12 වන පිටුෙව්, 09 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'වැඩසහටන 01 ෙමෙහයුම් වැඩසටහන 41,225,000

5 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තිෙය් ෙතවන
උපෙල්ඛනය පතිෙයෝජනය කිරීම.)
வாசகம் 5.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்திற்கான
ன்றாம் அட்டவைணைய மாற்றீ ெசய்தல்)

CLAUSE 5.- (Replacement of the Third Schedule to the principal enactment.)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1)

2,130,000' "

(2)

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4 ordered to stand part of the Bill.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

'83 බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 23202 බන්ධනාගාර කාර්මික
හා කෘෂි කාර්මික කටයුතු 80,000,000 90,000,000
12,000,000 50,000,000' ;
(3)

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ඒක භාෂා තුෙනන්ම ඉදිරිපත් කරන ෙකොට සිදු වුණු
අතපසුවීමක්.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කර අවසන් වුණු ගමන්ම copy එකක්
එවන්නම්.

47 වන පිටුෙව්, 9 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'139 කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුව 28501 රජෙය් නිලධාරින්ට
අත්තිකාරම් 194,430,000 110,000,000 500,000,000' ;

(4)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු සභාපතිතුමනි, ෙම් කියන සංෙශෝධන අපට ලබා දීලා
නැහැ. ඔබතුමන්ලා සංෙශෝධන සම්මත කරගත්තාට ගැටලුවක්
නැහැ. නමුත් ඒ සංෙශෝධන කල් ඇතුව අපට ලබා ෙදන්න ඕනෑ.
ෙදවැනි වගන්තිෙය් සහ තුන්වැනි වගන්තිෙය් සංෙශෝධන පමණයි
අපට ලබා දීලා තිෙබන ෙකොළෙය් තිෙබන්ෙන්.

42 වන පිටුෙව්, 7 වන ෙප්ළිෙය් සිට 9 වන ෙප්ළිය දක්වා ඇති
ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදකද ඇතුළත්ව) ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'82 බන්ධනාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 23201 රජෙය් නිලධාරින්ට
අත්තිකාරම් 120,000,000 100,000,000 400,000,000'

3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

“42 වන පිටුෙව්, 2 වන සහ 3 වන ෙප්ළි ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'79 පුද්ගලයන් ලියා පදිංචි කිරීෙම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 22701
රජෙය් නිලධාරින්ට අත්තිකාරම් 18,000,000 12,000,000
65,000,000' ;

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.
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49 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'155 ආහාර ෙකොමසාරිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව 30001 රජෙය්
නිලධාරින්ට අත්තිකාරම් 7,000,000 3,000,000
40,000,000' ;

(5)

49 වන පිටුෙව්, 8 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර, ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'161 ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව 30602 දුම්රිය ගබඩා
අත්තිකාරම් ගිණුම 2,000,000,000 1,800,000,000
6,935,000,000 1,000,000,000' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

6ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 6 ordered to stand part of the Bill.
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පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That the Bill, as amended, be now read the Third time."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப ,
சட்ட லம்
ன்றாம் ைற
நிைறேவற்றப்பட்ட .
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ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් තැබිය
යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 5.00 පසු කර තිබුෙණන් කථානායකතුමා
විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 5.40ට අද දින සභා සම්මතිය
අනුව, 2015 ෙපබරවාරි මස 10 වන අඟහරුවාදා පූ.භා. 9.30 වන
ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா
ேநரம் பி.ப. 5.00 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால்
சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப , பி.ப. 5.40க்கு பாரா மன்றம், அதன
இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க 2015 ெபப் வாி 10, ெசவ்வாய்க்கிழைம .ப.
9.30 மணி வைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

மதிப்பிடப்பட்

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

It being past 5.00 p.m., MR. SPEAKER adjourned Parliament
without Question put.
Adjourned accordingly at 5.40 p.m. until 9.30 a.m. on Tuesday,10th
February, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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232 වන කාණ්ඩය - 8 වන කලාපය

පාල
 ෙනත වාද
(හැනසා)

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන:

දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය

රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව

දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත:
පළමුවන වර කියවන ලදී
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව:
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය:
වරාය නගර ව්යාපෘතිෙය් වත්මන් තත්ත්වය

பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப் க்கள்:
ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய
அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம் : உயர்
நீதிமன்றத் தீர்ப்
சபாநாயகர

சான் ைர

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின் அறிக்ைக

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான
அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம் :

ேதசிய

தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:
ேதர்த

க்குப் பிந்திய வன்ெசயல்கள்

தனி அறிவித்தல் ல வினா:
ைற க நகரக் க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய
நிைலைம

PRINCIPAL CONTENTS
ANNOUNCEMENTS:
National Authority on Tobacco and Alcohol
(Amendment) Bill: Determination of the
Supreme Court
Speaker’s Certificate
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Present Situation of Port City Project

NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND
ALCOHOL (AMENDMENT) BILL:
Read the First Time
ADJOURNMENT MOTION:
Post-Election Violence
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பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2015 ෙපබරවාරි 10වන අඟහරුවාදා
2015 ெபப் வாி 10, ெசவ்வாய்க்கிழைம
Tuesday, 10th February, 2015
—————————————–

පූ. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

I

දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
තීරණය

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய
அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம்: உயர் நீதிமன்றத்
தீர்ப்
NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND ALCOHOL
(AMENDMENT) BILL : DETERMINATION OF THE SUPREME
COURT

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

"දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
(සංෙශෝධන)" නමැති පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව නිෙව්දනයක්
කරනු කැමැත්ෙතමි.
ජාතිෙය් හිත සුව පිණිස වහා අවශ්ය යැයි අමාත්ය මණ්ඩලය
විසින් සහතික කරනු ලැබූ ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 122 (1) (ආ) ව්යවස්ථාව පකාර අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබීය.
එකී පනත් ෙකටුම්පත ෙහෝ එහි විධිවිධාන කිසිවක් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන බවට 123 ව්යවස්ථාව පකාරව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි.

ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණය :

உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப் :
Determination of the Supreme Court:
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රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
වාර්තාව

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய கு வின்
அறிக்ைக
REPORT OF COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
(மாண் மிகு (கலாநிதி) சரத் அ

கம)

(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
පළමුවැනි සැසිවාරය සඳහා රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
ෙදවැනි වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිරිත් පරිදි වචන ස්වල්පයක් කථා කිරීමටත්
මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසිවාරය ෙවනුෙවන්
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවැනි වාර්තාව 2015
ෙපබරවාරි මස 10වන දින -අද දින- එකී කාරක සභාෙව් සභාපති
වශෙයන් මා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 125 යටෙත්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනවා.

II

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

சான் ைர

SPEAKER'S CERTIFICATE

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 79වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2015 ෙපබරවාරි මස
07වන දින ගරු කථානායකතුමා විසින් විසර්ජන (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පෙතහි සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.

III

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015
ෙපබරවාරි මස 10වන අඟහරුවාදා, එනම් අද දින ෙපර වරු
10.30ට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට
නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස සියලු ගරු සභික
මන්තීවරුන් ෙවත දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.
මීළඟට කාරක සභා වාර්තා පිළිගැන්වීම - හත්වන
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමුවැනි සැසි වාරය සඳහා රජෙය් ගිණුම්
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවැනි වාර්තාව එම කාරක සභාෙව්
සභාපති ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා විසින් පිළිගැන්වීම.

2010 මැයි මස 20වන දින හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පළමු
සැසිවාරය සඳහා ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් නම් කරන ලද
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව 2010 ජූනි මස 08වන දින
පථම වරට රැස්වීෙමන් අනතුරුව හැකි සෑම රැස්වීම් දිනයකදීම
රැස්වී පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 125 පකාරව රජෙය්
ආයතනවල ගිණුම් විභාග කරන ලදී. එම වාර්තාෙවන් 2012
ජනවාරි මස 17වන දින සිට 2012 ඔක්ෙතෝබර් මස 25වන දින
දක්වා වූ කාල සීමාව තුළ 2005 සිට 2010 දක්වා පළ වූ
විගණකාධිපතිෙග් වාර්තාවන්හි දැක්වුණු විගණන ෙඡ්ද මත
පදනමට විමර්ශනය කරන ලද අමාත්යාංශ 17ක්, ෙදපාර්තෙම්න්තු
15ක්, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල 10ක් ඇතුළු රාජ්ය ආයතන 48ක්
ආවරණය කර ඇත.
වාර්තාෙව් පරිශිෂ්ට අංක 01 යටෙත් කාරක සභාව විසින්
විමර්ශනය කරන ලද රාජ්ය ආයතනයන්හි ෙපොදුෙව් දක්නට
ලැබුණු කරුණු සාමාන්ය නිරීක්ෂණ ෙලස ඉදිරිපත් කර ඇත.
පරිශිෂ්ට අංක 02 යටෙත් එක් එක් රජෙය් ආයතන සම්බන්ධෙයන්
කාරක සභාව විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද ඌනතා, අඩු පාඩු සහ
නිවැරදි කළ යුතු මූල්ය හා පරිපාලන කටයුතු ෙගන හැර දක්වා
ඇත.
මූල්ය කළමනාකරණය සහ පරිපාලන කටයුතු සමබර
ආකාරෙයන් පවත්වා ෙගන යමින් රාජ්ය පතිපත්ති කාර්යක්ෂමව
ඉටු කිරීම සෑම ආයතන පධානිෙයකුෙග්ම වගකීම ෙවයි.
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් වැඩි අවධානයක් රාජ්ය
ආයතනයන්හි මූල්ය කළමනාකරණය ෙවත ෙයොමු කළද, කාරක
සභාෙව් විමර්ශන කටයුතුවලදී වත්මන් කාර්ය සාධනය පිළිබඳවද
ඒ හා සමාන අවධානයක් ෙයොමු කිරීම සිදු ෙව්. පාර්ලිෙම්න්තුවට
මහජන මුදල් පාලනය කිරීමට ඇති බලය සුරක්ෂිත වන අන්දමින්
සහ ශී ලාංකික පුරවැසියන්හට විශිෂ්ඨ පතිලාභ ගලා යෑෙම්
හැකියාව ඇති වන පරිදි රාජ්ය ආයතනයන්හි කළමනාකරණය,
කාර්ය සාධනය හා වගකීම මැන බැලීෙම් කමෙව්දයන් ෙවනස්
විය යුතුය.
නිරීක්ෂණ මඟින් හඳුනා ගත් අඩු පාඩු රජෙය් ආයතනයන්හි
සඵලදායි කියාකාරිත්වය මත අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරන
බැවින් විමර්ශන අවස්ථාෙව්දී කාරක සභාව ෙයෝජනා කරන නව
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[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා]

මූල්ය හා පරිපාලන කළමනාකරණ පතිපත්ති යහපත් ආකාරෙයන්
පිළිගනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. එෙසේම කාරක සභාව විසින්
විවිධ අවස්ථාවලදී ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීම සහ පසු
විපරම් කියාත්මක කිරීම අනුගමනය කිරීෙම් වැදගත්කම හා
අනිවාර්ය බව ෙමහි ලා අවධාරණය කරමි. කාරක සභාව විසින්
ලබා ෙදන නිර්ෙද්ශ, නිෙයෝග ෙමන්ම විෙශේෂිත පුද්ගල හා
ආයතනික ඇගැයුම් පිළිබඳව ධනාත්මකව විගහ ෙකොට තම
ආයතනයන්හි දැක්ම සහ ෙමෙහවර සාක්ෂාත් කර ගනු ඇතැයි
යන අරමුණ ෙපරදැරිව රාජ්ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්
වාර්තාව මා ඉදිරිපත් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පධාන පශ්න කිහිපයක්
පිළිබඳව තව වචනයක් ෙදකක් මම කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
ෙම් දින 100 තුළ නව විගණක පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන
එක පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනාටම සතුටුයි. අපිත් ඒක නිර්ෙද්ශ කර
තිෙබනවා. ඒකට අපිත් කැමැතියි. සියයට 100ක්ම ෙනොෙවයි,
ෙබොෙහෝ දුරට පධාන පශ්න වන්ෙන් අෙප් විගණන කමය, post
facto analysis එකක් වීමයි. ඒ කියන්ෙන්, යම්කිසි සිද්ධියක්
ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ සම්බන්ධෙයන් විගණනය කරලා,
විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තාවට ඒ සිද්ධිය ඇතුළත් වුණාට
පස්ෙසේ තමයි ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න අෙප් Committee
එකට ඉදිරිපත් වන්ෙන්. ඒ වන විට ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ෙවලා
අවසන්. මුදල් වැය ෙවලා තිෙබනවා, නිලධාරින් මාරු ෙවලා
තිෙබනවා, වගකීම පිළිබඳ පශ්න ඇති වනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙමය postmortem එකක් වාෙගයි; ෙලඩා මැරුණාට පස්ෙසේ ෙහේතු
ෙමොනවාද කියලා බලනවා වාෙග් වැඩක්. ඒෙකන් එතරම්
පෙයෝජනයක් නැහැ. විෙශේෂෙයන් නිලධාරින් එෙහන් ෙමෙහන්
මාරු කිරීම - turn-over - නිසා ෙබොෙහෝ දුරට අෙප් Committees
වලට - COPE එකට ෙවන්න පුළුවන්, Public Accounts
Committee එකට ෙවන්න පුළුවන් - එන නිලධාරියා අලුත්
ෙකෙනක් ෙවන්න පුළුවන්. ෙබොෙහෝ විට ඒ නිලධාරියා කරුණු
කියන්න පටන් ගන්ෙන්, "ෙම් ගැන මට නම් එතරම් දැනුමක්
නැහැ"යි කියලායි. ඒ තුළ පාලනය පිළිබඳ විෙව්චනයක් තිෙබනවා.
අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳට
දන්නවා. එතුමා දීර්ඝ කාලයක් ෙම් Committeesවල වැඩ කරලා
තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ විට ෙම් තත්ත්වය frustrating. එතෙකොට
අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් මැදිහත් වීම අමාරු වනවා. ෙමොකද, ඒ වන
විට ෙබොෙහෝ විට ඒ වැරදි කාර්යයන් සිද්ධ ෙවලා ඉවරයි.
ෙලෝක බැංකුව, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ESCAP යන
හැම ආයතනයකම තිෙබනවා, යහ පාලනය පිළිබඳ ආයතන. ඒ
තුළින් පර්ෙය්ෂණ කරනවා, සම්මන්තණ පවත්වනවා. අපි ඒවාට
සහභාගි ෙවලා නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් දින 100
තුළ ඒ විගණක පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන
අවස්ථාෙව්දී අපට ඒ නිරීක්ෂණත් අදාළ කර ගන්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මට ෙපෙනන ෙදවන කාරණාව ෙමයයි, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. ෙබොෙහෝ දුරට අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සහ
පරිපාලනය ෙම් ගිණුම්වල වටිනාකම අවෙබෝධ කර ගන්ෙන්
නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ක්ෂණික පරිපාලන පශ්නවලට මැදිහත් වන
නිසා, ඒ ෙගොල්ලන්ට ව්යවස්ථාෙවන් සුවිෙශේෂ වශෙයන් දී තිෙබන
කාර්යය, ඒ කියන්ෙන් මුදල් පිළිබඳ වගකීම ෙබොෙහෝ විට අපට
පිළිගන්න පුළුවන් ආකාරයට සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, විගණන කියා මාර්ගය පිළිබඳව.
ඉස්ෙසල්ලාම ඒ ආයතනය තුළ audit එකක් කරනවා. ඊට පස්ෙසේ
ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඒ ආයතනෙය් ෙල්කම්තුමාත් එක්ක සාකච්ඡා
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ ඒ වාර්තාව Auditor-General ෙවත ඉදිරිපත්
කරනවා. Auditor-General
එතුමාෙග් වාර්තාවට ඇතුළත්
කරන්න හුඟක් ඉස්ෙසල්ලා ඒ ෙල්කම්තුමාට කියනවා, "අපි ෙමහි
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තිෙබන අඩු පාඩු සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාත් එක්ක සාකච්ඡා
කරන්න ඕනෑ"යි කියලා. "ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ෙම්ක
හරිද, වැරැදිද?" කියලා විගණන විමසුම් ෙජ්දවලට එතුමාෙගන්
පිළිතුරු ෙසොයනවා. යම් කරුණක් විගණනය තුළින් පශ්නයක්
ෙලස ෙපනුණාට, ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල ඒ විමසුම්වලින් සියයට
50ක්, සියයට 60ක් සාධාරණීකරණය කරන්න පුළුවන්. එෙහම
නැත්නම් පසුව නිකුත් කරන චකෙල්ඛ යනාදිෙයන් ඒවා
ආවරණය කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ සංවාදය ෙබොෙහෝ දුරට සිද්ධ
වන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ විට අතිෙර්ක ෙල්කම් ෙකනකුට ෙහෝ
සහකාර ෙල්කම් ෙකනකුට ෙහෝ තමන්ෙග් කාර්යාලෙය් ඉන්න
ගණකාධිකාරිවරයාට ෙම් කටයුතු භාර දීලා නිකම් ඉන්නවා. ඒ
ෙල්කම්තුමාෙග් පිළිතුර ගැන විගණකාධිපතිතුමා සෑහීමකට පත්
වුෙණ් නැත්නම් විතරයි එතුමාෙග් වාර්තාෙව් විගණන විමසුමක්
හැටියට ඒ කරුණ ඉදිරිපත් වන්ෙන්.
විගණකාධිපතිතුමාට ඒ ෙල්කම්තුමාෙග් ෙහේතු දැක්වීම explanation එක - පිළිගන්න පුළුවන් නම් ඒ කරුණ බැහැර
කරනවා; he strikes it off his list. ෙදන්නා කරුණු හඳුනා ෙගන,
ෙල්කම්වරයා ෙදන සාක්ෂි, කරුණු පිළිගන්නට පුළුවන් කියලා
හිතනවා නම්, it does not proceed to be entered into the Audit
Report.
ගරු ඇමතිතුමා, ෙමතැනදී අද මට ෙපෙනන ෙදයක් තමයි,
සංවාදය තිෙබන නිසා සියලුම ලට්ට පට්ට ෙම් කාරක සභාවටලට
ඇතුළත් වනවායි කියන කාරණය. ඒ අනුව COPE එකට සහ
PAC එකට ෙලොකු පශ්නවලට වාෙග්ම ඉතාම සුළු පශ්නවලටත්
මැදිහත් ෙවන්නට සිදු ෙවනවා. ඊට වඩා ෙහොඳයි, ෙම් සංවාදය
හරියට පවත්වලා, විගණකාධිපතිවරයා සහ එතුමාෙග් ෙජ්යෂ්ඨ
නිලධාරින් අදාළ ෙල්කම්වරයා සමඟ ඉහළම මට්ටමින් සම්පූර්ණ
විමර්ශනයක් කරලා, අවශ්ය ෙද්වල් පමණක් විගණන වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීමට යවලා, අනවශ්ය ෙද්වල් ඊට පහළ මට්ටෙම්දී
විසඳා ගන්නට පුළුවන් නම්. අද ඒ කියා මාර්ගය සිදු ෙවන්ෙන්
නැහැ. මමයි ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමායි එකතු ෙවලා
අමාත්යාංශවල සියලුම ෙල්කම්වරුන් කැඳවූවා. මම කියන්නට
ඔනෑ, ඒ අවස්ථාෙව්දී පී.බී. ජයසුන්දර මහත්මයාත් විශාල ෙසේවයක්
කළ බව. අපි ඒ අයත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ව්යවස්ථානුකූල
තත්ත්වය ෙම්කයි, නීතිය ෙම්කයි, ඔබතුමාෙග් වගකීම ෙම්කයි
කියලා සියල්ලම කිව්වා. නමුත්, අපිත් ෙලොකු වැරැද්දක් කරනවා.
ෙල්කම්වරුන්ව එහාට ෙමහාට මාරු කරනවා. අද ඉන්න ෙල්කම්
ෙනොෙවයි ෙහට. අද ඉන්න දිසාපතිවරයා ෙනොෙවයි ෙහට.
එතෙකොට, වගකීම දරන්නට ස්ථාවරභාවයක් නැහැ. ෙල්කම්වරයා
හිටියත් ඔහුෙග් නිලධාරින්ව මාරු කරනවා. ඒ නිසා ෙම්
කාරණයත් අපි විගණන පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කරන
ෙවලාෙව් සැලකිල්ලට ගන්නට ඕනෑ. ඒක අත්යවශ්ය කාරණයක්.
අවසාන වශෙයන් මම කියන්නට ඕනෑ කාරණය ෙමයයි.
COPE එකයි, Public Accounts Committee එකයි ෙදකම
තිෙබන්ෙන් කරුණු ෙසොයා බැලීමට, fact-finding bodies
වශෙයන්. කරුණු ෙසොයලා අපි ආපහු ෙල්කම්ට භාර ෙදන්න ඕනෑ,
ෙල්කම්වරයාට ඒ ගැන කටයුතු කරන්නට. පාර්ලිෙම්න්තුවට
වාර්තා කරලා, අෙප් වාර්තාව ෙල්කම්තුමාට කල් තියා දන්වලා
කටයුතු කරන්නට කිව්වාට, ඒ සඳහා අවශ්ය හයිය සහ උනන්දුව
නැත්නම් ඒ චකය සම්පූර්ණ ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් අෙප් ගරු
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, COPE එෙකන්
කියනවා, PAC එෙකන් කියනවා. නමුත් අවසානෙය් ෙමොකද
ෙවන්ෙන් කියලා ජනතාව තුළ විමතියක් ඇති ෙවනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම මම ඔබතුමන්ලාට පසංශා කරන්නට ඕනෑ,
නව විගණන පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන.
ෙදපැත්ෙත්ම අය ඒ ගැන සාකච්ඡා කරලා ෙහොඳ විසඳුමක් ලබා
ෙදන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

13.

A petition from Mrs. S. Gunathilake of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Ambalangoda
Branch.

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

14.

A petition from Mrs. V.K. Beddage of No. 34/1,
Gamage Waththa, Bope, Padukka.

15.

A petition from Mrs. W.D.D.M. Dissanayake of
Sri Lanka Insurance Corporation Limited,
Kalutara Branch.

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාව මුදණය කළ
යුතුය" යි මම ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. C.B. Rathnayake)

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම වලපෙන්, නුවර පාර,
අංක 39 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්. නිහාල් කුෙර් මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

PETITIONS

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ඉමදූව, ගල්කඩුව,
මානිෙගවත්ත, "සම්පත්" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි චමරි පියංගිකා
මලවිපතිරණ මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

Hon. Deputy Speaker, I present the following petitions:

(The Deputy Speaker)

1.

A petition from Mr. A.R. Samithadasa of No. 248
C, Athurugiriya Road, Malapalla, Kottawa;

ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා

2.

A petition from Mr. B.T. Thilakasiri of Supply
Stores, Sri Lanka Insurance Corporation Limited,
Union Place, Colombo 02;

(The Hon. Manusha Nanayakkara)

3.

A petition from Mr. G.R.S. Perera of No. 78/A/4,
Sooriyapaluwa, Kadawatha;

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

4.

A petition from Mr. K.A.K. Nanayakkara of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Regional
Office, Galle;

(The Deputy Speaker)

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
(மாண் மிகு ம

ஷ நாணாயக்கார)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ගාල්ල, උනන්විටිය,
වාඩුවැලිවිටිය, පූෙව්ෙගොඩවත්ත යන ලිපිනෙයහි පදිංචි රාජා
නානායක්කාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

5.

A petition from Mr. L.G. Dayarathne of No.
158/01 A, Jayagath Mawatha, Hokandara North,
Hokandara;

6.

A petition from Mr. M.K. Saliya Silva of No. 317,
Horana Road, Wekada, Panadura;

7.

A petition from Mr. Sampath Narangoda of No.
24, Circular Road, Mount Lavinia;

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

8.

A petition from Mr. T.W. Perera of No. 573 A,
Halgahadeniya, Kalapaluwawa, Rajagiriya;

වරාය නගර ව්යාපෘතිෙය් වත්මන් තත්ත්වය

9.

A petition from Mr. W.A.A.J. Perera of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Horana Branch;

PRESENT SITUATION OF PORT CITY PROJECT

10.

A petition from Mr. W.K.S. Fernando of No.
29/16, Sri Ananda Vihara Bodhi Mawatha,
Angulana, Moratuwa;

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)

11.

A petition from Mrs. A.U. Monika Dilani of No.
21/A, Old Veyangoda, Nittambuwa;

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

12.

A petition from Mrs. D.M. Munasinghe of No.
307, Veyangoda Road, Minuwangoda.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

ைற க நகரக் க த்திட்டத்தின் தற்ேபாைதய
நிைலைம

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா- எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
මා ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

වරාය නගර ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ෙගන යාමට වත්මන් රජය
තීරණය කර ඇතැයි කැබිනට් පකාශක ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
අමාත්යතුමා පකාශ කළ බවට මාධ්ය වාර්තා පළ වී ඇති ෙහයින්, ඒ
පිළිබඳව චීන ජනාධිපතිතුමාෙග් විෙශේෂ නිෙයෝජිතයා ෙලස පැමිණි
එරට සහකාර විෙද්ශ අමාත්ය ලියු ජියාන් ෙචෝවු මහතා විෙද්ශ
අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මහතා හමු වූ අවස්ථාෙව්දී විමසා ඇති
බව වාර්තා වී ඇති ෙහයින්ද,
ෙමම ව්යාපෘතිය පිළිබද විවිධ පරස්පරවිෙරෝධී පකාශයන්
දැනට පළ වී ඇති බව ෙපෙනන ෙහයින්ද;
(1)

වරාය නගර ව්යාපෘතිය ඉදිරියට ෙගන යාමට තීරණය කර
ඇත්ද යන්නත්;

(2)

එෙසේ ෙනොමැති නම් එම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව රජෙය්
ස්ථාවරය කුමක්ද යන්නත් ගරු අගාමාත්යතුමා ෙමම ගරු
සභාවට

පැහැදිලි කර ෙදන්ෙන්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට ලබන සතිෙය්
18 වැනි දා පිළිතුරු ෙදනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
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පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய
அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம்

NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND ALCOHOL
(AMENDMENT) BILL
"2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පතකි."

පිළිගන්වන ලද්ෙද් ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු
(ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා විසිනි.
2015 ෙපබරවාරි මස 18 වන බදාදා ෙදවන වර කියවිය යුතුයයි ද,
එය මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் மாண் மிகு (ைவத்திய
கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2015 ெபப் வாி 18, தன்கிழைம இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன ம் அச்சிடப்பட ேவண் ெமன ம் கட்டைளயிடப்
பட்ட .

Presented by the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of Health
and Indigenous Medicine; to be read a Second time upon Wednesday,
18th February, 2015 and to be printed.

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඔබතුමා කළ නිෙව්දනයක්
අනුව අවසර ෙදනවා නම් සභානායකතුමා පිළිතුරු ෙදනු ඇතැයි
අපි හිතනවා. අමාත්ය මණ්ඩලය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට හදිසි පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙයොමු කිරීෙම්දී එහි පිටපතක් විරුද්ධ පක්ෂෙය්
නායකතුමාට ලබා දීමටත්, එමඟින් විරුද්ධ පක්ෂෙය් අනික්
පක්ෂවල නායකයන්ටත් එහි පිටපතක් ලබා දීමට කටයුතු
කරනවාය කියා, පක්ෂ
නායක කමිටුෙව්දී එකඟතාවකට
පැමිණියා. එය අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිගටම අනුගමනය කළ
සම්පදායක්. නමුත් එය ඒ අන්දමින් සිදු ෙවලා නැති බව
කනගාටුෙවන්
වුණත්
පකාශ
කරන්න
ඕනෑ,
ගරු
සභානායකතුමනි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙමොකක්ද?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

දැන් announce කරපු පනත් ෙකටුම්පතට. ඒ නිසා ෙම්
සම්පදාය අනුගමනය කරන ෙමන් ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලනවා.
[බාධා කිරීමක්] Yes, it was just announced.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙයෝජනා පිළිබඳ දැනුම් දීම. ගරු සභානායකතුමා, අංක 2
ෙයෝජනාව.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරනවා:
"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2015 ෙපබරවාරි මස 18
වැනි බදාදා අ.භා. 1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ පිළිබඳව පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී අද දින නැවත සාකච්ඡා
කරන්නට අප කටයුතු කරනවා.
පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී පනත් ෙකටුම්පත් සහ ෙයෝජනා.
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් කරන ලද
විමසීමට පිළිතුරක් තිෙබනවා. මම එය සභාගත කරනවා.

2015 ෙපබරවාරි 10
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එය සභාගත කරන්න බැහැ, ගරු සභානායකතුමනි. ඊළඟ
දිනෙය් ඔබතුමා එය සභාවට කියවන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක උත්තරයක්. This is only the answer.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)
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පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා

ேதர்த

க்குப் பிந்திய வன்ெசயல்கள்

POST-ELECTION VIOLENCE

[පූ.භා. 9.53]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva-Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරන්නට අවසර ලබා දීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.

You have to read it out. Now, that stage has passed.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

All right.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු සභානායකතුමනි, කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඔබතුමාෙග්
ෙයෝජනාවක් තිෙබනවාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින සභාෙව් කටයුතු පැය
භාගයකින් දීර්ඝ කරන ෙමන් ඉල්ලනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව එකඟද?

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා.

සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කරනවා:
" 2015 ජනවාරි මස 08 ෙවනි දින පවත්වන ලද ජනාධිපතිවරණෙයන්
පසුව දිවයිෙන් පෙද්ශ රාශියක පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන් සිදු වී
ඇත. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් ඇතුළු
විපක්ෂ කියාකාරින්ෙග් ජීවිත, ෙද්පළ හා රැකියා අහිමි වී ඇති අතර,
වැඩබිම්වල ෙසේවකයින්ට ෙසේවයට වාර්තා කිරීම බලහත්කාරෙයන්
නවතා දමා මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවත්, නිවාස හා
ව්යාපාරික ෙද්පළ, චංචල හා නිශ්චල ෙද්පළ විනාශ කර ඇති බවත්,
නිෙවස්වලට පහර දීම්, ගිනි තැබීම තුළින් විශාල ෙද්පළ හානි සිදු වී ඇති
බවත්, පුද්ගලික බස් රථ ධාවනය කිරීම පවා අවහිර ෙකොට ඇති බවත්
වාර්තා වී ඇත.
හිටපු රජෙය් ඇමතිවරුන්, පළාත් සභා මන්තීවරුන් හා පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරුන්ෙග් ෙද්ශපාලන කාර්යාල ගිනි තැබීම, ඒවාට පහර දීම සිදු වී
ඇති අතර, හිටපු අමාත්ය සී.බී. රත්නායක අමාත්යතුමාෙග් ෙද්ශපාලන
කාර්යාලයට, තඹුත්ෙත්ගම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලය එෙසේ කඩා
බිඳ දමා විනාශ කරන ලද කාර්යාලවලින් කිහිපයකි.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා සභාපතිවරුන් හා මන්තීවරුන්
කිහිප ෙදෙනකුට කරන ලද පහරදීම්වලින් ඔවුන් ෙරෝහල්ගත කර ඇති
අතර, කියාකාරි ෙද්ශපාලනෙය් ෙයෙදන එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් පක්ෂ කියාකාරීන්ෙග් ඡන්ද ෙපොළ නිෙයෝජිතයන් විශාල
පිරිසකෙග් නිෙවස්වලට අලාභ හානි කිරීම හා ඔවුන්ට මරණීය තර්ජන
කිරීම් කර ඇති බවට වාර්තා වී තිෙබ්.
රාජ්ය හා සංස්ථා ආයතන ගණනාවක නිලධාරින් හා ෙසේවකයන් කිසිදු
සාධාරණ ෙහේතුවක් ෙනොමැතිව ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් මත මාරුෙකොට
ඇති අතර, සමහර නිලධාරින් හා ෙසේවකයන් ෙසේවයට වාර්තා කිරීම
බලහත්කාරෙයන් නවතා ඇත. ෙමම මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා අතරින්
ඉතා ෙඛ්දජනක කියාවක් ෙලස ගල්ගමුව මිගලෑව පදිංචි ගල්ගමුව
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුෙග් නිවසට පහරදීම සහ දියණියට පහරදීම
සඳහන් කළ හැක.
ශී ජයවර්ධනපුර ෙකෝට්ෙට් නිෙයෝජ්ය
නගරාධිපතිවරයාෙග් ෙද්ශපාලන සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයට පහර දී
ඇති අතර, ඉහත කී සිද්ධීන් දිවයින පුරා සිදු වී ඇති මැතිවරණ පචණ්ඩ
කියාවන්ෙගන් අතෙලොස්සක් පමණකි.
වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් හයෙවනි සැසි වාරෙය් 40 ෙවනි මහා සභා
රැස්වීම 2015.01.20 වැනි දින පවත්වන ලද අවස්ථාෙව් දී මැරවර පිරිසක්
පැමිණ පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා ඇතුළු එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ට පහර දීම නිසා එකී මන්තීවරුන් ෙරෝහල් ගත
කරන ලදී. ෙමහිදී ෙපොලීසිය ෙමම අපරාධය සියැසින්ම දැක එය
වැළැක්වීමට උත්සාහ ෙනො කළ අතර, ෙමයට සම්බන්ධ සැකකරුවන් අත්
අඩංගුවට ගැනීම සිදු ෙනොෙකොට එම පහරදීමට සම්බන්ධයක් ෙනොමැති
මත්කුඩුවලට ඇබ්බැහිව සිටි තරුණයන් තිෙදෙනකු ෙපොලීසිය විසින් ගරු
අධිකරණයට ඉදිරිපත්ෙකොට ගරු අධිකරණය ෙනොමඟ යවා ෙමම
තිෙදනාට ඇප ලබා දී ඇත. එෙහයින් ෙමම සමස්ත පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධ සියලු පුද්ගලයන්ට පක්ෂ, පාට ෙභ්දයකින්
ෙතොරව නීතිය කියාත්මක ෙකොට දඬුවම් පමුණුවන ෙලසත්, ෙමම
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන්ට සම්බන්ධ වූ ෙමෙතක් අත් අඩංගුවට
ෙනොෙගන සිටින පුද්ගලයන් වහාම අත් අඩංගුවට ෙගන නීතිය හමුවට
පත් කරන ෙලසත්, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන්හි පතිඵලයක් වශෙයන්
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]
විනාශ වූ ජීවිත හා ෙද්පළ ෙවනුෙවන් රජය මගින් වන්දි ෙගවන ෙලසත් ,
රැකියාවලින් ඉවත් කරන ලද ෙසේවයට වාර්තා කිරීමට ඉඩ ෙනොදුන් හා
අසාධාරණ ෙලස මාරු කරන ලද සියලු ෙදනා නැවත රැකියාවන්හි එකී
ස්ථානයන්හි පතිෂ්ඨාපනය කරන ෙලසත්, ඉදිරිෙය්දී ෙමවැනි පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන් සිදුවීම වැළැක්වීම සඳහා කටයුතු කරන
ෙලසත්, ව්යාජ ෙචෝදනාවන් මත සිර භාරයට ෙගන සිටින හා නඩු පවරා
ඇති විපක්ෂ ෙද්ශපාලන කියාකාරින්ට එෙරහිව පවරා ඇති නඩු ඉවත් කර
ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ෙලසත් රජෙයන් ඉල්ලා සිටිමි. "

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සිදු වුණු
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන් පිළිබඳව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය
අෙප් සියලුම ආසන සංවිධායකතුමන්ලාෙගන් හා පාෙද්ශීය සභා
මන්තීතුමන්ලාෙගන් පක්ෂයක් හැටියට ෙතොරතුරු ඉල්ලා සිටියා.
ෙම් වනෙකොට එවැනි ෙතොරතුරු ඇතුළත් විශාල ලිපිෙගොනු
රාශියක් අපිට ලැබිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් මන්තීතුමන්ලා
විෙශේෂෙයන්ම
ඒ
ෙතොරතුරු
ඉදිරිපත්
කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. ඇත්ෙතන්ම දවසක විවාදයක්
පමාණවත් නැති තරමට ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් ෙම් පිළිබඳව
කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ඉල්ලීම් ලැබුණා.
අපි එක්
මන්තීවරයකුට විනාඩි 5ක්, 6ක් බැගින් ගරු මන්තීවරුන් 31
ෙදෙනකුට ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් ඇති වුණු ඒ පචණ්ඩත්වය පිළිබඳව රෙට්
ජනතාව සහ රජය දැනුවත් කරන්නයි.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ ගරු අගාමාත්යතුමා ෙම්වාට
සම්බන්ධයි කියලා මා කිසිෙසේත්ම කියන්ෙන් නැහැ. ෙමහි සිටින
මැති ඇමැතිවරුන්ෙගන් හුඟක් ෙදෙනක් ෙම්වාට සම්බන්ධයි
කියලා මා කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් වැඩ බිම්වලත්, ඒ වාෙග්ම
ගෙම්ත් සිටින එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පුද්ගලයන් ෙම් සඳහා
විෙශේෂෙයන් සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ෙම් පචණ්ඩ
කියාවන්වලට සම්බන්ධ වූ බවට අපට ඉතාමත්ම පැහැදිලිව
ෙපන්වා ෙදන්නට පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි කියාවන් සිදු වූ
අවස්ථාවන්වලදී හා ඉන්පසුව ෙපොලීසිය විසින් ගන්නා ලද කියා
මාර්ග ඉතාමත්ම කනගාටුදායකයි. සමහරවිට එවැනි බරපතළ
සිද්ධීන්වලට අදාළ සැකකරුවන් වහාම ඇප පිට නිදහස් කර
තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් තවමත් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ
පවත්වා නැහැ. ඒ නිසා මා හිතනවා යහ පාලනය පිළිබඳ
සංකල්පය ගැන තදින්ම කථා කරන රජයක් මීට වඩා ෙම් පිළිබඳව
තමන්ෙග් අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා. ෙමවැනි කියා අද
ඉඳන්වත්, දැන් සිටවත් නතර කරන ෙලස තමන්ෙග්
පාක්ෂිකයන්ට දැනුම් දීමට විෙශේෂෙයන් යම් පියවරක් ගත යුතුයි.
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට, අප
එතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් මුණ ගැසිලා ෙම් පිළිබඳව කථා කළ
අවස්ථාෙව්දී ෙම් සඳහා යම් යන්තණයක් සකස් කර දීම පිළිබඳව.
ඇත්තටම අපි ඒ බව කියන්න ඕනෑ. ඒ යන්තණය දැන් එක්තරා
ආකාරයකට කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
බිම් මට්ටෙම් මැරවර කියාවන් කරන අයට ෙම් පණිවුඩය තවමත්
ගිහිල්ලා නැහැ. අගමැතිතුමාත්, ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව යම්
යම් කරුණු කාරණා කියලා ෙමය නැවැත්වීමට ෙකොතරම් උත්සාහ
කළත් ගම් මට්ටෙම් අය අපට ගහනවා; අෙප් පාක්ෂිකයන්ට
හිරිහැර කරනවා. ඇත්ත වශෙයන් ඒ නිසා තමයි ෙම් පිළිබඳව ෙම්
රෙට් ජනතාවෙග් අවධානය යම් ආකාරයකින් ෙයොමු කරන්න අපි
ෙම් විවාදය ඉල්ලුෙව්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ
බිම්වල පවතින තත්ත්වය ගත්ෙතොත්, හුඟක් ස්ථානවල, වැඩ බිම්
විශාල පමාණයක එවැනි ෙද් සිදු වී තිෙබනවා. මම ඒ අතරින් එක
උදාහරණයක් කියන්නම්. අෙප් ගයන්ත කරුණාතිලක
අමාත්යතුමා ෙමතැන සිටිනවා. මම හිතනවා ෙම් කාරණය
එතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු වන්න ඕනෑ කියා.
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ශී ලංකා නිදහස් රජෙය් මුදණ ෙසේවා සංගමෙය් නිලධාරින්
හිංසනයට ලක් වී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් ඒ සංගමෙය් පධාන
ෙල්කම් මෙහේෂ් පදීප් සම්පත් මහතා රාජකාරිෙය් ෙයදී සිටියදීම
2015 ජනවාරි මස 19වන දින විසිෙදනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායමක්
පැමිණ ඒ මහතාට පහර දීලා තුවාල කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම,
මෙහේෂ් මහතා පදිංචිව සිටි මරදාන විපුලෙසේන මාවෙත් පිහිටි නිල
නිවාසෙයන් ඉවත් කිරීම නිසා ඔහු අද පාරට වැටිලා තිෙබනවා.
ඉතින් මම අහනවා, ඒවා අනුමත කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
මැතිවරණයකින් පස්ෙසේ අෙප් සංගමෙය් නිලධාරින්ට ෙම් විධියට
අඩන්ෙත්ට්ටම් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නීති විෙරෝධි ෙලස
මුදණාලයාධිපතිතුමා එම තනතුෙරන් ඉවත් කර තිෙබනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக்
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)
(மாண் மிகு கயந்த

එතුමා අමාත්යාංශයට-

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඒක හරි. නමුත් ඇයි මුදණාලයාධිපති ධුරෙයන් ෙම් විධියට
ඉවත් කර තිෙබන්ෙන්?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

වැරැදි පත්වීමක්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

වැරැදි පත්වීම්ය කියලා ඕනෑ හැටියට ෙම් විධියට තීන්දු තීරණ
ගැනීමට පුළුවන්කමක් නැහැ. එයින් ෙපෙනනවා එවැනි ෙදයක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා කියා ඔබතුමා පිළිගන්නා බව.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

එතුමා අමාත්යාංශෙය් ෙහොඳින් ඉන්නවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙහොඳට සිටින පශ්නය ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. එතුමා කරපු
රාජකාරිෙයන් එතුමා ඉවත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා
නිදහස් ෙසේවක සංගමයත් අපට දැනුම් දීම් කර තිෙබනවා. ස්වාධීන
රූපවාහිනී ආයතනෙය් ෙසේවය කරන ලද සංජීව එදිරිමාන්න, හර්ෂ
වැනි අය අනිවාර්ය නිවාඩු යවා තිෙබනවා; ඔවුන්ට ෙසේවයට
පැමිණීම තහනම් කර තිෙබනවා. Lanka Mineral Sands Limited
එක, ඒ වාෙග්ම Sri Lanka Tourism Development Authority
එක, සංචාරක මණ්ඩලය, ෙසවණගල සීනි කර්මාන්තශාලාව,
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව තවත් උදාහරණ කීපයක්. ෙම්
ආකාරෙයන් කියන්න ගිෙයොත් විශාල කාලයක් යනවා. මට
තිෙබන කාලයත් ඉතාම සීමා සහිතයි. අපි ෙම් පිළිබඳව රජෙය්
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. මා හිතන විධියට

2015 ෙපබරවාරි 10

761

විෙශේෂෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් වෘත්තීය සමිති
ව්යාපාරය අඩ පණ කිරීෙම් උත්සාහයක් ෙම් දරන්ෙන්. ඔවුන්
අෛධර්යය කිරීෙම් උත්සාහයක් ෙම් දරන්ෙන්. එපමණක්
ෙනොෙවයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලනය ෙවනුෙවන්
කටයුතු කරපු මිහින්තලය ආසනෙය් කටුකැලියාව, මිහින්තලය
ලිපිනෙයහි පදිංචි ආර්. ෙසෙනවිරත්න මහතාට පහර දීලා මරණයට
පත් කළා. අෙප් පාක්ෂිකෙයක් මැරුණා. මැරුණා ෙනොෙවයි,
මැරුවා. ෙමවැනි තත්ත්වයකට අෙප් පාක්ෂිකයන්ට මුහුණ දීමට
සිදු වුණා පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා නිසා. ඒවා නිසා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අෛධර්යයට පත් වන්ෙන් නැහැ. අපි
වඩවඩාත් ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාෙග් පියාෙග් ෙසොෙහොයුරියෙග් නිවසට පහර
දුන්නා. එයින් බිය ෙවලා එම ෙසොයුරිය හෘදයාබාදයකින් එතැනම
මිය ගියා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් විධිෙය් තවත් සිද්ධි තිෙබනවා.
ඒ අතරින් කීපයක් මම කියන්නම්. නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභාෙව්
මන්තී නිශාන්ත ධර්මසිරි මහතාට අජන්ත රණසිංහ නමැති
ෙකෙනක් කඩුවකින් පහර දී තිෙබනවා. ඔහු දැනට රත්නපුරය
ෙරෝහෙල් අංක 1 වාට්ටුෙව් පතිකාර ලබනවා. අජන්ත රණසිංහ
කියන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අධාරකරුෙවක්. කුරුඳුවත්ත
කඩවීදිෙය් පදිංචි එච්.ඒ. අමරෙසේන බණ්ඩාර මහතාෙග් නිවසට
ෙවඩි තබා වීදුරු කුඩු කර තිෙබනවා. මම එය දැක්කා. විෙශේෂෙයන්
නාවලපිටිය ආසනෙය් සිදු වූ පචණ්ඩ කියා සියල්ල පරීක්ෂා කිරීමට
මම ගියා. කාර් කුඩු කරලා තිබුණා. ෙගවල්වලට ගහලා තිබුණා.
වීදුරු කඩලා තිබුණා. එෙසේ පචණ්ඩත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ
කියලා කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට
තිස්සමහාරාමෙය් දුමින්ද ෙකොඩිකාර නමැති අයෙග් වාහනයට ගිනි
තබා විනාශ කරලා තිෙබනවා. තිස්සමහාරාමෙය් ෙපේමසිරි මහතා
පදිංචි නිවස සියලු ෙද්පළ සමඟ ගිනි තබා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
තිස්සමහාරාමෙය් ඩබ්ලිව්.පී. සුරංග සහ එච්.ෙක්. ආශා යන අයෙග්
නිෙවස්වලට- [බාධා කිරීම්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

අසත්ය.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර රාජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு தி
அைமச்சர்)

ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் இராஜாங்க

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries)

තනිකරම අසත්ය.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

[බාධා කිරීම්] ලුණුගම්ෙවෙහර පාෙද්ශීය සභාෙව් විපක්ෂ
නායක සමන් මහතා ඇතුළු පිරිසක් පැමිණ සුරංග මහතා සහ
ඔහුෙග් භාර්යාවට පහර දී දින හයක් ෙරෝහල්ගත කර තිෙබනවා.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අසත්ය.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සම්පූර්ණ අසත්ය.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

පැපිලියාන සුෙන්තාෙද්වි පිරිෙවෙන් විහාරාධිපති මැදෙගොඩ
අභයතිස්ස නායක ස්වාමීන් වහන්ෙසේට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
පළාත් සභා මන්තී නිෙරෝෂන් පාදුක්ක මහතා විසින් තර්ජනය
ෙකොට විහාරයට අලාභහානි සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
කිත්සිරි මංචනායක සහ පළාත් සභා මන්තී ෙරෝස් පනාන්දු යන
අය සංවිධානය කරන ලද රථ ෙපළපාළියකින් පැමිණි පිරිස
ඕතරවාඩිය නාමල් යන අය නිරුවත් කර පහර දීලා තිෙබනවා.
මීරිගම, ෙව්වැල්ෙදනිය, මිල්ලවැල්ල, ෙනොම්මර 12 යන
ස්ථානෙය් පදිංචි චන්දා මහීපාල මහත්මියෙග් නිවස ගිනි තැබීම හා
රථයට ගිනි තැබීම සිදු කරලා තිෙබනවා. ෙම්, කරන ලද
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවන්ෙගන් ෙකොටසක් පමණයි. මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා රාශියක විස්තර මා සතුව තිෙබනවා. අෙප්
මන්තීතුමන්ලා තමතමන්ෙග් පෙද්ශවල සිදු වූ ඒ මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව පසුව විස්තර කරනවා ඇති.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා වැළැක්වීම පිළිබඳව රජය ඵලදායී
පියවරක් ගනීවි කියලා මා හිතනවා. අඩු ගණෙන් අද ඉඳලාවත්
ගම් මට්ටමින් සිදු වන පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව කටයුතු කරයි
කියලා අපට ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව්
සිදු වූ සිද්ධිය පිළිබඳව මම කිව්වා. ඔබතුමාත් ඒ පිළිබඳව දන්නවා.
ඒවා ඉතාම අමිහිරි වූ සිද්ධීන්. ඒක එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙද්ශපාලනයටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රජෙය් ෙද්ශපාලනයටත් විශාල
වශෙයන් කැලලක් ඇති වුණු සිද්ධියක් බව අපි පකාශ කරන්න
ඕනෑ. ෙමවැනි කියා තුළින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් බිම් මට්ටෙම්
සංවිධායකයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී
අෙප් පාක්ෂිකයන් නිහඬ කරවීම; අෙප් පාක්ෂිකයන් ඉදිරියට ඒම
වැළැක්වීම; අෙප් වෘත්තීය සමිති ව්යාපාර කඩාකප්පල් කිරීමයි. ඒ
නිසා ෙම් පිළිබඳව ගැඹුරින් හිතා බලා වඩ වඩාත් ශක්තිමත් වන
ෙලස අපි අෙප් පාක්ෂිකයන්ට ආයාචනා කර සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් කියා නැවැත්වීමට අවශ්ය පතිකර්ම වහාම කියාත්මක කරන්න
කියලාත් අපි රජෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. දැනට සාදා ඇති
යන්තණයට අමතරව ෙම් කාරණා පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
විවාදයක් ලබා දීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමවැනි විවාදයක්
තුළින් තමයි ෙම් රෙට් යම් ජන මතයක් ඇති කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. යහ පාලනය පිළිබඳව වූ සංකල්පය ෙමොන තරම් දුරට
පළමුවැනි දින 20 තුළදී කියාත්මක වුණාද කියන කාරණය
පිළිබඳව ඉතා ෙහොඳ චිතයක් අපට ෙම් විවාදය තුළින් දකින්න
පුළුවන් ෙවයි. ඒ නිසා අපි ෙම් කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
යහ පාලනයට උදව් වීමක්. ෙම් යහ පාලනය කැලැල් කරන
පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව තමුන්නාන්ෙසේලා පියවර ගන්න. ඒවා
නවත්වන්න. ෙමොකද, අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළට සහෙයෝගය දුන්නා. ඒ සඳහා අපි ඡන්දය දුන්නා. අපි
ඡන්දය දීලා ගුටි කන්ෙන් ඇයි කියලායි අෙප් පාක්ෂිකෙයෝ
අහන්ෙන්. ගුටි කකා ඡන්දය ෙදන්න අපි සූදානම් නැහැ. ව්යවස්ථා
සංෙශෝධන, අනිකුත් වැදගත් පනත් පිළිබඳව සංෙශෝධන
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිෙය්දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට
නියමිතයි. ඒ නිසා ෙම් පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව දැඩි පියවර ගැනීමට
රජයට විශාල යුතුකමක් හා වග කීමක් තිෙබනවා.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙම් අය නිකම් ෙබොරුවට ගිහිල්ලා ෙරෝහල්ගත වුණාද? දින
හයක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා.

මට ලැබී තිෙබන කාලය සීමාසහිතයි. මෙග් සෙහෝදර
මන්තීතුමන්ලාට කාලය ෙදන්න ඕනෑ නිසා මම මීට වඩා දීර්ඝ
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

වශෙයන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව රජෙය් අවධානය
පූර්ණ වශෙයන්ම ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මා කරනවා. ගරු
සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා ඇති.
[පූ.භා. 10.09]

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂ නායක ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව මා ස්ථිර කරනවා.
නුවරඑළිය දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරමින් පුරා වසර 20කට
අධික කාලයක් මහජන නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට කටයුතු කිරීෙම්දී,
මා මහත්මා ෙද්ශපාලනය හා නිහතමානී ෙද්ශපාලනය තුළ රැඳී
සිට කටයුතු කරපු ෙකෙනකු බව මුළු රටම, ඒ මුළු පෙද්ශයම
දන්නවා. විපක්ෂය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ, ඒ නිහතමානීකමයි,
මහත්මා ෙද්ශපාලනයයි පිළිබඳව වැරදි අර්ථ කථනයන් කරමින්
කියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳව මා පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ.
මහජන සාමය හා නීතිය රකින මෙග් හිතවත් ගරු ෙජෝන්
අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අන්යාගමික ෙකෙනක් වුණත්
මා
ඔබතුමාට කියන්නට
ඕනෑ," නහි ෙව්ෙරන ෙව්රානි
සම්මන්තීධ කුදාචනං අෙව්ෙරන ච සම්මන්ති එස ධම්ෙමො
සනන්තෙනො" කියලා අෙප් බුදු බෙණ් තිෙබන බව. [බාධා කිරීම්]
සාමාන්යෙයන් හඳට බල්ෙලෝ බුරනවා. නමුත් හඳ වැෙටන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසා බුරපුෙදන්. බල්ෙලෝ බිරුවත් මා ෙම් කාරණා
කියන්නට සූදානම් ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේට මතක ඇති, 2004
වර්ෂෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකටි කාලීන ආණ්ඩුවක් ආපු
ෙවලාෙව්, මා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් හැටියට ෙත්රී පත් වුණාම
මෙග් නිවසට ඇවිත් ගහලා, කුඩු කරලා ගිය ෙවලාෙව් ඔබතුමාට
මා දුරකථනෙයන් කථා කළ බව. ඒ ෙවලාෙව්, ඔබතුමා " ඒ ගැන
බලන්නම්" කියා කිව්වාට ඒ අනුව කටයුතු සිද්ධ වුෙණ් නැහැ.
අවසානෙය්දී අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට
මම කථා කරලා කිව්වා, "මෙග් නිෙවස විනාශ කර තිෙබනවා. ඒ
නිසා මට එළියට යන්නට විධියක් නැහැ. මෙග් දරුෙවෝ ඇඳ යට
ඉන්ෙන්" කියලා. ඊට පස්ෙසේ ඒ කර්තව්යය කළ උදවිය පිළිබඳව
වහාම දැනුම් දීලා, මට යම් කිසි සහනයක් ලබා ගන්නට
පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ සහනය ලබා ගැනීමත් එක්ක නැවත
ඔවුන්ට ෛවර කරන්ෙන් නැතිව, ඔවුන් එක්ක අත් වැල්
බැඳෙගනම ෙම් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතෙය්, ෙද්ශපාලන කරලිෙය්
මහජන නිෙයෝජිතෙයකු හැටියට මා කටයුතු කර ෙගන ගියා.
එෙහම කටයුතු කරෙගන යන අතරතුෙර්දී ෙම් ෙද්ශපාලන
පරිවර්තනය සිදු ෙවලා යහ පාලනයට ෙගොනු වුණු රජයක්
කියාත්මක කිරීෙම්දීත් නැවතත් ඒ අවස්ථාව උදා වුණා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. ඒ අවස්ථාව ෙවනෙකොට, නුවරඑළිය
දිස්තික්කෙය්, හඟුරන්ෙකත ආසනෙය්, රිකිල්ලගස්කඩ නගරෙය්
මෙග් කාර්යාලය තිබුණා. පාන්දර ෙදකට විතර ඇවිත් ඒ
කාර්යාලය කඩලා, කුඩු කරලා, එහි තිබුණු උපකරණ සියල්ලම
ගිනි තියලා විනාශ කර දැම්මා. එෙහම විනාශ කරන්නට තුඩු දුන්
කාරණා පිළිබඳව සඳහන් කරමින් මම හඟුරන්ෙකත ෙපොලීසියට
පැමිණිල්ලක් කර ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නට අවස්ථාව සලසා
දුන්නා. අද ෙවන තුරු ඒ පිළිබඳව විභාගයක්වත් කිසි ෙදයක් සිද්ධ
ෙවලා නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීෙමන්
කියන්නට ඕනෑ. ෙමවැනි කියා ගැන පැමිණිලි කරන්න ගියාම,
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පැමිණිලි කරන අයට
තර්ජනය කරමින් කියාත්මක වන
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. මීට ෙපරත් පුරා වසර ගණනාවක්ම ෙම්
තත්ත්වය තිබුණා. එහිදී අෙප් පැත්තටත් මම ඇඟිල්ල දිගු කර
ගන්නවා. අෙප් පැත්තට ඇඟිල්ල දිගු කර ගන්ෙන් ෙවන කිසි
ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. පක්ෂ ෙදෙකන්ම නිෙයෝජනය වන්ෙන්
සෙහෝදර පරපුරක්. ඒ පරපුෙර් ෙකෙනක් තමයි ඒ කටයුත්ත
කරන්ෙන්. එම නිසා ෙම් භීෂණය දුරු කරන්න, භය සැක නැතිව
ජිවත් ෙවන්න අවස්ථාව හඟුරන්ෙකත ආදරණීය ජනතාවට උදා
කර ෙදන්න කටයුතු කරන්නටය කියා මම විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරනවා.
ෙමතැන ෛවරී ෙද්ශපාලනයක් නැහැ. අපි සත්යය පකාශ
කරන්නට ඕනෑ. ඒ සත්යය පකාශ කිරීෙම්දී අවශ්ය කටයුතු
කියාත්මක කරන්න කියා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ වාෙග්ම මා විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ-

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

- மின்வ

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is the point of Order? - [Interruption.] ඒක point of
Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු මන්තීතුමා කථා කරන්න. [බාධා
කිරීමක්] That is not a point of Order. ගරු මන්තීතුමා කථා
කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මට කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

එෙහම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම -[බාධා කිරීමක්]
එළියට එන්න, මම කථා කරලා කියන්නම්. මම උත්තර ෙදන්නට
බැඳිලා නැහැ. ඔබතුමාට මම කථා කර කියන්නම්. මට
ෙපෞද්ගලිකව එතුමාට කථා කර කියන්න පුළුවන්. ෙමොකද, රංෙග
බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙපොලිස්කාරෙයක්ව සිටි නිසා ඒ අවස්ථාව
සලසා ගන්නට පුළුවන් ෙව්වි. පැමිණිල්ලක් සඳහන් කරන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නමුත් මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ, වලපෙන් ආසනෙය් ෙර්ණුකා ෙහේරත් මැතිනියට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවන බව. ආපදාවන්ට ලක් කරන්නට අවස්ථාව
සලසා දුන්ෙන් නැති වුණත් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරෙයක්
හැටියට කටයුතු කරන ජගත්කුමාර සමරෙහේවා නැමැත්තා විසින්
මා වසර ගණනාවක් පාවිච්චි කළ කාර්යාලයට ෙපොලීසිෙය්
පැමිණිල්ලක් දාලා, ඒ පැමිණිල්ල අනුව කටයුතු කරන්නට පසු
බිම සකස් කර තිබුණා. ඒ අනුව උසාවිෙය් search warrant එකක්
අරෙගන ඇවිත් ඒ පිළිබඳව කටයුතු කළා. උසාවිෙය් තිෙබන
කරුණක් නිසා මා ඒ ගැන මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්
කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න සූදානම් ෙවනවා.
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පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමා අතින් විමධ්යගත මුදල්වලින්
මරණාධාර සමිතිවලට ෙගනැවිත් දී තිබුණු පුටු 800න් පසු ගිය
කාලෙය් පුටු 214 ක් තාවකාලිකව ෙදන්න කියා මම ඉල්ලීමක් කර
තිබුණා. ඒ ටිකත් ෙගනැල්ලා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය
සභාෙවන් බට 19ක් ෙගනැල්ලා තිබුණා, ෙපොඩි ෙකොන්කිට් එකක්
දා ගන්න.
ඒවා තිබුණු නිසා ජනවාරි මාසෙය් 12වැනි දා ඉඳලා ඊෙය් වන
ෙතක්ම සීල් කරලා ඒ කාර්යාලය වහලා තිබුණා. ඒ කාර්යාලය
වසා තැබීම සම්බන්ධෙයන් උසාවියට පැමිණිලි කරලා තිෙබනවා.
උසාවිෙයන් තීන්දුවක් ෙදන ෙතක් ඒ කටයුත්ත කරන්න කියලා
ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. ෙකෙසේ වුවත්, ඊෙය් උසාවිෙයන්
තීන්දුවක් ලබා දීලා කාර්යාලය විවෘත කරන්න අවස්ථාව සලසා
දුන්නා. එෙසේ අවස්ථාව සලසා දුන්නත් එෙතක් මම යම්කිසි
ගැටලුවකට, අපහසුතාවකට පත් වුණා, මා මුණගැෙහන්න එන
මෙග් පාක්ෂිකයන්ට, මෙග් ආධාරකරුවන්ට ඒ අවස්ථාව සලසා
ගන්න බැරි වුණු නිසා.
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

මෙග් කථාවට ඉඩ ෙදන්නෙකෝ. ඔබතුමා ඊට පස්ෙසේ කියන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නැහැ, මම ෙම් ටිකත් කියන්න එපායැ. ෙපොලීසියට ඕනෑ
හැටියට නැටුෙව් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ඒක නිසා තමයි ආණ්ඩුව ෙවනස් කර ගත්ෙත්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි. මම
පරම්පරාෙවන් එන ව්යාපාරික පවුලක ෙකෙනකු හැටියට,
පෙද්ශෙය් අභිමානවත් පවුලක ෙකෙනකු හැටියට ජීවත් වුණු බව
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. මෙග් අම්මටයි අප්පච්චිටයි දරුෙවෝ අට
ෙදනයි. එක්ෙකෙනක් මම. හත් ෙදෙනක්ම ව්යාපාර ක්ෙෂේතෙය් රැඳී
සිටිනවා. 119 දුරකථන අංකය ඔස්ෙසේ පැමිණිලි කරලා එෙසේ
ව්යාපාර කර ෙගන යන අයෙග් ෙතොග රැස් කරන මධ්යස්ථාන සීල්
කරලා, ඒ ස්ථාන පරීක්ෂා කරන්න කියලා තිෙබනවා. මම කිව්වා,
උසාවි තීන්දු ගන්න අවශ්ය නැහැ, ඕනෑම ෙවලාවක ඒ ස්ථාන
පරීක්ෂා කරන්න, අපි ඒ වගකීම භාර ගන්නම් කියලා. ෙමොකද, අපි
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්නවා. අපි ෙහොරු
ෙනොෙවයි; අපි වංචාකාරෙයෝ ෙනොෙවයි. මම පුරාෙජ්රු කථා
කරනවා ෙනොෙවයි.
මෙග් පියාෙග් පියා ඒ පෙද්ශෙය් ෙකෝරෙළේ මහත්තයා. මෙග්
පියා 1958 ඉඳලා 1977 වන ෙතක් ගම් සභාපතිවරයා හැටියට
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මම 1994 පාර්ලිෙම්න්තුවට එන ෙකොට
නුවරළිය දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු "සීබී" කවුද කියලා දන්ෙන් නැහැ.
ඒ කාලෙය් මෙග් පියාට ගෙම් පටබැඳි නාමයක් තිබුණා,
"නවරත්න රාළහාමි" කියලා. එදා නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය් මිනිස්සු
ඡන්දය දුන්ෙන් නවරත්න රළහාමිෙග් පුතාට. නුවරඑළිය
දිස්තික්කෙයන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පළමුවැනියා හැටියට
මම පත් වුණා. ඒ අපි නමක් හදා ෙගන තිබුණ නිසා. ඒ නම
ෙකෙළසන්න ෙම් වාෙග් කාලකණ්ණි විධියට කටයුතු කිරීම මට
හරි හිත් ෙව්දනා ෙදන කරුණක්. අපි ෙම් ෙද්ශපාලනෙයන් සමු
ගන්න පුළුවන්. ෙද්ශපාලනෙයන් ඈත් ෙවන්න පුළුවන්.
ෙද්ශපාලනය එපා කියලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි, හදා ගත්ත
නමක් තිබුණා නම් ඒ නම රැෙකන ආකාරෙයන් කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ෛවරී ෙද්ශපාලනයට අත හිත
ෙදන්න එපා. බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්න. ෙපොලීසියට ඕනෑ
විධියට නටන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙපොලීසියට අවශ්ය විධියට
කටයුතු කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ඒ කාර්යය කරන්න ඔබතුමා
සූදානම් ෙවන්න කියලායි මම කියන්ෙන්.

අෙනක් කාරණය ෙම්කයි.
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා.

හඟුරන්ෙකත ෙදන්ෙනක් අත්

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

තමුන්නාන්ෙසේ පැහැදිලිව ෙසොයලා බලන්න, සී.බී. රත්නායක
කවදාවත් ෙපොලීසියට උපෙදස් දීලා තිෙබනවාද, සී.බී. රත්නායක
අනිසි ෙලස බලය පාවිච්චි කර තිෙබනවාද, සී.බී. රත්නායක
කවදාවත් ෙපොලීසිෙය් කියාදාමයට ඇඟිලි ගහලා තිෙබනවාද
කියලා. එදා ඒ ආකාරයට කටයුතු කරන ෙකොට, මෙග් ෙගදර කුඩු
කරන ෙකොට හිතවත් ඇමතිවරයකු හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ
නිසියාකාරව ඒ තීන්දුව දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන මට ෙපොඩි
ෙව්දනාවක් තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එදා ඒ
තීන්දුව දුන්න නිසා මෙග්ත්, මෙග් දරුවන්ෙග්ත් ජීවිත ෙබ්රා
ගන්න පුළුවන් වුණා. දරුෙවෝ තුන් ෙදනා ඇඳ යට තියා ෙගන
හිටපු මට ඒ විධියට ජීවිත ෙබ්රා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. අපි
ෙපොලීසියට ඇඟිලි ගහන්ෙන් නැතිව, ඒ වාෙග් උදාහරණ ෙදන්ෙන්
නැතිව කටයුතු කර තිෙබනවා.
ඒ නිසා මම කියන්න කැමැතියි, කවුරුවත් කරපු වැරදි
අනුන්ෙග් පිටින් යවන්න සූදානම් ෙවන්න එපා කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ වගකීම ඇතිව කටයුතු කරන්න. අපි වැරදි කරපු
නිසා තමයි ජනතාව අපට තීන්දුව දුන්ෙන්. ඒ නිසා අද අපි
විපක්ෂෙය් ඉන්නවා. ඒක ඇත්ත. සදාකාලිකවම තමුන්නාන්ෙසේලා
ඔය පැත්ෙත් ඉන්නවා කියලා අපට පිළිගන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. අපට පුළුවන්කමක් නැහැ-

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

අපි එෙහම හිතන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා තමයි හැම දාම
ඉන්න හිතා ෙගන ඉන්ෙන්.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ඒක ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් පහුෙවලා ඇවිල්ලා නිකම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

යන්න එපා. අවුරුදු 20ක අත්දැකීම් එක්ක තමයි ෙම් කථා
කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] බැෙකෝ යන්තවලින් ගත්ත ෙද්වල්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා]

පිළිබඳව මම පස්ෙසේ කියලා ෙදන්නම්. ඒ නිසා නිකම්

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள .]
[Expunged on the order of the Chair.]

යන්න එපා. අපි අත් දැකීම් එක්කයි ෙම් කථා කරන්ෙන්. ෙම්
කාරණා පිළිබඳව කථා කරද්දී ඇති වන ෙව්දනාව නිසා ඉතාම
සංෙව්දී ෙලසයි මම කථා කරන්ෙන්. ෙමොකද, කාෙග් හරි ෙගයක්
ගිනි තියලා තිෙබනවා කියලා, කාට හරි ගහලා තිෙබනවා කියලා
මට ඇඟිල්ල දික් කරලා කියන්න පුළුවන් නම්, මට දඬුවම් ෙදන්න.
එෙහම දඬුවම් ෙදන ෙකොට අත් ෙදකම උස්සා ෙගන යන්න
ලැහැස්තියි. හිර ෙගවල් තිෙබන්ෙන්, එල්ලුම්ගස් තිෙබන්ෙන්
බල්ලන්ට, බලු කුක්කන්ට ෙනොෙවයි, මිනිස්සුන්ටයි. වැරැද්දක්
කරලා තිෙබනවා නම් ඒ වැරැද්දට නියමිත දඬුවම් ෙදන්න. ඒ
දඬුවම් ලබන්න අපි සූදානම් ෙවලා ඉන්නවා. අෙනක් මිනිස්සු
ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ කියලා නිකම් කියන්න සූදානම් ෙවනවා
නම් ඒක හරිම වැරදියි. ෙම් කාරණා නිසාම හිත් පලුදුවීම්, හිත්
දූෂ්යවීම් ෙමොන තරම් සිද්ධ ෙවනවාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේට
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැයි කියන එක මම මතක් කරන්න
ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ඒක
පාරාවළල්ලක්
වාෙග්
ෙවන්න
පුළුවන්.
ඒක පාරාවළල්ලක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙව්ලාෙව්දී
ෛමතී කරනවා මිසක් පළි ගැනීමට යන්න අපි සූදානම් ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඒ සූදානම් ෙනොවීම වරදක් හැටියට අරෙගන අපට ගහන්න
සූදානම් ෙවනවා නම්, ඒ පිළිබඳව මම ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නුවරඑළිය දිස්තික්කෙය්
පමණක් ෙනොෙවයි, සමස්ත රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්
හැටියට කටයුතු කරන උදවියට, ඒ වාෙග්ම වාමාංශික
ෙද්ශපාලනය කරන උදවියට, රැකියවලට යන්න ෙදන්ෙන් නැතිව
කටයුතු කරපු ආකාරය පිළිබඳවත් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම්
පිළිබඳවත් සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න. යහ පාලනය ෙගෙනන්න
නම්, ඒකාබද්ධ වී අලුත් ආණ්ඩුවක් හැටියට යන්න සූදානම්
ෙවනවා නම් ගාමීය මට්ටෙම් තිෙබන ෙම් ගැටුම් අවම කර ගැනීම
සඳහා අවශ්ය කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා; අවශ්ය පතිපාදන ලබා දිය
යුතු ෙවනවා. එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම්, එෙසේ ෙනොකරන්ෙන් නම්
කථාවට පමණක් සීමා වන යහ පාලනයක් සිද්ධ ෙවයි කියන
අනතුරු ඇඟවීමත් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[පූ.භා. 10.21]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - மின்வ
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සීතල බදුල්ෙලන් පටන්
අරෙගන, ඊටත් වඩා සීතල නුවරඑළියට ගිහිල්ලා ෙබොෙහොම
රස්නය වැඩි අෙප් පුත්තලමට විවාදය ෙගන එන්න අවස්ථාව
ලැබුණා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු සී.බී. රත්නායක
මන්තීතුමාෙග්ත්, විපක්ෂ නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමාෙග්ත් කථාවලට ඇහුම්කන් දුන්නාම ඉතා පැහැදිලිව
ෙපෙනන කාරණාවක් තමයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කඩා
වැටීම, දියවීම ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ෙම් විවාදෙය්දී
පයත්නයක් දරන බව. එෙසේ නැතිව, රෙට් පචණ්ඩත්වයක් ඇති
ෙවලා, පචණ්ඩ කියා සිදු ෙවලා, ඒ පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධව
ෙපොලීසිය නිර්වින්දනය ෙවලා බලාෙගන ඉඳලා, ඔඩු දුවලා ඇති
වුණ විනාශකාරී තත්ත්වයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා ෙගන ආපු
ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි, ෙම් ෙයෝජනාව. ඉතාම වටිනා කාරණා
ඕනෑ තරම් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සාකච්ඡාවට භාජන කරන්න
තිබියදීත්, කිසිදු පදනමක් නැති අන්දෙම් විවාදයකට තමයි අද ෙම්
කාලය නාස්ති කරන්නට ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ පිළිබඳව
මම කනගාටු ෙවනවා.
සී.බී. රත්නායක මැතිතුමා එස්.බී. දිසානායක හිටපු
ඇමතිතුමාෙග් සෙහෝදරයා සමඟ ඇති ෙවලා තිබුණු ගැටුම අපි
දන්නවා. ඒ පහරදීම් පිළිබඳවත් අපි දන්නවා. ඒ ඉතිහාසය අපිත්
දන්නවා. අපට ඒ පිළිබඳව කථා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි ඒ
ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
සිටින වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමා තමයි ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමා.
අපි අලුත් රජයක් පිහිටුවලා තවම දින 30යි. ඉලංගෙකෝන්
මැතිතුමා ෙම් දින 30 ඇතුළත අපි පත් කරපු ෙපොලිස්පතිවරෙයක්
ෙනොෙවයි.
අපි එහා පැත්ෙත් වාඩි ෙවලා, විරුද්ධ පක්ෂය නිෙයෝජනය
කරමින් විවාද කරද්දීත් මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සෑම
විවාදයකදීම කියපු කාරණාවක් තමයි, කාලයකට පස්ෙසේ රෙට්
නීතිය කියාත්මක කරවන්න පුළුවන්, රෙට් නිසි පරිපාලනයක්
ෙගනියන්න පුළුවන්, අනවශ්ය විධියට නම්යශීලි ෙනොවන යහපත්
ෙපොලිස්පතිවරෙයක් රටට බිහි ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. එදා
අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියදී තමයි ඒ කථාව කිව්ෙව්. අපි එදා
විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටියදී ඒ විධියට කථා කරපු ෙපොලිස්පති
ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාම තමයි අදත් ශී ලංකා ෙපොලීසිෙය්
ෙපොලිස්පතිවරයා වශෙයන් වැඩ කටයුතු කරන්ෙන්. එෙහම නම්,
එදා අපි විරුද්ධ පක්ෂෙය් සිටින විට ෙහොඳයි කියූ ෙපොලිස්පතිවරයා
අපි ආණ්ඩු පක්ෂයට එන ෙකොට නරක් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
එදා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින විට සී.බී. රත්නායක මැතිතුමන්ලාට,
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමන්ලාට ඉතා වැදගත් වුණු, අවංක
වුණු, දක්ෂ වුණු ෙපොලිස්පතිවරයා සහ එම ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙපොලිස් නිලධාරින් කණ්ඩායම අද දුෂ්ට
ෙපොලිස් නිලධාරින් බවට හංවඩු ගසන්නට පටන් අරෙගන
තිෙබනවා.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙපොලිස්පතිතුමාට
ෙචෝදනාවක් කෙළේ නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔබතුමන්ලා පත් කරපු නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමන්ලා,
ෙජ්යෂ්ඨ
ෙපොලිස්
අධිකාරිතුමන්ලා,
සහකාර
ෙපොලිස්
අධිකාරිතුමන්ලා, ෙකොට්ඨාස බාර නිලධාරින්, ස්ථාන බාර
නිලධාරින් තමයි අදටත් ඉන්ෙන්. අෙප් ෙකොට්ඨාසෙය් එකම
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක්වත් අද වන තුරු ෙවනස් කිරීමක් කරලා
නැහැ. එෙහම නම් ඔබතුමන්ලා පත් කරපු ෙපොලිස් නිලධාරින්ම
ෙන්ද තවමත් ඉන්ෙන්? එදා ඔබතුමන්ලා ෙහොඳයි කියපු ෙපොලිස්

769

2015 ෙපබරවාරි 10

නිලධාරින් ෙන්ද අද නරකයි කියලා ඔබතුමන්ලා කියන්ෙන්? ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් විෙව්චනෙය් තිෙබන සාධාරණ
අසාධාරණභාවය ෙමොකක්ද කියලා නීතිඥවරෙයකු වශෙයන්
ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇතැයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පචණ්ඩත්වය ගැන කථා
කරන්ෙන් එක්නැලිෙගොඩ කියන මාධ්යෙව්දියා අද වන තුරුත්
ෙසොයා ගන්න බැරි වන විධියට අතුරුදන් කළ පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්
හිටපු සාමාජිකයන්. ඒ වාෙග්ම, ලසන්ත විකමතුංග මහත්මයා අමු
අමුෙව් ඝාතනය කළ පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු සාමාජිකයන් තමයි
අද ෙම් පචණ්ඩත්වය ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, රවිරාජ්
මන්තීවරයා හමුදා භටයන් හතර ෙදෙනක් ෙයොදවලා ඝාතනය
කරවපු පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු සාමාජිකයන් තමයි අද ෙම්
පචණ්ඩත්වය ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, මෙහේස්වරන්
මන්තීවරයා ඝාතනය කරවපු උදවියම තමයි අද ෙම් පචණ්ඩත්වය
ගැන කථා කරන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
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මාසෙය් 17 වැනි දා පැවැති එම ජනාධිපතිවරණෙය්දී
පචණ්ඩ කියා 1,198ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා.

සිදු වූ

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2010 ජනවාරි මාසෙය් 26
වැනි දා පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය්දී මිනී මැරුම් හයක් සිද්ධ
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙවඩි තබා මිනී මැරීමට තැත් කිරීම්
හතක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙබෝම්බ ගසා මිනී මැරීමට තැත්
කළ සිදුවීම් එකක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙබෝම්බ ගසා බිය
ගැන්වීම් 15ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි. ඒ සියල්ල සිදු වුෙණ් සී.බී. රත්නායක
මැතිතුමන්ලා ඇමතිකම් දරපු ආණ්ඩුව කියාත්මක වුණු කාලෙය්.
විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙම් ෙයෝජනාව -

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ඔබතුමන්ලා - [බාධා කිරීම්]
සුදු වෑන් කලාව කියාත්මක කරලා මිනිෙහකුට නිදහෙසේ
පත්තරයකට අකුරක් ලියන්න බැරි ෙවන්න, මාධ්ය ආයතනවලට
තමන්ෙග් මාධ්ය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි ෙවන්න, ෙද්ශපාලන
කියාවලිෙය් ෙයෙදන පුද්ගලයකුට තමන්ෙග් ෙද්ශපාලනය
නිදහෙසේ කථා කරන්න බැරි ෙවන්න, වෘත්තියෙව්දියකුට තමන්ෙග්
වෘත්තිය අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නට බැරි ෙවන්න,
ව්යාපාරිකයකුට තමන්ෙග් ව්යාපාරය නිදහෙසේ කර ෙගන යන්න
බැරි ෙවන අන්දමට පැහැර ෙගන යන්න කියන ෙමන්න ෙම් සියලු
කලාවන් කියාත්මක කළ උදවියම අද ෙම් පචණ්ඩත්වය පිළිබඳව
කථා කරන එක මහ විහිළු සහගත කියාවක් කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ,
ෙම් "හක්ෙක් බුදු රැස් - ෙබොක්ෙක් දඩ මස්" කියාවලියක් පමණයි
කියන එක.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ළඟ තිෙබනවා, පසු
ගිය ජනාධිපතිවරණ තුළදී ඇති වුණු පචණ්ඩකාරි කියා පිළිබඳව
වාර්තාවක්. මැතිවරණ ගණනාවක් පැවැත් වුණා. ඒ මැතිවරණ
සියල්ලම කියාත්මක කෙළේ, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පධාන
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව යටෙත්යි. එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව යටෙත්, විෙශේෂෙයන්ම හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පධානත්වය, නායකත්වය
යටෙත් ෙම් රෙට් මැතිවරණ ගණනාවක් පැවැත් වූවා. එෙලස
පවත්වන ලද ජනාධිපතිවරණ කිහිපයකදී සිදු වුණු මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා කිහිපයක පතිඵල මම ඔබතුමා ෙවත ෙයොමු කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම වාර්තාව ෙම්
ගරු සභාව හමුෙව් තබන අතර හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම
සඳහා එය සභාගත* කරනවා.
2005 වර්ෂෙය් 11 වැනි මාසෙය් 17 වැනි දා පවත්වපු
ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන පචණ්ඩ කියා 1,198ක්
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වාට ඇතුළු ෙවනවා, ෙවඩි තබා මිනී
මැරීමට තැත් කිරීම්, ෙබෝම්බ ගසා මිනී මැරීමට තැත් කිරීම්,
ෙබෝම්බ ගසා බිය ගැන්වීම්, අවි ෙපන්වා බිය ගැන්වීම්, බරපතළ
තුවාල සිදු කිරීම්, පැහැර ෙගන යෑම්, ගිනි තැබීම්, ෙකොල්ලකෑම්,
ෙගවල් බිඳීම් සහ ෙසොරකම්, අනර්ථය සිදු කිරීම්, සුළු පහර දීම්,
බැණ තර්ජනය කිරීම්, නිල ඡන්ද පතිකා/ ඡන්ද පතිකා
ෙකොල්ලකෑම්, ෙහොර ඡන්ද දැමීම් සහ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය
කිරීම් යනාදිය. ෙම් සියලු සිදුවීම් සමඟ 2005 අවුරුද්ෙද් 11 වැනි

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ඔබතුමා වාඩිෙවන්න. ඔබතුමා බන්ධනාගාරෙය් වැඩ කටයුතු
කළ ආකාරය ගැන මම කියන්නම්. බන්ධනාගාරය කරපු හැටි
දැක්කා ෙන්. -[බාධා කිරීම්]. මිනිෙහක් බන්ධනාගාරෙය්
රඳවන්ෙන් ඔහුෙග් ආරක්ෂාව සඳහායි. එෙසේ රැඳවූ රැඳවියන්
ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි වුණු, ඒ රැඳවියන් අරෙගන ගිහින්
ඝාතනය කරන ෙතක් ෙකොට්ෙට් බදා ෙගන නිදා ගත්ත
ඇමතිවරයකු විළිලජ්ජා නැතුව ෙම් සභාෙව් ෙම් පිළිබඳව කථා
කරන්න නැඟිටිනවා. කරුණාකර වාඩි ෙවලා ඉන්න. [බාධා කිරීම්]
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අවි ෙපන්වා බිය
ගැන්වීම් 42ක්, බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම් තුනක්, පැහැර ෙගන
යෑෙම් සිදුවීම් ෙදකක්, ගිනි තැබීම් 12ක්, ෙකොල්ලකෑම් 20ක්,
ෙගවල් බිඳීම් සහ ෙසොරකම් සම්බන්ධ සිදුවීම් 47ක් සහ අනර්ථය
සිදු කිරීම් 522ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අලාභ කිරීම් 522ක්, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. 522ක් කියන සංඛ්යාවට ගිනි
තැබීම්, කඩා බිඳ දැමීම් සහ ෙවනත් අලාභ කිරීම් සියල්ල ඇතුළත්
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම සුළු පහර දීම් 217ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා,
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒ වාෙග්ම, බැණ තර්ජනය
කිරීම් 127ක්, ෙහොර ඡන්ද දැමීම් තුනක් සහ මැතිවරණ නීති
උල්ලංඝනය කිරීම් 65ක් වාර්තා ෙවනවා. ෙම් අනුව 2010 ජනවාරි
මාසෙය් 26 වැනි දින පැවැත් වූ ජනාධිපතිවරණෙය්දී සිදු වුණු
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා 1,089ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
2015 වර්ෂෙය් ජනවාරි මස 08 වැනි දා ජනාධිපතිවරණය
පැවැත් වුණා. වාර්තාව අරෙගන බලන්න, ඔය කියන පම්ෙපෝරි
තිෙබනවාද, ඔය කියන සිදුවීම් ෙවලා තිෙබනවාද කියලා. සී.බී.
රත්නායක මැතිතුමනි, සංසන්දනය කරලා බලන්න. සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්, මිනී මැරුම් ෙදකයි. එම මිනී මැරුම් ෙදක සිදු වුෙණ්
කාටද? ඒ ඝාතන ෙදෙක්දීම මිය ගිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සාමාජිකයන්. එක්ෙකෙනක්, රත්නපුරෙය් හිටපු ශාන්ත
ෙදොඩංෙගොඩ මහත්මයා. රත්නපුර, තලගහවත්ත මුහන්දිරම්ලාෙග්
උපාලි ෙපොතුවිල පනාපිටිය නමින් පැමිණිලි කර තිෙබන්ෙන්.
ස්වයංකීය ගිනි අවිවලින් ෙවඩි තබා තිෙදෙනකුට බරපතළ තුවාල
සිදු කිරීම සහ ශාන්ත ෙදොඩංෙගොඩෙග් මරණය සිදු කිරීම. ෙමය සිදු
කර තිෙබන්ෙන් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 07 වැනි දා යි, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
ඒෙක් විත්තිකාරෙයෝ කවුද? නිවිතිගල, වටාෙපොත, ෙපේමලාල්
ජයෙසේකර හා ෙජ්.ඒ. නිලන්ත ජයෙකොඩි, වජිර දර්ශන ද සිල්වා.
ෙපේමලාල් ජයෙසේකර, කවුද ඒ? ඔබතුමන්ලා එක්ක ඇමතිකම්
ෙහොබවපු, ඔබතුමන්ලා එක්ක මැති සබෙය් හිටපු, ඔබතුමන්ලාෙග්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

කණ්ඩායම් රැස්වීෙම් ඉන්න, නිවිතිගල ආසනෙය් ඔබතුමන්ලාෙග්
පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයා. [බාධා කිරීමක්] සම්බන්ධ නැත්නම්
ෙමොකටද උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්? මිතපාල
මන්තීතුමනි, මිතෙයක් ෙලස වාඩි ෙවලා ඉන්න.

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

ෙද්ශපාලන වශෙයන් පළි ගැනීමට.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමන්ලා අධිකරණෙය් විභාගවන ෙද්වල් හැර,
අෙනකුත් කාරණා පිළිබඳව කථා කරන්න. ගරු ඇමතිතුමා, කථාව
කරන්න.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ගරු ලලිත්
දිසානායක මන්තීතුමා, දැන් හරි ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න
ෙකෝ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් නිවිතිගල
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් රැස්වීමකට යන්න සිටි අවස්ථාෙව්දී, ඒ
රැස්වීම සංවිධානය කරමින් ඒ භූමිය සකස් කරමින් සිටි අහිංසක
පුද්ගලයකු තමයි ශාන්ත ෙදොඩංෙගොඩ කියන්ෙන්. ඔහු ඝාතනයට
ලක් වුණා. ජනතාව ශාප කරනවා, ෙචොකා මල්ලීට. මම ශාන්ත
ෙදොඩංෙගොඩෙග් මළ ෙගදරටත් සහභාගි වුණා. මිතපාල
මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මිතෙයක් නම් ඒ වාෙග් මැරයින්, පාදඩයින්
ආරක්ෂා
කරන්න
යන්න
එපා.
[බාධා
කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂයට ෙකළ වුෙණ් ඒකයි; විනාශ වුෙණ්
ඒකයි. මැරෙයෝ, ජඩෙයෝ, කුඩුකාරෙයෝ, එතෙනෝල්කාරෙයෝ හා
කැසිෙනෝකාරයන්ට රජ කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ඉඩ දුන්නා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න ෙදයක් තිබුෙණ් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් තත්ත්වය අපි දන්නවා. ෙකොල්ලුපිටිෙය්
"Star Dust" කියන කැසිෙනෝ එෙක් ඉඳන් තමයි ඒවා සියල්ල
පාලනය කෙළේ. තමුන්නාන්ෙසේලා නිකම් නමට විතරයි හිටිෙය්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට
කරන්න
ෙදයක්
තිබුෙණ්
නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාට නමට ඇමතිකමක් ෙහෝ නිෙයෝජ්ය
ඇමතිකමක් රාජපක්ෂ මහත්තයලා දීලා තිබුණා. එතැනින් එහාට
තමුන්නාන්ෙසේලාට කරන්න ඉටි ෙගඩියක් තිබුෙණ් නැහැ. සී.බී.
රත්නායක මහත්තයාට ෙපෞද්ගලික බස් දීලා තිබුණා, කරන්න
ෙකංෙගඩියක් නැහැ. ඒ නිසා ෙබොරුවට හැප්ෙපන්නට එපා. අපි
දන්න කරුණුත් තිෙබනවා, කියන්නම්.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ ඝාතනය සිදු කළ නිසා තමයි එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Matters which are sub judice cannot be discussed in
this House.
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ගරු ලලිත්
දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න ෙකෝ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණයෙය් විමසුමට
භාජනය ෙවච්ච කරුණු පිළිබඳව කථා ෙනොකරනවා නම් ෙම්
විවාදය පවත්වන්න බැහැ. ෙම් කථා කරන්ෙන් පචණ්ඩ කියා
සම්බන්ධව. ඒ පචණ්ඩ කියා සහ මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය
කිරීම් සියල්ල සම්බන්ධව ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවලායි
තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසිය කියාත්මක වනවා කියන්ෙන්, ෙපොලීසිය
ෙම් ෙද්වල් කබඩ්වලට දා ෙගන තියා ෙගන ඉන්නවා කියන එක
ෙනොෙවයි. එතැනින් ඔබ්බට යනවා; ඒ සියල්ල අධිකරණය දක්වා
ෙගන යනවා. ඒවා ගැන කථා ෙනොකර ෙම් විවාදය ෙකොෙහොමද
ෙගන යන්ෙන්?

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.

Sir, I rise to a point Order.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

What is your point of Order, Hon. Member?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දැනට ඒ සම්බන්ධෙයන්
නඩුවක් අධිකරණෙය් විභාග ෙවමින් පවතිනවා. ෙමතුමා ඒ
සිද්ධිෙය් විත්තිකාරයා ගැනම සඳහන් කරලා කථා කරනවා.
එෙහම කරන්න බැහැ.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් ඒ සියලු කාරණා
අධිකරණෙය් විභාග වනවා. අධිකරණෙය් විභාග ෙකෙරන කාරණා
පිළිබඳව කථා කරන්න බැරි නම්, පචණ්ඩත්වය ගැන කථා
කරන්න බැහැ.
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ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Rathnayake, what is your point of
Order?
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

ගරු ඇමතිතුමා කථා කළා දැන් අධිකරණෙය් තිෙබන
කාරණයක් සම්බන්ධව. මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ,
සැකකරුෙවක් සහ වරදකරුෙවක් කියන වචන ෙදෙක් අර්ථය දැන
ෙගන විවාදය ඉදිරියට කර ෙගන යන්න කියලා. සැකකරුෙවක්
ගැන කථා කරන එක අසාධාරණ-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මංජුලව ඝාතනය කෙළේ
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උදවියයි. ෙම් රෙට් බරපතළම අපරාධ
විධියට ගණන් ගන්ෙන් මිනීමැරුම්. [බාධා කිරීම්] මිනී මැරුම්
ෙදකක් සිද්ධ වුණා. ඒ මිනී මැරුම් සිද්ධි ෙදකටම ෙචෝදනා ලබලා
තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්.
ඒ වාෙග්ම අර ෙගොටුෙකොළ සුදාලා වාෙග් ගෙම් ඉන්න
නායකෙයෝ. එෙහම නම් පචණ්ඩත්වය ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්
කවුද? ෙම් පචණ්ඩත්වය ව්යාප්ත කරලා තිෙබන්ෙන් කවුරුන්ද?
[බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට ගිනි අවි ෙපන්වා
බිය වැද්දීම් එකක් තිෙබනවා. ඊළඟට බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම්
එකක් තිෙබනවා. ගිනි තැබීම් හතරක් තිෙබනවා. අනර්ථය සිදු
කිරීම් 19ක් තිෙබනවා. සුළු පහරදීම්, සුළු තුවාල කිරීම් 13ක්
තිෙබනවා. බැණ තර්ජනය, පරිභවය ෙහෝ බලහත්කාරය සිදු කිරීම්
8ක් තිෙබනවා. මැතිවරණෙයන් පසු සමස්ත සිද්ධීන් 47යි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සමස්ත මැතිවරණ කාල
පරිච්ෙඡ්දයම ගත්තාම, සිද්ධීන් 472ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
එතෙකොට ෙම් සිද්ධීන් 472න් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

That is not a point of Order, Hon. Member.

ෙකෝ යහ පාලනය?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම සැකකරුවා
සම්බන්ධවත් දන්නවා; වරදකරුවා සම්බන්ධවත් දන්නවා. ඒක
විගහ කරලා ෙදන්න ඕනෑ නම් ගරු සී.බී. රත්නායක මන්තීතුමාට
කියනවා, මම කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ සභා ගර්භෙයන්
එළියට එන්න, මම lecture එකක් ෙදන්නම් කියලා.
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(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ මහත්තෙයෝ, නිකම් කැත
ෙවන්ෙන් නැතිව.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] දැන්
ඇති. වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. මන්තීතුමා ෙලෙඩක් ෙවන්න එපා.
කරුණාකර වාඩි ෙවන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පචණ්ඩත්වය
ෙගනාෙව් කවුද? ඒ එක සිද්ධියක්. ඊළඟට මම කිව්වා, පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මිනී මැරුම් ෙදකක් සිදු වුණා කියලා. අෙනක්
මිනී මැරුම ෙකොෙහේද සිදු වුෙණ්? ඒ මම නිෙයෝජනය කරන
පුත්තලම් දිස්තික්කෙය්, හලාවත මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්,
බංගෙදනිෙය්යි. කවුද මැරුෙණ්? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සාමාජිකෙයක්. ඔහු ඒ ගෙම් සිටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
නායකයා වන මංජුල. කවුද ඔහුව ඝාතනය කෙළේ? ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ඉන්න 'ෙගොටුෙකොළ සුදා' කියන පුද්ගලයා. 'ෙගොටුෙකොළ
සුදා' තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගෙම් නායකයා. ෙමන්න
තියා ෙගන ඉන්න මිනිස්සු. ෙගොටුෙකොළ සුදාලා, ෙවෙල් සුදාලා,
ෙම් ෙගොල්ලන්ට ඉන්ෙන් ඒ වාෙග් සුදාලා තමයි. ඒ සුදාලා දා
ෙගන තමයි game ගැහුෙව්.
දැන් ෙම් අය කියනවා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් යන්තණය
දුර්වල කරන්න හදනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙකොෙහේද යන්තණයක් තිබුෙණ්? [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ.
ෙම් ආණ්ඩුව ඇවිල්ලා අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්. ඒකවත් දන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙවෙල්
සුදා අත් අඩංගුවට ගත්ෙතත් පසු ගිය ජනවාරි මාෙසේ 10ෙවනි
දායින් පසුවයි. [බාධා කිරීම්] ඒක දන්ෙනත් නැහැ. නිකම් නමට
ඇමතිකම් කරලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, -[බාධා
කිරීම්]

කිරි පාලනය. [බාධා කිරීම්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැතිවරණය
පවත්වන්නට කලින් සිද්ධීන් 387ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
මැතිවරණය අවසන් වුණාට පසුව සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් සිදුවීම්
47යි. එතෙකොට මීට ෙපර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් පාලනය යටෙත්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
යටෙත් පැවැති මැතිවරණ සියල්ලටම සිදු වූ සිද්ධීන් ගණනත්
සමඟ සංසන්දනය කරනෙකොට 2005 වසෙර් දී 1198යි; 2010
වසෙර් 1089යි; 2015 වසෙර් ෙමම මැතිවරණෙය් දී 472යි. ෙමම
සිද්ධීන් 472න් 387ක්ම සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයාෙග් පාලනය යටෙත් තිබුණු කාලෙය්දීයි. එනම්, ජනවාරි
මාෙසේ 08ෙවනි දාට කලින් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ජනවාරි මාෙසේ 08ෙවනි දා සිදුවීම් 36ක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
සිදුවීම් 36ටම වග කිව යුත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්
රජයයි. ඒ රජෙය් ඇමතිවරුන් තමයි දැන් ෙම් බාධා කර කර
ඉන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ෙම්වාට වග
කිව යුත්තන් කවුද? ජනවාරි මාෙසේ 08ෙවනි දායින් පසුව ඇති
ෙවලා තිෙබන සමස්ත සිදුවීම් ගත්තාම බරපතළ සිදුවීම් නැහැ.
ඇතිෙවලා තිෙබන බරපතළ සිදුවීම් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙනත්
යූඑන්පී කාරයන්ට එෙරහිවයි. එහිදී ඝාතනයට ලක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාව ජයගහණය
කරවන්න දුක් විඳින ලද උදවියයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
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සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට "අයිෙයෝ!
සිරිෙසේන, අයිෙයෝ! සිරිෙසේන" කිය කියා බැණ වැදුණු උදවිය, දැන්
"අතිගරු ජනාධිපති, අෙප් නායකයා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මහත්මයා"යි කියන උදවිය විළිලජ්ජා නැතිව ෙකොෙහොමද ෙම්වා
ගැන කථා කරන්ෙන්? ඒ උදවියෙන්ද ෙම් අපරාධවලට
නායකත්වය දීලා තිෙබන්ෙන්, ඒ උදවියෙන්ද ෙම් අපරාධකාරෙයෝ
කියන එක මම ෙම් ගරු සභාෙවන් අහන්නට කැමැතියි ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු එච්.ආර්. මිතපාල මහතා

(மாண் மிகு எச்.ஆர். மித்திரபால)

(The Hon. H.R. Mithrapala)

බහුතරය-

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට බහුතරය, සුළුතරය
පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමාෙග් පැත්ෙත් නවක මන්තීවරුන්
62ෙදෙනකු ඉන්නවා කියන එක මතක තබා ගන්න. අපට කිසිම
ගැටලුවක් නැහැ. අපි ඕනෑම ෙවලාවක මැතිවරණයකට යාමට
සූදානම්. අපි අෙප් නායකතුමා වන ගරු අගාමාත්යතුමාට කිව්ෙව්,
අපි ඕනෑම ෙව්ලාවක මැතිවරණයකට යාමට සූදානම් කියලායි.

ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා

(மாண் மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க)

(The Hon. C.B. Rathnayake)

අපි ලැහැස්තියි, අපට ගැටලුවක් නැහැ.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

මැතිවරණයකට යන්න ඔබතුමන්ලා ලැහැස්තියි නම්, ෙයෝජනා
කරන්න. අපි මැතිවරණයකට යමු. ඔබතුමන්ලාෙග් පාලන
කාලෙය් කරන ලද පචණ්ඩ කියා ද වැඩි එෙහම නැත්නම් ෙම්
කාලෙය් කරන ලද පචණ්ඩ කියා ද වැඩි කියලා මැතිවරණ
පතිඵලෙය්දී බලා ගන්නට පුළුවන් වනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ෙම් සියලු සිදුවීම් සම්බන්ධව ෙපොලීසිය කියාත්මක
ෙවලා තිෙබනවා. එදා ඔබ වර්ණනා කරපු, අද ඔබ
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන ෙපොලිස්පති ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාෙග්
යටෙත්ම කියාත්මක ෙවන ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන් ෙම්
සෑම සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්ම කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
සෑම සිද්ධියකම වාර්තා මා සතුව තිෙබනවා. ෙම් සෑම සිද්ධියකම
පුද්ගලයන් අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා; ආයුධ ෙසොයා ෙගන
තිෙබනවා. ඒ ආයුධත් එක්ක අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ෙචොකා මල්ලි -ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මන්තීතුමාකිව්වා ෙමයට සම්බන්ධ නැහැ කියලා. සම්බන්ධ නැත්නම් ඒ ටී.56
ගිනිඅවිය ෙපොලීසිය ෙසොයා ගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒ ටී.56 ගිනි
අවිය රස පරීක්ෂකට ෙයොමු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
එෙහම නම් ඒ පුද්ගලයා අත් අඩංගුවට අරගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒ
අපරාධකරුවන් බලන්නට ඔෙබ් නායකතුමා ඊෙය් දිනෙය්
බන්ධනාගාරයට ගියා.
යහ පාලනයක් -සාධාරණ පාලනයක්- ෙගන යන්න ඕනෑය
කියලා ෙමොරෙදන, පචණ්ඩත්වයට එෙරහිව ෙමොරෙදන ඔෙබ්
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකවරයා
ඊෙය් ඒ අපරාධකරුවන් ෙබ්රා ගන්නට නීතිඥෙයක් වශෙයන්
ෙපනී සිටින්න අධිකරණයට යනවා.
නාමල් රාජපක්ෂට අද
එල්ෙලන්න වැෙල් වැල් නැහැ. දැන් නීතිඥෙයක් වශෙයන්,
පචණ්ඩත්වය ඇති කරපු මිනිස්සු, භීෂණය ඇති කරපු මිනිස්සු
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ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න එක එක්ෙකනාෙග් නඩු පස්ෙසේ එල්ලී
ෙගන යනවා. පවිතා ෙද්වි වන්නිආරච්චි ෙනෝනාට අද කර ගන්න
ෙදයක් නැහැ. [බාධා කිරීම්] එතුමිය ගිහිල්ලා අධිකරණය ඉදිරිෙය්
නීතිඥවරියක ෙලස ෙපනී සිටිනවා. පචණ්ඩත්වය පිළිබඳව කථා
කරන උදවිය, පචණ්ඩ කියා කරන අය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා,
මැරයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ඔවුන් ෙබ්රා ගැනීම සඳහා
අධිකරණ ගාෙන් යන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙබොෙහොම කනගාටුදායක
තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා, පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ සිදු වී
තිෙබන සිදුවීම් ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආයුධ
සන්නද්ධව කරපු කියාවලිය ගැන බලන්න. අනුරාධපුර
ගල්නෑෙව්දී 2014.12.16වැනි දා සිද්ධියක් වුණා. ඒ කාලෙය්
කාෙග් පාලනයද තිබුෙණ්? මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්
එෙහම නැත්නම් ෙම් කෑ ගහන ඇමතිතුමන්ලාෙග් පාලනයයි එදා
තිබුෙණ්. එදා ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
කණ්ඩායමක් සංවිධාන කටයුතු කරෙගන ඉන්න තැනට ගිහිල්ලා
ස්වයංකීය අවි ෙගනැල්ලා ෙවඩි තිබ්බා. ෙවඩි තිබ්බ පුද්ගලයන්
සම්පූර්ණෙයන් ෙමෙහයවලා තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයයි. ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
2014.12.20වැනි දා අනුරාධපුරෙය්, එප්පාවල එක
ස්ථානයකට ෙබෝම්බ ගැහුවා. පක්ෂ නිෙයෝජිත කාර්යාලයට
ෙපටල් ෙබෝම්බය ගැහුෙව් කාෙග් පාලන කාලය තුළදීද? මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් යහපත් කාලෙය්, ෙද්ශ ෙපේමී කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ තමයි ඒ පහර දුන්ෙන්. අද සුද්ෙධෝදනලා ෙවන්න
කථා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
අනුරාධපුරෙය් මිහින්තෙල් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 09වැනි දා මැතිවරණ දිනයට පස්ෙසේ දවෙසේ- නව පජාතන්තවාදී ෙපරමුෙණ්
කාර්යාලයකට එෙහම නැත්නම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාව
ජයගහණය කරවන්න උර දුන්නු තැනට ගිහිල්ලා ෙවඩි තියලා
දැම්මා. කවුද ෙවඩි තිබ්ෙබ්, කවුද ඒ භීෂණය පැතිෙරව්ෙව්?
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන්ද? ඒ වාෙග්ම ෙපොෙළොන්නරුෙව්
මැදිරිගිරිෙය්දී පිස්ෙතෝලයක් අරෙගන ගිහිල්ලා ෙවඩි තිබ්බා. අද
ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා, ඒ පුද්ගලයන්ව ෙහොයා
ගන්න. ඒ අය නාඳුනන පුද්ගලයන්. කවුද ෙම් නාඳුනන පුද්ගලයන්
කලාව ෙම් රටට බිහි කෙළේ? අපරාධ රැල්ල ඇති කෙළේ කවුද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙන්ද, ෙනොදන්නා
විත්තිකරුවන් සහිත අපරාධ වාර්තා ෙවන්නට පටන් ගත්ෙත්? ඇයි
ඒ?
එදා
ෙපොලීසියට
කියාත්මක
ෙවන්න
දුන්නාද,
තමුන්නාන්ෙසේලා? තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොලීසිය අකර්මණ්ය කළා;
ෙපොලිස් ෙකොමිසම අෙහෝසි කළා; ෙපොලිස් ෙකොමිසම අකර්මණ්ය
කරලා ෙපොලීසියට බලපෑම් කරන්න පටන් ගත්තා; නිර්පාක්ෂිකව
වැඩ කටයුතු කළ අයට බලපෑම් කළා.
2001 - 2004 කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා අගාමාත්යවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් එදා ෙපොලිස්
ෙකොමිසම නිර්මාණය කළා. ඒ ෙපොලිස් ෙකොමිසම නිර්මාණය
කළාට පස්ෙසේ ඒ නිලධාරින් ෙකොන්දක් ඇතුව විමර්ශනයක්,
විමර්ශනයක් විධියට කියාත්මක කළා. ෙමොකක්ද අවසානෙය්දී සිදු
වුෙණ්? ෙපොලිස් ෙකොමිසම අකර්මන්ය කළාට පස්ෙසේ, ෙපොලීසිය
නිර්වින්දනය කරලා අකර්මන්ය කළා. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට
පුළුවන් වුණා, බලපෑම් කරන්න. ඒක ෙපොලීසියට පමණක්
ෙනොෙවයි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමටත්
කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට බලපෑම් කරපු නිසා තමයි inquiry
එකට එන්න කියපු දවෙසේ හිටපු ඇමතිවරයාව පලා ෙපොළෙගකු
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කෑෙව්. අන්තිමට ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙපොලීසිෙය් හිටපු ෙපොලිස්
පරීක්ෂවරු ෙදන්නත් යාපනයට transfer කළා. කාන්තා ෙපොලිස්
පරීක්ෂකවරිය වව්නියාවට transfer කළා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා
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ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයාෙග් බලපෑම මත ඒවා කියාත්මක කළා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් මෑතකදී මෙග් කරුවලගස්වැව ෙහෝටලයට
රාතී කාලෙය් දී ගිහිල්ලා ෙවඩි තබා තිබුණා. පළාත් සභාෙව්
මන්තීවරයකුෙග් නායකත්වෙයන් එය කෙළේ. ඒ සියලු ෙතොරතුරු
අපි දන්නවා. නමුත් තව වන තුරු එක පුද්ගලයකුවත් ඒ
සම්බන්ධෙයන් අත් අඩංගුවට ෙගන නැහැ.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය අවසන්.
දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

එතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් ලබා ෙදනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොලීසිය අකර්මන්ය කළා පමණක්
ෙනොෙවයි, අෙනක් ආයතනත් අකර්මන්ය කළා. පාර්ලිෙම්න්තුවත්
අකර්මන්ය
කළා.
පාර්ලිෙම්න්තුව
අකර්මන්ය
කරලා
ඒකාධිපතිත්වයට යන්න කටයුතු කළා. ඒකාධිපතිෙයක් විසින් ෙම්
රට පාලනය කරන තැනට කටයුතු කළා. එවැනි තත්ත්වයකට රට
විනාශ කරලා අද පචණ්ඩත්වයක් පිළිබඳව කථා කරනවා, කිසිම
ෙත්රුමක් නැතුව. ෙමතැන සිද්ධීන් ගණනාවක් තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙම් සිද්ධීන් සම්බන්ධ විමර්ශන
පගති වාර්තාව මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
සභාගත* කරනවා.
ඒවා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කර තියන්න, ෙම්
ෙගොල්ලන්ෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙපොලීසිය කියාත්මක කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, පචණ්ඩත්වය කියාත්මක කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා දැන ගන්න. ඒ පචණ්ඩත්වය මුදා
හැරලා බලය අත් පත් කර ගැනීමට, බලෙය් රැඳී සිටීමට
ඔබතුමන්ලා ෙකොෙහොමද කටයුතු කෙළේ?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථා කරන රංෙග බණ්ඩාරෙග් ෙගොඩනැඟිලි තුනක් ගිනිබත්
ෙකරුවා. හලාවත කාර්යාලය ගිනි බත් කළා. විත්තිකරුෙවෝ ඒ
ගින්නට හසු ෙවලා -ආරච්චිකට්ටුෙව් සමන්ත- කළුෙබෝවිල
ෙරෝහෙල් ෙරෝහල්ගත ෙවලා හිටියා. මම ගිහිල්ලා කැමරාගත
කළා. මම ගිහිල්ලා රෙට් නායකයන්ට ඒවා ෙපන්වූවා. ෙපොලීසිය
ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කළා. එක පුද්ගලෙයක් අත් අඩංගුවට
ගත්තාද? අද ෙවන කල් කිසිම විමර්ශනයක් නැහැ. ෙජෝන්
අමරතුංග මහත්මයාට විරුද්ධව අපියි ෙදෝෂාභිෙයෝගයක්
ෙගෙනන්න ඕනෑ. එතුමා ඇමතිවරයා ෙවලා ඉන්නවා. තව ෙවන
කල් ෙම් විමර්ශන පටන් ගත්ෙත් නැහැ. විත්තිකරුවන් දහසය
ෙදනා පිළිබඳවම මා විසින් මාදම්ෙප් ෙපොලීසියට පකාශ ලබා දීලා
තිෙබනවා. අද වන තුරු එක විත්තිකාරයකුවත් අත් අඩංගුවට
ෙගන නැහැ. ඒ පිළිබඳව එකම පකාශයක්වත් ලියාෙගන නැහැ.
ඔන්න, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් දී නීතිය
කියාත්මක වුණු හැටි. කරුවලගස්වැව නීල් වීරසිංහ කියලා
ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඔහු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාෙද්ශීය සභා
සභාපතිවරෙයක්. ඔහු මෙග් වාහනයට ගිනි තැබුවා. ඒ ෙවලාෙව්
එම වාහනෙය් වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 13යි. දැන් නම් රුපියල්
ලක්ෂ හතළිස් ගණනක් ෙවනවා. අද වන තුරු ඒ පිළිබඳව
විමර්ශනයක් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසිම ෙකෙනකුව අත්
අඩංගුවට ෙගන අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

ෙදෝෂාභිෙයෝගයක් ෙගෙනන්න ඕනෑ, ෛවරී ෙද්ශපාලනයක්
ෙගන යන්න ඕනෑ අපියි. එදා ජානක ෙපෙර්රා මහත්මයාත් ඡන්දය
ඉල්ලපු පළාත් සභා මැතිවරණය අවස්ථාෙව් දී මෙග් ආණමඩුව
කාර්යාලය ගිනි තැබුවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එක පුද්ගලයකුවත් අත්
අඩංගුවට ගත්ෙත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සුන්දරම පුද්ගලයා
- ආරච්චිකට්ටුෙව් සිටින පළාත් සභා ඇමතිවරයා - පචණ්ඩත්වය
අතට අරෙගන, T56 අතට අරෙගන තමයි වැඩ කටයුතු කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්වා සම්බන්ධව හඬ
නඟන්න ඕනෑ; කෑ ගහන්න ඕනෑ අපියි. මැතිවරණය අවසන්
වුණාට පසුව පචණ්ඩත්වය පතුරුවන්න අපටත් හැකියාව
තිබුණා. නමුත් කිසිදු සිද්ධියක් අෙප් පාර්ශ්වෙයන් සිදු වුෙණ්
නැහැ. මැතිවරණෙයන් පසුවත් පචණ්ඩත්වය ඇති කෙළේ
තමුන්නාන්ෙසේලායි. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට පචණ්ඩත්වය
ගැන කථා කිරීම සඳහා කිසිදු සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ,
මන්තීවරුනි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ගරා වැටීම, කඩා වැටීම සහ
ඉදිරිෙය් දී එන මැතිවරණෙය් දී ඇති වන ෙසෝදා පාළුව වළක්වා
ගැනීම සඳහා කාලය නාස්ති කිරීමට ෙමවැනි නිෂ්ඵල කියාවල
ෙයෙදන්නට එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා කරන ෙම් විගඩම් නිසා අද
ෙම් Officials' Box එක ඇතුෙළේ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමන්ලා,
ෙපොලිස්පතිතුමන්ලා, ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමන්ලා කී
ෙදෙනකු ඉන්නවාද? ෙම් රෙට් ෙකොතරම් අපරාධ පමාණයක් ගැන
කටයුතු කරන්න තිෙබන, ෙකොතරම් වැඩ ෙකොටසක් කරන්න
තිෙබන නිලධාරි කණ්ඩායමක්ද ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් කාලය
ගත කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් වාෙග් කාලකණ්ණි ෙයෝජනා
ෙගනැල්ලා කාලය විනාශ කරන්න එපා කියන කාරණයත් මතක්
කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමාටත් ස්තුති කරමින් මා නිහඬ වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Chandrasiri Gajadeera, please. You have six
minutes.
[පූ.භා. 10.47]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු පාලිත රංෙග
බණ්ඩාර අමාත්යතුමා කථා කළාට පසුව ෙම් පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධෙයන් වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට මට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මා සතුටු වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා කරවීම සඳහා ෙගන
ගිය කියා දාමය තුළ යහපත් සටන් පාඨ තිබුණා. දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ
වාෙග්ම ෙම් රෙට් කාටත් සමානව සැලකීෙම්
පතිපත්තිය, "නහි ෙව්ෙරන ෙව්රානි" - කාෙගන්වත් පළි
ෙනොගන්නා සංකල්පය, ෛමතිය - කියන ෙම් සියල්ල ෙම් කියා
දාමය තුළ කැටි ෙවලා තිබුණා. නමුත් මා කියන්න කැමැතියි, ෙම්
කියාදාමයත් එක්ක තව සටන් පාඨ තිබුණු බව. ඒ තමයි, යහ
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පාලනය සහ ෙවනසක් ඇති කිරීම. ෙම් ෙහේතු මත අද
තමුන්නාන්ෙසේලාට ජනතාව බලය දීලා තිෙබනවා. මා කියන්නට
කැමැතියි, ෙම් ෙවනසක් ඇති කරනවා කියලා කියන්ෙන් රෙට්
පජාතන්තවාදය සඳහා වූ ෙවනසක් බව. එය දූෂණෙයන් ෙතොර,
සර්ව සාධාරණ සමාජ කමයක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා
තමුන්නාන්ෙසේලාට දීපු වරමක්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒ වරම ෙහේතුෙකොට ෙගන බලය අතට අරෙගන
රට තුළ පචණ්ඩත්වය මුදා හරින්න කිසිෙවකුටත් අයිතියක් නැහැ.
ඒ වාෙග්ම අපි බලයට ආවාම ගහලා, තළලා, ෙපළලා, ෙපොඩි
කරනවාය කියන වරමක් ගැනත් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ
තිබුෙණ්ත් නැහැ. නමුත් බලය ලබා
ගත්තාට පසුව ගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් සංකල්පයත් බිඳ දමලා අද තස්තවාදය ඒ තුළට
ආෙද්ශ කරලා තිෙබනවා. ෙම්ක මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය විතරක්
ෙනොෙවයි, සමස්ත තස්තවාදෙය්ම ෙකොටසක්. තස්තවාදය කියලා
මා කිව්ෙව් බිය ගැන්වීමයි. බිය ගන්වන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන
කාරණා තමයි, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළන් පසුව
තිෙබන්ෙන්. ඒක පළමුවැනි පරිච්ෙඡ්දය. තව පරිච්ෙඡ්දයක්
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා අෙපේල් මාසෙය් 23 වැනිදා ෙම්
ආණ්ඩුව විසුරුවනවාය කියලා කියනවා. ඒක තමයි ඒ දින සියෙය්
වැඩසටහෙන් තිබුෙණ්. ඒකට පසුව එන පශ්චාත් යුගය - ෙදවැනි
පරිච්ෙඡ්දය - තුළ රට ඇතුෙළේ බලය දිනා ගැනීමට අවශ්ය වන්නා වූ
පරිසරය හදන්න තස්තවාදය මුදා හැරිය යුතුව තිෙබනවා. මා
කියන්න කැමැතියි, එවැනි තස්තවාදයක් මුදා හරිනවා නම්
කවදාවත් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩු හදන්න බැරි බව. සර්ව පාක්ෂික
ආණ්ඩුවක් හදනවා නම්, ඒ සඳහා වූ මූලික ෙකොන්ෙද්සි නිර්මාණය
කරන්නට ඕනෑ. බලය ලබා ගත්තු ගමන් පතිවිරුද්ධ ෙකොටස්වලට
පහර දීලා, තළලා, ෙපොඩි කරලා, බිය වැද්දීෙම් ෙද්ශපාලනය පටන්
අර ෙගන, හිර ෙගවල් ෙපන්වලා, බය කරලා, සමාජ පද්ධති දුරස්
කර ගන්නවා නම්, කාෙග්ත් එකතුෙවන් යුක්ත වූ රටට වැඩ
කරන්න පුළුවන් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් හදනවා කියන එක
ඒෙකන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙම් සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව පිළිබඳ අෙප් මතය ගැනත් මම
කියන්න කැමැතියි. අෙප් පක්ෂවල මතය ෙමොකක්ද කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෙම් ලිහලා බලපු මල්ල ආපසු ඔබා
බලන්න ඕනෑ නැහැ. 1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට
පත් වුණු ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් ෙමොන තරම් පචණ්ඩත්වය මුදා
හැරියාද කියන එක අපි දන්නවා. මම ඒෙක් ෙගොදුරක්. ඒ ෙවලාෙව්
ලංකාෙව් රැකියාවලින් එළියට දමපු 43,000ක් රාජ්ය
ෙසේවකයන්ෙගන් ෙකෙනක් මමත්. ඊට පසුව තමයි මම නීති
විද්යාලයට ඇතුළත් ෙවලා නීතිඥවරයකු විධියට කටයුතු කෙළේ. ඒ
ෙවලාෙව් මෙග් කන්ෙතෝරු කාමරය කඩලා එහි තිබුණු මෙග්
ලියවිලි ඔක්ෙකෝම ගෙඟ් දමපු බව මම කියන්න කැමැතියි. මෙග්
කාර්යාලෙය් ෙබෝඩ් එක මතු වුෙණ් තල්ෙපන්. ඒ තස්තවාදෙය් අත්
දැකීම්; ඒ පචණ්ඩත්වෙය් අත් දැකීම් මටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමයි ෙම් මැතිවරණෙය් දී අපි කිව්ෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය
අතට පූර්ණ බලයක් ලැබුෙණොත් රටට විය හැකි ෙද් හිතා ගන්න
පුළුවන් කියලා. වාසනාවකට අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත්
ඉන්ෙන් සුළුතරයක්. බහුතරය ඉන්ෙන් ෙම් පැත්ෙත්. බහුතරය ඔය
පැත්ෙත් සිටියා නම් රෙට් ඇති විය හැකි තත්ත්වය ගැන
අමුතුෙවන් කියන්න ඕනෑ නැහැ.
මා ෙම් කාරණය ගැනත් සඳහන් කරන්න කැමැතියි. යුද්ධය
ජයගහණය කරපු නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා
බව තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. රට සංවර්ධනය කරපු නායකයා
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා. ඒක මම විතරක්
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුදල් ඇමතිතුමා පසු
ගිය දා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය පකාශෙය් කියනවා, ආර්ථික
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7ට ෙගනල්ලා තිෙබනවා කියලා. ඒක
පුද්ගල ආදායම පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒ ඇති වූ
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ආර්ථික වර්ධනය ගැන විගහයක් කරමින් තමයි එතුමා අතුරු අය
වැය පකාශය ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත් යහ පාලනය හා ෙවනසක්
අෙප්ක්ෂාෙවන් මිනිසුන් එවැනි නායකයකු බෙලන් ඉවත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එෙහම නම් ඔය කියන
යහ පාලන පතිපත්තිය අද කවුරුත් අෙප්ක්ෂා කරන බව මා මතක්
කරන්න කැමැතියි. ඔය කියන ෙවනස, සදාචාරාත්මක පැත්තට
පරිවර්තනය වන්නට ඕනෑ. අවගමනය ෙනොෙවයි, පගමනය සිදු
වන්නට ඕනෑ. අෙප් පරමාර්ථය ෙමොකක්ද කියලා මා කියන්න
කැමැතියි. සමහර වැදගත් තීන්දුවලදී සහෙයෝගය ෙදන්න අපි
සූදානම්. අය වැය ඡන්ද විමසීෙම් දී අපි ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැ. අපි
ඡන්දය දීෙමන් වැළකී සිටියා. නමුත් ෙම් රජය ෙගන යන යහපත්
හා සාධාරණ කියාදාමවලදී අෙප් සහෙයෝගය ෙදන්න අපි
ලැහැස්තියි. හැබැයි ඒ සහෙයෝගය ලබා ගන්න නම්, වචනෙය්
පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ ෙවනස හා යහ
පාලනය ඇති කළ යුතුයි. සියලු ජාතීන්ට විතරක් ෙනොෙවයි,
විරුද්ධවාදී ෙද්ශපාලනඥයන්ටත් ෙම් සමාජය තුළ සාධාරණ
පුරවැසියන් විධියට ජීවත් වීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම තුළ තමයි
අෙප් සහෙයෝගය ලැෙබන්ෙන්.
මම කියනවා, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ සමහර
කාරණා කැලැන්ඩරෙයන් ෙපොලා පැනලා ඇවිල්ලා තිෙබනවා
කියලා. පසුවට තිබුණු ඒවා ඉස්සරහට ඇවිත් තිෙබනවා.
ඉස්සරහින් තිබුණු ඒවා පස්සට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. නමුත් අපි
කියන්න කැමැතියි, ෙම් රට තුළ කාෙගන් ෙහෝ ෙහෝ සර්ව
සාධාරණ සමාජ පතිපත්තියක්, යුක්තිගරුක සමාජයක් බිහි
ෙවනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ කියන එක. නමුත්
ඇඟිල්ල දිගු කරලා, බය කරලා, හිර ෙගවල් ෙපන්වලා,
බියවද්දලා සහෙයෝගය ගන්න ලැහැස්ති වන්න එපා. හැරිසන්
ඇමතිතුමා මීට කලින් කථා කරපු අවස්ථාවක වැලිකඩ සිර ෙගදර
සිද්ධියක් ගැන ෙපන්නුවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Chandrasiri Gajadeera, please wind up now.
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

එතුමා හිතන්න ඇති අපි බය කරන්න පුළුවන් කියලා. මම
කියනවා, ඕනෑම කරුණක් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න කියලා. අපි වරදකරුෙවෝ වුෙණොත්, එල්ලුම් ගහට
වුණත් යන්න බය නැහැ කියලා මා පකාශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සාධාරණ
සමාජයක් ෙවනුෙවන් ජාතික පතිපත්ති සම්මත වන ෙතක් මහජන
සාමය භාර ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට හුඟක් වැඩ කරන්න
පුළුවන්. ඒ ෙගෞරවය රටට ලබා ෙදන්නය කියන එක ඉල්ලා
සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[පූ.භා. 10.55]

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු චන්දසිරි
මන්තීතුමාෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙමන් පසුව මටත්
ෙව්ලාවක් ෙහෝ ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වන්නට
මැතිවරණයට ෙපර පළමුෙවන්ම සිද්ධියකට මුහුණ පෑෙව්
මැතිවරණයට දින හතරකට පමණ ෙපර මැදවච්චිය බලා

ගජදීර
ෙකටි
ඕනෑ.
මමයි.
ගමන්
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කරන විට ඉකිරිෙගොල්ලෑව කියන මුස්ලිම් ගම්මානය මැදදි මුස්ලිම් ජනතාව ෙනොෙවයි- සිංහල ජනතාව ෙපළපාළියකින් යමින්
ඉන්න අවස්ථාෙව් මෙග් වාහනය වට කරලා, මට විවිධ තර්ජන
කිරීෙම් කියාවලියක ෙයදුණා. මම ෙබොෙහොම ඉවසීෙමන් ඒ
ස්ථානෙයන් ඉවත්ව ගියා. අවුරුදු විස්සක් මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරෙයක් හැටියට කටයුතු කරනවා. අපි මැතිවරණ රාශියකට
මුහුණ දුන්නා. ෙපොලිස් ෙපොත් ටික අරෙගන ඒ සටහන් පරීක්ෂා
කෙළොත් ෙපෙන්වි, ඒ මැතිවරණවලදී අෙප් මැදවච්චිය ආසනය
තුළ සාමකාමී තත්ත්වයක් තමයි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී අපට
දකින්නට ලැබුෙණ්. ෙම් වතාෙවත් ඉතාමත්ම සාමකාමී විධියට
මැදවච්චිය ආසනෙය්, එම බල පෙද්ශෙය් මැතිවරණ කටයුතු සිද්ධ
වුණා. ගරු ඇමතිතුමනි, සෙහෝදරත්වෙයන් හිටපු එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් මැතිවරණෙයන් පසුව කියා කළ ආකාරය
තුළ විවිධ සිද්ධීන් ඇති වුණා.
ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීතුමිය ආරක්ෂක හිස් වැසුමක්
ෙනොමැතිව යතුරු පැදිෙය් ගමන් කිරීම නිසා කැබිතිෙගොල්ලෑව
ෙපොලීසිෙය් ෙපොලිස්
පරීක්ෂක මහත්මෙයක් ඇයට නීතිය
කියාත්මක කළා කියලා, මැතිවරණෙයන් පසුව ඇයෙග්
ස්වාමිපුරුෂයාත් ඇයත් ෙම් ෙපොලිස් පරීක්ෂක මහත්මයාට
පසිද්ධිෙය් පහර දීමක් සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම මැදවච්චිය ෙපොලීසිය
ගැන මම කනගාටු ෙවනවා, එහි මමම ෙතෝරා පත් කර ගත්ත
ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිතුෙමක් සිටින්ෙන්. ෙපොලීසියට විශාල
වගකීමක් ෙම් කාල සීමාෙව් ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. අනිත්
ෙපොලිස් ස්ථාන ෙදකක හැකිතාක් දුරට සාමය ආරක්ෂා කළා.
අෙනකුත් ජනතාවට හිරිහැර ෙනොකර, ජයගහණය කළ පක්ෂවලට
විෙනෝද ෙවන්න වරම ලබලා දීලා ඒ ෙපොලිස් ස්ථානවල සාමය
ආරක්ෂා කළා. නමුත් මැදවච්චිය ෙපොලිස් ස්ථානෙය්
ස්ථානාධිපතිතුමා ෙම් සෑම ෙද්කටම පක්ෂගාහීවයි කටයුතු කෙළේ.
කඩු, මුගුරු අරෙගන කාන්තාවන්ට පහර ෙදන්න ආපු ෙවලාෙවත්
අවසානෙය්
වැරදිකාරෙයෝ නිදහස්
වුණා,
කාන්තාවන්
වැරදිකාරයින් බවට පත් වුණා. ෙමවැනි වාතාවරණයන් සහ
සිද්ධීන් රාශියක් ෙම් කලාපය තුළ විශාල වශෙයන් සිද්ධ වුණා.
ෙම් ගැන අධීක්ෂණයක් කරන්න කියලා ඉතා ඕනෑකමින් ඉල්ලා
සිටිනවා.
ඒ වාෙග්ම තමයි, රජෙය් නිලධාරින්ට කරන ලද බලපෑම්. අපි
රජෙය් නිලධාරින්ටවත්, ෙපොලීසියටවත් රාජකාරි කටයුතු කිරීෙම්දී
ෙමොන යම් ආකාරයකින්වත් බලපෑමක් කෙළේ නැහැ. ඒ උගත්
නිලධාරින්ට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් තමයි අපි
කටයුතු කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමය
සාමකාමී කලාපයක් හැටියට අපි හඳුන්වන්නට ඕනෑ. අපට
තස්තවාදීන්ෙග් පශ්නය පමණයි තිබුෙණ්. ඒ පශ්නෙයන් නිදහස්
වුණාට පස්ෙසේ අපි ඉතාමත්ම සෙහෝදරත්වෙයන් තමයි ෙම් කටයුතු
සිද්ධ කෙළේ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක්
කරනවා. එතුමා සමඟ මම සාකච්ඡා කළා. ෙම් "දිවි නැඟුම"
වැඩසටහන පරීක්ෂණයකට ලක් කරන්න. අෙප් ආසන තුළ පක්ෂ
ෙභ්දෙයන් ෙතොරව තමයි ගරු ඇමතිතුමනි ෙම් ජීවන උපාය
වැඩසටහන් කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන්
ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීමත් මම කරන්නට
ඕනෑ.
ගුරුවරුන් සඳහා ගුරු ගම්මානයක් හදන්න අපි ඉඩම් ටිකක්
ෙවන් කරලා තිබුණා. ඔබතුමාෙග් නිවාස ව්යාපෘතිය සඳහා ඒ ගුරු
ගම්මානය
ෙයොදා ගන්න සැලසුම් කරලා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, මම හිතනවා ගම් මට්ටමින් නිවාස හදලා දුන්ෙනොත්
ඔබතුමාෙග් ෙම් ව්යාපෘතිය සාර්ථකව කියාත්මක ෙවනවා කියලා.
මෙග් අදහසක් හැටියට මා එය ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ
සඳහා ඉක්මන් ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. දින සියය තුළ ෙම්ක
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කරන්නත් අවශ්ය නැහැ. ගම් මට්ටමින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක
කර ගන්න. ඉඩ කඩම් තිෙබන විධියට ඒවා ෙහොයලා ෙදන්න. ෙම්
ගුරු ගම්මානය ගුරුවරුන් ෙවනුෙවන්ම ෙවන් කර ෙදන්නය
කියන කාරුණික ඉල්ලීමත් ඔබතුමාට ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ජීවන උපාය වැඩසටහන සාධාරණ ෙලස,
පරක්කු කරන්ෙන් නැතිව ඔවුන්ට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්නය
කියන ඉල්ලීමත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කරනවා.
අපි ෙපොලිස්පතිතුමා ගැන කථා කළා. එතුමා ෙපොලිස්පතිතුමා
ෙවන්න මත්ෙතන් අනුරාධපුර පෙද්ශෙය් ෙසේවය කළා. දීර්ඝ
කාලීන යුදමය වාතාවරණය තුළ එතුමා ඒ පෙද්ශෙය් ෙසේවය කරපු
අවංක නිලධාරියකු හැටියට අපි දන්නවා. ඒ නිසා අපට අෙප්
තිෙබන පශ්න එතුමාට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. පැන නඟින හැම
කරුණකටම ක්ෂණිකව අපට ෙපොලිස්පතිතුමාට ඇඟිල්ල දිගු
කරන්න බැහැ. අෙප් කලාපෙය් ඉන්න වගකිව යුතු නිලධාරින්ට
හතර පස් වතාවකට වඩා අෙප් පෙද්ශෙය් සිද්ධ වන සිද්ධීන් ගැන
දැනුවත් කළත් ඒක "බිහිරි අලින්ට වීනා වාදනය කරනවා වාෙගයි"
කියලා මා හිතුවා. එක් ෙපොලිස් නිලධාරියකු හැරුණු ෙකොට,
අෙනක් අය ගැනයි මා ෙම් කියන්ෙන්. ඒ ෙපොලිස් නිලධාරියාෙග්
නම සඳහන් කරන්න මා කැමැති නැහැ. ඒ නිලධාරියා අවංකව
මැදිහත් වුණු සෑම තැනකදීම ගරු ඇමතිතුමනි, සාමය ආරක්ෂා
කර දුන්නා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි අපි ෙපොලීසියකින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
අපි ඉල්ලා සිටිනවා රාජකාරි කටයුතුවලට කරන බලපෑම්
නවත්වන්නය කියලා. එෙහම ඉල්ලන්න අපට අවසරයක්
තිෙබනවා අපි රාජකාරිවලට බලපෑම් ෙනොකරපු නිසා. ගාම
නිලධාරින්ට, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ට, දිවි නැඟුම
සංවර්ධන නිලධාරින්ට කරන අයුතු බලපෑම් නවත්වන්න කියලා
ඉල්ලීමක් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ජීවන උපාය
මාර්ගය සඳහා ෙතෝරා ගත්ත අයට මූල්යාධාර ලබා ෙදන්නටත්,
සමෘද්ධි ෙත්රීම් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් හරහා කිරීමටත්
කටයුතු කරන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මට ලබා දුන්නු ෙකටි
කාලය පිළිබඳව ස්තුතිය පුද කරමින් මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
[පූ.භා. 11.02]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද විපක්ෂය විසින්
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය පිළිබඳ
ෙයෝජනාවක්. මා දකිනවා ෙම්ක ඓතිහාසික විහිළුවක් හැටියට.
මැතිවරණ සමෙය් සිදු වුණු සිදුවීම් සියල්ලක්ම අමතක කරලා, ෙම්
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය ගැන පමණක්ම කථා කිරීම
ෛදවෙය් සරදමක් හැටියටයි මා දකින්ෙන්. ෙම් ෙයෝජනාව ෙගන
එන්නට කටයුතු කෙළේ ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

ෙකොෙලොන්නාෙව් රැස්වීමට ෙවඩි තියාපු අයයි. ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් වඳුරඹ ෙව්දිකාව පුච්චලා, විනාශ කරලා,
ඉන් පස්ෙසේ වඳුරඹ ෙපොලීසිය ඇතුළට ගිහිල්ලා සැකකරුවන්
බලහත්කාරෙයන් එළියට ගත්ත පාර්ශ්වය තමයි පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩත්වයක් ගැන කථා කරන්ෙන්. ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පැල්මඬුල්ෙල් ෙව්දිකාවට පහර ගහපු
ෙකොට්ඨාසය, ෙපොෙළොන්නරුෙව් මැතිවරණ ෙව්දිකාවට ෙවඩි
තියාපු ෙකොට්ඨාසය, තිස්සමහාරාමෙය් මැතිවරණ රැස්වීම්වලට
ෙසනග ෙගනා බස්රථවලට ඇණ තියාපු ෙකොට්ඨාසය තමයි දැන්
ෙම් පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය ගැන කථා කරන්ෙන්.
ෙබොෙහොම අෙගයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ධම්මපදෙය් ෙමෙහම
ගාථාවක් තිෙබනවා:
"අත්තානෙමව පඨමං - පතිරූෙප නිෙවසෙය
අථඤ්ඤමනුසාෙසය්ය - න කිලිස්ෙසය්ය පණ්ඩිෙතො"

අනුන්ට බණ ෙද්ශනා කරන්නට ෙපර තමන් දැන ගන්නට
ඕනෑ, තමන්ෙග් හැදියාව සකස් කර ගන්න. අනුන්ට උපෙදස්
ෙදන්නට ෙපර තමන් දැන ගන්නට ඕනෑ නියමිත සම්මතෙය්
ඉඳෙගන කටයුතු කරන්න. ඒකයි ෙමම ගාථාෙවන් කියැෙවන්ෙන්.
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
ෙමොකක්ද
ජනාධිපතිවරණ සමෙය් සිද්ධ වුෙණ්? ඇත්ත වශෙයන්ම
විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලාට මා ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා
අසරණයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ජනාධිපතිවරණ මැතිවරණ
වැඩසටහන ෙමෙහයවූෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොෙවයි, අර නිවට
බලුකාය. අර තිබ්බාෙන්, බලුකායක්. එක තරුණ මන්තීවරයකු
පුම්බන්න ෙගොඩ නඟාපු බලුකාය. ඒ බලුකාය තමයි
ජනාධිපතිවරණ සමෙය් කරන්න පුළුවන් පහත්ම, නින්දිත වැඩ
කටයුතු කියාත්මක කෙළේ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ෙම් ෙකොච්චර කෑ ගැහුවත් ඒ අය යම්
සතුටකින් ඉන්නා බව අපි දන්නවා. ඒ ෙමොකද? එදා ෙකොච්චර
ඇමතිකම් තිබුණත්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිකම් තිබුණත් අර බලුකාය ඒ
ඇමතිවරුන්, නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන් අභිභවා ගිහිල්ලායි කටයුතු
කෙළේ. ඒවාට ෙකළින්ම නිෙයෝග ආෙව් ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලෙයනුයි. මැති ඇමතිවරුන්ට කිසිම බලයක් තිබුෙණ්
නැහැ.
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මහා ආශ්චර්යවත් ව්යාපෘතිය." කියන එක. ඒක තමයි පංච මහා
ආශ්චර්වයත් ටී56 සංස්කෘතිය; ඒක තමයි පංචා මහා බලෙක්න්දය.
ෙපොකට් රැස්වීමක් පවත්වන්න බැහැ, රෑට ඇවිල්ලා අහසට ෙවඩි
තියනවා. ෙමන්න ෙම්ක තමයි එදා කියාත්මක වුෙණ්. දැන්
බලන්න විපක්ෂෙය් මැති ඇමතිවරුනි. මම මන්තීවරුන් කියා
කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලාත් හිටපු මැති ඇමතිවරු.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට
තංගල්ල නගරෙය් රැස්වීමක් පවත්වන්න වරම් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයක් ෙනොවන
නිසාද? තංගල්ල නගරෙය් රැස්වීම කරන්න දුන්ෙන් නැහැ,
වලස්මුල්ල නගරෙය් රැස්වීම කරන්න දුන්ෙන් නැහැ,
තිස්සමහාරාමෙය් පවත්වපු රැස්වීමට ජනතාව ආපු ෙපෞද්ගලික
බස්රථවලට ඇණ තැබුවා. ඔන්න බලුකාෙය් ෙකරුවාව; නිල්
බලකාය කියලා කියාගත් සුනඛ බලුකාෙය් ෙකරුවාව. ෙම් අය
තමයි විසිහතර පැයම, තුන්සියහැටපස් දවෙසේම හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කය තුළ පචණ්ඩත්වය කියාත්මක කෙළේ. මම ඒක වග
කීෙමන් පකාශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හිටපු ගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙබෞද්ධාගමික සිද්ධස්ථානවලට ගියා, මහා
සංඝරත්නයට ෙලොකු ගරුත්වයක් තිබුණා, ෙබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන
ෙක්න්ද කරෙගන යම් වැඩ ෙකොටසක් කළා. නමුත්
ජනාධිපතිවරණ සමෙය් ෙබලිඅත්ත දම්මුල්ල විහාරස්ථානෙය්
නායක හාමුදුරුවන්ට ෙමොකක්ද කෙළේ? උන්වහන්ෙසේ එක්සත්
භික්ෂු බලමණ්ඩලෙය් සාමාජික නායක ස්වාමීන්දයන් වහන්ෙසේ
නමක්. ෙමොකක්ද කෙළේ? දකුණු පළාත් සභා මන්තී කසුන්
මන්තීවරයා ටී56 අරෙගන three-wheelers ෙදකකින් ඇවිල්ලා
නායක හාමුදුරුවන්ෙග් සිවුෙරන් ඇදලා අල්ලලා උඩට ෙවඩි
තියලා
තර්ජනය
කළා,
"එක්සත්
ජාතික
පක්ෂෙය්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ පන්සලට ෙගන ආෙවොත් අෙප් තීන්දුව
මරණය" කියා. මම ෙම් වග කීෙමන් යුතුවයි කියන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කනගාටුෙවන් ෙහෝ
කියන්නට ඕනෑ, අදත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙබලිඅත්ෙත්ත්,
වීරකැටිෙය්ත් නිල ෙනොවන අවි ගබඩා තිෙබන බව. ටී56 අවි
ගබඩා තිෙබනවා. ඒවාෙය් grenades තිෙබනවා, weapons
තිෙබනවා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

නිකම් නමට නිලයක් තිබුණා. ඉතින්, ෙම් බලුකාය තමයි
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය්දී මුළු රට පුරාම පචණ්ඩත්වය
කියාත්මක කෙළේ. මම ෙම් විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන්ට ඇඟිල්ල
දිගු කරන්ෙන් නැහැ. එක්ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් හැරුණු ෙකොට
එතුමන්ලා කවුරුවත් පචණ්ඩත්වය කියාත්මක කෙළේ නැහැ.
ඔක්ෙකෝම කෙළේ අර බලුකාය. ජනාධිපතිවරණ සමෙය්
ෙද්ශපාලන අවිය වුෙණ් ජනමතයවත්, සර්වජන ඡන්ද බලයවත් ඡන්දය දීෙම් අයිතියවත්- ෙනොෙවයි. ටී56 තමයි ජනාධිපතිවරණ
සමෙය්දී රජ වුෙණ්. කඩුව, කිනිස්ස, ෙබෝම්බය උපෙයෝගී
කරෙගනයි රාජ්ය පාර්ශ්වය නිෙයෝජනය කළ නින්දිත බලුකාය
කියා කෙළේ. කළු කරපු වීදුරු සහිත ඩිෙෆන්ඩර් වාහන එකක්
ෙදකක් ෙනොෙවයි, එක ආසනයකට සීයයක් ෙදසීයක් ඇවිල්ලා ඒ
මහා භීෂණය, ඒ මහා භීතිකාව කියාත්මක කෙළේ අර නිවට
බලුකාය. දැන් මහ ෙලොකුවට පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය
ගැන කථා කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කය ගැනයි මම කථා කරන්ෙන්. රැස්වීමක්, රැස්වීමක් පාසා
පචණ්ඩත්වය කියාත්මක කළා. අපට ෙපොකට් රැස්වීමක්
පවත්වන්න බැහැ, රෑට ෙගදර ළඟට ඇවිල්ලා අහසට ෙවඩි
තියනවා. හැම රැස්වීමකම කියාත්මක කළා, "අහසට ෙවඩි තැබීෙම්

ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුෙවන් ඒවා අල්ලන්නෙකෝ.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් අපි ඉල්ලීමක් කළා,
කරුණාකරලා ෙම් අවි ගබඩා පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමක් කරන්න
කියා. කවුද ෙම් අවි ගබඩා කියාත්මක කරන්ෙන්? කියන්න
ලජ්ජයි. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම මන්තීවරෙයක්ම තමයි අවි ගබඩා කියාත්මක
කරෙගන යන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, ඒ කාලෙය් කැකිරිෙපොඩ්ඩා,
වම්ෙබොට්ටා, වැටෙකොළුවා, ආමි ජිෙන්, ෙන්වි ජිෙන්, පස්සර
ගුණයා වාෙග් මැරවරෙයෝ හරහා කියාත්මක කරපු ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතිය. එය අදත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් කියාත්මක
වනවා. කවුද ඒෙක් කප්පිත්තා? සුනඛ බලුකාෙය් ෙලොක්කා; පසු
ගිය කාලෙය් පචණ්ඩත්වෙය් කප්පිත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි අප රැස්වීම් පවත්වපු නිෙවස්වලට
ගිහින් එදා ඔවුන් කියාත්මක කෙළේ ටී56න් ෙවඩි තැබීෙම්
සංස්කෘතිය.

785

2015 ෙපබරවාරි 10

ඡන්ද කාලෙය් තවත් අමුතුම ෙසල්ලමක් කියාත්මක වුණා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඡන්ද ෙපොළ නිෙයෝජිතයන්ෙග් නාම
ෙල්ඛන එකතු කරන්න කියා ෙපොලීසිෙය් බුද්ධි අංශයට නිෙයෝග
කළා. මම ෙම් වග කීෙමන් කියන්ෙන්. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්
ඒක සිද්ධ වුණා. ඒ ෙපොලීසිවල සිටින බුද්ධි අංශෙය් නිලධාරින්ට
නිෙයෝග කළා, යූඑන්පී එෙක් ඡන්ද ෙපොළ නිෙයෝජිතයන්ෙග් නාම
ෙල්ඛන රැස් කරන්න කියා. නාම ෙල්ඛන රැස් කළාට පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? හැම දාම රෑට රෑට ගිහිල්ලා ඒ අයට
තර්ජනය කළා, polling booth එකට යන්න එපාය කියා. ෙමන්න
කියාත්මක වුණු ආශ්චර්යවත්, සදාචාරවත් ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතිය!
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැතිවරණ ජයගහණයත්
සමඟම අප ගත්ත තීන්දුව ෙමොකක්ද? හම්බන්ෙතොට කච්ෙච්රි
භූමිෙය් ඉඳලාම දිස්තික්කෙය් ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි සිසිර
කුමාර මැතිතුමා අමතා මම එතුමාට උපෙදස් දුන්නා, ඉස්සර
ෙවලාම ගන්න ඕනෑ පියවර ෙමොකක්ද කියා. ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාල්ටන් නිවසට ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න; නාමල් රාජපක්ෂ
මන්තීතුමාෙග් කාර්යාලයට ආරක්ෂාව ෙදන්න; මැදමුලන වලව්වට
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න; මැදමුලන තිෙබන ෙසොෙහොන් ෙකොතට
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න; මහින්ද අමරවීර හිටපු ඇමතිතුමාෙග්
නිවසට ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න; නිරූපමා මැතිනියෙග් නිවසට
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න; ඉන්දික මන්තීතුමාෙග් නිවසට ආරක්ෂාව
ලබා ෙදන්න; ගරු කථානායකතුමාෙග් තිස්සමහාරාමෙය් නිවසට
ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්න කියන එක තමයි අප ගත්ත පළමු පියවර.
හැබැයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පැය 48කට ෙපර
මම මෙග් ෙගදරට ආරක්ෂාව ඉල්ලුවා. නමුත්, කිසිම ආරක්ෂාවක්
ලැබුෙණ් නැහැ. ඔන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි
ෙවනස.
තිස්සමහාරාමෙය් පචණ්ඩත්වයක් කියාත්මක වුණාය කියා
විපක්ෂ නායකතුමා පකාශ කරනවා අපට ඇහුණා. දකුණු පළාත
භාර ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති විකමරත්න මැතිතුමා අද
නිලධාරින්ෙග් කුටියට පැමිණ සිටිනවා. කනගාටුෙවන් ෙහෝ මම
කියන්න ඕනෑ, විපක්ෂ නායකතුමා පකාශ කෙළේ අමු පට්ටපල්
ෙබොරුවක් බව. ෙම් නිලධාරිතුමා අප පත් කරපු ෙකෙනක්
ෙනොෙවයි. ඒ පසු ගිය රජය සමෙය් සිට දකුණු පළාත භාරව හිටපු
ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමායි. මම ගිහින් එතුමාෙගන්
ඇහුවා, "ෙම්ක ඇත්තක්ද" කියා. එතුමා කියපු වචනවලින්ම
කිව්ෙවොත්, "අමු පට්ටපල් ෙබොරුවක්" කියා තමයි එතුමා කිව්ෙව්.
ඉතින්, ෙම් උත්තරීතර සභාවට ඇවිත් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමා ෙම් වාෙග් අමු පට්ටපල් ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද දැමීම ඉතාම
නින්දිත කියාවක්. ඒ ෙමොකද? නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා
අද විපක්ෂ නායකතුමා ෙවලා ඉන්ෙන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාට පින් සිද්ධ ෙවන්නයි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
පක්ෂෙය් නායකත්වය ගත්ෙත් නැත්නම් ෙමොකද වන්ෙන්? ජාතික
ලැයිස්තුෙව් මන්තීවරු ෙදපළක් අයින් කරලා හිටපු ජනාධිපතිතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න හැදුවා ෙන්ද? විපක්ෂ නායක ෙවන්න
හැදුවා ෙන්ද? කනගාටුයි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට පින්
සිද්ධ ෙවන්න විපක්ෂ නායකකමට පැමිණි පුද්ගලයා ෙම්
උත්තරීතර සභාව තුළදී අද අමු පට්ටපල් ෙබොරු ෙබ්ගල් ඇද දැමීම
ඉතාම නින්දා සහගත කියාවක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පශ්චාත් පළිගැනීම්,
පශ්චාත් විමර්ශන ගැන කථා කරන ෙම් ෙවලාෙව් ෙමන්න ෙම්
කාරණය ගැන නම් මට කියන්න පුළුවන්. අප එක ෙදයක් නම්
කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
මැතිවරණ කාලෙය් සමෘද්ධිලාභින්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්
ෙහොරා කාලා සමෘද්ධිලාභින් 14,00,000කට රුපියල් 2,500
ගණෙන් ෙබදා දීම ගැන අපි විමර්ශනය කරනවා.
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සමෘද්ධිලාභින්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම් මහ දවල් අමු-අමුෙව්
ෙහොරා කෑම ගැන අපි විමර්ශනය කරනවා. ඒක පළිගැනීමක්
කියලා කියන්න එපා. මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලිවලින් ෙදන්න
තිබුණ රුපියල් 2,500 දීලා තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධිලාභියාෙග්
අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වලින්. ෙමන්න මහා ෙලොකු ආශ්චර්යවත්
ෙකරුවාව.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නිවාස අමාත්යාංශෙය් ෙගවල් හදන්න
තිබුණු සල්ලි ෙහොරා කාලා තිෙබනවා. ඒ සල්ලි ෙහොරා කාලා
ෙද්ශපාලන ව්යාපෘති කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. රාජ්ය
ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව් වාහන 33ක් කුලියට අරෙගන තිෙබනවා.
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාහන 15ක් කුලියට අරෙගන
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අල්ලන්න ෙදයක් නැහැ. ඒවා
ඔක්ෙකොම අෙහෝසි කරලායි තිෙබන්ෙන්. විවිධ ෙද්ශපාලන
ව්යාපෘතිවලට අපි යාන වාහන පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. කිසිම
ව්යාපෘතියකට අත තබන්ෙන් නැහැ. ෙපෞද්ගලික පතිරූප පිම්ඹීෙම්
වැඩසටහන්වලට ෙගවල් හදන සල්ලි අපි ගන්ෙන් නැහැ. හැබැයි
ඒවා පිළිබඳව විමර්ශනය කරනවා. ඒවාට පළිගැනීම් කියලා
කියන්න එපා. ෙහොරා කාපු ෙද්වල්, ෙකොල්ල කාපු ෙද්වල්
ඔක්ෙකොම ෙසොයා බලනවා. ඒවා පළිගැනීම් ෙනොෙවයි. ඒවා
විමර්ශන. ඒ විමර්ශන කිරීම් සියල්ලක්ම අපක්ෂපාතීවයි
කියාත්මක කරන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙවනදාට සමෘද්ධි
අමාත්යාංශෙයන් වාර්ෂිකව ලිත් ලක්ෂ 4ක් මුදණය කරනවා.
සාමාන්යෙයන් ඒවා මුදණය කරන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් හා අෙපේල්
මාසෙය්. ෙමදා ෙනොවැම්බර් මාසෙය් හා ෙදසැම්බර් මාසෙය් ලිත්
ලක්ෂ 50ක් මුදණය කරලා තිෙබනවා. ඒවා මුදණය කර
තිෙබන්ෙන් කාෙග් සල්ලිවලින්ද? සමෘද්ධිලාභියාෙග් අනිවාර්ය
ඉතිරි කිරීම්වලින්. සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලි ටික ෙහොරා කාලා ලිත්
ලක්ෂ 50ක් මුදණය කරලා තිෙබනවා. ඒවා ගැන අපි විමර්ශනය
කරනවා. ඒවා ගැන පරීක්ෂණ පවත්වනවා. ඒවාට පළිගැනීම්
කියන්න එපා. ඒවා පළිගැනීම් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
රජය තමයි, 14,00,000ක් වූ සමෘද්ධිලාභින්ෙග් මුදල් ෙහොරා
කාලා, මහ දවල් අමු-අමුෙව් සල්ලි ෙකොල්ල කාලා,
සමෘද්ධිලාභියාෙගන් පළිය ගත්ෙත්. අපි ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, ජනාධිපතිවරණයක් උෙදසා ෙම් රෙට්
දුප්පත් මිනිසුන්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්, අරමුදල් ෙහොරා කාලා,
ලිත් ලක්ෂ 50ක් මුදණය කරනවාය කියන එක හරිද, වැරැදිද?
උත්තරයක් ෙදන්න ෙකොන්දක් තිෙබනවාද?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ලජ්ජයි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ෙමන්න ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙම් රෙට් මහජන සම්පත්
අමු-අමුෙව් ෙහොරා කාලා තිෙබනවා. අෙප් තිස්ස කරල්ලියද්ද
මැතිතුමා දිවිනැඟුම වැඩසටහන ගැන කථා කළා. ඔබතුමා භය
ෙවන්න
එපා.
දිවිනැඟුම
වැඩසටහන
සහමුලින්ම
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය කරනවා. මින් ඉදිරියට එක එක
නිලධාරින් හරක් දක්කනවා වාෙග් සමෘද්ධිලාභින් සීටීබී බස්වලට
නග්ගවා රැස්වීම්වලට දක්කපු කාලය ඉවරයි. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය් කරපු ඒ නින්දිත කියාව අපි නතර කරනවා. ඒවාට ඉඩ
තබන්ෙන් නැහැ. ගාම ෙසේවා වසෙම් එක නිලධාරියකුට මහ
ෙලොකු එෙහයියකුෙවලා, මහ ෙලොකු එෙහයියන්ෙග් කප්පිත්තන්
ෙවලා, මහ ෙලොකු බලධාරියකු ෙවලා අහිංසක සමෘද්ධිලාභි
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පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

ජනතාව තළා, ෙපළා, ෙපොඩි කරලා පැත්තකට විසි කරපු කාලය
ඉවරයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. අපි ඒ කාලය නතර
කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය
කාලෙය් සිදු වුණු විනාශය ගැන ෙසොයා බලන්න අපට සිද්ධ
වනවා.
මා ඉදිරිෙය් ඉන්නවා, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න හිටපු ඇමතිතුමා.
මා ඉදිරිෙය් ඉන්නවා, තිස්ස කරල්ලියද්ද හිටපු ඇමතිතුමා. මා
ඉදිරිෙය් ඉන්නවා, අතාවුද ෙසෙනවිරත්න හිටපු ඇමතිතුමා. දැන්
මා අහන්ෙන් පසු ගිය රජය සංවර්ධන කටයුතුවලට
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශවලට සාධාරණ මුදලක් ෙවන් කළාද
කියලායි. අමාත්යාංශ ෙදක, තුන බදා ෙගනයි සිටිෙය්. ඇත්ත
වශෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා කුලී ෙහේවායන් වාෙගයි කටයුතු
කෙළේ.
තමුන්නාන්ෙසේලා
පඹයන්
වාෙගයි
සිටිෙය්.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළ තඹ ෙදොයිතුවකටවත්
ගණන් ගන්ෙන් නැති අවලංගු කාසි බවට පත් ෙවලා සිටියා.
ෙකොෙහේද සල්ලි ටික තිබුෙණ්? ඔක්ෙකොම තිබුෙණ්, ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්. සියලු ෙදනාම බැසිල් රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ළඟට ගිහින්, නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ළඟට ගිහින්,
"අෙන්! අෙන්! අපට සල්ලි ෙදන්න. අෙන්! අපට සල්ලි ෙදන්න"
කියලා වැඳ වැෙටන්න ඕනෑ. පින්ෙසණ්ඩු ෙවන්න ඕනෑ. සුවච,
කීකරු ෙගෝලබාලයින් ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ
අයෙග් කුලී ෙහේවායින් ෙවන්න සිද්ධ වුණා. පතිපාදන ගන්න නම්
සමහරුන්ට ඒ අය ෙවනුෙවන් කුලියට කහින්නත් සිද්ධ වුණා.
ඒකයි ඇත්ත කථාව. අපි දන්නවා, විපක්ෂෙය් ඉන්නට වීම නිසා
අද විපක්ෂෙය් ෙබොෙහෝ ෙදනාට යම් කනගාටුවක් ඇති කියා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, your time is over.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

What is the point of Order, Hon. Chandrasiri
Gajadeera?
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අය වැය ෙල්ඛනෙය් 10වන පිටුව බලන්න. ඔබතුමන්ලාෙග්
මුදල් ඇමතිතුමා කිව්ෙව්-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඒක point of Order එකක් ෙනොෙවයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය සමෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ගැන
චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා පම්ෙපෝරි ගැහුවාට, ෙපොෙහොසත්ම
සියයට 20 ජාතික ආදායෙමන් සියයට 54ක් බුක්ති වින්දා.
දුප්පත්ම සියයට 20 බුක්ති වින්ෙද් ජාතික ආදායෙමන් සියයට 4ක්
වැනි ෙසොච්චමක්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක පුද්ගල ආදායම
ගැන කථා කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඒක පුද්ගල ණයබරතාවය
රුපියල් ලක්ෂ 4යි. ඇයි, ඒක ගැන කථා කරන්ෙන් නැත්ෙත්?
ඔබතුමා මහ ෙලොකුවට පචණ්ඩත්වය ගැන කථා කරනවා.
හිරෙගදර රැඳවියන්වත් රැක ගන්න බැරි වුණු ඇමතිතුෙමක් තමයි
ඔබතුමා. ඔබතුමාට හිරෙගදර රැඳවියන් ටික රැක ගන්න බැරි
වුණා. දැන් කථා කරනවා, සදාචාරය ගැන; පජාතන්තවාදය ගැන.
මම අර කිව්වා වාෙග්, කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා
තමන්ෙග් නිරුවත ෙසෝදිසි කරලා බලා ෙම් උත්තරීතර සභාවට
කථා කරන්න එන්නය කියා මම කියනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

Sir, I have five more minutes given by the Hon. Dilip
Wedaarachchi. විපක්ෂෙය් ඉන්න නිසා ෙපොඩි දුකක් ඇති. නමුත්
විපක්ෂෙය් ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මුහුණු දිහා බැලුවාම
ෙපොඩි සතුටකුත් තිෙබන බව ෙපෙනනවා. ඇයි? අද අඩුම තරමින්
යම් යහ පාලනයක්, යම් පජාතන්තවාදයක් කියාත්මක ෙවන
නිසායි. අඩුපාඩුකම් තිෙබනවා. එෙහම නැහැයි කියා අපි
කියන්ෙන් නැහැ. අනිවාර්යෙයන්ම අඩුපාඩුකම්
තිෙබනවා.
අඩුපාඩුකම් හදා ගත්ෙත් නැත්නම් බලෙය් සිටින ඕනෑම
පාර්ශ්වයකට විපක්ෂයට යන්න සිද්ධ ෙව්වි. අඩුපාඩුකම් නැහැයි
කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් යහ පාලනය තුළින් අපි ෙහොඳ
ආරම්භයක් ලබා තිෙබනවා. මෙග් අම්ෙම්! අෙප් චන්දසිරි ගජදීර
මැතිතුමා කථා කළා, ''ඒක පුද්ගල ආදායම වැඩි කළ අෙප් හිටපු
ජනාධිපතිතුමා, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය මහා උසස් මට්ටමකට
ෙගනාපු හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා'' කියා. නමුත් යහ පාලනය
උෙදසා ජනතාව එතුමා පැරැද්දුවා. චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමනි,
සමාජවාදය අනුගමනය කරන
පුද්ගලෙයක් හැටියට
තමුන්නාන්ෙසේ දැනගන්න ඕනෑ, ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ෙකොතරම්
වැඩි වුණත් පසු ගිය රජය සමෙය් නැති බැරි - ඇති හැකි පරතරය
පළල් වුණාය කියන එක.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

Sir, I rise to a point of Order.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපි සතුටු ෙවන්න
ඕනෑ, යහ පාලනය තුළ සුනඛ බලකායට තැනක් නැති වීම ගැන.
අද සුනඛ බලකාෙය් කප්පිත්ෙතෝ කියනවා, පචණ්ඩත්වය
කියාත්මක වීම පිළිබඳව ෙනොමිෙල් නීති ආධාර ලබා ෙදනවාය
කියා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පචණ්ඩත්වයක් තිෙබන්ෙන්
ෙකොෙහේද? අමු පට්ටපල් ෙබොරු. ෙබලිඅත්ත වධකාගාරයක් කළා.
වීරකැටිය වධකාගාරයක් කළා. නීති ආධාර ෙදනවාය කියා දැන්
පම්ෙපෝරි ගහන්න එනවා. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙපොඩි
මිනිහාෙග් ඉඩම් ෙකොල්ල කෑවා. ඒ ෙපොඩි මිනිහාට නීති ආධාර
ෙදන්න ඕනෑ. ෙපොඩි මිනිහාෙග් ඉඩම් ෙකොම්පැනිකාරයින්ට,
බහුජාතික සමාගම්වලට තුට්ටු ෙදකට දීලා තිෙබනවා. ඒවා
පිළිබඳවයි නීති ආධාර ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙපොඩි මිනිහාට මහා
විනාශයක් කර තිෙබනවා. ෙපොඩි මිනිහාෙග් ඉඩම් කුට්ටි පිටින්
අරෛගන අද ෙලොකු ෙලොකු ෙහෝටල් හදනවා. අද Seven-Star
ෙහෝටල් හදනවා. කවුද ෙම් ෙහෝටල්වල අයිතිකාරෙයෝ? අර
බලුකාෙය් කප්පිත්ෙතෝ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
අන්න ඒ නිසා ඒ අය ෙසෝබන ෙද්ශපාලනයක් කරනවා ෙවනුවට
කරුණාකරලා
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ජනතාව ළඟට
ගිහිල්ලා, තමන් කරපු ඒ මහා ඉඩම් ෙකොල්ලය ගැන ජනතාව
ඉදිරිෙය් දණ ගහලා සමාව ඉල්ලන්න ඕනෑය කියා මම කියනවා.
නිකම් ෙබොරුවට කෑ ගහන්ෙන් නැතිව ගිහින් බලන්න. තංගල්ෙල්
ඉඳලා කිරින්ද දක්වා ඉඩම් අයිතිව තිෙබන්ෙන් කාටද? ඉඩම්
ෙහොරා කාලා තිෙබන්ෙන් කවුද? ෙපොඩි මිනිහාෙග් ඉඩම්,
ෙගොවියාෙග් ඉඩම්, ධීවරයාෙග් ඉඩම්, පුංචි මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම්
ෙකොල්ල කාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා නිකම් ෙබොරුවට පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩත්ව ගැන බණ ෙද්ශනා කරන්න එන්ෙන්
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නැතිව ගිහින් ඒවා බලන්නය කියා මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියනවා. කරුණාකරලා මතක තියා ගන්න, ඔබලා ගහපු
ගැහිලිවලින් බිහි වුණු ජනාධිපතිතුමා තමයි ෛමතිපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා කියන එක.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, please wind up now.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

මට තව ෙපොඩි කාලයක් ලබා ෙදන්න. මට දිලිප් ෙවදආරච්චි
මන්තීතුමාෙග් ෙව්ලාෙවන් තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් ලබා ෙදයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

He gave you five minutes.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

He will give me two more minutes. He is willing to
do that. එතුමා ෙදනවා.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

If he is willing, I do not mind.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

හරි හරි බය ෙවන්න එපා. මට ඕනෑ තරම් ෙව්ලාව තිෙබනවා.
මම පැහැදිලිවම ෙම් අවස්ථාෙව් කියනවා, කරුණාකරලා
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ෙපොදු ජනතාව ළඟට ගිහිල්ලා, ඒ
කරපු මහා ඉඩම් ෙකොල්ලය ෙවනුෙවන්, ඒ කරපු මහා නින්දිත
මුදල් සූරාකෑම ෙවනුෙවන් දණ නමස්කාර පූර්වකව සමාව
ඉල්ලන්න ඕනෑය කියලා.
මහා භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි ෙහොරා කාලා තමයි අද අරලිය ගහ
මන්දිරය අරලිය ගහ දිව්ය ෙලෝකයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද
ජනාධිපති මන්දිරයක් ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්, ජනාධිපති දිව්ය
ෙලෝකයක්. අද එතැන exercise parlours තිෙබනවා; massage
parlours තිෙබනවා; exercise machines තිෙබනවා; jacuzzis
තිෙබනවා; අලුත්ම ගැනයිට් අල්ලලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවෙග්
සල්ලි ෙකොල්ලකාපු ආකාරය ගිහිල්ලා බලන්න. රෙට් ජනතාවෙග්
මුදල් පරිහරණය කරපු ආකාරය ගිහිල්ලා බලන්න. ඒවා තිබියදී
නිකම් ෙබොරුවට පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය ගැන මහා
අමුතු භීතිකාවක් නිර්මාණය කරන්නද තමුන්නාන්ෙසේලා
හදන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, යහ පාලනය
කරෙගන යන්නට අෙප් රජයට ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න කියලා. එෙහම නැත්නම් අපි ලෑස්තියි ඕනෑම ෙව්ලාවක ෙහට වුණත්- ජනතා අධිකරණය ඉදිරියට ගිහිල්ලා
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙකරුවාව,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පම්ෙපෝරිය, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙහොරකම රටට ඉදිරිපත් කරලා
අලුත් ජනවරමක් ලබා ගන්න. නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Kanaka Herath.
have five minutes.

You

[අ.භා.11.27]

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

පචණ්ඩත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන ෙම් අවස්ථාෙව්, මටත්
විනාඩි පහක් ලබා දීම ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම්
මැතිවරණෙයන් පසුව පමණක් ෙනොෙවයි, මැතිවරණය පකාශ
කරපු දිනෙය් ඉඳලා මැතිවරණ දිනෙය්ත්, ඉන්පසුව අද දක්වාත්
විෙශේෂෙයන්ම කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් රඹුක්කන ආසනෙය් අෙප්
සාමාන්ය ජනතාව, පාක්ෂිකයන් ෙනොෙයකුත් හිරිහැරවලට, තාඩන
පීඩනවලට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මැර කියා සිදු කරන්ෙන් අපි
බලෙය් සිටිය අවස්ථාෙව් අෙප් රැකවරණය, ආරක්ෂාව ලබා
ෙනොදුන්න, රඹුක්කන පෙද්ශෙය් සිටින කසිප්පු ෙවෙළඳාම් කරන,
ගංජා සහ මත්කුඩු ජාවාරම් කරන, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් නීති
විෙරෝධී වැඩ කරන, නීති විෙරෝධීව වැලි ෙගොඩදැමීම් වාෙග්
ෙද්වල් කරපු අයයි. ෙම් අය තමයි අද අෙප් රඹුක්කන ආසනෙය්
අහිංසක ජනතාවට ෙම් මැර පහාර එල්ල කරන්න කටයුතු
කරන්ෙන්. ෙමොවුන් සියලුම ෙදනා මිනී මැරුම් ෙචෝදනාවලට
වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් නීති විෙරෝධි කියා සඳහා අධිකරණෙයන්
නඩු පවරා ඇති පුද්ගලයන්. ඔවුන් තමයි ෙම් කියාවල ෙයදී
සිටිෙන්ෙන්. ෙම් කියාවලට අනුබල ෙදන්ෙන්, ෙම් මැරයන්
ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කරන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් රඹුක්කන ආසනෙය් සංවිධායක, පළාත්
සභා මන්තීවරයායි.
මැතිවරණය පැවැති කාලෙය්දී නීත්යනුකූලව තිබුණු අෙප්
කාර්යාල සියල්ල ගිනි තියලා, ඒවා කඩා බිඳ දමලා රඹුක්කන
ආසනෙය් අෙප් පාක්ෂිකයන්ට තර්ජනය කළා.
එපමණක්
ෙනොෙවයි, අෙප් තරුණ තරුණියන්ට ෙම් මැරයන් ෙපොලුවලින්
ගහලා, කඩුවලින් ෙකොටලා භීෂණය ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම,
එදා අෙප් මැතිවරණ පචාරක රැස්වීම්වලට ගිනි අවියක් පවා
රැෙගන ඇවිල්ලා රැස්වීම නවත්වන්න කියලා තිෙබනවා; ඒ
ආකාරයට රැස්වීම නවත්වන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අෙප්
පචාරක රැස්වීමකට ඇවිල්ලා ඒ වාෙග් කටයුතු කරන්න ෙයොදා
ගත්ත වෑන් රථයක් සහ ගිනි අවියක් ෙපොලීසිය මඟින් අත්
අඩංගුවට අරෙගන අද කෑගල්ල ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න කියලා අපි ෙපොලීසිෙයන් ඉල්ලීම්
කරනවා.
ඒ වාෙග්ම තමයි, මැතිවරණෙයන් පසුව, රඹුක්කන පාෙද්ශීය
සභාවට අයත් නීත්යනුකූලව බදු දීලා තිබුණු කඩ කාමර, සති
ෙපොළවල්, මාළු අෙළවි සැල් ඇතුළු අෙනකුත් කඩ කාමර සියල්ල
ෙම් මැරයන් විසින් අත්පත් කරෙගන තිෙබනවා. අෙප්
පාක්ෂිකයන් පමණක් ෙනොෙවයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙවෙළඳුන් පවා ඒ සති ෙපොෙළන් එළියට දැම්මා. එළියට දමපු
නිසා ෙමොකක්ද වුෙණ්? රඹුක්කන ජනතාවට සති ෙදකක් පමණ
තමන්ෙග් ආහාර අවශ්යතා, එදිෙනදා අවශ්යතා ෙවනුෙවන්
ෙපොළට ගිහිල්ලා බඩු ගන්න හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙමොකද,
ඒ මැර කල්ලිය දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ සති ෙපොෙළේ ෙවෙළඳාම
කරන්න. අද වන ෙතක් සෑම දිනයකම හැන්දෑ වරුෙව් ඒ මැර
කල්ලි ගිහිල්ලා -එක එක ගම් නිෙයෝජනය කරන මැර කල්ලිසති ෙපොෙළේ ඒ ෙවෙළඳුන්ෙගන් කප්පම් ගැනීම ආරම්භ කර
තිෙබනවා. සති ෙපොෙළේ පමණක් ෙනොෙවයි, රඹුක්කන නගරෙය්
සිටින සෑම ව්යාපාරිකයකු -සියලු පක්ෂවල ව්යාපාරිකයන්- ළඟට
ගිහිල්ලා ඒ අයෙගන් හැන්දෑවට මුදලක් ගන්නවා; කප්පමක්
ගන්නවා. අපට එය ඔප්පු කරන්න හැකියාව තිබුෙණ්, කඩ කීපයක
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CCTV කැමරා තිබුණු නිසායි. ඒ නිසා අපට එය ඔප්පු කරන්න
හැකියාවක් ලැබුණා. ෙපොලීසියට ඒ දර්ශන ලබා දීලා ඒ අය
අත්අඩංගුවට ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. නමුත් CCTV කැමරා
නැති ව්යාපාරිකයන්ට අද වනෙතක් ඒ ව්යාපාර කරෙගන යන්න
හැකියාවක් නැහැ. ඒ මැරයන් ඇවිල්ලා හැම දාම හැන්දෑවට ඒ
කප්පම් ගැනීම සිදු කරනවා.
ඊට අමතරව, ඒ මැරයන් අෙප් සංචාරක ව්යාපාරයට වැදගත්
වන පින්නවල අලි අනාථාගාරය අසල තිෙබන පාෙද්ශීය සභාව
මඟින් පවත්වාෙගන යන රථගාලටත් ගිහිල්ලා එහි පෙව්ශ පත
අෙළවි කරන මුදල් බලහත්කාරෙයන් ලබාගන්නවා; කප්පම්
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය සභාවට අයත්ව
තිෙබන කඩ කාමර සියල්ල අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා;
ඒවාෙයහි ව්යාපාර කරෙගන යන අයෙගන් කප්පම් ගැනීෙම්
වැඩසටහන් කියාත්මක කරනවා. ෙම් ආකාරයට අෙප් රඹුක්කන
ආසනෙය් අද භීෂණයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. අද සාමාන්ය
ජනතාවට, අෙප් පාක්ෂිකයන්ට පමණක් ෙනොව එක්සත් ජාතික
පක්ෂයට ඡන්දය දුන්නු අයට පවා හිරිහැර කරන්න ඒ අය කටයුතු
කරනවා. අද රඹුක්කන ආසනය පාලනය කරන්ෙන් ඒ කසිප්පු
ෙවෙළන්ෙදෝ;
ඒ
වාෙග්ම,
අෙනකුත්
නීති
විෙරෝධි
ජාවාරම්කරුවන්. ඒ අය තමයි අද රඹුක්කන ආසනය පාලනය
කරන්ෙන්; එහි රජ කරමින් කටයුතු කරන්ෙන්.
ඒ ජනතාවට වාෙග්ම රජෙය් නිලධාරින්ට පවා අද ඒ
ආකාරෙය් මැර තර්ජන තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් මැර පිරිසක්
ගිහිල්ලා රඹුක්කන ෙරෝහෙල් හිටපු ෛවද්යවරිය, ෙසේවකයන්
ඇතුළු සියලුෙදනාට බරපතළ ෙලස තුවාල වන ආකාරෙයන්
ගහලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඒ සිද්ධීන් සියල්ල පිළිබඳ විස්තර හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කරන්න කියා ඉල්ලමින් සභාගත* කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි.

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය් රඹුක්කන වාෙග්ම යටියන්ෙතොට ආසනෙය්ත් ෙම්
ආකාරෙයන්ම ෙනොෙයකුත් සිද්ධීන් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, අෙප් යටියන්ෙතොට ආසනෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා වන සබරගමුව පළාත් සභාෙව් ගරු අමාත්ය ශීලාල්
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙගදරට පැනලා පහර දී තිෙබන බව.
එතුමා ෙරෝගාතුරවයි ඉන්ෙන්. එතුමා paralyse ෙවලා ඉන්න
මනුස්සෙයක්. ඒ අමාත්යවරයාටත් ඒ මැරයන් පහර දී තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
(மாண் மிகு கனக ேஹரத்)

(The Hon. Kanaka Herath)

අද රජය යහ පාලනය ගැන, පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කරනවා. ඒ වාෙග්ම, ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය ෙවනස්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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කරන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවලා කියා කරන අවස්ථාවක ෙද්ශපාලන
වශෙයන් ෙමවැනි මැර පහාරවලට නායකත්වය ලබා ෙදන
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙවනුෙවන් නිසි තීරණ ගන්න කියන ඉල්ලීම
අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී කරනවා.
ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන අමාත්ය
කබීර් හාෂීම් මැතිතුමාත්, ඒ වාෙග්ම නිෙයෝජ්ය අමාත්ය-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I am sorry, your time is over. The next speaker is the
Hon. Dinesh Gunawardena. Before he starts, will an Hon.
Member propose the Hon. Nalin Bandara Jayamaha to
take the Chair?
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)
(The Hon. John Amaratunga)

I propose that the Hon. Nalin Bandara Jayamaha do
now take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. NALIN BANDARA JAYAMAHA took
the Chair.

[පූ.භා. 11.35]
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් මැතිවරණයකට
සහභාගි වීම පජාතන්තවාදී අයිතියක් වාෙග්ම, ඡන්ද දායකයන් හා
කියාකාරින්ෙග් ඒ පජාතන්තවාදී අයිතිය ඡන්ද පතිඵලය නිකුත්
වීෙමන් පසු අෙහෝසි වීම බරපතළ තත්ත්වයක් බව පශ්චාත්
මැතිවරණ හානි පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත්
කළ ෙයෝජනාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ෙමම පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා මැතිවරණ කමයට සහ
මූලික පජාතන්තවාදී අයිතියට තර්ජනයක් වාෙග්ම, මානව
අයිතියටද තර්ජනයක්ය කියන ටික මම පළමුව පකාශ කරන්න
කැමැතියි.
ජනවාරි අටවැනි දා පැවැති ජනාධිපතිවරණය හමාර වීෙමන්
පසු සිදු වූ එක් ෙදයක් සම්බන්ධෙයන් මම කියන්නම්. රට පුරා
තිෙබන ආයතන රාශියක ෙසේවකයන්ට තමන්ෙග් රාජකාරියට
වාර්තා කිරීමට බැරි තත්ත්වයක් ඇති වුණා. විෙශේෂෙයන් රට
පුරාම සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති
නායකයන්ට, සාමාජික සාමාජිකාවන්ට ෙමවැනි තර්ජන
රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුණා. මම එක උදාහරණයක්
කියන්නම්.
රජෙය් මුදණාලෙය් 40ක පමණ පිරිසක් ඇතුෙළන්ම ඇවිල්ලා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වෘත්තීය සමිතිෙය් ෙල්කම්ට තර්ජනය
කරලා සිදු වුණු ෙද් හා සම්බන්ධ ෙපොලිස් පැමිණිල්ල ෙබොරැල්ල
ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා. රෙට් ෙක්න්දීය ආයතනයක සිදු වුණු ෙම්
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කියාව සම්බන්ධෙයන් අද වන තුරු කිසිම කියාමාර්ගයක් ෙගන
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා දිවුරුම් ෙදන අවස්ථාෙව්දීද පකාශ කළා,
"මැතිවරණය හමාරයි, සාධාරණව අපි හැම ෙදනා එකට ගමන්
කරමු" කියලා. අගාමාත්යතුමා දිවුරුම් දුන් අවස්ථාෙව් තමන්ෙග්
පාක්ෂිකයන් ඇතුළු රට වැසියාෙගන් විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කළා,
"ෙමවැනි කියාවල ෙයෙදන්න එපා"ය කියලා. නමුත්, එය
අනුගමනය ෙනොකරන තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කිරීම නිසා රට පුරා
නිවාස හානි, ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හා එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් සාමාජිකයන්ෙග් ජීවිත හානි පවා කීප
ෙපොළකදී සිදු ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා
සම්බන්ධෙයන් වූ ලිපියක් කියවන්න මම කැමැතියි.
"2015.01.09 වන දින මෙග් සෙහෝදරයාෙග් පුතයා වන රසික
රණතුංග දරුවාට අපෙග් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කාර්යාලෙය්දී
හිසට පහර දීෙමන් මැහුම් හයක් දමා ෙරෝහල්ගතවී පතිකාර ගන්න
සිද්ධ වුණා. ෙම් පහර දීම ෙහේතුෙවන් කන් අඩිය පුපුරා දැනට කන
නෑෙසන නිසා විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙගන් පතිකාර ගැනීම සිදු
කරනු ලබයි. මැතිවරණයට පසුව දා මාෙල්ෙගොඩ පවත්වාෙගන
ගිය මැතිවරණ කාර්යාලයට අලාභහානි කරන බවට දැන්වීමකින්
අනතුරුව එහි ගිය විට ෙම් පහර දීම සිදු කර ඇත."
ෙමයට අත්සන් තබන්ෙන් කමලා රණතුංග පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීතුමිය.
ෙමය ඉතාම බරපතළ තත්ත්වයක්. ගරු කමලා රණතුංග
මන්තීතුමියෙග් සෙහෝදරයාෙග් දරුවා ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් කියාකාරීන්ටත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
කාර්යාලයටත් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙද් බලන්න. ෙමවැනි උදාහරණ
රාශියක් අප ළඟ තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම, මම තවත් එක් උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න
කැමැතියි. කර්මාන්තශාලාවලටත් තර්ජනය කරලා ඒවා වසා දමන
තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. වාලච්ෙච්න එස්එම්එස්
ෙහෝල්ඩින්ස් කියන කර්මාන්තශාලාෙව් ෙසේවය කරන 70කට,
80කට වැඩි ෙසේවක පිරිසකට තර්ජනය කරලා තිෙබනවා. ෙමහිදී
ෙපොලීසිය කුමක්ද කරන්ෙන්? පැමිණිල්ලක් භාර ගත්තාට පස්ෙසේ
ෙපොලීසිය කුමක්ද කරන්ෙන්? පශ්චාත් මැතිවරණ සමෙය් කටයුතු
කිරීෙම් වගකීම තිෙබන සියලු නිලධාරි ඉටු කළ යුතු රාජකාරි
තිෙබන බව අප සලකනවා.
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය පිළිබඳව බලන්න. රෙට්
ෙක්න්දීය ආයතනය තමයි ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය.
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාහන පිළිබඳව ෙනොෙයක්
ෙචෝදනා කරනවා. ෙම්වා භාරව හිටපු නිලධාරි මහත්මයාට
ෙසේවයට වාර්තා කරන්නට ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ නිලධාරි මහතා
ෙමොකක්ද, කර තිෙබන වරද? ඔහු තමයි එතැන තිෙබන සියලු
ලිපිෙගොනු ගැන දන්ෙන්. ඒ නිලධාරි මහතාට ෙසේවයට වාර්තා
කරන්නට ඉඩ ෙදන්න. ෙසේවයට වාර්තා කරන්නට ඉඩ දුන්ෙනොත්[බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

He is a SLFPer.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

He is one of the permanent officers, not of the SLFP.
He is a permanent staff member of the office of the
Presidential Secretariat. මා කිව්ෙව්, ජනාධිපති ෙල්කම්
කාර්යාලෙය්.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙග් අවසර ඇතුවයි මම ෙම්
කියන්ෙන්. මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායක කාර්යාලෙය් රියැදුරු මහත්මෙයක් driver ෙකෙනක්- තමයි
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය්
Director/Transport.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක ෙනෙවයි පශ්නය.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

That is why he has disappeared.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ෙපොඩි මිනිස්සු ෙලොකු තැන්වලට ගියාය කියා අපහාස
කරන්නට එපා. කවුරු ෙහෝ ෙම් රාජකාරිය කරන තැනැත්තාට
රාජකාරියට වාර්තා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. වාර්තා කරලා- [බාධා
කිරීමක්] නැහැ මම කියන්ෙන්, ලිපිෙගොනු වගයක් නැහැ කියනවා;
වාහන නැහැ කියනවා. එම නිලධාරියා එතැන ඉන්දවලා, ඒ
නිලධාරියාෙගන් ඒ ලිපිෙගොනු ඔක්ෙකොම ගන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු මන්තීතුමා, සභානායක කාර්යාලෙය් driver ෙකෙනක්
තමයි, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් Director/Transport.

That is why he has disappeared.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මම එක එක්ෙකනාෙග් ඉතිහාසය කියවන්නට යන්ෙන් නැහැ.
ෙපොඩි මිනිෙහක් ෙලොකු මිනිෙහක් වුණාම ඒෙක් වැරැද්ද තමයි
හිතන්ෙන්. නමුත් ෙපොඩි මිනිසුන්ට ෙලොකු වැඩ කරන්නට පුළුවන්
බවට ඔය පැත්ෙතත්, ෙම් පැත්ෙතත් ෙදපැත්ෙත්ම ඕනෑ තරම්
උදාහරණ තිෙබනවා. ඔහුට කාර් බලාගන්න පුළුවන් නම්,
ලිපිෙගොනු තියා ගන්න පුළුවන් නම් ෙමොකද? මම දන්ෙන් නැහැ,
නිලධාරින් ගැන. මම එකම ෙදයයි කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා ඒ
නිලධාරියාට රාජකාරියට වාර්තා කරන්නට දුන්ෙනොත්
සභානායකතුමනි,-[බාධා කිරීමක්]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම කියන්ෙන් ඇත්ත. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

You are on a different wavelength and I am also on a
different wavelength. What I am requesting is that you
allow this officer to report for duty. Then, you will know
whether the files are there or not. You cannot get a peon
from another place to come and handle those files. Then,
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ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

you will know from the time of the former President
J.R.Jayewardene, what has happened to the vehicles and
where they are. You should do that without making
unnecessary allegations.
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩකාරී සිද්ධීන් ඇතිවුණු ස්ථාන
රාශියක් තිෙබනවා. මට ලැබී තිෙබන කාලය විනාඩි 10යි. මා මීට
වඩා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. මා ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම්වා
වළක්වන්න පුළුවන් කමෙව්දයක් හදන්න කියායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ
හැටියට මම ෙම් කරුණු ටික අද කියන්නට ඕනෑ. මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්තුමාට විෙශේෂ බලතල නීතිෙයන් පනවන්නට ඕනෑ.
රෙට් ජනතාවට ෙමවැනි හානි වීම වැළැක්වීමට මැතිවරණයක්
ඉවර වුණාට පස්ෙසේ සතියක් ෙහෝ ෙදකක් ඒ පිළිබඳ පූර්ණ බලතල
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාට පවරනවා නම් ෙමොන පක්ෂයක
ආණ්ඩුවක් බලයට ආවත් කිසිම පශ්නයකට අපි මුහුණ ෙදන්ෙන්
නැහැ. Election එක තියන්ෙන්, Election Commissioner .
මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඡන්දය දුන්නාට Election Commissioner තමයි
වග කියන්නට ඕනෑ. රැස්වීම් පවත්වලා මැතිවරණයක් තිබ්බාට
Election Commissioner තමයි වගකියන්නට ඕනෑ.
පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා වැළැක්වීමට හැකි පූර්ණ බලතල
නීතිෙයන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට ලබා ෙදනවා නම් වඩාත්
ෙහොඳයි කියලායි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, එක පක්ෂයකටවත් ෙම්
තත්ත්වය පාලනය කර ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ෙක්
අවසානෙය් ඇති කනගාටුදායක තත්ත්වය ඒකයි. ඊට වඩා ෙහොඳයි,
නීතිෙයන් ඒ බලතල මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමාට පවරා ඒ අනුව
එතුමාට කටයුතු කරන්නට ඉඩ ෙදනවා නම්. මිනිෙහකුට රක්ෂාවට
යන්න ඉඩ ෙදන්න, කඩ සාප්පුවක් අරින්න ඉඩ ෙදන්න, කරන
ඕනෑම රාජකාරියක් කරන්න අවස්ථාව සලසා දිය යුතුයි. පශ්චාත්
මැතිවරණ සමෙය් වාහනයක යන්න බැහැ, වාහනය කුඩු පට්ටම්
කර දානවා.
දැන් මම කිව්වා, කමලා රණතුංග මන්තීතුමියෙග් සෙහෝදරයාට
ෙවච්ච ෙදය. ෙම්වා වළක්වන්න නම් ස්වාධීනව මැදිහත් වී කටයුතු
කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ජනාධිපතිතුමා
පකාශයක් කළා, ඒ අනුව කටයුතු ෙකෙරන්ෙන් නැත්නම්,
අගාමාත්යතුමාත් පකාශයක් කළා, ඒ අනුවත් කටයුතු
ෙකෙරන්ෙන් නැත්නම් රෙට් තත්ත්වය එයින් ෙපෙනනවා කියන
එකයි මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

අපට බුද්ධිය පහළ වීම ගැන සන්ෙතෝෂ වුණාට ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඔබතුමා සන්ෙතෝෂ ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අෙප් බුද්ධිය අනුව
කටයුතු කළා නම් තමුන්නාන්ෙසේට ෙකොච්චර ෙද්වල් කරන්න
තිබුණාද? එෙහම ෙන්ද, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි? ඒවා
ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ ෙවලාවට ඔබතුමා අෙප්
පැත්තට එන්ෙන් නැතිව ඔය පැත්ෙත් ඉතුරු ෙවලා හිටියා. ඒවා
ගැන අපි කථා ෙනොකර ඉඳිමු. ඔබතුමාට මම සුබ පතනවා. මෙග්
කථාව ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා.

[පූ.භා. 11.45]
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් මිත ගරු දිෙන්ෂ්
ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් Director/
Transport -අධ්යක්ෂ- ගැන කථා කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා කිව්වා, Director/
Transport හැංගිලා කියලා. ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, ඔහුට ෙම් අලුත්
තත්ත්වයට මුහුණ ෙදන්න බැහැ. ඔහු මෙග් කාර්යාලෙය් සභානායක කාර්යාලෙය්- හිටපු driver ෙකෙනක්. ඔහුව තමයි
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් Director/Transport කරලා
තිබුෙණ්. ඉතින් ඇත්ත වශෙයන්ම හැංෙගන එක පුදුමයක්
ෙනොෙවයි. ෙමොකද, එතුමාට ෙම් අහන පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න
බැහැ. ෙකෝට්ෙට් yard එකක තිබිලා වාහන 400ක් හම්බ වුණා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔහුට වැඩට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැහැ, නැහැ.

මට විනාඩියක් ෙදන්න පුළුවන්ද, ගරු මන්තීතුමා?

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මට ටිකක් භයයි, විනාඩියක් වුණත් ෙදන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

ඇයි, එතුමා වැඩට එන්න ඉඩ දීලා ඒ තමන්ෙග් ආසනෙය්
ඉන්දවලා එතුමාෙගන් පශ්න අහන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්? එෙහම
ෙනොෙවයි, ෙන් කරන්ෙන්. එතුමාට වැඩට එන්න ෙදන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. John Amaratunga)

එතුමා මෙග් කාර්යාලෙය් හිටපු driver ෙකෙනක්.

ගරු මන්තීතුමා, අපි ඔබතුමන්ලාට එදා කිව්වා, ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා පත් කරන්න කියා. ස්වාධීන මැතිවරණ ෙකොමිසම
පත් කරන්න කිව්වා, ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසම පත් කරන්න
කිව්වා. ඒවා ෙමොකුත් ෙනොකර ඉඳලා ෙම් ෙවලාෙව් ෙහෝ
ඔබතුමන්ලාට බුද්ධිය පහළ වීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඒක ෙනොෙවයි, පශ්නය.
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

අපි කියනවා, එන්න කියලා. එන්ෙන් නැති එකයි වැෙඩ්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

He is an officer who has to report for duty. Why are
you not allowing him to come?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ කියන්ෙන් ෙම් රාජකාරිය කරන්න බැරි නිලධාරියකුට
කරන්න දුන්නාම එෙහමයි. ආණ්ඩු ෙවනස් වීමක් සමඟ ඔහු
හැංගිලා. ඔහු භීතියට පත් ෙවලා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ඔහු හැංගිලා නැහැ. ඔහු කිහිප වතාවක් ෙපොලිස් මූලස්ථානයට
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. කිසිම ෙලසකින් හැංගිලා නැහැ. ඔහුට
රාජකාරියට වාර්තා කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙහට වුණත් රාජකාරියට
වාර්තා කරයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

All right. මෙග් දිස්තික්කය; මහනුවර දිස්තික්කය ගැන
කියන ෙකොට ඇත්ත වශෙයන්ම ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ
ඉතාමත් සාමකාමීයි. ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා
වාෙග්ම පසු ගිය සතිෙය් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
මන්තීතුමාත් කිව්වා, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහත්තයාෙග්
නැන්දා ෙකෙනක් ඝාතනය වුණා කියලා. මම නාවලපිටිය
ෙපොලීසිෙයන් සහ කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිෙයන් වාර්තා ෙගනැවිත්
තිෙබනවා. එක වාර්තාවක් නාවලපිටිය ෙපොලීසිෙයන්. ඒ
කියන්ෙන් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කිව්ව
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන්. ඒ වාෙග්ම කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිෙයන්
වාර්තාවක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ ෙපොලීසි ෙදෙකන්ම මට ලිඛිත
වාර්තාවක් දීලා තිෙබනවා, අද ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මන්තීතුමා කිව්ව විධියටත්, පසු ගිය සතිෙය් ගරු මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා කිව්ව විධියටත් කිසිම මිනීමැරුමක් සිද්ධ
ෙවලා නැහැයි කියලා. ෙම් වාෙග් ෙද්වලට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
පාවිච්චි කරන්ෙන් ඇයි?

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මිනී මැරුමක් කිව්ෙව් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කිව්වා, කිව්වා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

Heart attack

එකක්.

He has died of a heart attack.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

No, a heart attack is different. පපුෙව් අමාරුවකින්
මැරුණාම පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණිලි කරන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා
කිරීම්] ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළ ෙපොලීසි ෙදකයි
තිෙබන්ෙන්. කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසියයි, නාවලපිටිය ෙපොලීසියයි. ඒ
ෙපොලීසිවල OIC මහත්වරුන්ට කථා කරලා වාර්තා ෙදකක්
ෙගන්වා ගත්තා. ඒ අනුව ඔය කියන ආකාරෙය් සිද්ධියක් ෙවලා
නැහැ.[බාධා කිරීමක්] ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ෙක් හාස්ය ජනක
ෙදයක්. there is a funny side to the story. ෙම්ෙක් හාස්ය ජනක
පැත්තක් තිෙබනවා. අෙප් මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා
කිව්වා, " මෙග් නැන්දා මැරුණා" කියලා. ඔහු ඇඟිල්ල දික් කෙළේ
අෙප් සංවිධායකට. එතුමාෙග් ඥාතිවරෙයක් වන ආනන්ද
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමාට තමයි ඇඟිල්ල දික් කරලා කථා කෙළේ.
ආනන්ද අලුත්ගමෙග්ෙගන් මම ඇහුවා, ෙමෙහම සිද්ධියක් වුණාද
කියලා. එතුමා කිව්වා, "මෙග්යි, මහින්දානන්දෙගයි නැන්දා
ෙකෙනක් මැරුණා" කියලා. ඒ උත්සවෙය් පධාන ගුණකථනය
කෙළේ අෙප් යූඑන්පී සංවිධායකවරයා. යූඑන්පී සංවිධායක ආනන්ද
අලුත්ගමෙග් මැතිතුමා තමයි ගුණකථනය කෙළේ. ඒ භූමදාන
කටයුතු ඔක්ෙකොම කෙළේ එතුමායි. ඒ නිසා ෙම් කියන විධියට මිනී
මැරුමක් සිද්ධ වුණා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප්
සංවිධායකතුමාට එතැනට ගිහිල්ලා කථාවක් කරන්න පුළුවන්ද?
ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වැරදි ෙතොරතුරු
දීමක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ගැන කනගාටුයි. මම කියන්න ඕනෑ
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මුළු දිස්තික්කෙය්ම සුළු සිද්ධීන් කිහිපයක්
ඇති වුණ බව. නමුත් ෙම් කියන විධියට මහා පරිමාණෙයන්
සිද්ධීන් වුෙණ් නැහැ.
අෙනක, මම මැතිවරණයට කලින් නාවලපිටිෙය් රැස්වීමකට
ගියා. සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයාෙග් පක්ෂෙය්
චන්න
ගලප්පත්ති පළාත් සභා මන්තීතුමා ඒ රැස්වීෙම්දී මට කලින් කථා
කරලා පිටත් වුණා. නාවලපිටිෙය්දී එතුමාෙග් වාහනය හරස් කරලා
එතුමාෙග් කකුල් ෙදක කැඩුවා. එතුමා තවමත් මහනුවර
ෙරෝහෙල්. ඔබතුමා දන්නවාද, එතුමාෙග් දණ හිස -kneecapකෑලි අටකට කැඩිලා. මැතිවරණයට කලින් නාවලපිටිෙය්දී ෙම්
සිද්ධිය වුෙණ්. ඒ නිසා මැතිවරණයට කලින් තමයි පචණ්ඩත්වය
තිබුෙණ්. මැතිවරණයට පස්ෙසේ පචණ්ඩත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒ වාෙග්ම තවත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පබලෙයක්,
ධනුෂ්ක ලියනෙග් කියන පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයාෙග්
වත්ෙත්ගම ෙගදරට ගිහිල්ලා ඔහුට පහර දුන්නා. ඔහුෙග් වාහනෙය්
වීදුරු සියල්ලම කඩා දැමුවා. නිවෙසේ වීදුරු සියල්ලම කැඩුවා. ඒ
වාෙග්ම මහින්ද ඒකනායක මැතිතුමාෙග් නිවසට පහර දුන්නා.
ෙද්දුණුපිටිය මහතාෙග් නිවසට පහර දුන්නා. ෙම් ඔක්ෙකෝම
මැතිවරණයට කලින් සිදු වූ පචණ්ඩ කියා.
වැඩිය කියන්න ඕනෑ නැහැ. චන්දිකා මැතිනිය පාතදුම්බර
රැස්වීමකට ආවා, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට සහෙයෝගය
ෙදන ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන් කිහිප ෙදෙනක් අමතන්න.
එතැන පාක්ෂිකයන් හාර පන්සියයක් හිටියා. එදා හැන්දෑෙව්
එතුමිය පැමිණි ෙහෝටලයට ගිහිල්ලා ඒ ෙහෝටලෙය් වීදුරු සියල්ලම
කැඩුවා. එතැන ලක්ෂ 10ක පමණ damage එකක්, අලාභයක්.
ඔබතුමා චන්දිකා මැතිනියෙගන් අහන්නෙකෝ කවුද ෙම්ක කෙළේ
කියලා. ෙම් සියල්ල සිදු වුෙණ් මැතිවරණයට කලින්. ඇත්ත
වශෙයන්ම මැතිවරණයට පසුව ඔය කියන සුළු සුළු සිද්ධීන්
අතෙළොස්සක් නම් ගම්වල ඇති වුණා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට පසු ගිය කාලය තුළ සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්, අපරාධ සහ පචණ්ඩ කියා
ගැන වාර්තාවක් මම අද අරෙගන ආවා. 1994 වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙම්
දක්වා සිදු වුණ එවැනි පචණ්ඩ කියා 6,500ක් පමණ තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

මට ඒ විස්තර කියවන්න පුළුවන්. නමුත් ෙව්ලාවක් නැහැ. 1994
ඉඳලා කරපු මිනී මැරුම්, නිවාසවලට පහරදීම්, 6,500ක් පමණ එහි
සඳහන් ෙවනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්
විමර්ශන කමිටුව නමින් දැන් අපි වාර්තාවක් සකස් කරලා
තිෙබනවා. මිනීමැරීම්, ෙගවල් ගිනි තැබීම්, පචණ්ඩ කියා, රැකියා
අහිමිවීම් 6,500ක්.
ඉතින්, ඇත්ත වශෙයන්ම කාටද ෙම්
අසාධාරණකම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්? මැතිවරණය අවසන්
ෙවලා මාසයක් යනෙකොට ඉතා සුළු සිද්ධීන් ඇති වුණා. මම ඒක
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ.
නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් ගන්න තරම් ෙහේතු තිබුෙණ් නැහැ.
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(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙහොඳමයි.
ඒවා රටට අවශ්ය ෙද්වල්. එම නිසා ඒ පනත් ෙකටුම්පත් ටික
සම්මත කිරීමට තමුන්නාන්ෙසේලා අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා
නම්, හදවතින්ම එම සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]
අපි ඒක පිළිගන්නවා. එම නිසා අපට දින සියය අවසන් ෙවන්න
කලින් ඉක්මනින්ම ෙමම පනත් ටික සම්මත කර ගන්න පුළුවන්
ෙවයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
අෙනක් එක, ෙම් ෙපොලීසිවල ඉන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය් පත් කළ නිලධාරින්. ඒ අය අපි ෙතෝරා ගත්ත
අය ෙනොෙවයි. තවමත් ඉන්ෙන් ඔබතුමන්ලා පත් කළ නිලධාරින්.
මට නාවලපිටිය සිද්ධිය ගැන වාර්තාව එව්ෙව් නාවලපිටිය
ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමා. ඒ වාෙග්ම, නව කුරුඳුවත්ත
ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමා. ඒ නිලධාරින්
මහින්දානන්ද
අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා විසින් ෙතෝරා ෙබ්රා ගත්ත අය. ෙකෙසේ
ෙවතත් මම කියනවා, 1994 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම්, පචණ්ඩ කියා, මිනීමැරීම්, මංෙකොල්ලකෑම් 6,500ක්
පමණ එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන බව.
අපි කවුරුත් පචණ්ඩත්වය පතික්ෙෂේප කරන්න ඕනෑ. මෙග්
ආසනෙය් නම් කිසිම පචණ්ඩ කියාවක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. මම
ඒවාට අනුබල ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. මෙග් ආසනෙය් ෙමොනවා හරි
සිද්ධියක් ෙවනවා නම් මම ඒවා නවත්වනවා. අපි හැම දාම
ෙද්ශපාලනය කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ විධියට. මම ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය්ත් ඒ විධියටයි ෙද්ශපාලනය කෙළේ. මම
එෙහම ෙද්ශපාලනය කළ නිසා තමයි පක්ෂ මාරු කරලා වුණත්
ජයගහණය කරන්න පුළුවන් වුෙණ්. අෙප් දිස්තික්කය ඡන්ද
88,000කින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දිනුෙව්. එම නිසා අපට
පචණ්ඩත්වයක් ඇති කරන්න ෙහේතුවක් නැහැ. මහනුවර
දිස්තික්කය අපි දිනුවා. ෙබොෙහොම සාමකාමී විධියට අදත් ඒ
ෙපොලීසිවල නිලධාරින් ඒ ස්ථානවලම ඉන්නවා. මට නම් මෙග්
දිස්තික්කෙය් කිසිම ෙකෙනක් මාරු කරන්න වුවමනාවක් නැහැ.
ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙහොඳට රාජකාරිය කළා.
මම විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ, මැතිවරණය දවෙසේ
මහනුවර දිස්තික්කෙය් ආසන හයක STF එක කියාත්මක වුණ
බව. මම ඒ අයට ස්තුතිවන්ත වනවා. සමහර අය Defender වලින්
එහාටයි ෙමහාටයි ගියා. නමුත් ඒවාෙයන් බිමට බහින්න බැරි
වුණා; සුපුරුදු විධියට බහින්න බැරි වුණා. ෙමොකද STF එෙක්
නිලධාරින් ෙහොඳට රාජකාරිය කරපු නිසා. ඒ නිසා
STF
නිලධාරින්ට මෙග් ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.
දැන් ආණ්ඩුවයි විපක්ෂයයි අතර සාමකාමී සහජීවනයක්
තිෙබනවාෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට
සහෙයෝගය ෙදනවාෙන්. දැනට ඒ සහෙයෝගය දීලාත් තිෙබනවා.
අපි එයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එම නිසා අපි ෙම් තිෙබන පශ්න
තුනී කර ෙගන ඉදිරියට කටයුතු කරමු. ෙමොකද, ෙම් දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය, ස්වාධීන ෙකොමිෂන් ටික,
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය යනාදිය රටට අවශ්ය ෙද්වල්. ඒවා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටවත් ඕනෑ
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ඒවා රටට අවශ්ය ෙද්වල්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර මූලාසනය සඳහා ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. NALIN BANDARA JAYAMAHA left the
Chair, and THE HON. ATHAUDA SENEVIRATNE took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා.

[පූ.භා. 11.56]
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම අද දින
පවත්වන පශ්චාත් මැතිවරණ සිදුවීම් සම්බන්ධ විවාදය ෙම්
ජාතියටම කැළැලක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අෙප් රෙට් සර්වජන
ඡන්දය කියාත්මක වුෙණ්, 1931 දීයි. 1931දී - එදා - රාජ්ය
මන්තණ සභා මැතිවරණය පැවැතුණා. ඊළඟට පාර්ලිෙම්න්තු,
පළාත් සභා, ජනාධිපතිවරණ, පළාත් පාලන මැතිවරණ වශෙයන්
සෑම ආයතනයක් ෙවනුෙවන්ම නිසි කාලෙය්දී මැතිවරණ පැවැත්වූ
රටක් අෙප් රට, 1982 පැවැත් විය යුතු මහ මැතිවරණය හැරුණු
ෙකොට. ඒ මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමට එදා හිටපු රජය බය වුණා.
එෙසේ බය ෙවලා ජනමත විචාරණයක් පවත්වා ඒ මැතිවරණය කල්
දැම්මා. ඒ හැරුණු ෙකොට, අෙනක් හැම අවස්ථාවකදීම එම
මැතිවරණ නිසි කලට පැවැත්වූවා. ඒක ෙමොන ආණ්ඩුව බලෙය්
සිටියත් කරපු ෙදයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඡන්දයක් පාවිච්චි කිරීම ගැන,
මැතිවරණ කටයුතු ගැන සහ ඡන්ද දායකයා දැනුවත් කිරීම ගැන
විශාල අත්දැකීම් සම්භාරයක් අද අෙප් රෙට් ෙද්ශපාලන
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පක්ෂවලටත්, ඒ වාෙග්ම ජනතාවටත් තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ගරු
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්,
සාමකාමීව
මැතිවරණ පවත්වන්නටත්, ඒ වාෙග්ම සාමකාමීව ජය පරාජය
භුක්ති විඳින්නටත් අපට ෙම් ෙවන ෙකොට පුළුවන්කම තිෙබන්න
ඕනෑ.
1994දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය පරාජය කරලා ෙපොදු ෙපරමුණ
බලයට පැමිණියා. එදා බලයට පැමිණි ජනාධිපතිතුමිය අපට
උපෙදස් දුන්නා, කිසිම ෙකෙනකුට හිරිහැර කරන්නට එපා කියලා.
පරාජිත පක්ෂෙය් කිසි ෙකෙනකුට හිරිහැර කරන්නට එපා කිව්වා.
ඒ වාෙග්ම සියලුම ෙදනාට උපෙදස් ෙදන්න කිව්වා, ෙමොනම
ආකාරයකින්වත් පචණ්ඩ කියාවල ෙයෙදන්න එපා කියලා. එදා
අපි පතිපත්තියක් වශෙයන් සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකම
ශබ්දවාහිනි යන්ත ෙයොදා ෙගන ජනතාවට උපෙදස් දුන්නා, පරාජිත
අයට ෙමොනම විධියකින්වත් හිරිහැර කරන්න එපා කියලා. එදා
අවුරුදු 17කට පසුවයි අපි දිනුෙව්. එම නිසා දීර්ඝ කාලයක් පරාජය
භුක්ති විඳපු ජනතාවක් වශෙයන්, යම් යම් අහිතකර බලපෑම්වලට
ලක් වුණු ජනතාවක් වශෙයන්, හිරිහැරවලට ලක් වුණු ජනතාවක්
වශෙයන් ෙනොෙයක් විධිෙය් මානසික තත්ත්ව අෙප් පක්ෂෙය් අයට
තිබුණා. ඒ නිසා තමයි, ඒ අයට නිශ්චිත උපෙදස් දුන්ෙන්, ෙමොනම
විධියකින්වත් කිසිම ෙකෙනකුට හිරිහැර කරන්න එපා කියලා. ඒ
පවණතාව පසුව පැවැති මැතිවරණවලදී හුඟක් දුරට පැවතුණා.
නමුත් අවාසනාවක මහත! පසු ගිය ඡන්දෙය්දී ඒ තත්ත්වය ෙවනස්
ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය ඡන්දෙය්දී එම තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා
රත්නපුර දිස්තික්කෙයන් මුල්ම මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාව වාර්තා
ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී
රත්නපුර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉතාමත් කනගාටුදායක සිදුවීම්
ගණනාවක් සිදු වුණා. ෙව්ලාව ෙනොමැති නිසා ඒවායින් කීපයක්
පමණක් කියන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
රත්නපුර මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් කුරුවිට, තැඹිලියන
ලිපිනෙය් පදිංචි ටී.එම්. උපුල් සමන්පිය යන අයට 2015.01.08
ජනාධිපතිවරණෙය් දී කුරුවිට අෙබ්තිලකාරත්නරාමය අංක 02
ඡන්ද මධ්යස්ථානය අසලදී කුරුවිට පාෙද්ශීය සභා එක්සත් ජාතික
පක්ෂ මන්තී කුලරත්න මහතා විසින් බැන තර්ජනය ෙකොට පහර
දීමට තැත් කර පලවා හැර තිෙබනවා. මැතිවරණය දවෙසේ ඔහුට
ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. ඔහුට ගහන්න හදලා,
පලවා හැරියා. ෙම් පිළිබඳව කුරුවිට ෙපොලීසියට පැමිණිලි කර
තිෙබනවා.
ඊළඟට කුරුවිට, විෙජ්කුමාරතුංග පාසල ඉදිරිපිට, අංක 55,
පැරඩයිස් ලිපිනෙය් පදිංචි ඒ.ඩබ්ලිව්. නිමල් උපාලි මහතා එම
ලිපිනෙය් පවත්වා ෙගන යනු ලබන ෙත් කඩයට 2015.01.13 වන
දින රාතිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මැර පිරිසක් විසින් පහර දී
කඩෙය් ඉදිරිපස වැරන්ඩාෙව් තිබූ ෙකොත්තු බාර් එකට පහර දී
වීදුරු කඩා බිඳ දමා පහර දී ඔහුටද මරණ තර්ජනය කර බිය වද්දා
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව 2015.01.15 වන දින කුරුවිට ෙපොලිස්
ස්ථානය ෙවත පැමිණිලි කර තිෙබනවා.
කුරුවිට, කදන්ෙගොඩ, කදන්ෙගොඩ ජනපදෙය් පදිංචි ෙක්.ඒ.
පියදර්ශන මහතා විසින් කුරුවිට ආනන්ද ෙබෝධිරාජ ඡන්ද
මධ්යස්ථානයට අයත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මැතිවරණ
පචාරක කර්යාලය කුරුවිට, කදන්ෙගොඩ විජිත ස්ෙටෝස් අසල
ජයරත්න මහතාට අයත් මල්ෙදණිය ඉඩෙමහි ආරම්භ කර
පවත්වාෙගන ගියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් කුරුවිට පාෙද්ශීය
සභාවට තරග කර පරාජය වූ තිලකසිරි මහතා සහ ඔහුෙග් මැර
පිරිසක් විසින් එම කාර්යාලයට 2015.01.11 වන දින අලාභ හානි
කර cut-out, banners ගිනි තබා එම පිරිසට තර්ජනය කර බිය
ගන්වා පලා ෙගොස් තිෙබනවා.
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කුරුවිට, ඌරුපැව්ව ලිපිනෙය් පදිංචි එම්.සී. ගුණෙසේකර
මහතාෙග් නිවසට 2015.01.09 වන දින ෙපර වරු 12.30ට පමණ
ඌරුපැලැව්ෙව්ම පදිංචි එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ ෙජොනී
නැමැති අන්වර්ත නාමෙයන් හඳුන්වනු ලබන දාමරිකයකු පැමිණ
ගුණෙසේකර මහතාට සහ ඔහුෙග් පවුෙල් සියලු ෙදනාට නිවෙසන්
එළියට පැමිණියෙහොත් මරා දමන බවට බිය ගන්වා තර්ජනය කර
තිෙබනවා. ෙමම පිරිසට 13වන දින ෙතක් එළියට ඒමට ඉඩ ෙනොදී
ෙම් අය මාර්ගෙය් වරින් වර රැෙඳමින් සිට තිෙබනවා. ෙම් පිරිස
9වැනි දා සිට 13වැනි දා දක්වා දවස් 4ක්ම ෙදොරවල් වහෙගන ෙග්
ඇතුෙළේ බිෙයන් තමයි ජීවත් වුෙණ්. ෙම් පිළිබඳව 2015.01.13 වන
දින කුරුවිට ෙපොලීසිෙය් ඔහුට විරුද්ධව පැමිණිලි සටහන් කර
තිෙබනවා.
2015.01.10 වන දින රාතී 8ට පමණ රත්නපුර, මුද්දුව අංක
209 ලිපිනෙය් පදිංචි රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාෙව් එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ගරු මන්තී සී. ෙපේමතිලක මැතිතුමාෙග් නිවසට
එම මුද්දුව ගෙම් පදිංචි එක්සත් ජාතික පක්ෂ කියාකරුවකු වන
සජිත් ෙනොෙහොත් "බට්ටා" යන අය විසින් ගල් මුගුරුවලින් පහර දී
ෙදොර ජෙනල්වල වීදුරු බිඳ දමා මරණ තර්ජනය කර තිෙබනවා.
ෙමම නිවසට සිදුව ඇති පාඩුව රුපියල් 25,000ක් පමණ වන බව
සඳහන් ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව රත්නපුර මූලස්ථාන ෙපොලීසිෙය්
අංක ජී.සී.අයි.බී.(3) 286/121 යටෙත් ෙපේමතිලක මන්තීතුමා විසින්
පැමිණිලි කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතාමත්ම බැරෑරුම්
තත්ත්වයක්. රත්නපුර, ගිලීමෙල් සමනල මහා විද්යාලෙය්
විදුහල්පති පුෂ්පකුමාර මහතා හට 2015.01.19 දින සිට රත්නපුර
පාෙද්ශීය සභාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තී ෙබෝතුංග ආරච්චි
මහතා විසින් ෙනොෙයකුත් ෙලස බැණ වදිමින් තර්ජනය කර
පාසෙල් 1 වසරට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් අවස්ථාවට ඔහුට
ඇරයුම් ෙනොකළැයි පවසමින් විදුහල්පතිවරයාට විද්යාලෙයන්
පිටව යන ෙලසත්, විද්යාලෙය් ඉෙගන ගන්නා දරුවන්ෙග්
ෙදමව්පියන් සියලු ෙදනා 2015.02.05 දින ෙද්ශපාලන රැස්වීමක්
කිරීමට විද්යාලයට කැඳවා ෙදන ෙලසත් තර්ජනය කර ඇත. ෙමම
කටයුත්තට සහය ෙදන ෙලස බල කරමින් රත්නපුර ආසනෙය්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක සබරගමු පළාත් සභා මන්තී ඒ.ඒ.
විෙජ්තුංග මැතිතුමාද ෙබෝතුංග ආරච්චි මහතා සමඟින් තර්ජනය
කර ඇත.
විදුහල්පතිතුමා විසින් ෙමෙතක් කල් පාසෙල් කිසිදු
ෙද්ශපාලන රැස්වීමක් කර ෙනොමැති බැවින් ඉදිරියටත් එය කළ
ෙනොහැකි බව පැවසීම නිසා ෙමම ෙදෙදනා විදුහල්පතිතුමාට
තර්ජනය කරමින් සිටිනවා.
කුරුවිට, පැරඩයිස්, හුනුගල් ෙදණිය, අංක 165/ඒ ලිපිනෙය්
පදිංචි ව්යාපාරික ඊ.ආර්. නිශාන්ත ගුණෙසෝම මහතා විසින්
කුරුවිට පැරඩයිස් හංදිෙය් "ඉසුරු" ෙවෙළඳ සැල පවත්වා ෙගන
යමින් සිටින අතර, ඔහු ෙමවර ජනාධිපතිවරණෙය් දී, ඔහුෙග්
කෙඩ් ඉහළ මහෙල් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන මැතිවරණ
පචාරක කාර්යාලයක් පවත්වා ෙගන යමින් සිටියා. 2015.01.08
දින වන ජනාධිපතිවරණ දිනෙය් දී කුරුවිට පාෙද්ශීය සභාෙව්
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තී කුලරත්න මහතා
තවත් මැර පිරිසක් සමඟින් "ඉසුරු" ෙවෙළඳ සැලට පැමිණ
ෙවෙළඳ සැෙල් හිමිකරු වන නිශාන්ත ගුණෙසෝම මහතාට බැණ
වදිමින් තර්ජනය කරමින්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය
ෙවනුෙවන් සංවිධාන කටයුතු ෙනොකරන ෙලසට බැණ බිය වද්දා
පිටව ෙගොස් තිෙබනවා. ඉන් අනතුරුව නැවතත් 2015.01.09 වන
දින ෙමම කඩයට පැමිණ කඩෙය් ෙදොරවල්වලට ගසා කඩා දමා
ඉහළ මහලෙය් සන්ධාන කාර්යාලෙය් තිබූ බැනර්, කටවුට් හා
ෙපෝස්ටර් කඩා ගලවා දමා තර්ජනය කර මරා දමන බවටද බිය
ගන්වා ෙගොස් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව කුරුවිට ෙපොලීසියට
පැමිණිලි කර තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා]

ඊළඟට, රත්නපුරය ආසනෙය් ගිලීමෙල් කලාපෙය් එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් කියාකාරී පාක්ෂිකයකු ෙලස කටයුතු
කළ රත්නපුර, ගිලීමෙල්, ලියදෙවළ ලිපිනෙය් පදිංචි ජී.ඒ.එම්.
සමන් පාලිත විෙජ්රත්න ෙනොෙහොත් රාෙල් මල්ලී යන අය එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් කරන සංවිධාන කටයුතු නතර
ෙනොකළ ෙහොත් ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික පරිහරණය සඳහා කළු ගෙඟ්
එම පෙද්ශෙය් තිෙබන ෙබෝට්ටුවට ගිනි තබා විනාශ කරන බවට
රත්නපුර පාෙද්ශීය සභාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්තී ෙබෝතුංග
ආරච්චි විසින් තර්ජනය කර තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විහාරාධිපති හිමියන් පසු ගිය කාලය පුරාවටම එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානෙය් කියාකාරී හිමිනමකි.
ෙම් ආකාරයට සිද්ධීන් ගණනාවක් පිළිබඳව ෙතොරතුරු ලැබී
තිෙබනවා. ඒ විස්තර ඇතුළත් ෙමම ෙල්ඛනය මා ෙම් අවස්ථාෙව්
දී සභාගත* කරනවා.
ෙමවැනි පශ්චාත් මැතිවරණ සිද්ධීන් ඇතිවීම සම්බන්ධෙයන්
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ලජ්ජා විය යුතුයි කියන කාරණයත් මතක්
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසන්.

මීළඟට ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

[අ.භා. 12.08]

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

තවත් එක් කාරණාවක් කියන්නට තිෙබනවා. 2015.01.16 දින
රාතී 12.00ට පමණ බලංෙගොඩ නගර සභාෙව් එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානෙය් ගරු නගරාධිපතිතුමා වන ඩබ්ලිව්.එම්. නිමල්
ගාමිණී වීරසිංහ මැතිතුමාෙග් නිල රථය වන කැබ් රථයට පහර දී
කැබ් රථෙය් දකුණු පස බඳ හා ෙදොෙර් වීදුරුව ෙපොඩිකර අලාභ
හානි සිදු කර තිබුණා.
2015.02.06 වන දින පස්වරුෙව් දී කලවාෙන් ෙව්වැල්කඳුෙර්
පදිංචි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් සාමාජිකයන් වන
එල්.ඒ. ෙබෝධිපාල මහතාට සහ ඔහුෙග් ෙසොෙහොයුරු වන එල්.ඒ.
උපාලි මහතාට පහර දී බරපතළ තුවාල සිදු කිරීම නිසා ඔවුන්
ෙදෙදනාට ආෙරෝග්යශාලාෙව් දින ගණනක් නැවතී පතිකාර ලබා
ගැනීමට සිදු වී තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පැල්මඩුල්ෙල් විධායක
ඉංජිෙන්රු කාර්යාලය යටෙත් අවුරුදු 10ක,15ක පමණ කාලයක්
තිස්ෙසේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවය කළ අහිංසක දුප්පත්
කම්කරුවන් 40ෙදෙනකුට වැඩි පිරිසකට මැතිවරණ දිනෙයන් පසු
දින සිට රාජකාරියට වාර්තා කිරීමට ඉඩ ෙනොදී රාජකාරී
ස්ථානෙයන් පන්නා දමා තිෙබනවා. ඔවුන්ට දැන් වැඩ ලබා
ෙදන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට දැන් ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. ෙම්වා
පශ්චාත් මැතිවරණ සිද්ධීන් වශෙයන් අපි අනිවාර්ෙයන්ම සලකා
බැලිය යුතුයි.
ඇඹිලිපිටිය පල්ෙල්ගම ජය ශී මහා ෙබෝධිමළු විහාරෙය්
විහාරාධිපති පූජ්ය කිරම ගුණවංස හිමියන්ව 2015.01.13 දින රාතී
8.30ත් 8.45ත් අතර කාලෙය් දී විහාරස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගයට
පිරිසක් විසින් කැඳවාෙගන ෙගොස් - ෙජ්වීපී කාලෙය් වාෙග්- ඇඳ
සිටී චීවරය ගලවා විදුලි පන්දමකින් හිසට සහ ශරීරෙය් කිහිප
තැනකට පහර දී පලාෙගොස් තිෙබනවා. ෙමම ෙහේතුෙවන්
විහාරාධිපති හිමියන්ෙග් හිසට තුවාල සිදු වී ඇති අතර,
විහාරස්ථානයට කිට්ටුව පිහිටි ෛවද්ය මධ්යස්ථානයකින් පතිකාර
ලබා ෙගන තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය දැන් අවසන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

අදාළ පහර දීමට සම්බන්ධ වී ඇත්ෙත් සබරගමු පළාත් සභාෙව්
ගරු මන්තී
ජයතිස්ස රණවීර මැතිතුමාෙග් මැර පිරිසකි.

804

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා සංවිධායක කටයුතු කරන
රත්නපුර ඇහැළියෙගොඩ පෙද්ශය ෙබොෙහොම සාමකාමී පෙද්ශයක්.
1977 වසෙර් ඇති වුණු මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවලින් පසුව
ෙමවර මැතිවරණ අවස්ථාව වන තුරු මැතිවරණ කාලවල දී සුළු
සුළු සිද්ධීන් ඇති වුණත්, එවැනි මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සිදු
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ.
ෙමවර
මැතිවරණෙයන් පසුව
ඇහැළියෙගොඩ ආසනයට ඇතුළු වන අවිස්සාෙව්ල්ල, රත්නපුර
මාර්ගෙය් පධාන ෙදොරටුව ෙලස සැලෙකන දිවුරුම්පිටිය නැමැති
සන්ධිස්ථානෙය් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිතවත්
නිශාන්ත නැමැති අෙයකුට ඔහුෙග් මාමා වූ ධනෙසේන විසින්
පවත්වා ෙගන යන කඩ කාමරයක් ලබා දී තිබුණා. ඒ කඩ කාමරය
අපෙග් සන්ධානෙය්, ඒ වාෙග්ම මහින්ද මහතාෙග් පචාරක
කටයුතුවලට අනියම් මැතිවරණ කාර්යාලයක් හැටියටත් අපි
පාවිච්චි කරපු ස්ථානයක්. එතැන එතුමාෙග් රූපය තබා තිබුණා.
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු ෙමම කඩෙය් භුක්තිය අපෙග් විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් පධානිෙයක් -ගම් පධානිෙයක්- ඇවිත් ඉල්ලුවා.
නිශාන්තෙගන් ඉල්ලුවා, "ෙම් කඩෙය් භුක්තිය අපට ෙදන්න, ෙම්
කඩෙය් යතුර අපට ෙදන්න" කියලා. නිශාන්ත කිව්වා, "ඒක
කරන්න බැහැ" කියලා. ඊට ෙහේතු වුෙණ් ෙම් කඩ කාමරය අපෙග්
අනියම් කාර්යාලයක් හැටියට තිබීමයි. ඒ ගැන උරණ වී සිටි
පධානියාට කියලා යවන්න කියලා මම කිව්වා, -මම ඔහුෙග් නම
කියන්ෙන් නැහැ- ඔහුට හිමිකමක් තිෙබනවා නම් නීත්යනුකූල
මාර්ගයකින් දැනුම් දීමක් කරන්න. එෙහම නැතුව ෙම් යතුර භාර
ෙදන්න සූදානම් නැහැ කියලා. ෙමෙහම කියලා දවස් ෙදකක් ගත
ෙවන ෙකොට ෙපබරවාරි 03වැනි දා ෙපෝය දිනයට එළිෙවන්න
කට්ටියක් ඇවිල්ලා ඒෙක් උළුවහු ගැෙලව්වා. රාතියට කවුරුවත්
එතැන නැහැ. ඉන් පසුව ඒක හදා ගත්තා. ෙපොලීසියට පැමිණිලි
ෙනොකර, දුර දිග ෙනොෙගන යන්න ඕනෑ නිසා ඒ අය එතැනින්
ෙමය නවත්වන්න බැලුවා. ඊට පස්ෙසේ 06වැනි දා එළිෙවන ෙකොට
මුළු කෙඩ්ම ගිනි තිබ්බා. ෙම්කට රුපියල් ලක්ෂයක විතර
අලාභයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. අවිස්සාෙව්ල්ල ෙපොලීසිය ෙම්
ගැන විභාග කරෙගන යනවා. ෙම් කඩය ෙමෙසේ ගිනි තැබීම ගැන
සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. මම ෙපොලීසියට
කිව්වා, පකාශයක් ෙදන්න මම ලැහැස්තියි කියලා. නිශාන්තෙගන්
ෙම් කඩය ඉල්ලපු පධානියා කවුද, මම නිශාන්තට දීපු උපෙද්ශය
ෙමොකක්ද, ඒ අනුව නිශාන්ත ෙම්ෙක් යතුර දීම පතික්ෙෂේප කළාය,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙම් ෙහේතු නිසා ෙමෙසේ වුණාය කියලා පකාශයක් ෙදන්න මම
ලැහැස්තියි. පධානියා කියලා තිෙබන්ෙන්, ඒ ෙගොල්ලන්ට
කාර්යාලයක් දාගන්න ෙම්ක ඉල්ලුවා කියලායි.
ඊළඟට, මම තවත් කාරණයක් ගැන කියන්න කැමැතියි. ස්වයං
රැකියා සම්ෙම්ලනෙය් සාමාජිකයන් වුණු, ඉස්සර pavement එෙක්
ස්වයං රැකියා කරපු අයට ස්වයං රැකියා සම්ෙම්ලනය බැංකුවට
ඇප ෙවලා ඩිෙමෝ බට්ටා රථ ලබා දීලා තිෙබනවා ෙවෙළඳාම්
කරන්න. එම රථ 52ක් ෙකොළඹ නගරෙය් තැන් තැන්වල නවතා
ෙවෙළඳාම් කරනවා. එෙසේ කරන්ෙන් ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් අවසරය
ඇතුවයි. ෙම් අයට අද උෙද් ඇවිල්ලා කියලා තිෙබනවා, ෙම්වා ඒ
තැන්වලින් ඉවත් කර ගන්න කියලා. ඒ තැන්වලින් ඉවත් කර
ගන්න කිව්වාම ඒ අයට ෙවන කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙවලා
නැහැ. ඒ ඔක්ෙකෝම වාහන ඉවත් කරෙගන තිෙබනවා. ෙම් නිසා
පවුල් 52කට අද ජීවෙනෝපාය අහිමි වී තිෙබනවා. ඒ පවුල් 52 ඒ
තැනට පත් වී තිෙබන්ෙන් ඇයි? ෙම් ස්වයං රැකියා සම්ෙම්ලනය
සැබවින්ම අපි කවුරුත් දන්නා පරිදි ගිය රජයට පක්ෂපාතීව තිබුණු
වෘත්තීය සංවිධානයක්. වෘත්තීය සංවිධානයක් වාෙග්ම ෙම්
සංවිධානයට අයත්ව සිටි මහින්ද කහඳගමෙග් මහතා ගිය රජයට
පක්ෂපාතීව කටයුතු කරපු කවුරුත් දන්නා පසිද්ධ චරිතයක්. ඒ
සංවිධානය එක්ක තිෙබන ෙකෝපයත් එක්ක තමයි ෙම් ෙද්වල්
කරන්ෙන්. ඒ සංවිධානෙය් විරුද්ධාකරයන් හිටියා. ඌවතැන්ෙන්
සුමන හාමුදුරුෙවෝ හිටියා. උන්වහන්ෙසේ තවත් පදික සංගමයක්
හදා ගත්තු ෙකෙනක්.
පසු ගිය දවස්වල ගරු රවි කරුණානායක ඇමතිතුමා නගර
සභාවට ගිය ෙවලාෙව් උන්වහන්ෙසේ ෆයිල් එකක් දීලා ෙම් ගැන
යම් පැමිණිල්ලක් කරලා තිෙබනවා, විරුද්ධවාදීකම උඩ. ගරු රවි
කරුණානායක මහතා ඒ ෙවලාෙව් කියලා තිෙබනවා, ෙම්
පුද්ගලයා අත් අඩංගුව ගැනීමට කටයුතු කිරීම සුදුසුද කියලා
බලන්න කියලා. එතුමා අත් අඩංගුවට ගන්න කියලා නැහැ. ෙම්ක
ආරංචි ෙවලා මට කිව්වාම, මම ෙපොලිස්පතිතුමාට ලියුමක් ඇරියා,
"ෙමතුමා අත් අඩංගුවට ගන්න යනවාද, ෙමතුමා අෙප් වෘත්තීය
සමිති සංවිධානයක සභාපති. එෙහම නම් ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා
මට කියන්න" කියලා. ෙම් වන විට වංචා විමර්ශන අංශය පකාශ
ගනිමින් තිබුණා, සභාපති මහින්ද කහඳගමෙග් මහතාෙගන් හා එම
සංගමෙය් ෙවනත් නිලධාරින්ෙගන්. ඒක සංගමෙය් මුදල් පිළිබඳ
පශ්නයක්. සංගමෙය් මුදල් හා සංගමෙය් නිලධාරි මණ්ඩලය
පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒක සංගමය ඇතුළත පශ්නයක්. ඉන් පසුව,
මහින්ද කහඳගමෙග් මහතා ඊෙය් වංචා විමර්ශන අංශෙයන් අත්
අඩංගුවට අරෙගන උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා රිමාන්ඩ් භාරයට පත්
කළා. මම දන්ෙන් නැහැ, උසාවියට ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව්
ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන් කියලා.
ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙමොවුන් පැවැති රජයට පක්ෂපාතීව
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් හිතවතුන් හැටියට කියා කරපු
සංවිධානයක්. දුප්පත් පදික ෙවෙළඳුන් හැටියට හිටපු ඒ අයට අද
බැංකුවට ණය ෙගවා ගන්නත් බැහැ; ෙගවල්වලට ජීවෙනෝපයකුත්
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් තැනට පත් කරනු ලැබ තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමාෙග් ෙපොලීසිෙය් ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් අණක් අනුවයි කියා
මා විශ්වාස කරනවා. නමුත් එතුමාෙග්ම අවසරය ඇතුව තමයි
ඔවුන් ඒ තැන්වල හිටිෙය්. මහින්ද කහඳගමෙග් මහතා රිමාන්ඩ්
භාරයට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒක අධිකරණෙය් පශ්නයක්. එතුමා
ෙරෝගී තත්ත්වයක ඉන්න ෙකෙනක් නිසා ෙරෝගී තත්ත්වය ගැන
බන්ධනාගාරෙය් ෛවද්යවරුන්ෙග් දැනුවත් වීම සඳහා ඒ ෙගදර
අය ඔහුෙග් ෛවද්ය වාර්තා අද උෙද් 7 ෙවන ෙකොට එවලා
තිෙබනවා, ෙම් වාර්තා බන්ධනාගාරයට ෙදන්න කියලා.
ෛවද්යවරු ඒ අනුව ඔහුව බන්ධනාගාර ෙරෝහලට ඇතුළත් කිරීමට
තීරණයක් ගැනීමට ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් ගැන ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාව දැනුවත් කළා, අද උෙද්. ඉන් පසුව මම
බන්ධනාගාරෙය් පධාන ෙජ්ලර් තැනට කථා කළා. කථා කරන
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ෙකොටත් අර ෛවද්ය වාර්තා අරෙගන ගිය අය ෙදතුන් වාරයක් ෙම්
ගැන මතක් කරලත් ඒ අයව ඇතුළට කැඳවලා නැහැ, ෙම් ෛවද්ය
වාර්තා භාර ගන්න. පැය තුනහමාරකට වඩා ඒ අය එතැන හිටියා.
මම ෙමතැනට එන ෙවලාව ෙවන ෙකොටත් ඒ අය එතැන ඉන්නවා.
මම පධාන ෙජ්ලර් මහතාට කිව්වාම එතුමා කිව්වා, ඒ ගැන
ෙහොයලා බලලා, නීත්යනුකූලව ඒ නිසි නිලධාරින් හරහා ඒ වාර්තා
ලබා ෙගන, ෛවද්යවරුන්ට ඉදිරිපත් කරලා, නියමානුකූලව කියා
කරනවා කියලා. නමුත් ෙම් කටයුත්ත එෙසේ වනවාද, එෙහම
නැත්නම් දැනට බලෙය් ඉන්න රජෙයන් මහින්ද කහඳගමෙග්
මහතාට තිෙබන විෙරෝධය නිසාත් -ඔහු පැවැති රජයට පක්ෂපාතව
කියා කරපු ෙකෙනකු නිසා - ඔවුන්ෙග් තිෙබන්නා වූ ෙද්ශපාලන
ෛවරය නිසාත් බන්ධනාගාරය තුළත් ඔහුට විරුද්ධව, ඔහු
එක්තරා පීඩනයකට ලක් කිරීමට විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක්
ෙයොදාෙගන තිෙබනවාද? ඔහු diabetic ෙරෝගිෙයක්. ඒ වාෙග්ම
හෘදයාබාධ ෙරෝගිෙයක්. ෙමතුමාෙග් ෙරෝගී තත්ත්වය සම්බන්ධ
වාර්තා පදනම් කරෙගන, ෛවද්යවරුන්ෙග් උපෙදස් අනුව ඔහුට ඒ
පතිකාර ලබා ගැනීමට හා නිසි පරීක්ෂණ කිරීම සම්බන්ධෙයන්
දිනපතා ෙසොයා බලන්නට අවශ්ය කටයුතු සලස්වනවාද, එෙහම
නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන විරුද්ධවාදීන්ට රිමාන්ඩ්
බන්ධනාගාරය වධකාගාරයක් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වනවාද
කියා මා අහනවා. මා හිතන්ෙන් නැහැ, තමුන්නාන්ෙසේලා එෙහම
කටයුතු කරයි කියා. එෙහම කටයුතු කරන්න යනවාද කියායි මා
සැක පහළ කරන්ෙන්. ඒ අය බැලීමට ගිය උදවිය පැය තුනක්
පමාද කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වාර්තා ලබා ගැනීම පමාද ෙවමින්
තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මා මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම බන්ධනාගාර
ෙරෝහෙල් පතිකාර ලබා ගැනීමට අවශ්ය ෙහේතු තත්ත්වයන් ෙම්
වාර්තාවලින් ඉදිරිපත් වනවා. ඔබතුමා මැදිහත් වී ෙම්වා ගැන
ෙසොයා බලා කටයුතු කරයි කියා මා හිතනවා.
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට බන්ධනාගාරෙය් වැඩ
කටයුතු ෙසොයා බැලීමට අයිතියක් නැති බව අප දන්නවා. විජයදාස
රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට මා කිව්වා, "මම ෙම් ගැන උනන්දු ෙවනවා.
අෙප් හිතවත් ෙකෙනක්. අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් උදව් වුණු
ෙකෙනක්. ඔහු ෙම් විධියට රිමාන්ඩ් භාරයට පත් ෙවලා ඉන්නවා.
ඔහු ගැන ෙහොයා බලන්න මා යනවා"ය කියා. ඇත්තටම ඔහු
බලන්න මා අදත් යනවා. ඇත්තටම සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් ගත්තාම
දැන් පචණ්ඩත්වය ඉතා නරක තත්ත්වයක නැහැ. චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියෙග් කාලෙය් පැවැති වයඹ
ඡන්දය මතක් වන ෙකොට ෙම් පචණ්ඩත්වය ඉතා සුළුයි කියා අපට
හිතා ගන්න කිසිම අමාරුවක් නැහැ.
අවසාන කාරණය ෙම්කයි. ෙද්ශපාලන වශෙයන් විරුද්ධවාදි
මතයක් දැරූ නිසා තමන් කරන රස්සාවට යා ගන්නට, ඒ රස්සාව
කරන්නට ඉඩක් නැති ෙවන ආකාරෙය් භීතියක වාතාවරණයක්
ඇති වුණත් ඔබතුමන්ලා උත්සාහ කරන්ෙන් රස්සාවට එන්න.
නමුත් රස්සාවට එන්න බැරි තරෙම් වාතාවරණයක් ඒ තැන්වල
ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, අන්න ඒ තත්ත්වය වැළැක්වීමට
ඔබතුමන් කියා කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරන අතර, මට කාලය
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ වනවා.
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ගරු ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜயசிங்க பண்டார)

(The Hon. Jayasinghe Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නවක මන්තීවරෙයකු
විධියට 2015 ජනවාරි 29 වැනිදා තමයි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දිවුරුම්
දුන්ෙන්. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත් වීම
නිසා ඇති වූ ඒ පුරප්පාඩුව සඳහා තමයි මා පාර්ලිෙම්න්තුවට
පිවිසුෙණ්. මට අද කථා කරන්න කාල ෙව්ලාව ෙවන් කර දීම
පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම මා අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා. ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් නායකතුමා විධියටත්, මෙග්
ආසනෙය් පධාන සංවිධායකතුමා විධියටත්, ෙම් වන විට අප රෙට්
නායකත්වය දරන අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් තමයි මා 1989 ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ෙකෙනකු විධියට පක්ෂයත් එක්ක එකට එක්කාසු ෙවලා
කටයුතු කරන්න පටන් ගත්ෙත්. මා 2002 පළාත් පාලන
මැතිවරණෙයන් දිඹුලාගල පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරෙයකු
විධියටත්, 2006 අවුරුද්ෙද් මා එම පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා
විධියටත්, 2008 වර්ෂෙය් පළාත් සභාෙව් මන්තීවරෙයකු විධියටත්
ෙත්රී පත් වුණා. 2010 මහ මැතිවරණෙය් දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාත්, මමත් ඒ ආසනෙයන් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වුෙණ්
එතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත්යි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
සාමාජිකෙයකු විධියට පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට තමයි උදවු කෙළේ. ඒක
මෙග් යුතුකම සහ වගකීම වුණා. 1989 මෙග් පාසල් දිවිය අවසන්
වුණා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් මා මහනුවර ෙහේවාහැට
මධ්ය මහා විද්යාලෙය් ඉෙගන ගත්තා. එදා මා ශිෂ්ය සංවිධානෙය්
සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කළා.
ඒ ෙවලාෙව් මම ෙපොඩි ෙකොල්ෙලක් විධියට තමයි අෙප්
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙවනුෙවන් සංවිධාන වැඩ කටයුතු කෙළේ.
එදා මා සමඟ යහළුවන් හත් ෙදෙනක් සිටියා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ
රජය 1989 භීෂණ කාලෙය්දී ඔළුවට ඇණ ගහලා, ෙවඩි තියලා
තමයි ඒ යහළුවන් -සෙහෝදරයන්- හත් ෙදනා ජීවිතක්ෂයට පත්
වුෙණ්. ඒ නිසා 1989 වර්ෂෙය්දී මම ෙපොෙළොන්නරුව පෙද්ශයට
ගිහිල්ලා පදිංචි වුණා. ඊට පසුව ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය්
අෙප් පක්ෂෙය් නායකතුමා වූ ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා සමඟ
මම එකතු වුණා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම දිඹුලාගල සහ වැලිකන්ද ඇතුළු
ෙපොෙළොන්නරු දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාව ආමන්තණය
කරන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙගොවි ජනතාව නිසා තමයි මට
පාර්ලිෙම්න්තුවට පිවිෙසන්නට හැකි වුෙණ්. අඩු මනාප සංඛ්යාවක්
ලබා ෙගන පස් වැනි ස්ථානයට පත් වුණත්, මා ඒ මට්ටමට ඔසවා
තැබීම
සම්බන්ධව
දිඹුලාගල
සහ
වැලිකන්ද
පමුඛ
ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කෙය් ආදරණීය ජනතාවට මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පසු ගිය 2014.11.21 වන දා අපට ෙපොඩි පශ්නයක් පැන
නැගුණා, අෙප් පක්ෂෙය් දිස්තික් නායකතුමා; ඒ වාෙග්ම අෙප්
ආසනෙය් පධාන සංවිධායකතුමා වශෙයන් අප සමඟ එකට සිටි
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා වීම පිළිබඳව.
ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි දන්ෙන් නැති කරුණු රාශියක් තිෙබන්නත්
ඇති. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට
ඉදිරිපත් ෙවන බව ඒ ෙවලාෙව් ජනමාධ්ය මඟින් අපට දැන ගන්න
ලැබුණා.
දිඹුලාගල සහ වැලිකන්ද පෙද්ශ ඇතුළු ෙපොෙළොන්නරුව
දිස්තික්කය කියන්ෙන් 1989 ඉඳලාම දැඩි ෙලස එල්ටීටීඊ
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තස්තවාදය ෙවළා ගත් පෙද්ශයක්. වසර 30කට වැඩි කාලයක්
තිස්ෙසේ ඒ පෙද්ශෙය් අපි යුද්ධයට මුහුණ දුන් අවස්ථා අනන්තයි,
අපමාණයි. අෙප් ජන ජීවිතය අඩාල ෙවලා ආපස්සට ගිය අවස්ථා
අනන්තයි, අපමාණයි. අෙප් ෙගොවි ජනතාවෙග් කටයුතු විනාශ වූ
අවස්ථා අනන්ත අපමාණව තිබුණා. ඒ යුගය අවසන් කෙළේ, හිටපු
ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ඒ නිසා තමයි මම
ඒ ෙවලාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට උදවු කරන්න තීරණය
කෙළේ.
පසු ගිය 2014.11.21 වන දා අෙප් දිස්තික් නායක ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත් ෙවන
ෙවලාෙව් මා නිෙයෝජනය කරන දිඹුලාගල සහ වැලිකන්ද
පෙද්ශෙය් මෙග් ආසනෙය් නායකතුමා ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා. ඒ ෙවලාෙව් අපි ෙබොෙහොම කනගාටුවට පත් වුණා;
ෙව්දනාවට පත් වුණා; අපි අසරණ වුණා; අපි ගන්නා තීන්දුව
කුමක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට ගැටලුවක් තිබුණා. ඒ ෙවලාෙව්
අපි පක්ෂයක් විධියට වත්මන් ජනාධිපතිතුමාට උදවු ෙනොකර ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආරක්ෂා කර ෙගන සිටියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1989 ඉඳලා ෙම් දක්වාම
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපට ෙබොෙහෝ තර්ජන ගර්ජන තිබුණා.
ඒ කාලය මතක් ෙවන ෙකොට අෙප් හදවතට ෙව්දනාවක්
දැෙනනවා. ඒ නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකමට
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් වීම සම්බන්ධව අපි ඉතාම සතුටට පත්
ෙවනවා. අපි පක්ෂයක් විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ එකට
එකතු ෙවලා කටයුතු කරන්න තීරණය කර තිෙබනවා. එතුමාෙග්
වැඩ පිළිෙවළට සම්බන්ධ ෙවලා, ඒ සඳහා සහෙයෝගය ෙදමින්
එතුමා සමඟ කටයුතු කරන්නට අපි ඉතාමත් ඕනෑකමින් සූදානම්
ෙවලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොෙළොන්නරුව දිස්තික්කය
කියන්ෙන් සියයට 80කට වැඩි අති බහුතර ෙගොවි ජනතාවක් ජීවත්
වන පෙද්ශයක්. වැඩි වශෙයන් ෙගොවිතැන් කරන පිරිසක් තමයි ඒ
පළාෙත් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපි
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙද්ශපාලන
ක්ෙෂේතෙය් ඉදිරියට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි අපි එදා
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අත් ෙනොහැර මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
ජනාධිපතිතුමාටත් උදවු කරලා, අද වන විට ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සභාපතිකමට පත් ෙවලා ඉන්න අතිගරු ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්නත් තීරණය කර තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණ කාලය තුළ,
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය 9 වන දා අපි පරාජයට පත් වුණා. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් විශාල පිරිසක් මම සිටින ෙපොෙළොන්නරුව
ආසනය පමුඛ දිඹුලාගල, වැලිකන්ද පෙද්ශය තුළ-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි.

ගරු ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஜயசிங்க பண்டார)

(The Hon. Jayasinghe Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ලබා ෙදන්න.
විෙශේෂෙයන්ම පචණ්ඩ කියා නිසා අෙප් ජීවිත හානි ෙනොවී
ෙද්පළ විනාශ වුණ තැන් අනන්ත අපමාණ තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික ව්යාපාර ඒ ව්යාපාරික ක්ෙෂේත විනාශ කර තිබුණා.
සමහර පෙද්ශවල නිවාසවලට ගල් ගහලා, මිනිසුන්ට හිරිහැර
කරලා, තර්ජනය කරලා ෙම් වන විට ඒ සියල්ල සිදු ෙවලා
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තිෙබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාල වකවානුවක් තුළ,
විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි පචණ්ඩ කියා කරන්න එපා කියා, මම
පක්ෂයක් විධියට සහ නවක මන්තීවරෙයක් විධියට ඉල්ලීමක්
කරනවා. එෙහම කරන එක ෙහොඳ නැහැ. ඒ පෙද්ශෙය් අහිංසක
මිනිස්සු ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි ජීවත් වන්ෙන්. ස්වයං
රැකියාවක් විධියට ෙපට්ටි කඩයක් දමා ගත්තාම පසුවදාම ඇවිල්ලා
ඒක ෙපරළලා ගිනි තබනවා. ඒ අය ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි
නිවාස හදා ෙගන ඉන්ෙන්. ඒ ෙගවල්වලටත් ගිනි තබනවා. එෙහම
විනාශයන් සිදු වුණු පවුල් රාශියක් සිටිනවා. අපි ෙහට අනිද්දා ඒ
අය සම්බන්ධ ෙල්ඛනයක් ගරු විපක්ෂ නායකතුමාට ඉදිරිපත්
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. නවක මන්තීවරෙයක් විධියට
අදහස් පකාශ කරන්න මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන් ගරු විපක්ෂ
නායකතුමාට මෙග් ෙගෞරවනීය පණාමය පුද කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පළමුවැනි කථාව පවත්වා වාර්තාවක් තැබුවා. ඔබතුමන්ට තව
තවත් ශක්තිය ලැෙබ්වායි පාර්ථනා කරනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී දිවා ෙභෝජනය සඳහා පස් වරු 1.00 දක්වා
සභාෙව් කටයුතු අත් හිටුවනවා.

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,අ.භා.
1.00ට නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත
පවත්වන ලදී.

அதன்ப , அமர்
பி.ப. 1.00 மணி வைர இைடநி த்தப்பட்
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR.
DEPUTY SPEAKER in the Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා.
[අ.භා. 1.02]

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා (ධීවර රාජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு தி
அைமச்சர்)

ப் ெவதஆரச்சி - கடற்ெறாழில் இராஜாங்க

(The Hon. Dilip Wedaarachchi - State Minister of Fisheries)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂය ඉදිරිපත් කර ඇති
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා පිළිබඳ විවාදය පැවැත්ෙවන ෙම්
අවස්ථාෙව්, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ගැන කථා කිරීමට අවස්ථාව
ලැබීම ගැන මම පථමෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.
1994 වර්ෂෙය් සන්ධාන රජය පිහිෙටව්වාට පස්ෙසේ එදා ඉඳලා
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් මැතිවරණ ජයගහණය කරන්න, ඒ
රජය රැක ගන්න, නායකයින් රැක ගන්න හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් මැර ෙද්ශපාලනෙය් නියමුවා වන එම්.ෙක්.රංජිත් චණ්ඩි මල්ලි- නමැත්තා කටයුතු කර තිෙබනවා. ඔහු සෑම
මැතිවරණයකදීම එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ට වධහිංසා ෙදමින්,
හිරිහැර කරමින්, ඝාතන කරමින්, මං ෙකොල්ලකෑම් කරමින්, දූෂණ
කරමින් දිස්තික්කය පුරාම පාතාල කල්ලි
හදලා පාතාල
නායකයින් විශාල වශෙයන් බිහි කළා. ඔහු පථමෙයන්ම කෙළේ
ෙබලිඅත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු උප සභාපති ඒ.එම්.ෙක්.
ගුණරත්න මැතිතුමා අමු අමුෙව් ඝාතනය කරලා පසුව පාතාල
නායකයා හැටියට පත් ෙවලා, මුළු දිස්තික්කෙය්ම එය ව්යාප්ත
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කිරීමයි. දිස්තික්කෙය් ඒ ඒ ෙකොට්ඨාසවලට නායකත්වය ෙදන්න
නායකයින් පත් කළා. "ආමි ජිෙන්" කියලා ෙකෙනක් හිටියා. ආමි
ජිෙන් කියන්ෙන් මුල්කිරිගල කලාපෙය්ම මැතිවරණය ජයගහණය
කරන්න නායකත්වය ලබා දුන්න පාතාල නායකෙයක්. ඔහු
පථමෙයන්ම ෙපොලීසිෙය් IP ෙකෙනක් රාජකාරි කරන
එෙකන් ඉන්න අවස්ථාෙව්දී- ඝාතනය
අවස්ථාෙව්දී -uniform
කළා. ඒ ඝාතන රැල්ලත් එක්ක, මුල්කිරිගල බල පෙද්ශයම
භීෂණයට පත් කර ෙගන මැතිවරණ ව්යාපාරය කර ෙගන ආවා.
බිය වැද්දීම්, මං ෙකොල්ලකෑම්, දූෂණ කිරීම්, කාන්තාවන් පැහැර
ගැනීම් සම්බන්ධව මුල්කිරිගල ෙකොට්ඨාසයටම නායකත්වය
දුන්ෙන් ආමි ජිෙන් කියන පුද්ගලයායි. ඒ වාෙග්ම "කැකිරි
ෙපොඩ්ඩා" කියන්ෙන් ෙබලිඅත්ත ෙකොට්ඨාසෙය් කුලියට මිනී මරන
චණ්ඩි මල්ලිෙග් පාතාල නායකයා.
ඒ පුද්ගලයා ඒ බලපෙද්ශයම යටත් කරෙගන, භය කරෙගන,
අෙප් පාක්ෂිකයන්ට වධ හිංසා ෙදමින් තළා ෙපළා දමන කටයුතු
කරෙගන ගියා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඇති, ජූලම්පිටිෙය්
අමෙර් කියන පුද්ගලයා ගැන. මුල්කිරිගල වීරකැටිය පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම් 122කට නායකත්වය
ලබා දීපු පුද්ගලයකු තමයි ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් කියන්ෙන්. ඒ
පුද්ගලයා ගිනි දවල් හමුදා camouflage kit එක ඇඳෙගන, T-56
කෙර් දාෙගන, motorcycle එෙකනුයි ඒ පෙද්ශවල සැරිසරන්ෙන්.
අත් අඩංගුවට ගන්නාතුරුම එෙහමයි. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
රැස්වීමකට පහාර එල්ල කරලා ෙදෙදනකු ඝාතනය කළා; තවත්
අයට තුවාල කළා. ඒ වාෙග්ම දූෂණය කිරීම් කළ, ඒ පෙද්ශෙය්
පන්සල් ඇතුළු සෑම ෙදයක්ම ෙකොල්ල කෑව පුද්ගලයකු තමයි
ජූලම්පිටිෙය් අමෙර් කියන්ෙන්.
චන්දපුෂ්ප කියන්ෙන් තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු
සභාපතිවරයා. එතුමා තමයි මැතිවරණවලදී ෙපොදුජන එක්සත්
ෙපරමුණ ජයගහණය කරවන්න විතාරන්ෙදණිය කලාපෙය්ම
මිනිස්සුන්ට ෙවඩි තියන්ෙන්; ෙගවල් කුඩු කරන්ෙන්; විනාශ
කරන්ෙන්. මිනීමැරුම් ගණනාවකට සම්බන්ධ පුද්ගලයකු තමයි
චන්දපුෂ්ප කියන්ෙන්. ඔහු තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් හිටපු
සභාපතිවරයා. එතුමාෙග් පුතා තමයි සම්පත් චන්දපුෂ්ප කියන්ෙන්.
එතුමාත් පසු ගිය කාලෙය් පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට
ඒ කලාපය තුළ පියා කළ ෙද්වල්ම කරමින් දැනට ඉන්න බල
කාෙය් නායකයින්ට ශක්තියක්, ෛධර්යක් ලබා ෙදමින් කටයුතු
කළා. ෙහෝටල්වලට පැනලා කාන්තාවන් දූෂණය කරලා, ඒ
වටාපිටාෙව් ඉන්න කාන්තාවන් දූෂණය කරලා, මං ෙකොල්ල
කාලා, ෙහොරකම් කරලා, මිනී මරලා කටයුතු කළා පමණක්
ෙනොෙවයි, 2010 ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් තිස්සමහාරාමෙය්
පැවැති අෙප් රැස්වීමකට සහභාගි වූ බස් එකකට ෙවඩි තියලා
ආත්තා ෙකනකු මරලා, කිසිම නඩු හබයක් නැතිව නිදැල්ෙල්
හිටියා. ඒ සියල්ල කරලා පස්ෙසේ යුෙරෝපීය කාන්තාවක් දූෂණය
කර මරාපු එකට තමයි අද වන විට අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා
ඉන්ෙන්.
විතාරන්ෙදණිය කලාපෙය්ම, පාෙද්ශීය සභා බල
පෙද්ශෙය්ම මැතිවරණ ෙමෙහයුම් කටයුතු කරන පුද්ගලයා තමයි
චන්දපුෂ්ප කියන්ෙන්.
"වම්ෙබොට්ටා" කියන පුද්ගලයා ගැනත් ඔබතුමන්ලා දන්නවා
ඇති. සූරියවැව කලාපෙය් එම්.ෙක්. රංජිත් -චණ්ඩි මල්ලි- කියන
පළාත් සභා ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් සූරියවැව
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයම භීෂණයට පත් කරමින්, දූෂණ
කරමින්, මං ෙකොල්ලකෑම් කරමින්, මිනී මරමින්, ෙකොන්තාත්වලට
මිනී මරමින්, පගා ගනිමින් මුළු සූරියවැව ෙකොට්ඨාසයටම පමණක්
ෙනොව, මුළු හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කයටම නායකත්වය දුන්නු
ආණ්ඩු බලෙය් නායකයකු තමයි "වම්ෙබොට්ටා" කියන්ෙන්.
"පස්සර ගුෙණ්" කියලා පුද්ගලයකු ගැනත් ඔබතුමන්ලා
අහලා ඇති. තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා කරපු, මැතිවරණ දවස්වල ෙගවල්වලට

පාර්ලිෙම්න්තුව

811
[ගරු දිලිප් ෙවදආරච්-චි මහතා මහතා]

812

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පැනලා පහර දීපු, ෙපොඩි දරුවා ෙතොටිල්ෙල් ඉන්න ෙකොට,
ෙතොටිල්ල කඩා ෙගන බිමට වැෙටන්න පහර දීපු පුද්ගලයකු තමයි
"පස්සර ගුෙණ්" කියන්ෙන්. ඒ පුද්ගලයා තිස්සමහාරාම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් මිනී මැරුම්වලට සම්බන්ධයි; මං
ෙකොල්ලකෑම්වලට සම්බන්ධයි; ෙහොරකම්වලට සම්බන්ධයි. අෙප්
එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින්ෙග් ෙගවල් ෙදොරවල් විනාශ කිරීමට
සම්බන්ධ වුණු පාතාල නායකයකු තමයි "පස්සර ගුෙණ්"
කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම "පස්සර ගුෙණ්" කියන පුද්ගලයාට විශාල
ෙක්ප්ප හරෙකක් හිටියා. උස අඩි 10ක් විතර ඇති. ඒ හරකා town
එෙක් market එකට යන ෙකොට market එෙක් කඩවල මුදලාලිලා
අයින් ෙවනවා. ඒ හරකාට ඕනෑ තරම් කාලා යන්න පුළුවන්. අන්න
ඒ තරම් බලයක් "පස්සර ගුෙණ්" කියන පුද්ගලයාෙග් හරකාටත්
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් තිබුණා. අන්න ඒ වාෙග් බලයක්
රකින්න, ඒ ආණ්ඩුෙව් නායකෙයෝ රකින්න කටයුතු කරපු
පුද්ගලයකු තමයි "පස්සර ගුෙණ්" කියන්ෙන්.
ඊළඟට, පන්ෙනගමුෙව් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
"ෙබෝම්බ සුමාර". හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස 12ක් තිෙබනවා. ඒ 12ට නායකත්වය ලබා ෙදන
පුද්ගලයින්, මැතිවරණ ජයගහණය කරන්න නායකත්වය ලබා
ෙදන පුද්ගලයින් ගැන තමයි මා ෙම් කියාෙගන එන්ෙන්.
පන්නගමුෙව් ෙබෝම්බ සුමාර කියන්ෙන්, ෙබෝම්බ අෙත් අරෙගන,
මැතිවරණ දවස්වලට මහ පාෙර් වාහනවල ෙබොනට් උඩ නැඟ
ෙගන, ෙලොරි උඩ නැඟෙගන, භීෂණය පතුරවමින්, අෙප්
පාක්ෂිකයින්ට හිරිහැර කරමින්, පාක්ෂිකයන්ව තළා ෙපළා
දමමින්, තමන්ට අවශ්ය කාන්තාව සැමියා බලාෙගන ඉන්දැද්දීම
ගත්ත පුද්ගලෙයක්. ගිනි දවල් ෙගදරට ගිහිල්ලා, මිනිහා ෙගදරින්
එළියට බස්සවලා, කාන්තාව දූෂණය කරපු පුද්ගලයකු තමයි
පන්ෙනගමුෙව "ෙබෝම්බ සුමාර" කියන්ෙන්. ඒ අයට
ආණ්ඩුෙවනුයි රැකවරණය ලබා දුන්ෙන්; ආණ්ඩුෙවනුයි හයිය
හත්තිය ලබා දුන්ෙන්. 1994 ඉඳලා ෙගවුණු අවුරුදු 20 තුළ
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් වධකාගාරයක් හැටියට එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකයන්ට හිරිහැර කරපු පුද්ගලයින් ගැන තමයි මා ෙම් කථා
කරන්ෙන්.
ඊළඟට, වලස්මුල්ෙල් සුමිත් කියන්ෙන් පාෙද්ශීය සභාෙව් උප
සභාපති.
වලස්මුල්ල
කලාපෙය්ම
මැතිවරණ
කාලයට
කාර්යාලයක් දමන්න බැහැ, කුඩු කරනවා. ඔහු ෙගවල් කුඩු කළා;
මිනී මැරුවා; මං ෙකොල්ල කෑවා; දූෂණය කළා.
වලස්මුල්ල කලාපෙය් අෙප් පාක්ෂිකයන්ට විශාල ෙලස වධ
හිංසා දීපු පුද්ගලෙයක් තමයි වලස්මුල්ෙල් සුමිත් කියන්ෙන්. ඔහු
පාෙද්ශීය සභාෙව් උපසභාපතිවරයා, ෙපොදු ෙපරමුෙණ්. ඔහු
ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය පල දුන්නා.
බැදිගම උක්කුවා කියලා ෙකෙනක් අක්කර ගණනක ආණ්ඩුෙව්
ඉඩමක් බෙලන් අල්ලාෙගන, ඒවා පරිෙභෝජනය කරමින්, මිනී
මරමින්, මං ෙකොල්ල කමින් ඒ බැදිගම කලාපයම විනාශයට පත්
කළා. අෙප් පාක්ෂිකයන්ට වධ හිංසා දුන් පුද්ගලෙයක් තමයි
බැදිගම උක්කුවා කියන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමා, දැන් කාලය අවසන්.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

මට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. තව විනාඩි 5ක කාලයක් ෙදන්න.

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාට විනාඩි 10යි තිබුෙණ්.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා

(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

තංගල්ෙල් පල්ලිකුඩා උක්කුවා තමයි අෙනක් පුද්ගලයා. නිල්
බල කාෙය් දැන් ඉන්න නායකයාෙග් පධාන ෙගෝලයා. මිනී මැරුම්
හතරක් කරලා තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ජනාධිපති
වුණාම තංගල්ල නගරෙය් අධිආරක්ෂක කලාපයක් තිබුෙණ්. ගිය
අවුරුද්ෙද් දවසක ගිනි දවල් ටවුන් එෙක්දී මිනිස්සු ෙදන්ෙනක්
මැරුවා. මහා අධිකරණය ඉස්සරහා එක මිනිෙහක් මැරුවා, bus
stand එෙක්දී එක මිනිෙහක් මැරුවා, රෑ 7ට ෙගදරකට පැනලා
මිනිෙහක් මැරුවා. ඒ විධියට මිනිස්සු හතර ෙදෙනක් මරපු
පුද්ගලෙයක් තමයි ඔහු. ගිය සැෙර් මුස්ලිම් මිනිසුන්ට ගහලා නගර
සභාෙව් බලය අරෙගන දුන්නා කියලා තෑග්ගක් හැටියට ඔහුට
ඉඩකඩම් දීලා තිෙබනවා. ඔහු ඒෙක් ෙහෝටලයක් හදාෙගන
වැජඹුණා. අද ඔහු හිෙර් ඉන්නවා. අන්න එවැනි කණ්ඩායමක්
තමයි හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය පරිපාලනය කෙළේ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු රාජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා විනාඩි ෙදකක කාලයක්
වැඩිපුර අරෙගන තිෙබනවා. දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
(மாண் மிகு தி

ப் ெவதஆரச்சி)

(The Hon. Dilip Wedaarachchi)

ඒ අයෙග් නායකෙයෝ ජයගහණය කරවන්න, නායකයන්ෙග්
සුඛ විහරණය සඳහා අෙප් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් භීෂණයට
පත් කළා. අෙප් පාක්ෂිකයින්ට වධ හිංසා කළ, අවුරුදු 20ක්
තිස්ෙසේ ඒ දිස්තික්කෙය් ජනතාවට වධ හිංසා දුන් ආණ්ඩුවක
නායකෙයෝ තමයි අද ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවලා ඉන්ෙන්.
ෙජනරාල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කිව්වා, මුළු රටම
ෙබ්රා ගත්තා කියලා. නමුත් හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ෙම් යම
රජ්ජුරුවන්ෙගන් ෙබ්රා ගන්න බැරි වුණා. අද නිදහස් විධියට
මිනිසුන්ට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් විධියට හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කය රැකෙගන අපි කටයුතු කරනවාය කියන එක පකාශ
කරමින්, සජිත් ෙපේමදාසත්, දිලිප් ෙවදආරච්චිත් හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන් ආරක්ෂා කරන්න
කටයුතු කරනවාය කියන එකත් පකාශ කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.12]

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
දිලිප් ෙවදආරච්චි රාජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව කථා
කරන්නට ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු ෙවනවා. එතුමාෙග්
කථාවට මම එක ඌණ පූරණයක් කරන්න කැමැතියි. එතුමා
එච්චර ෙද්වල් කිව්වා, හැබැයි ''ෙසොත්ති උපාලි'' ගැන කිව්ෙව්
නැහැ. ෙසොත්ති උපාලි ගැන, එක්සත් ජාතික පක්ෂ කාලෙය් හිටපු
කට්ටිය ගැන තමුන්නාන්ෙසේ කථා කෙළේ නැහැ. ෙසොත්ති උපාලි
ගැන කථා කෙළේ නැහැ. මිනී මැරුම් ගැන කථා කෙළේ නැහැ, දූෂණ
ගැන කථා කෙළේ නැහැ.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපි ෙම් ෙවලාෙව් කථා
කරන්ෙන් පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මම ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් කියනවා, මම
අවුරුදු 30ක් ෙම් ගරු සභාෙව් වැඩ කරලා තිෙබනවා කියලා. ෙම්
අවුරුදු 30 ඇතුළත අපි කවදාවත් ෙපොලීසියකට බලපෑමක් කරලා
නැහැ. ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් අඩු පාඩුවක් ෙවනුෙවන් මම
කවදාවත් ෙපොලීසියකට කථා කරලා නැහැ. අපි හැම ෙවලාෙව්ම
යුක්ති ගරුකව කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අපි ෙපොලීසියකට කථා
කළා නම් කථා කෙළේ ඇපයක් ඉල්ලා ගන්න. විත්තිය ෙවනුෙවන්
කථා කළා නම් අපි කියන්ෙන්, "ෙම් මිනිහා වැරැද්ද කරලා
තිෙබනවා, ෙදකක් තුනක් ගහන්ෙන් නැතුව පුළුවන් නම් සමාව
ෙදන්න" කියායි. නරක මිනිස්සු ගැන කථා කරන්න වුෙණොත්
ඔවුන්ට ගහන්න කියන ෙවලාවලුත් තිෙබනවා. එෙහමයි අපි කථා
කෙළේ. අපි කවදාවත් ෙපොලීසියකට බලපෑම් කරලා නැහැ. නමුත්
අද ඒ තත්ත්වය ෙනොෙවයි තිෙබන්ෙන්. අද ඉතාම අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.
ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා එතුමාෙග් බල පෙද්ශෙය් පාෙද්ශීය
සභා සභාපතිතුමාට පහර දුන් හැටි අපි රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා.
ඔබතුමා ගැන මම ලජ්ජා ෙවනවා. මම ඔබතුමා ආශය කරන්න
පටන් අරෙගන අවුරුදු 30ක් ෙවනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම ගැහුවා කියලාද කිව්ෙව්? තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් මම
ගැහුවා කියලාද? ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා තමුන්නාන්ෙසේ ෙබොරු
ෙදොඩවන්න එපා. අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. දන්ෙන් නැතුව ඒ
කරුණු ගැන කථා කරන්න එපා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

තමුන්නාන්ෙසේත් එක්ක මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටියා.
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙකරුවාව මම ෙහොඳින් දන්නවා. මම අවුරුදු
30ක් තිස්ෙසේයි තමුන්නාන්ෙසේ ආශය කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
තමුන්නාන්ෙසේ ගැන මම දන්ෙන් අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ.
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න කලින් ඉඳලා මම තමුන්නාන්ෙසේ ගැන
ෙහොඳට දන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේ කරන වැඩ ගැන මම දන්නවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙමොනවාද දන්ෙන්?

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අපි එක මල්ෙල් ලුණු කාපු කට්ටියෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒවා කියන්න එපා ෙමතැන.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන ෙකොට කිව්වා, රබර්
වගාකරුවන්ට රබර් කිෙලෝ එකක් සඳහා රුපියල් 350ක මුදලක්
ෙගවනවා කියලා. ඒ පිළිබඳව අද ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත්
උද්ෙඝෝෂණයක් පැවැත්ෙවනවා. අද රබර් කිෙලෝ එකක් සඳහා
රුපියල් 235යි ෙගවන්ෙන්. ඒ ෙබොරුෙවන් අද ඒ පළාත එෙහම
පිටින්ම කැළඹිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ මුදල ෙගවන්න සල්ලි නැතිලු.
විශාමිකයන්ෙග් හිඟ වැටුප ෙදනවා කියලා කිව්වා. ඒක
විශාමිකයන්ෙගන් උදුරා ගත්තා. ඒ මුදල දුන්ෙන් නැහැ. දැන්
විශාමිකෙයෝ අසරණ ෙවලා ඉන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුපත් තවම පිළිෙවළකට හදලා නැහැ.
අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා දීපු ඒ මුදලත් එකතු
කරලා තමයි ෙමතුමන්ලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙදනවා කියපු
රුපියල් 5,000 හදලා තිෙබන්ෙන්. ෙමතුමන්ලා අද ඒ විධිෙය්
අසරණභාවයකට වැටිලායි ඉන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එක කාරණයක්
කියනවා. වැලිගම මැතිවරණ බල පෙද්ශෙය් පසු ගිය
මැතිවරණයට කලින්වත් කිසිම පචණ්ඩ කියාවක් සිද්ධ වුෙණ්
නැහැ; කිසිම ෙදයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. මම ඒ ෙකොට්ඨාසය
ෙහොඳින් බලා ගත්තා. එක අවස්ථාවක ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග් රැස්වීමක් ෙහට දිනෙය් තිෙබනවාය කියලා
තිබුණා. ඊට කලින් දවෙසේ රෑ කඩාකප්පල්කාරී යම්කිසි පිරිසක්
යමක් කරනවාය කියලා ආරංචි ෙවලා මම ඒ පැත්ත භාර ෙපොලිස්
නිලධාරි මහත්මයාට කථා කරලා කිව්වා, වහාම එළි ෙවන තුරු
ෙම් ෙව්දිකාවට ආරක්ෂාව ෙදන්න, කවුරු හරි ෙකෙනක් ෙමොනවා
හරි කරනවා නම් ඔළුවට ෙවඩි තියලා හරි ඒක නවත්වන්න
කියලා. එෙහමයි අපි වැඩ කෙළේ. ඒ පෙද්ශෙය් කිසිම සිද්ධියක්
වුෙණ් නැහැ. නමුත්, ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ පළාත් සභා මන්තී චතුර
ගලප්පත්ති සහ හිටපු පළාත් සභා මන්තී ජිනදාස ගුණවර්ධන
කියන ෙදෙදනා කණ්ඩායමකුත් එක්ක මෙග් මාධ්ය ෙල්කම්
වශෙයන් සිටි වැලිගම පාෙද්ශීය සභාෙව් මන්තීවරයාෙග් ෙගදරට
ගිහින් -එතුමා ඒ ෙවලාෙව් ෙගදර ඉඳලා නැහැ.- එතුමාෙග් අහිංසක
බිරිඳට සහ දරුවන්ට තිත්ත කථාෙවන් බැණලා, ඉතාම අෙශෝභන
විධියට හැසිරිලා ඇවිත් තිෙබනවා. එතුමා ඒ සම්බන්ධව
ෙපොලීසියට කළ පැමිණිල්ල මම ෙම් අවස්ථාෙව් සභාගත*
කරනවා. නමුත්, ෙම්කට ෙකරුණු රාජකාරියක් නැහැ, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒකයි අපට තිෙබන ෙව්දනාව.
අෙප් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකු වන ෙමොහමඩ් මුනාස්
මැතිතුමාෙග් ෙගදරට ගිහින් ඒ නිවසට ඇතුළු වීමට ඇති ෙග්ට්ටුව
කඩලා, තර්ජනය කරලා ඇවිත් තිෙබනවා. ඒකටත් කිසිම
රාජකාරියක් කරලා නැහැ. ෙමන්න ෙම් සිද්ධියට නම් ෙපොඩි
රාජකාරියක් කළා. කනංෙක් සිරි පැරකුම්බා මධ්ය මහා විද්යාලෙය්
මුරකරු හැටියට වැඩ කළ ඊ.වී. ගාමිනී කියන අයට තර්ජනය
කළා. හැබැයි, ඒ මහත්මයා ෙපොලීසියට ගිහින් ඒ ගැන පැමිණිලි
කළාට පස්ෙසේ, ඒ ෙපොලිස් නිලධාරි මහත්මයා නම් ඇවිත් ෙසොයා
බලලා ගිහින් තිබුණා. ඊට පසුව ඒ පශ්නය ඇති වුෙණ් නැහැ.
ෙකොෙහොම හරි එතුමා ඒ රාජකාරිය හරියට කරලා තිබුණා. නමුත්,
අනික් කාරණාවලදී සාධාරණයක් ඉෂ්ට වුෙණ් නැහැ. ෙපොලීසිය
ඇතුෙළේදී ෙම් ජිනදාස ගුණවර්ධන හිටපු පළාත් සභා මන්තීතුමා
හැසිරුණු හැටි ඉතාම නින්දා සහගතයි කියන එකයි මට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම්වා තමයි අපට ඇති වුණු
පශ්න. අපි කවදාවත් ෙම් විධිෙය් ෙද්වල් කෙළේ නැහැ. ෙම් වාෙග්
රාජකාරි කරන්න කවදාවත් මම ෙපොලීසියකට අඩිය තියලා නැහැ.
අපි කවදාවත් එෙහම කරලා නැහැ. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ
ෙපොලිස් නිලධාරින් අපිත් එක්ක වැඩ කළා. ඕනෑම ෙපොලිස්
නිලධාරිෙයක් ෙගන්වලා අහන්න, ෙපොලීසිෙය් රාජකාරියට අපි

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක ඉතාම අවාසනාවන්ත
තත්ත්වයක්. අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් ෙගන යන දුර්දාන්ත
පාලනය නිසා ෙම් රෙට් ජනතාව අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා
ඉන්ෙන්.
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—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

අයුතු බලපෑම් කර තිෙබනවාද, එෙහම නැත්නම් ෙපොලීසිය අයුතු
විධියට පාවිච්චි කළාද කියලා. අපි කවදාවත් එෙහම කථා කරලා
නැහැ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්, අපට එෙහම කරපු එක වැරැදියි
කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කිසිම ෙචෝදනාවක් නැතිව,
බණ්ඩාරෙවල අෙප් පාෙද්ශීය සභා මන්තී කරගහෙවල නන්ද
ස්වාමීන් වහන්ෙසේෙග් පන්සලට ෙපොලීසිෙයන් ගියා, ෙහොර බඩු
තිෙබනවාය කියලා. පන්සෙල් තිෙබන ෙහොර බඩු ෙමොනවාද
කියලා මම නම් දන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිෙය් අයට නම් කිසිම
ෙදයක් ෙසොයා ගන්න බැරි වුණා. පැමිණිල්ලක්, ෙචෝදනාවක්
නැතිව ඒ පන්සලට ගිහින් අෙප් හාමුදුරුවන්ට මානසිකව පීඩා
කරලා උන්වහන්ෙසේට ඒ විධියට මහා අවමානයක් කෙළේ. එම
විස්තරය සඳහන් වන පුවත් පත් වාර්තාවත් මම සභාගත කරනවා.
ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ලම සඳහන් ෙල්ඛන මම සභාගත* කරනවා.
ෙම් කාරණා ගැන ෙසොයා බලන්න ෙම් ෙතොරතුරු කවදා හරි
දවසක අවශ්ය ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාට නියමිත කාලෙයන් තව විනාඩියයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් ෙගන යන දුර්දාන්ත වැඩ
පිළිෙවළ තුළ අෙප් රෙට් ජනතාව අතරමං කළා විතරක් ෙනොෙවයි,
ජනතාවට අසත්ය ෙපොෙරොන්දු දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, ජනතාව
සදාකාලිකව මුළාවට පත් ෙකරුවා. [බාධා කිරීමක්]
ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය ෙමොනවාද
කියන්ෙන්? ෙත්වලට රුපියල් අසූව ෙදන්ෙන් කවදාද?

ගරු තලතා අතුෙකෝරල
අමාත්යතුමිය)

මහත්මිය

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
ெதாழில்வாய்ப் அைமச்சர்)

රැකියා

- ெவளிநாட்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment)

අපි ෙදනවා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

හා, ෙදන්න බලන්න. ෙදන ෙකෙහල් මලක් නැහැ. අන්න,
රබර් වතු හිමියන් අද උද්ෙඝෝෂණය කරනවා. අද රබර් මිල
රුපියල් 235යි. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙගවන්න. ෙගවන්න සල්ලි
නැහැලු. තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතියම මුළා කළා; මුළු රටම මුළා
කළා; රටටම අසත්ය කිව්වා. අසත්ය කියලා පත් වුණු ආණ්ඩුවක්
ෙම්ක. ෙම් ආණ්ඩුව ණයට ඉන්ෙන්. ෙමතැන ඉන්ෙන් ණයට. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමතුමියලා ෙම් ඉන්ෙන් ණයට.
ෙමතුමන්ලා බලයට ආෙව් නැහැ. මිනිස්සු ඡන්දය දුන්ෙන් නැහැ.
ෙමතැන ඉන්ෙන් ණයට. ෙහට අනිද්දා මැතිවරණයකින් බලය
අරෙගන එනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව පිටයි ෙම් ඉන්ෙන්. ඒ නිසා
ඔබතුමියලා ඉක්මනින් ෙම් ණය ෙගවලා ෙමතැනින් ෙතොෙලොංචි
ෙවලා යන්න. මම කියන්ෙන් ඒකයි. මම තවත් කාලය ගන්ෙන්

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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නැහැ. ගරු තලතා අතුෙකෝරල ඇමතිතුමියනි, ඔබතුමිය මෙග්
සෙහෝදරියක් වාෙගයි.
ඔබතුමිය මට බාධා කළත්, ඒ ගැන
අනුකම්පා කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.19]

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා
ගැන කථා කරන ෙම් අවස්ථාෙව් මටත් කරුණු කාරණා කීපයක්
කියන්න තිෙබනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන්
කියාකාරීව වැඩ කරපු අත්තනගල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය්
අෙප් පාක්ෂිකයන්ට, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන්ට, ශාඛා සමිති
නිලධාරින්ට ඉතාම නින්දිත විධියට, කැත විධියට, භයානක
විධියට පහර දුන්නා.
'තීවීල් සම්පත්' කියන පුද්ගලෙයක් තී-වීලර් එෙක් මහින්ද
මහත්මයාෙග් ෙෆොෙටෝ එක ගහෙගන ටවුන් එෙක් ඉන්නවා. ඔහුව
ටවුන් එකට ෙගනැවිත්, දණ ගස්වා, ඔහුට පිස්ෙතෝලෙයන් ගහලා,
දවස් 3ක් ඉස්පිරිතාෙල් සිටියා. අද වන කල් ඒ සම්බන්ධෙයන්
පරීක්ෂණයක් පවත්වා නැහැ. දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ
කරන බණ්ඩාර මහත්මයාෙග් ෙගදරට පැනලා, ජෙනල් වීදුරුවලට
ගහලා, වීදුරු කුඩු කරලා හානි කළා. ෙපොලීසියට කියා
තිෙබන්ෙන්, "ෙමය ඉහළින් ආපු ඕඩරයක්. පැමිණිලි භාර ගන්න
එපා"යි කියලායි. කමලා රණතුංග මන්තීතුමිය ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. මා එතුමියට ආරාධනා කළා, අද එන්න කියලා. 09වන
දා උෙද් එතුමියෙග් මෙගලෙගොඩ ගෙම් ෙගදරට පැනලා,
එතුමියෙග් සෙහෝදරයාෙග් පුතාට ගහලා, ඔළුව පැළුවා. ඊට පස්ෙසේ
ඔහුව ෙරෝහල්ගත කළා. නමුත් අද වන කල් කිසිම විභාගයක්
නැහැ. ෙපොලිස්පතිතුමාත්, නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරුනුත් ෙම්
නිලධාරින්ෙග් මැදිරිෙය් ඉන්නවා. ෙම් කාරණය ඒ අයෙග්
අවධානය සඳහා ෙයොමු කරනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කියාවලිය අපි
දන්නවා. 1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණු
ෙවලාෙව් ගහන්න පටන් ගත්තා; ගහන්න ඉගැන්වූවා. අෙප්
ෙගවල් ෙදොරවල්වලට ගැහුවා, යාන වාහනවලට ගැහුවා. ඒ
වාෙග්ම රාජකාරි කරන සමහර උදවිය තිස් ෙපොළකට, හතළිස්
ෙපොළකට මාරු කළා. ඒ විධියට විවිධ ආකාරෙයන් පළි ගත්තා.
අපි අවුරුදු 17ක් දුක් වින්දා. අවුරුදු 17කට පස්ෙසේ ඒ ආණ්ඩුව
ෙවනස් කරලා අපි බලයට පත් වුණා. අපි දන්නා විධියට, අපට
මතක විධියට, අපි විශ්වාස කරන විධියට ඊට පස්ෙසේ පැවැති සෑම
මැතිවරණයකදීම අෙප් ගෙම් පාක්ෂිකයන් සතුටු වුණා නම් සතුටු
වුෙණ් රතිඤ්ඤා කරලක් පත්තු කරලා ගෙම් පාරට දමලායි.
හැබැයි අල්ලපු වත්තට පැනලා, ඔවුන්ට ගහලා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය වාෙග් බිහිසුණු වැඩ කරන්න තරම් මට්ටමකට අපි පත්
වුෙණ් නැහැ. අපි මැතිවරණ විසි ගණනක් දිනුවා. ඔබතුමන්ලා
කියන විධියට අපි ගැහුවා නම් ගණන් හදලා බලන්නෙකෝ,
මැතිවරණ විසි ගණනට පැමිණිලි කීයක් තිෙබන්න ඕනෑද කියලා.
අෙප් දිස්තික්කවල ෙපොලීසිෙය් පැමිණිල්ලක් තිෙබනවාද,
අධිකරණයට ගිහින් තිෙබනවාද?
අපි කනගාටු වන්ෙන්, හිටපු ජනාධිපතිනිය සහ එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් උදවිය එකතු ෙවලා අත්තනගල්ල මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් ඉතාම භයානක තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබන එක
ගැනයි. ඉන්දික රාජපක්ෂ නමැති පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයක්
ෙගවල්වලට පැනලා ගහනවා; වාහනයක යන්න බැහැ, ගහනවා.
අහිංසක මිනිෙහක් කඩයක් දමා ෙගන ඉන්නවා නම් ඒවාෙය් ඉබි
යතුරු කඩලා, කඩවලට ඇතුළු ෙවලා, ඒවාට ෙවන ඉබි යතුරු
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දමන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරුන්ට තර්ජනය කරනවා. සමහර අවස්ථාවල මාධ්යෙව්දින්
ෙනොමඟ යවා වැරැදි ෙතොරතුරු දීලා ගම් තුළ භීෂණය ඇති කරන්න
හදනවා. ෙම්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සැලසුම්. එක්සත් ජාතික
පක්ෂය කවදාවත් ෙම් වැෙඩ් අත්හරින්ෙන් නැහැ.
හැබැයි
තමුන්නාන්ෙසේලා
මතක
තබා
ගන්න,
තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා තිෙබන්ෙන් ෙපොලියට ණයට
අරෙගනයි කියලා. මාස තුනක ෙපොලියට කරන්න ආපු ආණ්ඩුවක්.
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලනය ෙකොෙහේද
තිෙබන්ෙන්? ෙම්කට කියන්ෙන් ගව පාලනය කියලායි. අෙපන්
අහගන්න. මනුෂ්යයින්ට ශීලාචාර විධියට හැසිෙරන්න ඉඩක්
ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් රෙට් ජනතාව ෙනොමඟ යවනවා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, වැරැදි විධියට හසුරුවනවා. ඒ ගැන මා
කියන්න ඕනෑ නැහැ.
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙග් දිස්තික්කය තමයි ගම්පහ
දිස්තික්කය. ඔස්මන් ගුණෙසේකර කියලා මිනී මරුෙවක් ඉන්නවා.
අද මාව මරන්න, මෙග් බිරිඳ හා දරුවන් මරන්න, අෙප්
පාක්ෂිකයන් මරන්න ඔහුව ෙමෙහයවනවා. ඔහුට විරුද්ධව මිනී
මැරුම් නඩු 30ක්, 40ක් තිෙබනවා. ඒ ගැන ඔබතුමාට අමුතුෙවන්
කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙකොළ පාට ෂර්ට් එකක් ඇඳ ෙගන,
ෙතොප්පියක් දමා ෙගන, අවි ආයුධ තබා ෙගන පාෙර් සැරිසරනවා.
ෙම්කද, යහ පාලනය කියන්ෙන්? ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක්
ආරම්භ කරන්න කියලා මා ෙපොලිස්පතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
සීඅයිඩී එකට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙමම ලිපිය මා සභාගත*
කරනවා. එය හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කරන්න කියා මා
ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙම්කද යහ පාලනය කියන්ෙන්? ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී අෙප්
පක්ෂෙය් උදවියට එළියට බහින්න ෙදන්ෙන් නැහැ. තර්ජනය
කරනවා, දුරකථනවලින් කථා කරලා කියනවා, එෙහම නැත්නම්
රෑට පිස්ෙතෝලයක් අරෙගන ෙගවල්වලට ගිහින්, "මම අසවලාෙග්
මිනිහා"යි කියලා භය කරනවා. ෙම්කද යහ පාලනය?
අපි අදත් කියනවා, අෙප් පක්ෂය ගත්ත තීන්දුවට අනුව
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට විරුද්ධව අපි වැඩ කළාය
කියලා. නමුත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයා අෙප් පක්ෂෙය්
සභාපති බව අමතක කරන්න එපා. එතුමා අපට අවවාද, අනුශාසනා
දීලා, සමඟිෙයන් ආණ්ඩුව ෙගන යන්න හදන ෙකොට ෙම්කද යහ
පාලනය
කියන්ෙන්?
එෙහම
ගහලා
හරි
යනවාද?
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද, තව අවුරුදු ගණනක් ආණ්ඩු කරන්න
පුළුවන් කියලා. ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා, තමුන්නාන්ෙසේලාත්
ආරක්ෂා කරන්න ශීලාචාර සමාජයක් ඇති කළ හැකි පද්ධතියක්
හදනවාය කියන එක අපි වග කීෙමන් කියනවා.
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා වත්තල පාෙද්ශීය සභාවට ගිහින්
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා තමයි. අපි නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. මුළු
රටටම, ෙලෝකයටම ඒක ෙපන්නුවා. හැබැයි ඇමතිතුමා යන
ෙකොට ගිෙය් මන්තීවරුන්ට බලා ගන්න කියලායි. ෙකොයි
ආකාරෙයන් බලා ගත්තාද දන්ෙන් නැහැ. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග
ඇමතිතුමනි, ඔය වාෙග්ම ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ෙම් රෙට් රාජ්ය
නායකයා හැටියට ඉන්න විටත්, ෙසොත්ති උපාලි, මාළු නිහාල්,
එෙහම නැත්නම් සිරිෙසේන කුෙර් එක්ක ගිහින් ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුෙණ්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් උදවිය අත් අඩංගුවට
අරගත්තා. රෑට ගිහින් බැලුවා. බලලා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ෙවන

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ෙමොකක්වත් ෙනොෙවයි කිව්ෙව්, "අරන් දාන්න" කියලා කිව්වා. ඒ
එක මනුෂ්යයකුවත් අද ජීවත්ව සිටිනවාද? අද වන විට ඒ සියලු
ෙදනාම ඝාතනය කරලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් කමයක් තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා,
පසු ගිය දිනවල වුණු සිද්ධි ගැන. අපිට නිදහෙසේ ජීවත් ෙවන්න ඉඩ
ෙදන්න ඕනෑ. අපි මාධ්යවලින් දැක්කා, දිවුලපිටිය පාෙද්ශීය
සභාෙව් විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් පුටුව උඩට පැනලා පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපතිතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන්ට ගහන්න, බණින්න
පටන් ගත් අන්දම. ෙම්වා ෙම් රට තුළට පමණක් ෙනොෙවයි
ජාත්යන්තර තලයටත් යනවා. ෙම් රට ෙල්, මස්, නහරවලින්
හැදුණු ජනතාවක් ජීවත්වන රටක්. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලාට
ඡන්දය
දුන්නු
උදවිය
ෙකොපමණ
සිටිනවාද
කියලා
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආණ්ඩුව
කරන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් කැඩිලා ගිය ෙකොටසක්
අරෙගන.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

අෙප් ගම්වල ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සමහර උදවිය ගිහින්
යහ පාලනයට, හංසයාට -අලියා ෙනොවන නිසා- කතිරය ගැහුවා.
අපි ඒක පිළිගන්නවා. ඒ කතිරය ගහපු මිනිස්සු අද කියනවා, "අපි
කර ගත්ත ෙමෝඩ වැෙඩ්" කියලා. ඒක නිවැරදි කරන්නට ඒ උදවිය
ලැහැස්ති ෙවලා ඉන්නවා. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවාද, මන්තීවරුන් 49 ෙදෙනකු තියාෙගන- මන්තීවරුන් 113කට වැඩි
බහුතරයක් ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා? අපි අද විපක්ෂෙය්
හිටියත්, මන්තීවරුන් විශාල සංඛ්යාවක් සමඟ තමයි ඊළඟ පාර
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට එන්ෙන්. පළාත් සභාවල, පළාත්
පාලන ආයතනවල ජනතා ජයගහණ ලබා තිෙබන සියලුම උදවිය
සමඟ තමයි අපි පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයට එන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சரண குணவர்தன)

(The Hon. Sarana Gunawardena)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයා සමඟ, එෙහම නැත්නම්
පක්ෂය සමඟ, යූඑන්පී එෙක් කෘත්යාධිකාරි මණ්ඩලය සමඟ කථා
කරලා ෙහෝ ෙම් පශ්නය විසඳලා ෙදන්න. අද අපිට අල්ලස්, දූෂණ
ෙචෝදනා ෙගෙනනවා. අවුරුදු ගණනක් තිබුණු නඩු අද ඇදලා අරන්
එළියට දමනවා. අද මන්තීවරුන් සීඅයිඩී එකට ෙගනිහිල්ලා අවුරුදු
ගණනකට හිෙර් දමන්නට හදනවා. ෙම්කද, යහ පාලනය? [බාධා
කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට ගරු අතුරලිෙය් රතන හිමි. ඔබ වහන්ෙසේෙග් කථාව
කරන්න.
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තැනකදී පචණ්ඩත්වයක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්
ස්වාධීනව තමන්ෙග් මතය ෙගනිච්චා. නමුත් පසු ගිය කාලෙය්දී
ඔවුන්ටත් යම් යම් සිදුවීම්වලට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වුණා. මා ඒ
ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය
පිළිබඳව විවාදයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පැවැත්ෙවන අවස්ථාෙව්දී
මමත් අදහස් කිහිපයක් දැක්වීම වැදගත් කියලා මම හිතුවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මැතිවරණයට ෙපර සහ
මැතිවරණයට පසු පචණ්ඩත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්නට
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් රෙට් මැතිවරණ ඉතිහාසය අරෙගන බැලුවාට
පසුව ෙපෙනනවා, හැම දාම අෙප් රෙට් ජයගාහී පක්ෂය විසින්
පරාජිත පක්ෂයට පහර ෙදන සම්පදායක් ෙගොඩ නැඟිලා තිබුණු
බව.
අපි සර්වජන ඡන්ද බලය ලබා ගත්තාට පසුව 1936 දී පවත්වපු
මැතිවරණය තමයි අෙප් ආරම්භක මැතිවරණය. ඉන් පසුව
කාලයක් යන ෙතක් අපි මැතිවරණයක් පැවැත්තුෙව් නැහැ. ෙදවන
ෙලෝක යුද්ධය නිසා අපට මැතිවරණයක් පවත්වන්නට බැරි වුණා.
1947 මැතිවරණෙය්දීත්, ඊට පසුව පැවැති සෑම මැතිවරණයකදීත්
පචණ්ඩත්වය ඇති වුණා. නමුත් ඒ සියලු කාලවලට වඩා, ඩඩ්ලි
ෙසේනානායක යුගය, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග්
යුගවලට පසුව විෙශේෂෙයන්ම 1977න් පසුව පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩත්වය කියන එක ඉතාම දරුණු තත්ත්වයකට පත් වුණු බව
අපි දැක්කා. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග රජෙයන් පසුව
එක දිගටම පැවතුෙණ් සන්ධාන රජයන්. ජනාධිපතිවරිය එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙයන් හිටියත් රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
අගමැති හැටියට අවුරුදු ෙදකක පාලන කාලයක් අරෙගන ගියා.
ෙම් මුළු කාලෙය්ම ෙද්ශපාලන කියාකාරිත්වය සහ මැතිවරණ
සමය විමසලා බැලුෙවොත් ෙම් නුදුරු දින පැවැත්වූ
ජනාධිපතිවරණය තමයි මම හිතන හැටියට ලංකා ෙද්ශපාලන
ඉතිහාසෙය්ම වැඩිම පජාතන්ත විෙරෝධී මැතිවරණය වන්ෙන්.
ලංකා ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් රාජ්ය බලය අනිසි ෙලස ෙයදීම
වැනි කාරණා අරෙගන බැලුවාම, එය නිදහස් හා සාධාරණ
මැතිවරණයක් ෙනොෙවයි. නමුත් ඒ මැතිවරණය ස්වාධීන ජනතා
බලෙව්ග, -ඒ කියන්ෙන් පබුද්ධ සමාජය විසින් ධන බලය සහ
රාජ්ය බලය සියල්ල පරදවලා- ෙද්ශපාලන ජයගහණයක් ලබා
ගත්තා.
ඒ ෙද්ශපාලන ජයගහණයට ෙපර සහ ඊට පසුව ඇති ෙවච්ච
සිද්ධීන් ගැන ෙම් සභාෙව් කථා කර තිෙබනවා. වත්තල ඇති වූ
සිද්ධිෙය්දී තුවාල ලැබූ පුද්ගලයන් ෙරෝහල්ගත කර තිබුණා. මා
ඔවුන් බලන්න ගියා. ඒ පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා සහ
සාමාජිකෙයෝ ඉතා දරුණු විධිෙය් පහර දීමකට ලක් ෙවලා සිටියා.
අපි කවුරුවත් කිසි ෙලසකින්වත් එවැනි තත්ත්වයක් අෙප්ක්ෂා
කෙළේ නැහැ. ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් ෙමවැනි සිද්ධීන්
පිළිබඳ නිශ්චිතව පරීක්ෂණයක් කරලා ඒ වාර්තාව සමාජගත කිරීම
අද අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. මුළු රෙට්ම ශීලාචාර ෙද්ශපාලන
සම්පදායක් ඇති කිරීම සම්බන්ධෙයන් අලුත් කතිකාවතක් අපි
ෙගොඩ නඟන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් බලන විට අද ලංකාෙව් සමාජෙය්
මිනිස්සු හුඟක් ඉස්සරහිනුයි ඉන්ෙන්. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී අපි
දැක්කා, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වඩා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට
වඩා, ලක්ෂ 20කට වඩා මධ්යස්ථ ජනතාවක් ෙම් මැතිවරණ
කියාවලිය තමන්ෙග් කියාවලියක් බවට පරිවර්තනය කරෙගන
ඉස්සරහට අරෙගන ගියාය කියන කාරණය. විශ්වවිද්යාල
ආචාර්යවරුන්ෙග්
සංගමය,
වෘත්තිය
සමිති,
ස්වාධීන
කලාකරුවන්ෙග් සංගම්, වෘත්තියෙව්දීන්ෙග් සංගම් පුදුමාකාර
විධියට ෙම් මැතිවරණය ඉස්සරහට අරෙගන ගියා. ඔවුන් කිසිම

දැන් අප එළඹ සිටින අවධිය කුමක්ද යන්න ගැන ෙද්ශපාලන
විනිශ්චයක් නැති වීම ඉතා බරපතළ කාරණයක්. අද අපි ඉන්ෙන්
ජාතික ආණ්ඩුවක. පසු ගිය දිනක අතුරු අය වැයක් ඉදිරිපත් වුණා.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානෙය් අය ඒ අතුරු අය වැය
දැක්ෙක් යුඑන්පී ආණ්ඩුෙව් අය වැයක් හැටියටයි. නමුත් ඇත්ත
වශෙයන්ම ජාතික ආණ්ඩුවක අය වැයක් හැටියටයි ඔවුන් එය
දැකිය යුතුව තිබුෙණ්. අපි කනගාටු ෙවනවා, ඒ අය වැය
ෙදපැත්ෙත්ම සාකච්ඡාවකින් පසුව ඇති වුණු ජාතික අය වැයක්
හැටියට ඉදිරිපත් කරන්නට ෙනොහැකි වීම ගැන. ඒ වාෙග්ම ඒ අය
වැෙය්දී ඇති ෙවච්ච වාද විවාද, ෙගනාපු ෙයෝජනාවලට සාධනීය
විෙව්චන - ඒ කියන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක අය වැෙය්දී තමන්ෙග්
පාර්ශ්වෙයන් කළ හැකි ෙද් පිළිබඳව සාධනීය ෙයෝජනාවලියක්ෙගනැල්ලා, මී්ට වඩා මිතශීලී අදහස් හුවමාරුවක් අපි කර ගත
යුතුව තිබුණා. අපි කැමැති වුණත්, ඇකැමැති වුණත් අද ෙම් රෙට්
ජනාධිපති බවට පත්ව සිටින්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
සභාපතිවරයායි. ඒ අනුව ෙම් පක්ෂ ෙදක අතර ඓතිහාසික
අන්තර් සම්බන්ධතාවක් ඇති කර ගන්න සුවිෙශේෂ අවස්ථාවක්
අපට පෑදිලා තිෙබනවා. ෙම් පක්ෂ ෙදෙක් එකඟතාවක් නැතිව, ෙම්
පක්ෂ ෙදෙක් සම්මුතියක් නැතිව ෙම් රෙට් ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයක් කරන්න බැහැ.
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම කරුණු කිහිපයක් වැදගත් ෙවනවා.
එකක් තමයි ඡන්ද කමය. අෙනක, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය. ඒ
වාෙග්ම තනි පුද්ගලෙයක් මත බලය පැවෙරන විධායක ජනාධිපති
ධුරෙය් බලතල සංෙශෝධනය කිරීමට අදාළ වැදගත් සාකච්ඡාවක්
ඉදිරි කාලෙය්දී අපට කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම, ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ
සන්ධානෙය් සමගාමී පක්ෂවලටත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්
සුවිෙශේෂ වගකීමක් පැවරී තිෙබනවා. ෙමහිදී ඉතාම ස්වාධීනව,
මධ්යස්ථව ඉඳිමින් අෙප් රෙට් දරුවන්ට, අෙප් රෙට් අභිමානය
රැෙකන පරිදි ස්ථාවර නීති කමයක්, ස්ථාවර ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවක් රට සතු කිරීම අෙප් පරම වගකීමක් ෙවනවා. ඒ
වගකීම පමුඛස්ථානෙය් තබා ෙගන අප කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.
නමුත් ෙම් සිදු ෙවලා තිෙබන ෙවනස්කම, සමාජීය පරිවර්තනය
පිළිබඳ කිසිම අදහසක් නැතිවයි සමහරු කටයුතු කරන්ෙන්. ඒක
ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.
විෙශේෂෙයන්ම ඉදිරි මැතිවරණෙය්දී ජයගහණය කරන්ෙන්
කවුද කියන එක ගැන කවුරුත් කථා කරනවා. මම කියන්න
කැමැතියි, දැන් ෙම් තිෙබන මැතිවරණ පතිඵල අනුව අපි
ෙකොෙහොම කටයුතු කළත්, පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණ පතිඵල
විශ්ෙල්ෂණය කළායින් පසුව, පධාන පක්ෂ ෙදකටම සරල
බහුතරයක් ලබා ගන්නා එක ෙලෙහසි පහසු කාර්යයක් ෙවන්ෙන්
නැහැ කියන එක අපට ෙපනී යන බව. ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ස්ථාවර
පාර්ලිෙම්න්තුවක් බිහි වීමට තිෙබන ඉඩ කඩ අඩුයි. ඒ වාෙග්ම
මනාප කමය අෙහෝසි කරලා ෙක්වල කමය හා අනුපාත කමය
ආවත්, ඒ කියන්ෙන් අනුපාත කමයට වුණත් පාර්ලිෙම්න්තුව ෙත්රී
පත් වන කමය ෙවනස් කරපු ගමන්ම ෙම් ආසනවල සිටින
ෙබොෙහෝ ජනතාව ෙම් මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න
ෙපළෙඹ්විය කියා අපි කල්පනා කරනවා. ඒ අනුව ලංකාෙව්
මැතිවරණ ඉතිහාසෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ලබපු
ජයගහණයට ඔබ්ෙබන් යන ජයගහණයක් ලබන්න ඕනෑ නම්
විශාල සමාජීය පතිසංස්කරණයකට අදාළ කතිතාවතකට ඇවිල්ලා
අලුත් ෙද්ශපාලන සම්පදාය පිළිබඳව සාධනීය වැඩ ෙකොටසකට
දායක විය යුතු ෙවනවා. එෙසේ දායක වීෙමනුයි, අපි හැෙමෝටම
රෙට් මහජනතාව තුළ පදනමක් හදා ගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
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එෙහම නැතුව අපි වහසි බස් ෙදඩවීෙමන් ෙහෝ
අරෙහේට,ෙමෙහේට බැණ වැදීෙමන් ෙහෝ ෙම් පශ්නයට පෙව්ශ
ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් ඉතාම වැදගත් ඓතිහාසික
ෙමොෙහොතක්. අපි කවුරු කැමැති වුණත්, අකැමැති වුණත්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් බලවත් අවුලක් ඇති වුෙණ් 1978
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නිසායි. ඒ ව්යවස්ථාෙව් ඉතාම දුර්වල අංග
ලක්ෂණ රාශියක් පවතිනවා. එයින් පධාන වශෙයන් මැතිවරණ
කමයත්, ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව තුළ තිෙබන විධායක
ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල පිළිබඳවත්, පධාන පක්ෂ ෙදෙක්ම
සම්මුතියක් ඇති කර ගන්න එක ස්ථානයකට, එක මංසන්ධියකට
අප දැන් පැමිණ සිටිනවා. ෙමහිදී ඉතාම වැදගත් වනවා, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයාට, ජනාධිපතිවරයා හැටියට
අතිමහත් වගකීමක් පැවරිලා තිබීම. ඒ වගකීෙම්දී ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂය තමන් ෙවත පැවරී ඇති ඒ ඓතිහාසික කාර්ය භාරය මනාව
ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කළ යුතු වනවා. 1956 දී ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය ෙම් රෙට් බලවත් පක්ෂයක් බවට පත්ෙවලා,
මහජන එක්සත් ෙපරමුණ හැටියට බලයට පත් වුණා. එදා ඔවුන්
සිදු කළාක් ෙමන් ඒ පගතිශීලි, ජාතික හා ජනතා වුවමනාවන්
හරියට තක්ෙසේරු කරලා, අද ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
ජයගහණය කිරීමට "අපි ෙමොනවාද අෙප් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත්
කරන්න ඕනෑ" කියන කාරණය පිළිබඳව ෙද්ශපාලන පක්ෂ අතර
සංවාදයක් ඇති විය යුතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් නායකයා වූ ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අද ෙම් රෙට්
අගමැතිවරයා බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා පිළිබඳ විවිධ
විෙව්චන, විවිධ විගහ තිෙබනවා. නමුත්, එතුමා යම්කිසි බලගතු
ෙද්ශපාලන තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තමයි ෙපොදු අෙපක්ෂකයකුට ඉඩ
දීලා ෙම් ජනාධිපතිවරණය කරා පෙව්ශ වීම. ඒ ගැන අපි
වගකීෙමන් කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා. එතුමා ඒ කරපු කැප
කිරිමත්, ඒ වාෙග්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන්
එළියට ඇවිල්ලා, මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වීෙමන් කරපු ඒ
කැපකිරීමත් කියන කාරණා ෙදකම ඒකාබද්ධ කරලා ඒ ගැන
හිතන්නට ෙම් රෙට් පබුද්ධ සමාජ කණ්ඩායම්වලට වගකීමක් දැන්
පැවරී තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව නිසි පරිදි
සංෙශෝධනය කරලා, ෙම් ව්යවස්ථා අවුෙලන් ෙම් රට නිදහස් කර
ගැනීෙම් වගකීම අද අප සතුව තිෙබනවා.
අපි දන්නවා, ෙම් පධාන පක්ෂ ෙදෙක්ම ඉහළ ෙපෙළේ පභූ
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ ෙකොළඹ ඉන්නා බව. නමුත් බිම් මට්ටෙම්
තිෙබන දුගී සමාජෙය් පාතාල නායකෙයෝ හැම දිස්තික්කයකම
ඉන්නවා. අද ෙවෙල් සුදාෙග් කට උත්තරය අරෙගන බැලුෙවොත්,
බලයට පත්වී සිටි හිටපු ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ
කුඩුකාරෙයොත් එක්ක ගනුෙදනු කරලා තිෙබනවා කියලා අපට
පැහැදිලිව ෙපෙනන බව කියන්නට ඕනෑ. ඔවුන්ට ෙද්ශපාලන
රැකවරණ තිෙබනවා. නමුත් අපි කියන්න කැමැතියි, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සියලුම මන්තීවරු ෙම්කට වගකිව යුතු නැහැ; ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සියලු ඇමතිවරු ෙම්කට වගකිව යුතු නැහැ
කියලා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් වගකිව යුතු ඇමතිවරු ෙදතුන්
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට ෙදන දඬුවම ෙමොකක්ද කියලා ෙම්
රටම බලාෙගන ඉන්නවා. වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා යටෙත්ත්,
අගමැතිතුමා යටෙත්ත් ඒ දඬුවම් ඔවුන්ට ලබා ෙදයි කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙමොකද, ෙම් රෙට්, 1980 ෙවනෙකොට
එක්ලක්ෂ විසිදහසක් පමණ වුණ කුඩුකාරෙයෝ සංඛ්යාව අද
ෙවනෙකොට තුන්ලක්ෂ අසූදාහකට කිට්ටු සංඛ්යාවකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් උවදුරින් රට ගලවා ගැනීෙම් ජාතික වැඩ
පිළිෙවළක්, ජාතික ෙමෙහයුමක් අද ජාතියට අවශ්ය ෙවලා
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙකොළඹ නගරෙය් දුගී පැල්පත් ආශිත
සමාජෙය් ෙමය බරපතළ සමාජ ගැටලුවක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. මීගමුව, ජා ඇල, වත්තල පෙද්ශ ෙම් අතරින් විෙශේෂයි.
ළඟදී පශ්නයක් ඇති වුෙණත් වත්තල පෙද්ශෙය්. ඒ වාෙග්ම ෙම්
තත්ත්වය මාළිගාවත්ත පෙද්ශෙය්ත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ඔෙබ්ෙසේකරපුර පැත්ත, වනාත පැත්ත, බණ්ඩාරනායකපුර වාෙග්
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දුගී ජනතාව ජීවත්වන සෑම පෙද්ශයකම අද ෙම් කුඩු පශ්නය ඉතා
බලගතු සමාජ පශ්නයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
අද ජාත්යන්තර පාසල්වලත් ෙම් පශ්නය ඔඩුදුවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අනුරාධපුරය වාෙග් ඈත ගම්බිම්වලට, ෙපොෙළොන්නරුව
වාෙග් ඈත ගම්බිම්වලට ෙම් කුඩු පශ්නය අද ව්යාප්ත ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් කාරණා සම්බන්ධෙයන් පාර්ශ්ව
ෙදක අතර ජාතික සම්මුතියක් අවශ්යයි. කුඩුවලට සම්බන්ධ
ඇමතිවරු අත් අඩංගුවට ගැනීමට, ඔවුන්ව හිෙර් දැමීමට කිසිම
පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව පධාන පක්ෂ ෙදෙක්ම නායකෙයෝ
වගකීෙමන් කටයුතු කරයි කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඔවුන්ට කිසිම ෙද්ශපාලන සමාවක් අපි
ලබා දිය යුතු නැහැ.
ෙම් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. අද සෑම ෙදයක්ම ෙද්ශපාලනීකරණය
ෙවලා තිෙබනවා. 1978 පටන් ගත්ත ෙම් සම්පදාය එන්න එන්න
වැඩි වුණා. විෙශේෂෙයන් පසු ගිය රජය කාලෙය් මුළු සමාජයම
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් පාලන
කාලය තුළ දරුවකු පාසලට දාන්න ගියත්, ෙපොලීසියකට ගියත්,
සෑම තැනකදීම ෙම් සමාජය ඉතා භයානක විධියට, ඉතා බරපතළ
ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් කරලා තිෙබනවා. ෙපොලීසියට
ස්වාධීනව කටයුතු කරන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති කරලා
තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම්ෙකන් නිදහස්වීම සඳහා ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා අලුත් ආකාරයකින් තහවුරු කර ගැනීම අවශ්ය
ෙවනවා. එහිදී ෙපොලීසියට ෙද්ශපාලන අතගැසීම්වලින් ෙතොරව
තමන්ෙග් කටයුතු ස්වාධීනව පවත්වාෙගන යන්න ඉඩ කඩ
තිෙබන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම අපි ඊළඟ මැතිවරණය
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක්
යටෙත්යි.
අපි ඊළඟ මැතිවරණය බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් රජෙය් මාධ්ය
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා යටතට ගත්තු කමෙව්දයක්
යටෙත්යි. රස්තියාදුකාරයන්ට, මැරයන්ට, පාතාලකාරයන්ට
ආෙයත් පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න ෙදන ඒ යුගය අවසාන කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළට අද පධාන පක්ෂ ෙදකම එකඟ කරගැනීම
අවශ්යයි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරයකු මූලාසනය
සඳහා ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතාෙග් නම ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු එරික් පසන්න
වීරවර්ධන මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு எறிக் பிரசன்ன ரவர்த்தன அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
THE HON. ERIC PRASANNA WEERAWARDHANA took
the Chair.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

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

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සමාජයක් විධියට ගත්ෙතොත්
අෙප් රෙට් විවිධ ආගම් අදහන පිරිසක් ජීවත් ෙවනවා. ඉන්දියාව,
බංග්ලාෙද්ශය, පාකිස්තානය වාෙග් රටවල්වලට සාෙප්ක්ෂව
බැලුෙවොත් අෙප් රෙට් මිනිසුන් සංස්කෘතික වශෙයන් හුඟක්
ඉහළින් සිටිනවා. අෙප් සාක්ෂරතාව ඉතා ඉහළ මට්ටමක
තිෙබනවා. අෙප් ෙසෞඛ්ය ඉතා ඉහළ මට්ටමක තිෙබනවා. නමුත්
අපි ඉතාම කනගාටුෙවන් කියන්නට ඕනෑ, අෙප් රෙට්
ෙද්ශපාලනය සහ ෙද්ශපාලනඥයන් සිටින්ෙන් ඉතාම පහළින්
බව. ඒ කියන්ෙන් අෙප් සමාජෙය් සංස්කෘතික දියුණුව අෙප්
ෙද්ශපාලනය තුළ නිරූපණය වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්
ෙද්ශපාලනයට අලුත් පරම්පරාවක්, සබුද්ධික සමාජ කණ්ඩායමක්
ඉදිරිපත් කිරීම සෑම පක්ෂයකම වගකීමක් ෙවනවා. පැවැතුණු
ෙද්ශපාලන භූමිකාව අවසාන කරලා ජනතා අභිලාෂයන් ඉෂ්ට
ෙනොකරපු පක්ෂ ෙදෙක්ම ෙද්ශපාලන නායකයන්ට ඉදිරි
මැතිවරණෙය් දී මහ ජනතාව පණිවුඩයක් ලබා ෙදයි කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
අපි අලුත් පාර්ලිෙම්න්තුවක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ අලුත්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ජාතික පතිපත්තියක් යටෙත් රට හදන වැඩ
පිළිෙවළක් හඳුන්වා ෙදන්නට අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම භික්ෂූන්
වහන්ෙසේ ෙකෙනකු හැටියට මා එක්සත් ජාතික පක්ෂයටත්,
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් ආරාධනයක් කරන්න කැමැතියි.
තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන මති මතාන්තර පෙසකින් තබා, ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ෙම් කරන්න යන බරපතළ
සංෙශෝධනය පිළිබඳව ඉතා වගකීෙමන් යුතුව මිතශීලීව සාකච්ඡා
කරන්න. බුද්ධිමතුන් එකතු කරෙගන, ඔවුන් සමඟ අවධිෙයන්
සිටිමින් කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය රටට උචිත විධියට කිරීම සඳහා
වූ කාර්ය භාරයක් අප ෙවත පැවරී තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ෙම් පිළිබඳව සුවිශාල කාර්ය භාරයක්
තිෙබන බව අපි කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කළ හැක්ෙක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
සහෙයෝගෙයන් පමණයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙමය
මඟහැරිෙයොත් සිදු වන්ෙන්, ඉතා ඉක්මනින් මැතිවරණයක් එන
එකයි. සෑම ෙදනාම බුද්ධිමත්ව කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ,
එවැනි මැතිවරණයකදී කාටද වාසි සිදු වන්ෙන් කියලා. අපි ඒ ගැන
පැහැදිලිව කල්පනා කර බලන්නට ඕනෑ. අප ෙද්ශපාලනය
ෙතෝරන්නට ඕනෑ රෙට් ඉදිරි මඟ ගැන හිතලායි. එෙසේ ඉදිරි මඟ
ගැන හිතලා ගන්නා ෙද්ශපාලන තීන්දුවකින් පමණයි රටට
යහපතක් සිදු වන්ෙන් කියන එක අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පකාශනය අනුව ෙම් මැතිවරණ කමය ආසන කමයකට ෙයොමු
කරන්න කියන එකයි මා මතක් කරන්ෙන්. ආසන කමය
නැතිකෙමන් තමයි පක්ෂය තුළත්, පක්ෂ පක්ෂ අතරත් රණ්ඩු සිදු
වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණයකදී බිස්නස්කාරයන්,
ව්යාපාරිකයන් එයට ඉදිරිපත් කරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ අය
ෙද්ශපාලනයට ආවාම තම පුරුද්දට අනුව ව්යාපාරය තමයි
කරෙගන යන්ෙන්.

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

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

ඔබතුමන්ලාෙග් සහාය ලබා දුන්ෙනොත් ඒ ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීෙම් කටයුත්ත සිදු ෙවනවා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

අපි සහාය ෙදනවා. අපි එයට සහාය ෙදන්න ලෑස්තියි. ඒක
ඉක්මන් කරන්න. අතුරු අය වැයක් ෙගෙනන එක විතරක්
ෙනොෙවයි ඕනෑ කරන්ෙන්. ඊටත් වඩා රටට බලපාන, මිනිසුන්ට
බලපාන,ෙම් තත්ත්වය හැදිය යුතුව තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමාෙග්
බලතල අඩු කරලා දුර්වල කරන එක, ඒ එක පැත්තක්.
අෙනක් පැත්ෙතන්, ඊටත් වඩා රටට බලපාන ෙද් තමයි
මන්තීවරුන් පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය. මැතිවරණ කමය ආසන
කමයට පරිවර්තනය කිරීම සුමාන ෙදක තුනකින් කරන්න පුළුවන්
ෙදයක්. අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් කමිටුවක් පත් කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන්
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒවාත් සැලකිල්ලට ෙගන
ෙබොෙහොම ඉක්මනින් ෙම් වැෙඩ් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක
කරන්න කියා මතක් කරනවා. ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන
ස්වාමින් වහන්ස, ඒ සඳහා ඔබවහන්ෙසේ ඉදිරිපත් ෙවන්න ෙකෝ.
මාදුළුවාෙව් හාමුදුරුෙවෝත් එදා ෙම් පිළිබඳව ෙබොෙහොම
හඬනැඟුවා. ඒ නිසා දැන් නිදියන්ෙන් නැතිව නිදි වරාෙගන ඒ
වැෙඩ් කරන්න කියලා මතක් කරනවා.

ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි

(மாண் மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்)

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

අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමනි, ඒ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය කරනෙකොට විධායක ජනාධිපති ධුරෙය් බලතල
අෙහෝසි කිරීම විතරක් ෙනොෙවයි, මනාප කමය අෙහෝසි කරන
මැතිවරණ සංෙශෝධනයත් අනිවාර්යෙයන් අවශ්යයි කියලා
ඔබතුමන්ලා ඉල්ලන්න.

[අ.භා. 1.43]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(The Hon. Athauda Seneviratne)

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ෙද්ශපාලනඥයන් අතර
ෙව්වා, පූජකවරුන් අතර ෙව්වා, ගුරුවරුන් අතර ෙව්වා,
නඩුකාරයන් අතර ෙව්වා ෙහොඳ අයත් ඉන්නවා; නරක අයත්
ඉන්නවා. ඔක්ෙකෝම එක වාෙග් දියුණු ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම
ෙපොලීසිෙය් පවා එවැනි අඩු පාඩුකම් තිෙබන අය ඉන්නවා. ඉතින්
අපි උත්සාහ කරන්ෙන් ඒවා අවම කරෙගන රට හදාෙගන ඉදිරියට
යන්නයි.
අෙප් ගරු ස්වාමින් වහන්ෙසේ මැතිවරණය ගැන කිව්වා. ගරු
ස්වාමින් වහන්ස, ඔබවහන්ෙසේලාෙග් ෙපොෙරොන්දුව අනුව, ඒ
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ෙම් ෙදකම එකට යන්න ඕනෑ. ෙම් ෙදක එකට යන්න අපි ෙම්
පැත්ෙතන් සහෙයෝගය ෙදන්නම්.
ඊළඟට, මම තව කාරණයක් ගැන මතක් කරන්න කැමැතියි.
ජනාධිපතිතුමා, ඒ වාෙග්ම අගාමාත්යතුමා පත්ෙවලා තමන්ෙග්
ධුරවල දිවුරුම් ෙදන අවස්ථාෙව් ඉල්ලීමක් කර සිටියා, පචණ්ඩ
කියා සිදු කරන්න එපා කියලා. නමුත් පසු ගිය දා මාවනැල්ල
නගරයට කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා යම් කලබලයක් ඇති කළා. එහි
නායකත්වය දැරුෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරෙයක්. ඒ අය සමඟ මෙග් වැඩි සම්බන්ධකමක් තිබුෙණ්
නැහැ. මා එතුමාව එච්චර හඳුනන්ෙනත් නැහැ. අනුර චන්දන
කියන පාෙද්ශීය සභා මන්තීතුමා මාවනැල්ල නගරයට
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කණ්ඩායමක් අරෙගන ඇවිල්ලා ඒ නගරෙය් කඩවල සිටි සමහර
අය ෙදොට්ට දමා ඒ කඩවල යතුරුත් අරෙගන ගියා. ඒ වාෙග්ම
එතැන තිෙබන මාළු ලෑල්ෙල් මුදලාලි 'සුජිත්' කියලා ෙකෙනක්.
ඔහුෙග් මාළු ලෑල්ලත් කඩා දමා, ඒ වාෙග්ම එතැන තිබුණු බඩු
මුට්ටුත් එළියට දැමුවා. ඔහුට පහර දීම නිසා ඔහුව මාවනැල්ල
ඉස්පිරිතාලයට ඇතුළු කිරීමට සිදු වුණා. ඊට පසුව එතැනින්
කෑගල්ල ඉස්පිරිතාලයටත් මාරු කර යවා සුමානයකට වැඩි
කාලයක් ඒ ඉස්පිරිතාලෙය් නැවතී ඉඳලා තමයි ඔහු ෙගදර ගිෙය්.
මා ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. ඊට පසුව
ජනාධිපතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙපොලිස්පතිතුමාට දන්වලා,
ෙපොලිස්පතිතුමා මා සමඟ ඒ පිළිබඳව කථා කළා. එවැනි ෙද්වල්
තමයි සිදු වුෙණ්.
ඊට පසුව නැවතත් bus stand එෙක් කුලියට ලබා ගත් කඩ
කාමරවල ව්යාපාර කරෙගන යමින් සිටි 26 ෙදෙනකු පමණ පිරිසක්
ඒවායින් ෙදොට්ට දමා ඔවුන්ෙග් බඩු මුට්ටු පවා ඉවතට වීසි කර දමා
තිෙබනවා. පසුව ෙවනත් පිරිසකට ඒ කඩ කාමර භාර දීලා, ඒ අය
බඩු මූට්ටුත් අරෙගන ඇවිල්ලා ඒවාෙය් පදිංචි වුණා. අනුර චන්දන
කියන පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා ඇතුළු විශාල පිරිසක් පැමිණිලා
තමයි ෙම් තක්කඩිකම ෙකරුෙව්. ෙම් පිළිබඳවත් මා
ෙපොලිස්පතිතුමාට දැනුම් දුන්නා. ෙපොලිස්පතිතුමා ෙම් පිළිබඳව
අෙප් දිස්තික්කෙය් ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිතුමාට දැනුම් දීෙමන්
පසුව එතුමා ඒ පිළිබඳව පියවර ගත්තා. ඊට පසුව උසාවිෙයන්
නිෙයෝගයක් දීලා තිෙබනවා, ෙම් අය කර තිෙබන්ෙන් වරදක්
බැවින් ෙම් සියලු ෙදනාවම එම ස්ථානවලින් ඉවත් කරලා කලින්
සිටි අයට එම කඩ කාමර භාර ෙදන්න කියලා. ඒ පිළිබඳව
උසාවියට වාර්තා කරන්නත් ෙපොලීසියට දිනයක් දීලා තිෙබනවා. ඒ
දිනය තිෙබන්ෙන් ෙහටටයි. නමුත්, තවමත් ඒ පිරිස එම
ස්ථානවලින් ඉවත් කරලා කලින් සිටි මිනිස්සුන්ට එම කඩ කාමර
භාර දීලා නැහැ. ෙමන්න ෙම් විධිෙය් තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ඒ
නම් ටිකත් මට කියන්න පුළුවන්. නමුත් ෙව්ලාව ගත වන නිසා මම
ඒ නම් ටික කියන්ෙන් නැහැ. මා ඒ නාම ෙල්ඛනය සභාගත*
කරනවා.
තවත් පිරිසකට පහර දීලා තිෙබනවා. රුකුලගම, අයගම උපාලි
කියන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ශාඛාෙව් සභාපතිවරයා.
ගල්ෙබොක්ෙක් අතුල කියන පුද්ගලයා ඔහුට පහර දීලා තිෙබනවා.
ඒ පුද්ගලයාෙග් කනටත් පහර වැදීම නිසා හක්ක කැඩිලා,
මාවනැල්ල ෙරෝහලට ඇතුළු ෙවලා සුමානයක් විතර ඉඳලා
තිෙබනවා. ඊට පසුව කෑගල්ල ෙරෝහලට මාරු කර යවා, කෑගල්ල
ෙරෝහෙලන් කන පරීක්ෂා කරලා, මැහුම් දමා කට හදලා ඒ
පුද්ගලයා දැන් ෙගදර ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ෙපොලීසියට ගියාම ඒ
පුද්ගලයාට කියලා තිෙබනවා, ෙම්ක සමථ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
කරන්නම් කියලා. ඒ පුද්ගලයාෙග් කන සුව කර ගන්න මාස
හයක්, අවුරුද්දක් විතර ෙබෙහත් ගන්න සිදු ෙවයි කියලා කියනවා.
ඒ අනුව දැන් සතිෙයන් සතිය ෙබෙහත් ෙදනවා. සතියකට රුපියල්
1,000ක් පමණ ෙබෙහත්වලට වියදම් වනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයක් තමයි දැන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, මහන්ෙත්ගම පුෂ්ප නන්දන කියන පුද්ගලයාට චමින්ද
යන අයකු පහර දීලා තිෙබනවා. මඟ රැකෙගන ඉඳලා ඒ
පුද්ගලයාට තුවාල සිදු කර තිෙබනවා. ඊළඟට, මාවනැල්ල ෙපොලිස්
පෙද්ශෙය්දී ෙබෝගල කියන පුද්ගලයකුට පහර දීලා තිෙබනවා.
තවත් ෙමවැනි සිද්ධීන් කිහිපයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. තුසිත,
වසන්ත කුමාර, හෂාන් ධනෙසේකර, අසංක කියන පිරිස තීෙරෝද
රථයකින් ගමන් කරන අවස්ථාෙව් දී ලක්මාල් කියන පුද්ගලයකු
ෙම් තීෙරෝද රථයට පහර දීලා එය ෙපොඩි කර දමා තිෙබනවා. එයට
රුපියල් 50,000ක විතර අලාභ හානියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.
*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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සිදුවීමත් ෙහම්මාතගම ෙපොලිස් බල පෙද්ශයටයි අයත් වන්ෙන්. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් කරලා තිෙබනවා. ෙම්
වාෙග් සිදුවීම් රාශියක් තිෙබනවා.
වරකාෙපොල ෙපොලිස් පෙද්ශෙය් ෙක්.ජී.ආර්. සාලික මදුශාන්
බණ්ඩාර නැමැත්තාට සී. සුෙර්න්ද කුමාර, සී.ඇම්. ලහිරු, සී.ඇම්.
ඉසුරු කියන පිරිස පහර දීලා තිෙබනවා. පහර කෑ පුද්ගලයා
වරකාෙපොල ෙරෝහෙලන් කෑගල්ල ෙරෝහලට මාරු කර යවා
තිෙබනවා. ඒ පුද්ගලයාෙග් හක්ක තුවාල ෙවලා, ඒ වාෙග්ම ඔළුව
තුවාල ෙවලා මැහුම් දමා සුමානයක් පමණ ෙරෝහල් ගත ෙවලා
ඉඳලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් පියවර ගන්නට තිෙබනවා. පුතාට
පහර ෙදනෙකොට එළියට ගිය අම්මාටත්
පහර දීලා, අම්මාත්
වරකාෙපොල ඉස්පිරිතාලෙය් දවස් ෙදකක් විතර හිටියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා ඉක්මනින් කථාව අවසාන කරන්න.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

රුවන්වැල්ල පෙද්ශෙය් පත්මතිලක බණ්ඩාර කියා අෙප්
පාෙද්ශීය සභා මන්තී ෙකෙනක් ඉන්නවා. එතුමා ගැන ඡන්දයට
ඉස්ෙසල්ලා ෙපොලීසියට පැමිණිල්ලක් දාලා තිෙබනවා, ඇවිල්ලා
ගැහුවාය කියා. ෙමෙහම තුවක්කු අරෙගන ආවාය කියා. ඒ
විධියට පැමිණිලි කරලා නඩුවක් හදලා ඡන්දය ෙවලාෙව් රිමාන්ඩ්
කර ගන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ පැමිණිල්ල ෙපොලීසිෙය්
තවමත් තිෙබනවා. ඒ ගැන පැමිණිලි විභාග කරලා ඒ අය
නිදහස් කරන්න කටයුතු කරන්නය කියා මා විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
ඊළඟට මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි
මහත්වරුන් නරකට කටයුතු කරලා නැහැ කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ෙපොලිස්පතිතුමා ඕනෑකමින් උනන්දුෙවන් කටයුතු කිරීම
ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. කලින් වැරදි කළාය කියා
ෙපන්වලා අලුෙතනුත් වැරදි කරන එක නරකයි කියන එක මම
කියනවා. ෙමවැනි සිදුවීම් නරකයි කියනෙකොට පරණ ඒවා
ෙපන්වලා කථා කරනවා. එක වැරැද්දක් කළාය කියා තව වැරැද්දක්
කරන එක ෙහොඳයි කියන්න බැහැ. එම නිසා අද ෙම් තත්ත්වය
හරිගස්සන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට පැමිණි හැම
අවස්ථාවකම ෙම් ආරාවුල්, අරගළ ඇති කරනවා. රක්ෂාවලින් අස්
කරනවා. ෙම් තත්ත්වයන් කර ෙගන යනවා. කුරුණෑගල
පෙද්ශෙය් එෙහම සිදුවීම් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා
ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට, ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා.
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්න
ෙවලාෙව් මට කථා කරන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මා
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
අද පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා පිළිබඳවයි සාකච්ඡා
කරන්ෙන්. වත්තල සිද්ධියට පස්ෙසේ, ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම එවැනි
සිදුවීම් වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන් නාවලපිටිය ආසනෙය්යි. ෙම්
ෙවනෙකොට නාවලපිටිය ආසනෙය් සිද්ධීන් 36ක් ෙවලා තිෙබනවා.
පහරදීම්, ෙගවල් ගිනි තැබීම් සහ මරණ සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
අද උෙද් අපි අගාමාත්යතුමා හමුෙවලා ෙම් පිළිබඳව එතුමාට
දැනුම් දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ පහරදීම් පිළිබඳ
ලැයිස්තුව මා සභාගත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම්
සියලුම සිදුවීම් පිළිබඳව ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි කර තිෙබනවා.
කුරුඳුවත්ත සහ නාවලපිටිය ෙපොලීසිවලට සිද්ධීන් 36ක් පිළිබඳව
පැමිණිලි කර තිෙබනවා. ෙගවල්වලට ගහපු සිද්ධීන්වල,
ෙගවල්වලට ගිනි තැබූ සිද්ධීන්වල ඡායාරූප තිෙබනවා. වාහන
කැඩූ ඒවා ඇතුළු සියලු සිදුවීම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු අපි අද ගරු
අගාමාත්යතුමාට භාර දුන්නා.
වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා මා
එන්න කලින් ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත් කිව්වාලු, නාවලපිටිෙය්
කිසිම සිද්ධියක් වුෙණ් නැහැ කියා. මම කනගාටු ෙවනවා.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා කටින් ද කථා කරන්ෙන්,
නැත්නම් ෙවන පැත්තකින් ද කථා කරන්ෙන් කියා මා දන්ෙන්
නැහැ. නාවලපිටිය ෙපොලීසියට කථා කර බැලුෙවොත්, කුරුඳුවත්ත
ෙපොලීසියට කථා කර බැලුෙවොත් ඒ සිද්ධීන් ගැන දැන ගන්නට
පුළුවන් ෙවයි. අද නාවලපිටිෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා මදාවිෙයක් විධියටයි හැසිෙරන්ෙන්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙම් විධිෙය් අයට සංවිධායකකම් ෙදනවා ද කියා මා
දන්ෙන් නැහැ. ඔහු වෘත්තිෙයන් ගස් කපන්ෙනක්. රෑට ඌෙරෝ
ෙවඩි තියලා ෙගනැල්ලා මස් කරලා කනවා. අරක්කු
බීලා
මිනිසුන්ට පහර ෙදනවා. ෙම් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකයා හැසිෙරන හැටි.
මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
මන්තීවරයා අද කතා කර කිව්වා, නාවලපිටිෙය් කිසිම සිද්ධියක්
නැහැ කියා. සිද්ධීන් 36ක් පිළිබඳ පැමිණිලි කර තිෙබනවා.
ෙගවල් කඩලා; ෙගවල් ගිනි තියලා. වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්යවරයා කිව්වාලු මරණයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ කියා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයාෙග් ගෙම්
මෙග්
නැන්දාෙග් -මෙග් පියාෙග් සෙහෝදරියෙග්- ෙගදරට ගිනි තිබ්බා.
එතුමියෙග් වයස අවුරුදු 78යි. ඒ කම්පාවට ඊට පසුව දා එතුමිය
මිය ගියා. [බාධා කිරීම්] වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා ෙම් ගරු
සභාවට ඇවිත් කියනවාලු එතුමිය මිය ගිෙය් නිකම් කියා. වැවිලි
කර්මාන්ත ඇමතිවරයාට ලජ්ජා නැහැ.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ෙම් ෙවලාෙව් ගරු
සභාවට එනවා. මම ඔබතුමා ගැන තමයි දැන් කථා කරමින්
සිටිෙය්; මහනුවර සිද්ධි පිළිබඳව කථා කරමින් සිටිෙය්. ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා. ඔබතුමා පාර්ලිෙමන්තුෙව්
සභානායකවරයා හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පකාශයක් කරන විට
ඒක වගකීෙමන් කරනවා නම් ෙහොඳයි. මම ඔබතුමාට ෙම්
ෙතොරතුරු ටික එවන්නම්. සිද්ධීන් 36ක් තිෙබනවා.
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තිෙබනවා. එකක් තමයි නාවලපිටිය ෙපොලීසිය. අෙනක් එක
කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිය. ඒ ෙපොලීසි ෙදෙකන්ම මට ලිඛිතව
ෙතොරතුරු දන්වා තිෙබනවා. ඔය මිනී මැරුමක් ගැන සඳහන්
ෙවලා නැහැ. සිද්ධීන් හතරයි වාර්තා කර තිෙබන්ෙන්. කුරුඳුවත්ත
ෙපොලීසිෙය් ඉන්ෙන් ඔබතුමා දාපු එක්ෙකනා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

ෙම් මෙග් ෙවලාව ගරු ඇමතිතුමා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා. මම කනගාටු ෙවනවා. [බාධා
කිරීමක්] මම කියන්නම්. ෙම්ක අහගන්න. ෙපොඩ්ඩක්
අහගන්නෙකෝ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අමරෙසේන
බණ්ඩාර මහත්මයාෙග් ෙගදරට පහර දීම සම්බන්ධෙයන්
එම්.ඕ.අයි.බී.375/බී.6687/15 අංකය යටෙත් පැමිණිල්ලක් කර
තිෙබනවා.
ගාමිණී
දර්මාන
දිසානායක
මහත්තයා
එම්.ඕ.අයි.බී.379/65-බී.6688/15 අංකය දරන පැමිණිල්ල කර
තිෙබනවා. මාලනී නවරත්න මහත්මියෙග් නිවසට පහර දීම
සම්බන්ධෙයන් එම්.ඕ.අයි.බී.379/65 දරන පැමිණිල්ල කර
තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම උසාවියට දමලා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, පැමිණිලි 24ක් තිෙබනවා. මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභාගත කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා කියනවා පහරදීම් කරලා
නැහැ කියලා. එතෙකොට ෙම් ෙෆොෙටෝ ෙමොනවාද?
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමනි, බලන්න ෙම් ෙෆොෙටෝ
ෙමොනවාද කියලා. ෙගවල් කඩපු ඒවා. තමුන්නාන්ෙසේ බලන්න,
ෙම් ෙගවල් ගිනි තියපු ඒවා. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේෙග්
OIC ගැන කථා කරන්න මට වැඩක් නැහැ.
මූලාසනාරූඪගරු
මන්තීතුමනි,
අද
මම
ෙම්වා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන ගමන්, ඇමතිතුමාට ෙම්වාෙය්
පිටපත් ටිකක් ෙගනැත් ෙදනවා. ඇමතිතුමා ඒ ටික කියවන්න.
ෙම්වා ෙබොරු නම්, ෙම් ගැන ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි දමලා
නැත්නම් -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා විනාඩිෙයන්
විනාඩියට මෙග් නම කියනවා. ඔබතුමා අහක බලා ෙගන
ඉන්නවා, මෙග් දිහා බලන්ෙන් නැතිව.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙමතුමාට කථා කරන්න ෙවලාව ෙදන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම අද උෙද් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමා නැති
ෙවලාෙව් නාවලපිටිය ෙපොලීසිෙය් සහ කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිෙය්
OIC මහත්වරුන් අත්සන් කළ ලිපි ෙදකක් දුන්නා. ඒවාෙය්
තිෙබන්ෙන් ගල් ගහපු සිද්ධීන් හතරක් ගැන විතරයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඔව්. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා නැති ෙවලාෙව් අද උෙද්
වරුෙව් මම ඒ ගැන කථා කළා. නාවලපිටිෙය් ෙපොලීසි ෙදකක්

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු ඇමතිතුමනි, එතුමා පැමිණිලි අංකත් එක්ක ඉදිරිපත්
කරනවා. ඔබතුමාට ඒවා බලන්න පුළුවන්.
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

හරි ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා කරන පකාශය
ෙගෞරවාන්විත පකාශයක් ෙවන්න ඕනෑ. ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි
අංක තිෙබනවා නම් ඔබතුමා නැහැයි කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි කර තිෙබනවා. පැමිණිලි අංක තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද කියන්ෙන් මරණයක් ගැන සඳහන්
ෙවලා නැහැ කියලා. මම කිව්ෙව් නැහැ, එතුමියට ගහලා මැරුවාය
කියලා. දවල් 12.00ට විතර ගිහිල්ලා එතුමියෙග් ෙග් ගිනි තිබ්බා.
ෙග් ගිනි තියන ෙකොට එතුමිය බලා ෙගන හිටියා. එදා එතුමිය
හෘදයාබාධයක් හැදිලා ගම්ෙපොළ ෙරෝහලට ඇතුළත් කළා. ඊට
පසුවදා මිය ගියා. ඒකයි මම කිව්ෙව්. එතුමියට ගහලා මැරුෙව්
නැහැ. ගහලා මැරුවා කියලා මම කිව්ෙව් නැහැ. එතුමියෙග්
දියණියෙග් සාක්ෂිය බලන්න. එතුමියෙග් දියණිය ෙපොලීසියට
කටඋත්තර ෙදනවා. ඔබතුමා ඒක බලන්න. "මෙග් අම්මා බලා
ෙගන ඉද්දී ෙග් ගිනි තිබ්බා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයා. ඒ දුකට මෙග් අම්මා පපුෙව් අමාරුව හැදිලා
ඉස්පිරිතාලෙය් නැවැත්වුවා. ඒ නිසා මෙග් අම්මා මැරුණා" කියලා.
ඒ විධියට එතුමියෙග් දියණිය ෙපොලීසියට කටඋත්තර ෙදනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් විධියට අසත්ය කියන්ෙන් ඇයි? මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, මට අසත්ය කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් ඇමතිතුමා
නාවලපිටිය ගුරු ගම්මාෙන් නීත්යනුකූල ඉඩම් ටික ෙබදුවා. ඉඩම්
කච්ෙච්රි තියලා සියලු ඉඩම් ෙබදුවා. ඔබතුමා එදා ගිහිල්ලා
ඉන්නවා, අපි රූපවාහිනිෙයන් දැක්කා. ඔබතුමා ෙපොලීසිෙය්
ස්ථානාධිපතිට තර්ජනය කරනවා, ෙම් අය එළවන්න කියලා.
ඔබතුමා ෙපොලීසිය භාර ඇමති ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට ෙමොකක්ද
තිෙබන අයිතිය? රජෙය් ඇමතිවරෙයක් හැටියට තමුන්නාන්ෙසේ
ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේ ඇමතිවරෙයක් හැටියට
ඇවිල්ලා ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිට කිව්වා, ෙම් මිනිස්සු එළවන්න
කියලා. ඒක රූපවාහිනිෙයන් අපි දැක්කා. ඒක ද යහ පාලනය?
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට එෙහම බලයක් දීලා නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේ ඕඅයිසීට කිව්වා ෙම් මිනිස්සු ඒ ඉඩම්වලින් එළියට
දමන්න කියලා. එෙහම කරන්න තමුන්නාන්ෙසේට බලයක් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
සභානායකවරයා.
අද
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අසත්ය කිව්වා. අද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යැව්වා. සිද්ධීන් 27ක් සම්බන්ධෙයන්
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි කර තිෙබනවා. අද අර නිලධාරි කුටිවල
ෙපොලීසිෙය් මහත්වරු ඉන්නවා. අද උෙද් 11.00ට අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අගමැතිතුමා හමු වුණා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙහොඳයි, එෙහම නම් ෙපොලීසිෙය් කට්ටිය කැඳවමු.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොලිස්පතිතුමා මාර්ගෙයන් ෙම් පැමිණිලි අංක
බලන්න. ෙම් ෙගවල්වලට ගහලා තිෙබන ඒවා. තමුන්නාන්ෙසේ
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකවරයා හැටියට ෙම් සභාව ෙනොමඟ
යවන්න එපා. මම පැමිණිලි අංක කියනවා නම්, සිදුවීම් ෙවලා
තිෙබනවා නම්, ෙෆොෙටෝ තිෙබනවා නම්, තුවාලකාරෙයෝ
ඉන්නවා නම් -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්නවා. මහනුවර ඩීඅයිජී මහත්තයා
ෙමතැන ඉන්නවා. ඔබතුමා කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ අපි
ෙදෙදනායි, එතුමායි හමු ෙවමු. ඔබතුමා කවුරු හරි ෙකෙනක්
එවන්න.

(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

හැබැයි, ඒෙකන් පස්ෙසේ -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒ අභිෙයෝගය භාර ගන්නවාද?

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)
භාර ගන්නවා. හැබැයි, ඒ සාකච්ඡාෙවන් පස්ෙසේ ඒ තත්ත්වය
ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා කරන්නත් ඕනෑ කියලා මම
කියනවා. මම ඒ සාකච්ඡාවට එනවා. ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි
තුනකට වඩා දමලා තිෙබනවා කියලා ඔප්පු කෙළොත්
තමුන්නාන්ෙසේ කියපු ෙදය ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා නිවැරදි
කරන්නත් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අද උෙද් නාවලපිටිය ෙපොලීසියට ලිපි ෙදකක් ඉදිරිපත් කළා.

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා කියන එක මම පිළි ගන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා
නාවලපිටියට ගියාද? පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂ නායකතුමා මළ
ෙගදරට ගියා. විපක්ෂ නායකතුමා මළ ෙගදරට ගිහිල්ලා බැලුවා.
තමුන්නාන්ෙසේ ෙකොෙහොමද නැහැ කියන්ෙන්. විපක්ෂ නායකතුමා
මළ ෙගදරට ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
සංවිධායකතුමාෙග් මල්ලි. මම වගකීෙමන් කියන්ෙන්. එතුමාෙග්
ෙගදරට අල්ලපු ෙගදර මහ දවල් ගිනි තිබ්ෙබ්. [බාධා කිරීමක්]
මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
නාවලපිටිෙය්
ඩිෙපෝ
අධිකාරිවරයාට
ඊෙය්
එක්සත්
ජාතික
පක්ෂෙය්
සංවිධායකවරයාෙග් නිවසට එන්න කියලා කනට ගහලා
තිෙබනවා. ඩිෙපෝ අධිකාරි විසින් ලිඛිතව කරන ලද පැමිණිල්ල මම
සභාගත* කරනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නාවලපිටිය මන්තීවරුන් හය
ෙදනාෙගන් පස් ෙදෙනක් ඇවිල්ලා ෙම්ක ඔබතුමාට කිව්ෙව්
නැද්ද? නාවලපිටිෙය් සංවිධායකතුමා මිනිසුන්ට ගහනවා. ෙම්
මිනිහා එළවා දමන්න කියා තමුන්නාන්ෙසේට කිව්ෙව් නැද්ද?
තමුන්නාන්ෙසේ කියන්ෙන් එෙහම කිව්ෙව් නැහැ කියාද?
තමුන්නාන්ෙසේට එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සියලු මන්තීවරුන්,
කීයාකාරීන් ඇවිල්ලා කිව්වා, "නාවලපිටිෙය් භීෂණයක් ෙවනවා.
මිනිසුන්ට ගහනවා. මිනිස්සු මරණවා. මං ෙකොල්ල කනවා. ෙම්
මිනිහා එළවන්න." කියා. තමුන්නාන්ෙසේ කප්පම් ගන්නවා. ඇයි
තමුන්නාන්ෙසේ නැඟිටින්ෙන් නැත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේෙග් හෘදය
සාක්ෂිය දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේට ඒ පැමිණිල්ල කළ බව. ගරු
ඇමතිතුමනි මට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අසත්ය කියන්න ඕනෑ
නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

දැන් අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව

831
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(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තව විනාඩියක් ෙදන්න. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, අද සියලුම සමෘද්ධි නියාමකවරු මාරු කරලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගඟඉහළ ෙකෝරෙළේ පාෙද්ශීය
සභාෙව් සභාපතිතුමා කුරුඳුවත්ත ෙපොලිසිය ඉස්සරහා ඉන්ෙන්.
කුරුඳුවත්ත ෙපොලිසිය ඉස්සරහ තිෙබන එතුමාෙග් නිවසට දින
තුනක් ගිහිල්ලා මරණ තර්ජනය කළා. කුරුඳුවත්ත ෙපොලීසිෙය්
OIC ඉස්සරහා පාෙද්ශීය සභාෙව් උප සභාපති මරණවා කිව්වා.
OIC ඉස්සරහා කිව්ෙව්. එකම සිද්ධියක්වත් පැමිණිලි කෙළේ නැහැ;
විභාග කෙළේ නැහැ. මම මහනුවර DIGට කථා කළා. මම ෙම්
පිළිබඳව සියලුම ෙදනාට කිව්වා. අද වන තුරු සාධාරණයක් ඉෂ්ට
ෙවලා නැහැ. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා අෙපන් සහෙයෝගය
ඉල්ලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට තමයි අෙප් ඡන්දය ෙදන්ෙන්. අපි
එදත් කියන්ෙන් අදත් කියන්ෙන් ගුටි කන්නයි, ඡන්දය ෙදන්නයි
ෙදකක් කරන්න බැහැ කියා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගෞරවාන්විත විධියට අපිට කියනවා නම් අපි
ෙගෞරවාන්විත විධියට ඉන්නම්. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
වාෙග් මිෙල්ච්ඡ විධියට හැසිෙරන්න ගත්ෙතොත්; පරණ යූඇන්පී
කාරෙයෝ විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා අදත් හැසිෙරන්න ගත්ෙතොත් [බාධා කිරීමක්] අෙප් රංෙග බණ්ඩාර මන්තීතුමා ගැන ෙබොෙහොම
සතුටු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] දැන් එතුමා තලස්තෑනි ෙවලා.
දැන් එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. අන්න ඒ විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා
කටයුතු කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.03]

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා (සමාජෙසේවා, සුබසාධන හා
පශු සම්පත් සංවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க - ச க ேசைவகள், நலன் ாி
மற் ம் கால்நைட வளர்ப் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ranjan Ramanayake -Deputy Minister of Social
Services, Welfare and Livestock Development)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග්
මන්තීතුමාට පසුව කථා කරන්න ලැබීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
කථාවකට යම්කිසි වටිනාකමක් එන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ පුද්ගලයාෙග් පැටිකිරිය අනුවයි. සද්දයට කළ
පමණින්, කථාවට ෙලොකු තර්ක ඉදිරිපත් කළ පමණින් කථාවකට
වටිනාකමක් එන්ෙන් නැත. ෙපර වැරැදි, හැසිරීම, passport
තහනම් කිරීම, ෙසොරකම්, ඒ වාෙග් වැරැදි සියලු ෙද්වල් එකතු
වුණාම තමයි කථාවකට වටිනාකමක් එන්ෙන්. පභාකරන් වාෙග්
පුද්ගලෙයක් මානව හිමිකම් ගැන කථා කෙළොත්, හිට්ලර් වැනි
පුද්ගලෙයක් මිනීමැරුම්, පචණ්ඩ කියා ගැන කථා කෙළොත්,
ජනතාව සිනහා ෙවනවා. හැමතැනින්ම සිනහා ෙවනවා. ෙමොකද,
මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන්න පභාකරන්ට අයිතියක් නැහැ.
මානව හිමිකම් ගැන කථා කරන්න හිට්ලර්ට අයිතියක් නැහැ .
මහනුවර පෙද්ශෙය් පසු ගිය දිනවල සිදු වුණු පචණ්ඩ කියා ගැන,
මිනී මැරුම් ගැන, double murder ගැන, history එකක් තිෙබනවා.
දැන් ෙම්ක විලාසිතාවක් ෙවලා. ෙගදර ඉන්න වයස අවුරුදු 78ක
ආච්චි ෙකෙනක් මැරුණත් ඒක ෙම් account එකට බැර කරන
තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, හරියට බැලුෙවොත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා අඩුම
පමාණයක් වාර්තාගත ෙවලා තිෙබන්ෙන් පසු ගිය මැතිවරණ
කාලය තුළයි. ෙම් මැතිවරණෙය්දී ඒක හැෙමෝම දැක්කා. හැබැයි,
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සහ මැතිවරණ කුමන්තණ ඉතා වැඩි
ෙවන්නට සැලසුම් කර තිබුණා. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාත්, ෙපොලිස්පති ඉලංගෙකෝන් මැතිතුමාත් ඒවා
නැවැත්වූවා. ෙම්ක ෙවන්න තිබුෙණ් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමති
ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මැතිතුමා කිව්වා වාෙග් නිවිතිගල සිදු වුණා
වාෙග් එක මිනී මැරුමකින් ෙනොෙවයි.
300කට එහා මැෙරන්න තිබුණා. ඒක නැවැත්වූ ගරු
ෙපොලිස්පතිතුමාටත්, මැතිවරණ ෙකොමසාරිස් මහින්ද ෙද්ශපිය
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මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම හමුදාපති දයා රත්නායක මැතිතුමාටත්,
නිලධාරින්ටත් -කූට නිලධාරින් ෙනොෙවයි - ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග්
පණාමය පුද කරන්නට කැමැතියි. ෙම්ක ෙනොෙවයි ෙවන්න
තිබුෙණ්. මීට වඩා මහා භයානක මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ෙවන්න
තිබුණා. නමුත් ඒ සියලු ෙද්වල් නවත්වපු එකට ස්වභාව
ධර්මයටත්, බුද්ධ ධර්මයටත්, කිස්තු ධර්මයටත්, ඉස්ලාම්
ධර්මයටත් ඒ වාෙග්ම සියලු නිලධාරින්ටත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ස්තුති කරන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප ඇහැට දැක්ක ෙද් තමයි,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්
ගිහින්
සැරසිලි කරපු හාදෙයකුට ෙවඩි තබා මරපු එක. [බාධා කිරීමක්]
ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා. [බාධා කිරීමක්] ඒක අප දැක්කා. ඒ
වාෙග්ම යහ පාලනය ගැන සහතිකයක් ෙදනවා නම් ඊට ෙහොඳම
උදාහරණයක් තමයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී, පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මැතිතුමා අද සිරගත ෙවලා සිටීම;
බන්ධනාගාරගත ෙවලා සිටීම. ඒ ෙද්වල් හරියට ෙකරුණා.
එතෙකොට ෙම් අය ෙචෝදනා කරන්ෙන් කාටද? කවුරුන් ගැනද ෙම්
කියන්ෙන්?
එක්තරා පුවත් පතක සඳහන් ෙවනවා මම දැක්කා, හිටපු
අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් පකාශයක්. එහි
සඳහන් වුෙණ්, තාඩන පීඩන නවත්වා හරියට තමන්ෙග් කාර්ය
භාරය කරන්න කියා එතුමා සියලු පාර්ශ්වවලින් කරන ඉල්ලීමක්.
මැතිවරණයට පසු තාඩන පීඩන නවත්වන්න කියායි එහි සඳහන්
කර තිබුෙණ්. එතුමා එෙහම කිව්වාට, එතුමා පූර්වාදර්ශ චරිතයක්
විධියට ෙම් ෙද්වල් පසු ගිය මැතිවරණවලදී කළාද? එතුමා කෙළේ
ෙමොකක්ද? එතුමා එක්ක ඡන්දය ඉල්ලපු, එතුමාට එෙරහිව ඡන්දය
ඉල්ලපු ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයාට ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ
අෙප්ක්ෂකයාව බල්ෙලක් වාෙග් ඇදෙගන ගිහින් සිරගත කළා.
ඒක තමයි, ඉතිහාසගත වන දූෂිතම මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාව
ෙවන්ෙන්. අද ඒ අයට දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය කර්මය පඩිසන් දීලා
තිෙබනවා. ඒ අයට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා
ගැන අෙපන් අහන්න. බංෙකොෙලොත් ෙවලා. සිද්ධි නැහැ. දත්ත data - නැහැ. ෙමොකුත් නැහැ. ඔෙහේ කියනවා, මැතිවරණ පචණ්ඩ
කියා සිදු වුණාය කියා. 2015 ජනවාරි 8 වැනි දා රාතී 12 ෙවන
ෙතක් සියලුම ජරා කථා කිය කියා අෙප් ජනාධිපතිවරයාට -ඒ
කාලෙය් "කුරුම්බැට්ටි මූණා" කිව්වා; "අෙන් සිරිෙසේනෙයෝ"
කිව්වා. - බැණපු ෙම් අය අද කියනවා, "ඒ ජනාධිපතිතුමා අෙප්
ජනාධිපති; එතුමා අෙප් හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා; එම නිසා අප
ළඟදීම ආණ්ඩුවක් පිහිටුවනවා" කියා. ඔව්, තමුන්නාන්ෙසේලාට
ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙයන්ම පිහිටුවන්න
පුළුවන් බව මම කියනවා. නමුත් එෙසේ පිහිටුවන්න ෙවන්ෙන්,
වැලිකඩ සහ ෙබෝගම්බර තමයි. ෙමොකද, ෙමතැන හැටහුටහමාරක්
සිටින passports තහනම් කරපු හිටපු ඇමතිවරු වාෙග්ම අනිත්
අයටත් හිෙර් විලංගුෙව් තමයි නවතින්නට ෙවන්ෙන්. ඒ සියලුම
ෙදනා පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණු මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවලට
සම්බන්ධයි.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

දැන් ෙම් අය කවුරුන් ෙහෝ දිෙය් ගිලී මැරුණත්, ඒකත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවක් කියනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා කියන කථාව ඇත්ත. ෙම්
අවධිෙය් දිෙය් ගිලිලාවත් මැෙරන්න බැහැ; ෙඩංගු හැදිලාවත්
මැෙරන්න බැහැ; උණ සන්නිපාතය, සරම්ප වාෙග් ෙරෝග
හැදිලාවත් මැෙරන්න බැහැ. ඒ ෙසේරම මැතිවරණ පචණ්ඩ
කියාවලට ලඝු කරන්න හදනවා. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ගහන
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ෙම් මඩ, ෙම් කියන ෙබොරු සහ කියා සියල්ල තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා රජ කරන, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහ අප
කාෙග්ත් ජනාධිපති වන ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට කරන
ෙදෝෂාෙරෝපණයක් කියාත් සලකන්න. ෙමොකද, ඔයිට වඩා
වැඩිෙයන් කෑ ගහන්න ගත්ෙතොත්, නාම ෙයෝජනා නැති ෙවන්නට
පුළුවන්. එම නිසා පෙව්ශෙමන් කථා කරන එක සියලු ෙදනාෙග්ම
ශරීර ෙසෞඛ්යයට සහ - [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්]
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ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා
(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா

வக்கு)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ඒ වුණාට රත්නපුෙරන් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

දැන් ෙම් තමුන්නාන්ෙසේලා විරුද්ධ ෙවන්ෙන් ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලා
දුන්නත් පරදිනවා. [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්ෙන්ත්
නැහැ. දුන්නත් පරදිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙබොෙහොම
පෙව්ශෙමන් කථා කරන්න. ෙමොකද, හැම ෙද්ම වීඩිෙයෝ ෙවනවා.
ඒ වීඩිෙයෝ ෙවන ඒවා ජනාධිපතිතුමාත් බලනවා. [බාධා කිරීම්]

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

ඔබතුමාට පුළුවන් නම් රත්නපුරෙයන් ඡන්දය ඉල්ලන්න.
[බාධා කිරීම්]

ඉල්ලුෙවොත් නැවත දිනලා ෙපන්වනවා. [බාධා කිරීම්]
දැන් වත්තල පශ්නය ගැන හැෙමෝම කථා කළා. ඇත්ෙතන්ම
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ සිද්ධියට සම්බන්ධ පුද්ගලයා
කවුද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම පක්ෂෙය් -විපක්ෂෙය්- සුනිල්
ෙමන්ඩිස් කියන පුද්ගලයාව ඝාතනය කරපු නඩුෙව් පළමුවැනි
විත්තිකරුවා - first accused - තමයි, ත්යාගරාජා. ඒ පුද්ගලයාට
තමයි කට්ටිය ෙම් කෙඩ් යන්ෙන්. Murder case එකක පළමු
විත්තිකරුවා. ෙම් අය කියනවා, "ෙම් පුද්ගලයා ෙබොෙහොම
සුදෙනක් ලු." [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා, මා ඔබතුමාට
ෙගෞරව කරන ෙකෙනක්. කරදර කරන්න එපා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

(The Presiding Member)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க)

අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා සිටියාය කියා ෙබ්ෙරන්න බැහැ.
[බාධා කිරීම්]
කවුරු හිටියා කිව්වත් ෙබ්ෙරන්නට බැහැ. තමුන්ෙග් පැටිකිරිය
අනුව ඉතිහාසෙය් කළ වැරදිවලට, නීතිය කියාත්මක වන එක
සිද්ධ ෙවයි. [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු
ගිය දවස්වල අපි දැක්කා සිද්ධියක්- [බාධා කිරීමක්]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

බන්ධනාගාරය ඇතුෙළේ මරා දමා තිබුෙණ්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

බන්ධනාගාරෙය් case එක. ඒකට තමයි වැඩිෙයන්ම ෙක්න්ති
යන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ ගැන ෙහොයන්න ෙවනවා. එතෙකොට
ළඟදීම ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග්ත් passport එක තහනම්
ෙවයි. ඊට පස්ෙසේ ඇතුළට යයි. ඒ නිසා ෛමතී පාලනය එක්ක
ෙසල්ලම් කරන්න හිතන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනා
ජනාධිපතිතුමාට බැන්න හැටි සියල්ලම වීඩිෙයෝවල තිෙබනවා.

ගරු සනී ෙරෝහන ෙකොඩිතුවක්කු මහතා

(மாண் மிகு சனீ ேராஹன ெகா

வக்கு)

(The Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku)

ඔබතුමා මාත් එක්ක රත්නපුෙරන් තරග කරනවාද?

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

මම all-rounder ෙකෙනක්. ඕනෑම තැනකින් ඉල්ලුෙවොත්
ෙනොම්මර එක. භය ෙවන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] මම ඔබතුමාෙග්
පළාෙතන් ඔබතුමාට වඩා ඡන්ද ගත්ත ෙකෙනක්. මතක තබා
ගන්න. [බාධා කිරීම්] නැවත ඉල්ලුවත් එෙහමයි. ෙමොකද, අපි
ෙහොෙරන් දඩ මස් විකුණලා නැහැ. අපි මුව මස්, හරක් මස්
විකුණලා නැහැ. ඒවා මතක තබා ගන්න. වැරදි ෙනොකරපු
මිනිෙහක්ට ලංකාෙව් ඕනෑම තැනකින්, ඕනෑම ෙවලාවක ඡන්ෙද
ඉල්ලන්න පුළුවන්. ඒක මතක තබා ගන්න.

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි පහක
කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා passport එක තහනම්
කර ගන්න full try එකක් ෙදනවා. [බාධා කිරීම්] ඔබතුමා කෑ
ගහන්න, කෑ ගහන්න passport එක තහනම් ෙවනවා. ඊට පස්ෙසේ
සිරගත ෙවනවා. ඒ නිසා වැඩිය කෑ ගහන්න එපා. ෙමොකද, හැම
තැනම cameras තිෙබනවා. ජනාධිපතිතුමා හවසට ෙම්වා
බලනවා. [බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද? [බාධා කිරීම්] කියන්න ඕනෑ
නැහැ. එතුමා ෙම්වා බලනවා. හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේට නාම
ෙයෝජනා හම්බ වුණත්, පරදිනවා. ඒකයි වැෙඩ්. [බාධා කිරීම්]
නාම ෙයෝජනා හම්බ වුණත් පරදිනවා. සත්ය කියන ෙකොට
ෙමච්චර ෙක්න්ති යන්ෙන් ෙමොකද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද යහ පාලනය නැහැ
කිව්වාට යහ පාලනය තිෙබනවා. අද වැරදි කරන අයෙග්
passports තහනම් කරන අතරම රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත
කරනවා. අෙප් අගමැතිතුමාට කිසිම ෙචෝදනාවක් කරන්න බැහැ.
පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම කියන්ෙන් අෙප් පක්ෂය ෙවනුෙවන් එදා
සිට දර දිය ඇද්ද, ෙකොටන් ඇද්ද, කියාශීලීව වැඩ කළ
මන්තීවරෙයක්. අද එතුමාව පවා බන්ධනාගාරගත කර තිෙබනවා.
අපි නීතිය හරියට කියාත්මක කරනවා කියන එකට ෙහොඳම
උදාහරණය තමයි ඒක.
පසු ගිය මැතිවරණය ෙවලාෙව් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට පැල්මඩුල්ෙල්දී ගල් ගැහුවා. එතෙකොට
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා පටන් ගත්ෙත් කවුද? ඒ ගල් ගහපු
ෙවලාෙව් එතුමා හිස ආවරණය කර ෙගන stage එෙකන් බැහැලා
ගිය හැටි වීඩිෙයෝවලින් මුළු ලංකාෙව්ම ජනතාව දැක්කා; සියලුම
නාළිකාවල ෙපන්නුවා. ඒවා පචණ්ඩ කියා ෙනොෙව්ද? අන්තිමට
ෙමොකක්ද වුෙණ්? කහවත්ත පෙද්ශෙය් පුද්ගලෙයකුට ජීවිතෙයන්
සමු ගන්න සිද්ධ වුණා. ශාන්ත ෙදොඩංෙගොඩ කියන අෙප් පක්ෂෙය්
සාමාජිකයාට ජීවිතෙයන් සමු ගන්න සිද්ධ වුණා. ඒ පුද්ගලයාට
ෙවඩි තබපු පුද්ගලයා කවුද? ෙම් පත්තරවල පළ ෙවලා තිෙබනවා.
"ෙපේමලාල් ඇමතිතුමා මට ෙවඩි තිබ්බා කියමින් ශාන්ත බිම ඉඳ
ගත්තා." මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය තමයි යහ
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පාලනය ගැන, පචණ්ඩ කියා ගැන කථා කරන්ෙන්. මම දන්ෙන්
නැහැ තමුන්නාන්ෙසේලාට විළිලජ්ජාවක් තිෙබනවාද කියලා ෙම්වා
ගැන කථා කරන්න. පසු ගිය ටිෙක්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් හිටපු
නායකතුමා හැසිරුණු විධිය, ආශය කළ පුද්ගලයන් කවුද කියලා
අපි කවුරුත් දැක්කා. රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. මුළු ලංකාවම
දැක්කා ඒ ආණ්ඩුෙව් හිටපු කැබිනට් ඇමතිවරු මිනිසුන්ව ගස්
බඳිනවා.
ඒ ගස් බැඳපු ඇමතිවරුම කිව්වා, "මම තමයි අර නාළිකාවට
ගිහිල්ලා ගිනි තිබ්ෙබ්; මම තමයි ෙබෝම්බ ගැහුෙව්; මම තමයි
පිච්චුෙව්" කියලා. නමුත්, ඒවාට කවදාවත් නීතියක් කියාත්මක
වුෙණ් නැහැ. ඒ නීතියක් කියාත්මක වුෙණ්-

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

දැන් නීතිය කියාත්මක කරන්න. අපට කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
දැන් නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්ෙන්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

අර passport එක දැන් නම් අනිවාර්ෙයන්ම තහනම් ෙවනවා.
දැන් නම් තහනම් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒ නීති
අනිවාර්යෙයන්ම
කියාත්මක
ෙවනවා.
අනිවාර්යෙයන්ම
තමුන්නාන්ෙසේෙග් passport එක තහනම් ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්]
ඒ දවස්වල ඒ ෙද් වුෙණ් නැත්නම් වග කිව යුත්ෙත් එම
ආණ්ඩුවමයි. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ passport එක නැති
කර ගන්නමයි යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද? [බාධා
කිරීමක්] නැහැ. නැහැ. මම කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ,
මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මන්තීතුමාෙග් පශ්න ගැන. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ

த்கமேக)

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage)

ඔබතුමා තමයි නායකයා. ඔබතුමා තමයි තීරණය කරන්ෙන්.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

නැහැ. නැහැ. මම ෙනොෙවයි තීරණය කරන්ෙන්. ඒක අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව තමයි තීරණය
කරන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් පශ්නය ගැන මම කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද ඔබතුමා මට කරදර කෙළේ නැහැෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යහ පාලනය ගැන කථා කරන
විට, පසු ගිය කාලෙය් කරන ලද හැසිරීම් ෙදස බලන විට ෙම් අයට
යහ පාලනය ගැන ෙම් ආකාරෙයන් නිර්වචනය කරන්න, කථා
කරන්න, සාකච්ඡා කරන්න, විවාද කරන්න පුළුවන්ද? ඒක තමයි
මම කිව්ෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් මිතුරන් ගැන. ජුලම්පිටිෙය්
අමෙර්, වම්ෙබොට්ටා, හාල් ඇටයා, ඇට චමින්ද, පල්ලත්තර ජගත්
යනාදී වශෙයන් සියලු ෙදනාෙග්ම නම් ටික ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි
ඇමතිතුමා කිව්වා. ආමි ජිෙන්, කැකිරි ෙපොඩ්ඩා, ජුලම්පිටිෙය්
අමෙර්, චන්ද පුෂ්ප, සම්පත් චන්දපුෂ්ප -චන්ද පුෂ්පෙග් පුතා-,
වම්ෙබොට්ටා, පස්සර ගුෙණ්, වලස්මුල්ෙල් සුමිත්, බැදිගම උක්කුවා
යන අය. ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් මැතිතුමනි, ෙම් අපි හදපු කථා
ෙනොෙවයි. ෙම් සියලුම ෙද්වල් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ගරු
ඇමතිවරු මන්තීවරුන් දන්නා ෙද්වල්. [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම දන්නවා හිටපු ජනාධිපතිතුමා අතින්
ෙම් ෙද්වල් අනිවාර්ෙයන්ම වුණා කියලා. ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ්
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මන්තීතුමනි, ෙම් ෙද්වල් අපි කළත් අපටත් දිට්ඨධම්ම ෙව්දනීය
කර්මය පඩිසන් ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය කාලෙය්
හිතාෙගන හිටියා "සඳ හිරු තරු පවතින තුරු - අපි මැෙරන්ෙන්
නැහැ" යි කියලා. කවදාවත් පරදින්ෙන් නැහැයි කියන අධි
මානසිකත්වෙයන් හිටියා. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? අද
නන්නත්තාර ෙවලා ගියා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා

(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க)

(The Hon. Ranjan Ramanayake)

ෙමච්චර කලක් කුරුම්බැට්ටි මූණා, ෙපඳයා, කැඳයා කියපු
ෙකනාට අද තමුන්නාන්ෙසේලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි කියලා
වැඳ වැෙටනවා. එතුමා අපි එක්ක ඇවිල්ලා අෙන්! ෙම් රට ෙබ්රා
ගත්තා; තමුන්නාන්ෙසේලාවත් රාජපක්ෂ ෙරජිමෙයන් ෙබ්රා
ගත්තා. ඒ නිසා දැන්වත් කෑ ෙනොගහා ෙම් යහ පාලනයට එක්
ෙවන්න. එතෙකොට අෙප් රටට ෙහොඳ අනාගතයක් උදාෙවයි.
අප්ෙපොච්චි මළා කියලා එතුමාටත් අපහාස කරන්න එපා. අෙප්
අප්ෙපොච්චි ෙමතැන ඉන්නවා. අපි ෙම් අප්ෙපොච්චි එක්කම ෙහොඳ
ගමනක් යමු කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[பி.ப. 2.19]

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, கடந்த
ஜனாதிபதித் ேதர்த க்குப் பின்னர் நைடெபற்ற வன் ைறகள்
சம்பந்தமான ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண பற்றிய விவாதத்தில்
உைரயாற் வைதயிட் ெப ைமயைடகின்ேறன். என்ைனப்
ெபா த்தவைரயிேல,
ெபா வாக யாராக இ ந்தா ம், ஆ ம்
கட்சியாக
இ ந்தா ம்
சாி,
எதிர்க்கட்சியாக
இ ந்தா ம் சாி - வன் ைறயில் ஈ ப வைத ஏற் க்ெகாள்ள
யா . ஏெனன்றால், இன்
அரசியல் தைலவர்க க்
கிைடேய
நைடெப கின்ற
வாதப்பிரதிவாதங்களின்
விைளவாக இைடயில் இ க்கின்ற அப்பாவிப் ெபா மக்கள்
ன்
த்தப்ப ம் நிைல காணப்ப கின்ற . உண்ைமயிேல
இ
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட
யாததாகும்.
ேதர்தல்
காலங்களிேல - கடந்த காலங்களி ம் சாி, தற்ெபா
ம்சாி நாங்கள்
கிழக்கு
மாகாணத்திேல
பிரசாரங்கைள
ேமற்ெகாள்கின்றேபா
மிக ம்
நாகாிகமான ைறயில்,
எ வித வன் ைற மில்லா
அதைன ேமற்ெகாண்ேடாம்.
இ
அைனவ க்கும் ெதாிந்த விடயம். ஆகேவ, வன் ைற
என்பைத நாங்கள் தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன் நான்
அைனவாிட ம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
உங்க க்கு நன்றாகத் ெதாி ம், இன்
அெமாிக்கா
ேபான்ற வளர்ச்சியைடந்த நா களிேல ேதால்வியைடகின்ற
ஜனாதிபதி ேவட்பாளர்கள் அந்த நாட் ன் ெவளிநாட்
இராஜாங்கச் ெசயலாளராக நியமிக்கப்ப வர். எனேவ, அந்தத்
ேதர்த ன் பிற்பா
அவர்கள் இரண்
ேப ம் ஒன்றாகச்
ேசர்ந் ேவைலெசய்வார்கள். ஆனால், எங்க ைடய நாட்ைட
எ த் க்ெகாண்டால், - அ
எந்தக் காலமாக இ க்கட் ம்,
எந்தத் ேதர்தலாக இ க்கட் ம் - யார் ஆட்சிக்கு வந்தா ம்
எதிர்த்தரப்பினைரப் பழிவாங்குகின்ற படலங்கள் ெதாடர்ந்
ெகாண் தான் இ க்கின்றன. ஆகேவ, நாங்கள் இதைனத்
தவிர்த் , சிறந்த ைறயில் நாகாிகமான அரசியல்
ைறைம
ெயான்ைற உ வாக்கேவண் ெமன் இந்த இடத்திேல நான்
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
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தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் இன்
இங்ேக
ச கமளிக்கவில்ைல. மட்டக்களப் மாவட்டத்ைதப் ெபா த்த
வைரயிேல, அவர்க ைடய குண்டர்கள் சிலர்
அங்குள்ள
மக்களின்
க க்கு
கற்களால்
சியி ந்தார்கள்.
அ மாத்திரமல்ல, அவர்கள் கூறிய வார்த்ைதப் பிரேயாகங்கள்
மிக ம் ேவதைனக்குாியனவாக இ ந்தன. தமிழ்த் ேதசியக்
கூட்டைமப் ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர் ஒ வர் கூறினார்,
"க ணா அம்மாைனப்
னர்வாழ் க்கு அ ப்பேவண் ம்"
என் .
ஆனால்,
இந்த
நாட் ேல
அைமதிைய
ஏற்ப த் வதற்கு 2004ஆம் ஆண்
கிட்டத்தட்ட 6,000
வி தைலப்
ப்
ேபாராளிகைள
ட் க்கு
அ ப்பி,
அவர்களின் உயிர்கைளக் காப்பாற்றி, அன்றி ந்த அரசுடன்
ேசர்ந்
நிரந்தர
சமாதானத் க்காக
நான்
ஒத் ைழத்தி க்கிேறன் என்பைத இந்தப் பாரா மன்றத்திேல
ஆணித்தரமாகக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். இ
எல்ேலா க்கும் நன்கு ெதாிந்த விடயம்! அன் ஜனாதிபதியாக
இ ந்த சந்திாிகா அம்ைமயார் அவர்க க்கும் பிரதம
மந்திாியாக இ ந்த எங்க ைடய தற்ேபாைதய பிரதம
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் இ
நன்கு
ெதாி ம். அேதேபால் அதற்குப் பிறகு ெதாிவான ஜனாதிபதி
மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்க க்கும் தற்ெபா
ஜனாதிபதியாக
இ க்கின்ற ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் இந்த
விடயம்
நன்கு
ெதாி ம்,
அத் டன்,
பாரா மன்ற
உ ப்பினர்கள் அைனவ க்குேம இ ெதாிந்தி க்கும்.
இன்
அைனவ ம் ேசா்ந் சிறந்தெதா சமாதானத்ைத
ஏற்ப த்தியி க்கிேறாம். உண்ைமயிேல அந்தக் காலங்களில்
வடக்கு, கிழக்கு பிரேதசங்களில் ஓர் அரசியல்வாதி சுதந்திரமாக
நடமாடக்கூட
யா . ஏன், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர்
கூட நடமாட
யா . அன்
நான் எ த்த
வின்
பலனாகத்தான் இன்
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பினர்
சுதந்திரமாக அரசிய ல் ஈ ப கின்றார்கள். ஆனால், ஒன்ைற
நான் கூற வி ம் கின்ேறன். அதாவ , அவர்கள் தமிழ்
மக்கைள
ஏமாற் கின்றார்கள்.
அவர்களின்
ஏமாற்
வித்ைதகள் தற்ெபா
ெவளிப்பட ஆரம்பித்தி க்கின்றன.
இன்
இந்த அரசாங்கத் டன் ேசா்ந் ெகாண்
தமிழ்
மக்க க்கு
வளங்கைளப்
ெபற் த்த வதாக ம்
வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த்தித் த வதாக ம் கூறி, அைனத்
வளங்கைள ம் இழந்தி க்கிறார்கள்.
நான் தற்ேபா
இந்த ஆ ம் ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியினாிடம்
ெதாிவித் க்ெகாள்வ
என்னெவன்றால்,
கிழக்கு மாகாணத்திேல ஒ
தமிழ் அைமச்சர்கூட இல்ைல.
கிழக்கு மாகாண சைபயின் ஆட்சிப் ெபா ப்
ஸ் ம்களிடம்
வழங்கப்பட்
க்கின்ற . இன்
கிழக்கு மாகாணத்தில்
இ க்கின்ற தமிழ் மக்கள் எ வித அரசியல் உாிைம ம்
அற்றவர்களாக இ க்கின்றார்கள் என்பைதத்தான். இைத
ஆ கின்ற தரப் நன்கு உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம். தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பினர்
தமிழ்
மக்க க்கு
நன்ைம
ெசய்தி க்கலாம். ஆனால் அவர்கள் இன் மக்கைள ஏமாற்றிக்
ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
அைமச்சுப்
ெபா ப் க்கைள
ஏற்கமாட்ேடாெமன் கூறிக்ெகாண் , அரசின் நிைறேவற் க்
கு வில்
அங்கத்தவர்களாக
இ க்கின்றார்கள்.
ஏன்,
அவர்க க்கு அைமச்சுப் பதவிைய எ க்க
யா ? மாகாண
சைபயின் ஆட்சிப் ெபா ப்ைபக் ேகட்
ெகஞ்சினார்கள்;
கிைடக்கவில்ைல. ஸ் ம் தைலவர்கைள நாங்கள் பாராட்ட
ேவண் ம்.
தங்கள்
ச கத் க்ெகன
அைமச்சுப்
ெபா ப் க்கைள எ த் க்ெகாண்ட அவர்கள், தற்ெபா
மாகாண
சைபயின்
ஆட்சிப்
ெபா ப்ைப ம்
ெபற்
விட்டார்கள்.
இன்
பாரா மன்றத்தில்
ஸ் ம்
அைமச்சர்கள் பலர் இ க்கின்றார்கள். ஆனால், அங்ேக ம்
வடக்ைகச் ேசர்ந்த இரண் தமிழ் அைமச்சர்கள் மாத்திரந்தான்
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இ க்கின்றார்கள். எனேவ, கூ தலான ச ைககைள ம்
வளங்கைள ம் எங்க ைடய கிழக்கு மாகாண மக்க க்கும்
வழங்க
ேவண் ெமன்பைத
இந்த
அரசாங்கத்திடம்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இன்ைறய இந்த ஆட்சி ஒ சிறந்த ஆட்சி! உலகத்திேலேய
ன் தாரணமாக இ க்கின்ற ஆட்சி! அந்த வைகயில் சட்டம்,
ஒ ங்குகைள
நன்றாகப்
ேபணேவண் ம்.
திதாகப்
ெபா ப்ேபற்றி க்கின்ற
எங்க ைடய பா காப் ப் பிரதி
அைமச்சர் அவர்கள் இங்கி க்கிறார். அவர்
ாிதமாகச்
ெசயற்பட் க்ெகாண்
க்கின்றார்.
உண்ைமயிேல
நான்
அவைர வரேவற்கின்ேறன். அவர் வடக்கின் ெப ம்பாலான
பிரேதசங்க க்குச் ெசன்
வந்தி க்கிறார். அங்ெகல்லாம்
எவ்வா
சட்ட ம் ஒ ங்கும் ேபணப்ப கின்றேதா அதைன
இன் ம்
வ ப்ப த்தி
சிறந்த
இடங்களாக
அந்தப்
பிரேதசங்கைள மாற்றியைமக்க ேவண் ம்.
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிையப் ெபா த்தவைரயில்,
அதி ள்ள
அைனவைர ம்
குற்றஞ்சாட்ட
யா .
தற்ெபா
ஊடகங்களிேல, வ பவர்கள் ேபாகிறவர்கள் என
எல்ேலா ம் குற்றச்சாட் க்கைளச் சுமத்த ற்பட்
ப்பைதப்
பார்க்கின்ேறாம்.
தகுதியற்றவர்கூட
எதிர்க்கட்சியினைரக்
குற்றஞ்சாட் கின்ற
நிைலைமைய
நாங்கள்
இன்
பார்க்கக்கூ யதாக இ க்கின்ற . யாராக இ ந்தா ம் பிைழ
வி பவர்கள்
தண் க்கப்படலாம்.
ஸ்ரீலங்கா
சுதந்திரக்
கட்சியில் மிக ம் ஒ க்கம்மிக்க உயர்ந்த தைலவர்க ம்
இ க்கின்றார்கள். அவர்க க்கு களங்கம் ஏற்ப த்தேவண்டா
ெமன்பைத ம் நான் அன்பாகக் ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன்.
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சிையச் ேசா்ந்த ஒ வர்தான் தற்ேபா
இந்த நாட் ன் ஜனாதிபதியாக இ க்கின்றார். இந்த நாட் ேல
நிரந்தர அைமதி, சமாதானம் மற் ம் ாித வளர்ச்சி ஏற்பட
ேவண் ம் என்பதற்காகத்தான் உங்க ைடய இைடக்கால
வர
ெசல த்திட்டத் க்கு எங்க ைடய
ற்
தான
ஆதரைவ
நாங்கள்
வழங்கிேனாம்.
ெதாடர்ந் ம்
பழிவாங்குகின்ற
படலங்கைள
நி த்திக்ெகாள் ங்கள்!
குற்றஞ்
ெசய்தவர்கள்
தண் க்கப்படட் ம்!
அ
அைனவரா ம் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட ேவண் யேத! ஆனால்,
தவறான பிரசாரங்கைள நி த்த ேவண் ம்.
கிட்டத்தட்ட
10
வ டங்களாக
நான்
அரசுடன்
ேசர்ந்தி ந்
வடக்கு, கிழக்கு உட்பட, நாட் ேல நிரந்தர
அைமதிைய ஏற்ப த் வதற்கு ஒத் ைழத்தி க்கிேறன். இந்த
நாட் ல் சமாதானத் க்காக
க்கிய பங்ெக த்தவன் என்ற
வைகயில் எதிர்காலத்தி ம் இந்த அரசுடன் ேசர்ந்
நான்
சமாதானத் க்காக பா ப ேவன்; ஒத் ைழப் வழங்குேவன்
என்பைத
ஆணித்தரமாகக்
கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.
லம்ெபயர்ந் வாழ்கின்ற தமிழ் மக்க ம் தற்ெபா
இந்த
நாட் க்கு வந் சுதந்திரமாகக் கைதக்கலாம். அங்கு ணான
தீவிரவாதப் ேபாக்குகைளக் ைகவிட் , வன் ைறகைளத்
தவிர்த்
இங்கு வந்
சமாதானப் ேபச்சுவார்த்ைதகளிேல
கலந் ெகாள்ள
ேவண் ெமன்
நான்
அவர்களிடம்
அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
எங்க ைடய
மதிப் க்குாிய
தமிழ்த்
ேதசியக்
கூட்டைமப்பின்
தைலவர்
சுதந்திரதின
ைவபத்திேல
கலந் ெகாண்
க்கிறாெரன்றால், அதற்கு யார் காரணம்
என்பைத அவர்கள் சிந்தித் ப் பார்க்கேவண் ம். வடக்கு,
கிழக்கிேல
த்தத்ைத
க்குக் ெகாண் வந்
அங்கு
நாங்கள் சமாதானத்ைத ஏற்ப த்திய காரணத்தினால்தான்
இன் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைலவர் சம்பந்தன்
அவர்கள் சுதந்திர தின விழாவிேல கலந் ெகாண்
க்கிறார்.
இ
வரேவற்கக்கூ ய விடயம். இந்தச் சுதந்திரமான
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[ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා]

அைனத்
மக்க க்கும் வழங்கப்பட்
ந்த . இைடயில்
ஏற்பட்ட குேராதங்கள், மனக்கசப் கள் காரணமாக இனங்கள்
பிாிவைடந்தன. ஆனால், இன்
மீண் ம் இன ஒற் ைம
ஏற்பட்
க்கின்ற . ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியினாிடம் நான்
ேகட் க்ெகாள்வ
என்னெவன்றால்,
வன் ைறகைளத்
தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைதத்தான். உங்க க்கு
ேவண் ய ஒத் ைழப்ைப நாங்கள் வழங்குேவாம். அந்த
வைகயில், ெதாடர்ந் ம் இந்த நல்லாட்சிைய
ன்ென க்க
ேவண் ெமன்
ேகட் ,
விைடெப கின்ேறன்.
நன்றி.
வணக்கம்.

[අ.භා. 2.27]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ගැන
අද සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයක් විපක්ෂය විසින් ඉල්ලා සිටිෙය්
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ෙම් රෙට් සිදු වුණු නිසා. ඒ
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සෑම මැතිවරණයකම ජය පරාජෙයන්
පසුව අඩු වැඩි ෙවමින් පැවතිලා තිෙබනවා. අෙප් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා අෙපන් ෙවන් ෙවලා ගිහිල්ලා ජනතාවට
කිව්ෙව්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමඟ ෛමතී පාලනයක්, යහ
පාලනයක්, අලුත් ෙවනසක්, නව ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති
කරනවා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පිළිබඳව යම් ෙවෙහසක්
දැරීම අපට ෙපෙනනවා. අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි
එය යථාර්ථවාදී ෙවනසක් විය යුතුයි.
මෙග් ආසනෙය් පචණ්ඩ කියා කරන්න පටන් ගත්ෙත් පාන්දර
ෙදකට. මෙග් ෙගදර ඉස්සරහා රතිඤ්ඤා පත්තු කරලා දමලා පහර
ෙදන්න පටන් ගත්තා. අපි උෙද් අට ෙවන ෙකොට ෙකොළඹ ආවා,
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට. ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට
අපි ඇවිල්ලා අෙප් පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් රැස්වීමට සහ අෙප් මධ්යම
කාරක සභා රැස්වීමට සහභාගි වුණා. මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට. එතුමාට මම ෙම් පචණ්ඩ කියා ගැන
කිව්වා. මෙග් ආසනෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, අම්පාර දිස්තික්කෙය්,
බදුල්ල දිස්තික්කෙය් පචණ්ඩ කියා සිදු වුණා. මහියංගණෙය්ත්
පචණ්ඩ කියා සිද්ධ වුණා. වැල්ෙගොල්ෙල් හාමුදුරුවන්ටත් ගැහුවා.
පචණ්ඩ කියාවලට ෙගොදුරු වූ අයෙග් ලැයිස්තු එකින් එක මෙග්
ළඟ තිෙබනවා. මට ලැබිලා තිෙබනවා, දඹුල්ල ආසනෙය්
ලැයිස්තුව. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමාෙග්
ෙපෞද්ගලික පශ්නයක්ද? එෙහම නම් ඒක ඔබතුමා විසඳන්න.
අපට අවශ්ය ෙවන්ෙන්, ෙම් රෙට් සිදු වූ ෙමවැනි සිදුවීම් සියල්ල
දිහා බලලා, මින් ඉදිරියට ඒවා සිදු ෙනොවන්න කටයුතු කිරීමයි. ඒ
සඳහා ෙමොකක්ද ගත යුතු කියා මාර්ගය? මම ඉදිරිපත් කරනවා,
බිබිල ආසනෙය් සිදු වූ පචණ්ඩ කියා ලැයිස්තුව; දඹුල්ල ආසනෙය්
ලැයිස්තුව; ආනමඩුව ආසනෙය් ලැයිස්තුව. යම් යම් පචණ්ඩ කියා
සම්බන්ධ විස්තර සඳහන් ලැයිස්තු මා ළඟ තිෙබනවා. මම ඒවා
ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙකොයි සැලූන් එෙක්ත් ෙකස් ෙකොට තිෙබනවා. කිසිම සැලූන්
එකක ෙකස් ෙකොට නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. ෙම් ෙවන වැරැදි
ඉදිරියට ෙනොෙවන්න ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා ගන්න කියා මාර්ගය?
සභානායකතුමාට අපි කියන්ෙන්, මැතිවරණ ෙකොමිසම, ෙපොලිස්
ෙකොමිසම ස්ථාපිත කරන්න කියලායි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක්
වාඩි ෙවන්න. මෙග් ෙවලාව ගන්න එපා. මට කථා කරන්න
තිෙබන්ෙන් විනාඩි හතයි. වාඩි ෙවන්න.
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(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා මා ගැන සඳහන් කළා; මෙගන් ඇහුවා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

නැහැ. මම ඔබතුමාෙගන් ඇහුෙව් නැහැ. අහෙගන ඉන්න
කියලා කිව්ෙව්. අහෙගන ඉන්න. අද බහුතර විපක්ෂය හැටියටයි
අපි ඉන්ෙන්.
ඒකට තමුන්නාන්ෙසේලා ජාතික ආණ්ඩුවක්
කියනවා. එෙහම නම් ජාතික වැඩ පිළිෙවළක්, ෙම් රෙට් සමස්ත
ජනතාව පිළිගන්න ෙපොදු වැඩ පිළිෙවළක් ආරම්භ කරන්න. ඒකට
අපි සහාය ෙදනවා.
හැබැයි, තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ.
අද වැඩ බිම්වලින් මිනිස්සු පළවා හැරලා තිෙබනවා. මෙග්
ආසනෙය්, බිබිල ඩිෙපෝෙව් කළමනාකාරතුමා 2011 මාර්තු 21
වැනි දා තමයි ඩිෙපෝව භාර ගත්ෙත්. එදා රුපියල් 275,000ක
ආදායමක් තමයි තිබුෙණ්. ඒක හයලක්ෂය දක්වා වැඩි කළා. බස්
45ක් පාරට දැම්මා. ඔහු ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුවක්
නැහැ. ඒ ලිපියත් මා හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
සභාගත* කරනවා.
අපි දැක්කා, පැල්වත්ත සීනි සමාගෙම්, ෙසවනගල සීනි
සමාගෙම් පශ්න. අපි ෙම් කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ.
අපි දැක්කා නීතිය අතට ගත්තු ස්වභාවයක්. අපි ඒ ගැන
කනගාටු ෙවනවා. අපි ඒ තත්ත්වය විෙශේෂෙයන්ම දැක්ෙක්
රුසියානු තානාපති කාර්යාලෙය්දී.
පන්සල් ෙවෙහර විහාර ගැන ෙබෞද්ධ කටයුතු අමාත්යාංශයක්
තිෙබනවා. පන්සල්, ෙවෙහර විහාර ගැන ෙසොයා බලන්න බුද්ධ
ශාසන ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. පන්සල් ෙවෙහර-විහාර
ආරාමවලට ඇතුළු ෙවනවා නම්, ඒකට අවසර ගන්න ඕනෑ
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලාෙගන්. ෙපොෙළොන්නරුව, අනුරාධපුර යුගෙය්
අෙප් රෙට් ෙවෙහර විහාරවල තාක්ෂණික වශෙයන් කමානුකූලව
කැළි කසළ අපහරණ කම ෙව්දයක් තිබුණා. ඒවා ෙහොඳට හදලා
තිෙබනවා. ෙබෞද්ධයන්ටවත් ඒවා ඇතුළට යන්න බැහැ. ඉතින්
ෙකොෙහොමද අන්යාගමිකෙයෝ ෙම්වා ඇතුළට යන්ෙන්. ෙම්ක
ෙලොකු පශ්නයක්. ෙම් පූර්වාදර්ශය ෙහොඳ නැහැ. ඒකයි අපි
කියන්ෙන්. අපි දැක්කා පසු ගිය කාලෙය් එවැනි යම් යම් සිදුවීම්
සිදු ෙවනවා. අපි එවැනි සිදුවීම් ඉදිරියට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්
නැහැ. ඉතින් ෙම් ෙදයින් අපට ෙපෙනනවා නීතිය අතට ගැනීමක්.
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙම් විනය කර්ම කරන්න ඕනෑ. බුදුරජාණන්
වහන්ෙසේට අෙන්පිඬු සිටාෙණෝ අසූ ෙකළක් ධනය වියදම් කරලා
තමයි ෙජ්තවනාරාම හදලා දුන්ෙන්. විනය පිටකෙය් ෙකොෙහේවත්
නැහැ පන්සල්, ෙවෙහර-විහාර සරල, චාම් විධියට හදන්න ඕනෑ
කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. විශාකාවෙග් ෙම්ල පළඳනාවත්
පන්සලට පරිත්යාග කෙළේ ඒකට. ඒ නිසා ෙම්වා ෙහොඳ නැහැ.
රුසියානු තානාපති කාර්යාලෙය් හදන වැඩබිමට බෙලන් ඇතුළු
ෙවන්න ගිහිල්ලා ජාත්යන්තර සබඳතාවලට හානි වන විධියට
කටයුතු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. තානාපති කාර්යාලයක භූමියක්
කියන්ෙන් ඒ රෙට් භූමිය හා සමානවම සෑම රාජ්යයක්ම
සලකනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

අවසන් කරන්න, මන්තීතුමා.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

අවසාන වශෙයන් මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ, 2001
අවුරුද්ෙද් ෙපෞද්ගලිකව මට වුණ සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්. 2001
අවුරුද්ෙද් එක්තරා සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් මම පැමිණිල්ලක්
කරලා තිබියදී ඒ සම්බන්ධෙයන් මාව විත්තිය කරලා, ෙවනම
සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයකුට එය ෙයොමු කරලා, ඒ සහකාර
ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා පැමිණිල්ල විභාග කරලා, උසාවිෙය්
නඩුවක් දැම්මා. ඒ නඩුෙව් පැමිණිලිකරුවන් දිවුරුම් පකාශයක්
දීලා පිළිගත්තා, මම එතැන හිටිෙය් නැහැ කියලා. ෙපොලීසියට
කරපු මුල් පැමිණිල්ල - මුල් සටහන් - සැලැකිල්ලට ගන්ෙන්
නැතිව, විවිධ ෙචෝදනා යටෙත් උසාවියට නඩු වාර්තා කරලා, "B"
වාර්තා ෙදක, තුන ඉදිරිපත් කරලා අද නීතිය මගින් අපිව මර්දනය
කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපට ඒ කාරණය ෙහොඳට
පැහැදිලි වුණා.
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා
කිව්වා, "වැඩිය කෑ ගැහුෙවොත් passport එක තහනම් කරනවා"
කියලා. ඒ කියන්ෙන් කෑ ගහන අයෙග් තමයි passport තහනම්
කරන්ෙන්. ඒකද, යහ පාලනය කියන්ෙන්? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
විසුරුවලා, ඊළඟ මැතිවරණෙය්දී භාරකාර ආණ්ඩුවක් යටෙත්
සාධාරණ
මැතිවරණයක්
තියන්න.
ඒ
අභිෙයෝගය
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදනවා. එෙහම වුෙණොත් රෙට් පජාතන්තවාදී
මැතිවරණයක් තිබුණා කියලා ෙපන්වන්න පුළුවන්. ෙමෙතක් කල්
තිබුණු මැතිවරණවල අඩු පාඩු තිබුණා නම් ෛමතී පාලනය තුළින්
ඒ අඩු පාඩු සකස් කර ෙගන නිවැරදි ෙද් කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබනවා.
අෙප් ෙජෝන් ෙපොලිස් ඇමතිතුමාටත් අප මතක් කරනවා,
වත්තල වැෙඩ් ෙහොඳ නැති බව. ගිය ෙද් ගියා. එවැනි සිද්ධීන් යළිත්
ඇති ෙනොෙවන්න අපි වග බලා ගනිමු. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමා.
[අ.භා. 2.34]

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය් 10
වැනිදා ඉඳලා සිදු වුණු සිද්ධීන් ගණනාවක් තිෙබනවා. එක
සිද්ධියක් තමයි, ජනවාරි 10 වැනිදාම විපක්ෂ නායකවරයාත්
එක්ක පාෙද්ශීය සභාෙව් දහ ෙදෙනකු විතර කලවාන සමුපකාර
සමිතියට ගිහිල්ලා, එතැන හිටපු කට්ටියට තර්ජනය කරලා,
නිලධාරින් භය ගන්වලා, ඒෙක් තිබුණු බඩු මුට්ටු ෙපොෙළොෙව්
ගහලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ සම්බන්ධෙයන් පැමිණිල්ලක්
කළා. ඒකට ෙපොලීසියට 16 වැනිදාත් ගියා; 21 වැනිදාත් ගියා;
ඊෙය්ත් - 09 වැනිදාත් - ගියා. ෙම් වැෙඩ් තවම අවසන් ෙවලා
නැහැ. ඒ මිනිසුන්ට නිදහෙසේ සමුපකාර සමිතිෙය් වැඩ කරන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි බලාෙගන හිටියා, අඩුම ගණෙන් මාසයක්
ගිහිල්ලාවත් ෙම් කටයුත්ත ඉවර ෙවයි කියලා. මාසයක්
ගිහිල්ලාවත් ඉවර ෙවලා නැහැ. GM ඊෙය්ත් ෙපොලීසියට ගියා,
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"මට ෙමතැන වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා. අපි
කියන්ෙන් යහ පාලනය නම් මාසයකින් - දින 30කින් - පස්ෙසේවත්
ෙම් වැෙඩ් පටන් ගන්න කියලායි. දින සියයම යන්න හදන්ෙන්
ෙමෙහමද කියලා තමයි අපිට අහන්න ෙවන්ෙන්.
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම්
ගරු සභාෙව් නැහැ. එතුමා කිව්වා, "වැඩිය කථා කෙළොත් හිෙර්
දානවා; passport තහනම් කරනවා"ය කියලා. ෙම්කද
පජාතන්තවාදය? උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරයකුට
කථා කරන්න බැරි නම් ඒකද, පජාතන්තවාදය? ඒකද, මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාව පරාජයට පත් කරලා ෙම් හැදුෙව්? අපි
කියන්ෙන්
හැෙමෝටම
පජාතන්තවාදය
නම්,
එෙහම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාටවත් තර්ජනය කරන්න බැහැ කියලායි.
එතුමා අෙප් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකුට තර්ජනය කළා.
"හිෙර් දානවා, passport තහනම් කරනවා" කියලා ෙම් ජනවාරි
08 වැනිදාට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කාටවත්
කවුරුවත් කියලා නැහැ. අපි කියනවා, ෙම්වාට යම්කිසි කියා
මාර්ගයක් ගන්න කියලා. එතුමාම කිව්වා, අෙප් හිටපු ඇමති
ෙකෙනක් සමෘද්ධි නියාමක ෙකනකුව ගස් බැන්දා කියලා. දැන්
මා ෙම් කියන්න හදන්ෙන් එම සිද්ධියට ෙවනස් සිද්ධියක්. 06
වැනිදා ෙව්වැල්කඳුර වසෙම් සමෘද්ධි නියාමකට සමෘද්ධි
රැස්වීෙම්දී ගැහුවා. සමෘද්ධි රැස්වීෙම්දී ගහලා, ඒ සම්බන්ධව 06
වැනිදා පැමිණිල්ලක් කළා. අද උෙද්ත් මා ෙම් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිෙයන් ඇහුවා, "තවම කට්ටිය හැංගිලා
ඉන්නවා. අල්ලා ගන්න වුෙණ් නැහැ" කියලා කිව්වා. රාජකාරි
ෙවලාෙව්දී තමයි ෙම් සමෘද්ධි නියාමකට ගැහුෙව්, "ෙමන්න ෙම්
ලැයිස්තුවට සමෘද්ධිය ෙදන්න ඕනෑ" කියලා. "අපිට එෙහම
සමෘද්ධිය ෙදන්න විධියක් නැහැ. අලුතින් කමිටුවක් පත් කරලා
තිෙබනවා. ඒ කමිටුෙව් තීරණය අනුවයි සමෘද්ධිය ලබා ෙදන්ෙන්"
කියලා ඔහු කියා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් නම් කලවාන ෙපොලීසිෙය්
සඳහන් කර තිෙබනවා. "සමෘද්ධි මහත්තයාට ගහන්න එපා"
කියලා එතැන හිටපු ෙදෙදෙනකු ඔහුව ෙබ්රන්න ගියා. ඒ
ෙදෙදනාට පාෙර්දී ගැහුවා. අෙප් ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න හිටපු
ඇමතිතුමාත් එතුමන්ලාෙග් නම් කිව්වා. එල්.ඒ. ජගත් උපාලි
කියන ෙකනාෙග් බයිසිකලය කුඩු කළා. බයිසිකලය කුඩු කරනවා
දැකලා ඔහුෙග් අයියා - එල්. ඒ. ෙබෝධිපාල - එතැනට ආවා. ඔහු
තමයි ගෙම් හැම කටයුත්තකදීම මූලිකත්වය අරෙගන පිරිත් කියන
මනුස්සයා.
බිම දා ෙගන ඔහුට ගැහුවා. මම ඊෙය් ඒ ෙගදර ළඟට ගිහිල්ලා
ඇහුවාම කාන්තාවක් කිව්වා, "සර්, කාන්තාවක් ෙවලා මටත්
රණ්ඩුව ෙබ්රන්න යන්න භය හිතුණා. ඒ තරමට ගැහුවා" කියලා.
ඉල ඇට ෙදකක් කැෙඩනකල් ගහලා. ඉල ඇට ෙදකක් කැඩිලා,
දවස් තුනක් රත්නපුර මහ ෙරෝහෙල් හිටියා. එෙහන් ටිකට් කපා
ෙගන ගිහිල්ලා, අද කළුෙබෝවිල ෙරෝහලට ෙපන්වන්න එක්ක
ආවා කියලා මට කිව්වා. ඒ, සමෘද්ධි රැස්වීමට ගිහිල්ලා කරපු
වැෙඩ්. එදා සමෘද්ධි නියාමක ගස් බැන්දා, ඒක වැරදියි. අපි එදාත්
ඒක වැරදියි කිව්වා. අද සමෘද්ධි නියාමකට රැස්වීමක් තියන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ. -ෙම් ලියවිල්ල ඔහුෙග් අත්සනින් දීලා
තිෙබන්ෙන්.- එතෙකොට ඒක හරිද? ඒකත් වැරදියි. අපි කියන්ෙන්
ෙමවැනි ෙද් සිදු ෙනොෙවන විධියට කටයුතු කරන්න කියලායි. ඒවා
එෙහම ෙකරීෙගන යනවා.
අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාටත් මම ෙම් ගැන කිව්වා. දැන්
ෙම් රජෙය් නිලධාරින්ට වැඩ කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම
CTB එකට ගිහිල්ලා depot එෙක් කැෂියර් එෙක් ෙවනත්
කට්ටියක් ඉඳ ෙගන ඉන්නවා, නීත්යනුකූලව ඉන්න ඕනෑ කට්ටිය
එළිෙය්. ඒ අය එතැන ඉඳ ෙගන ඒ කටයුත්ත කරනවා. යහ
පාලනය ඇති කරන්න ඔබතුමන්ලාට ඡන්දය දීලා, තිබුණු ආණ්ඩුව
පරද්දලා ෙම් ආණ්ඩුව පත් කෙළේ ඒවා කරන්න ෙනොෙවයි. ඒකයි
අපි කියන්ෙන්. අපි වැරදි කළා නම්, වැෙඩ් හරියට කරන්න තමයි
ඔබතුමන්ලාට බලය දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි DS මහත්වරු මාරු
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කරන්න ඕනෑ නම් නීත්යනුකූලව ෙකෙනක් පත් කරලා
මාරුකරලා යවන්න. කැෂියර් එෙක් අඩු පාඩුවක් වුෙණොත් ඉන්න
අයට වග කියන්න ෙවනවා. නීත්යනුකූලව මාරු කරන්න. මාරු
කරලා ගිහිල්ලා ඕනෑ කටයුත්තක් කරන්න. අර මිනිස්සු අපට කථා
කරලා කියනවා, "පශ්නයක් වුෙණොත් වග කියන්න ෙවන්ෙන්
අපට" කියලා. CTB එෙක් ඔය වැෙඩ් ෙවන බව අපි දන්නවා.
ආණ්ඩුවක් ෙවනස් ෙවන ෙකොට ඉන්න අයට ගහලා පන්නනවා.
හැබැයි ඒ අය තියා ෙගන ඉඳ ෙගනයි දැන් ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්.
අපි ඒකයි වැරදියි කියන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා

(மாண் மிகு ஜானக வக்கும் ர)

(The Hon. Janaka Wakkumbura)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩියක කාලයක්
ෙදන්න.
අෙප් පාෙද්ශීය සභාෙව් පිමල් කුමාරතිලක කියන මන්තීතුමාට
ගැහුවා. එතුමා බයිසිකලෙයන් වැටිලා කකුලත් කැඩිලායි හිටිෙය්.
ඒ කකුලටම ගැහුවා. එතුමා දවස් තුනක් රත්නපුර මහ ෙරෝහෙල්
හිටියා.
නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභාෙව් නිශාන්ත කියලා මන්තීතුමකුෙග්
මුහුණ කඩුෙවන් කැපුවා. එතුමා රත්නපුර මහ ෙරෝහෙල් හිටියා.
ෙම්වා නතර ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම කිව්ෙව් ඒකයි. ඊෙය්ත්
සිද්ධීන් වුණා. ෙම්වා නතර කරන්න කියලා ෙපොලීසිය භාර අෙප්
ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්වා නතර කරලා යහ
පාලනය ඇති කරන්න. අපි අතුරු අය වැයටත් ඡන්දය දුන්නා, දින
සියෙය් වැඩසටහන අනුව ඒ කටයුතු කරන්න. හැබැයි මිනිසුන්
අපට කියනවා, "ඔබතුමන්ලා ගිහිල්ලා අය වැයට ඡන්දය දුන්නා,
ෙමෙහේ තවම ගහනවා" කියලා. ඒකයි අපි කියන්ෙන්, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන ඒ වැඩ පිළිෙවළ යහ
පාලනයක් ඇති කිරීම නම්, ෙම් වැෙඩ් නතර කරලා ඒක කරන්න
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය ඒ සඳහා එතුමාට සහෙයෝගය
ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකෙයෝ තමයි ෙම්
හිරිහැර සිදු කරන්ෙන්. ඒක නතර කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මම
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[பி.ப. 2.40]

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்
இச்சைபயில் காைலயி
ந் நைடெப கின்ற விவாதத்ைதப்
பார்க்கின்றெபா
மிக ம் ேவ க்ைகயாக இ க்கின்ற .
ஏெனனில்,
ேவதாளம்
ேவதம்
ஓ வைதப்ேபான்
இ க்கின்ற . இந்த நாட் ல் ேதர்தல் காலங்களில் வன் ைறக்
கலாசாரத்ைதத்
ண் யவர்கள் இன்
நியாயம் ேகட் ,
எங்க ைடய ஆட்சியில் வன் ைற நடப்பதாகக் கூ வைதப்
பார்க்கின்றெபா
சிாிப் த்தான் வ கின்ற . ஏெனனில்,
அன் இவர்கள் என்ன ெசய்தார்கள்? அன் டன் ஒப்பிட் ப்
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பார்க்கின்றெபா
, கடந்த ஜனவாி மாதம் 08ஆம் திகதிக்குப்
பிறகு பிறந்த ஆட்சியிேல அவ்வளவான வன் ைறகள்
இடம்ெபறவில்ைல.
ஒ சில
இடங்களில்
இடம்ெபற்றி க்கலாம். ஆனால், இவர்கள் காட் கின்ற
தாகாரநிைல உ வாகவில்ைல. ஊவா மாகாணத்ைத
எ த் ப்பார்த்தால்,
ப ைளயிேல
6
வன் ைறச்
சம்பவங்க ம் பண்டார வைளயிேல 15 வன் ைறச்
சம்பவங்க ம்
ெமானராகைலயில்
7
வன் ைறச்
சம்பவங்க ேம
இ வைர
ெபா
ேல
ைறப்பா
ெசய்யப்பட்
க்கின்றன.
இைவதான்
ேதர்தல்
வன் ைறகளாகக் காட்டப்பட்
க்கின்றன.
எனக்கு ன்னர் ேபசிய உ ப்பினர் விஜித னி ெசாய்சா
அவர்கள் ெவல்ெகால்ைல என்ற இடத்திேல பன்சைலயில்
இ ந்த ெபளத்த பிக்கு ஒ வர் தாக்கப்பட்டார் என்
குறிப்பிட்டார். அதற்கும் இந்தத் ேதர்த க்கும் எந்தவிதமான
சம்பந்த ம்
இல்ைல.
நாங்கள்
இதைனக்
ேகள்விப்
பட்ட டேன,
உடன யாக
ெபா ஸுக்கு
அறிவித் ,
சம்பவத்ைதக்
கண் த்த டன்
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்
ெகதிராகச் சட்ட ாீதியான நடவ க்ைக எ க்கும்ப
ம்
ேகட் க்ெகாண்ேடாம்.
எனேவ,
இவ்விதமான
வன்ெசயல்கைளத்
ண் கின்ற அரசாங்கம் இ வல்ல. இந்த
நாட் ேல நல்லாட்சியின்றி, நீதியின்றி, ேநர்ைமயின்றி
அரசியல்
ாீதியாக
மக்கள்
ெதாடர்ச்சியாகப்
பழிவாங்கப்பட்டார்கள்.
தமிழர்கள்
என்
பழிவாங்கப்பட்டார்கள்;
இஸ்லாமியர்கள்
என்
பழிவாங்கப்பட்டார்கள்;
ஐக்கிய
ேதசியக்
கட்சியினர்,
ேஜ.வி.பீ.யினர் என்
மக்கள் பல்ேவ
ேகாணங்களி ம்
பழிவாங்கப்பட்டார்கள்.
இந்த
நிைலக்கு
ற் ப் ள்ளி
ைவக்கேவண் ம் என்ப தான் இன்ைறய எங்க ைடய
ஆட்சியின் - "ைமத்திாி" கத்தின்
க்கியமான ேநாக்கமாக
இ க்கின்ற ; பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ைடய
தைலைமயிேல இ க்கின்ற இந்தப் பாரா மன்றத்தின் அைமச்சரைவயின் - க்கியமான ேநாக்கமாக இ க்கின்ற .
எனேவ,
நாங்கள்
இந்த
நாட் ேல
உண்ைமயான
ஜனநாயகத்ைத
உ வாக்கேவண் ம்
என்
ஆைசப்
ப கின்ேறாம். கடந்த மாதம் 09ஆம் திகதி வி யற்காைல ஒ
மணிக்கு நடந்த ேபச்சுவார்த்ைதயின் லம் ஒ
மாற்றம்
ஏற்பட்
ந்தால், அன்
இந்த நாட் ேல வன் ைறகள்
ஏற்பட்
க்கும்.
இந்த
நாட்ைட
இரா வ
மயமாக்குவதற்கான
சதித்திட்டங்கள்
நிைறேவற்றப்
பட்
ந்தால், நாட் ேல ஜனநாயகம் இல்லா ேபாயி க்கும்.
அன் தான் உண்ைமயான வன்ெசயல் ஆரம்பித்தி க்கும்.
ஆனால்,
நாங்கள்
அதி
ந்
ெதய்வாதீனமாகத்
தப்பித்ேதாம். இன்
இந்த நாட் மக்க ைடய
கத்திேல
மகிழ்ச்சி காணப்ப கின்ற .
சுதந்திரக்
கட்சியினர்
ேதர்தல்
காலத்தில்
என்ன
ெசய்தார்கள்? இவர்கள் மக்களின் வாக்களிக்கும் உாிைமையத்
தட் ப்பறித்தார்கள்.

'கு 'க்காரர்கைள ம்
கள்ள
வழியிேல
பணம்
சம்பாதித்தவர்கைள ம் ைவத் க்ெகாண்
என் ைடய
ெதாகுதியிேல
4,000
அைடயாள
அட்ைடகைளப்
பறித்தார்கள்.
அந்தத்
ெதாகுதியில்
மாத்திரம்
இ பத்ேதழாயிரம் 'அயன்' ெபட் கைளக் ெகா த்தார்கள்.

මෙග් ආසනයට විතරක් 27,000ක් iron boxes දුන්නා. ෙමෙහම
ඡන්ද ලබා ගත් පිරිස, ඡන්ද දායකයන්ෙග් ඡන්ද උදුරා ගත් පිරිස
අද ඇවිල්ලා "එෙහම වුණා, ෙමෙහම වුණා" කියලා නිකම් කෑ
ගහනවා. ෙම් විධියට කථා කරන්න ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙමොන
අයිතිවාසිකමක් තිෙබනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.
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ஆனால், இன் மக்கள் மகிழ்ச்சிேயா இ க்கின்றார்கள்.
ன்ைனய ஜனாதிபதித் ேதர்த ன் பின்னர் ஐக்கிய ேதசியக்
கட்சியின் ெதாழிற்சங்கமான "ஜாதிக ேசவக சங்கமய"ைவச்
சார்ந்த எவ ம் ப ைள CTB
ப்ேபா க்குச் ெசல்ல
யவில்ைல. அந்த ேநரத்தில் ெமானராகைலயி
ந்
விரட்டப்பட்டவர்கள்
இன் ம்
ேவைலயில்லா
இ க்கின்றார்கள். CTB එෙක් වැඩ කරපු අයට පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව එක ඩිෙපෝ එකකටවත් යන්න දුන්ෙන් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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மஹிந்த
ராஜபக்ஷ
அவர்கள்,
ேதர்தல்
ந்த டன்
ெதற்குக்குச் ெசன்
தன
கிராமத்திேல என்ன கூறினார்?
"ெதன்பகுதி மக்கள் எனக்கு வாக்களித்தி க்கின்றார்கள்.
நான்தான் ெதன்பகுதி மக்க ைடய தைலவன். ஆனால்,
வடக்கு, கிழக்குத் தமிழ் மக்க ைடய வாக்குகளால்தான்
ைமத்திாி ஜனாதிபதியாக வந்தி க்கின்றார்" என் கூறினார்.
எனேவ, ேதர்தல் வைர ம் நண்பனாக, உறவினனாக,
ேதாழனாக,
பா காவலனாகத்
ெதாிந்த
தமிழர்க ம்
இஸ்லாமியர்க ம் ேதர்தல்
ந்த டன் இனவாத ாீதியில்
பிாிக்கப்பட்டார்கள். இத டாக மீண் ம் இந்த நாட் ல் ஓர்
இனப் சைலேய இவர்கள் உ வாக்க ைனந்தார்கள்.

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

අනතුරුව ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන්
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன
ரவர்தன அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. ERIC PRASANNA WEERAWARDHANA
left the Chair and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
took the Chair.

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

அந்த
ேநரத்தில்
குறிப்பிட்ட
ஊழியர்கள்
ஒ
ேவைலத்தலத் க்கும்
ெசல்ல
யவில்ைல.
ப ைள,
ெமானராகைல,
பண்டாரவைள
என்
அைனத்
இடங்களி
ந் ம் அவர்கள் விரட்டப்பட்டார்கள். ஆனால்,
இன்
நாம் இவர்களின் ஆதரவாளர்கைள அவ்வா
நடத்தவில்ைல. அங்கு அவர்கள் அைனவ ம் ெசல்வதற்கு
அ மதிையக் ெகா த்தி க்கின்ேறாம். யா ம் அைதத் தட் ப்
பறிக்கவில்ைல.
இன்
'பாஸ்ேபாட்' பற்றிக்
கூறப்பட்ட .
தவ
ெசய்தவர்கள் சட்டத்தின் ன்னால் ெகாண் வரப்ப வார்கள்
என்பைதத்தான் ரஞ்ஜன் ராமநாயக்க அவர்கள் குறிப்பிட்டார்.
எனேவ, இ அவர்க ைடய உாிைமகைளப் பறிப்பதற்காக
அல்ல. அ ேபால், இன்
பள்ளிவாசல்க க்குள், ெபளத்த
விகாைரக க்குள்
ெசல்லக்கூடாதவர்கள்
எல்லாம்
பலாத்காரமாகச் ெசன்றார்கள் என்
கூறினார்கள். அன்
தம் ள்ளயிேல காளி ேகாயில் உைடக்கப்பட்டெபா
ம்
பள்ளிவாசல்
உைடக்கப்பட்டெபா
ம்
இவர்கள்
எங்கி ந்தார்கள்? அன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள் வணக்க
ஸ்தலங்க க்குள் பலாத்காரமாகப் குந்
மதவழிபாட்ைடத்
த த்தெபா
இன்
தர்மம் ேபசுகின்றவர்கள், நியாயம்
ேபசுகின்றவர்கள் எங்ேக இ ந்தார்கள்? அன்
இவர்கள்
கண்ைண
க்ெகாண்
இ ந்தார்களா? ெசவிடர்களாக
இ ந்தார்களா? அன்ைறய வன்ெசயல்கள்
வைத ம் அந்த
அரசாங்கம் கண் க்காத நிைலேய இ ந்த . ஆனால், இன்
அந்த நிைல இல்ைல. அதனால்தான் சிங்களவர்கள், தமிழர்கள்,
இஸ்லாமியர்கள்,
ெபளத்தர்கள்,
கிறிஸ்தவர்கள்
என்ற
ேபதமற்ற
ைறயிேல
அைனவ ம்
இந்த
நாட் க்கு
ைமத்திாியின் ஆட்சிையக் ெகாண் வந்தி க்கின்றார்கள்.
"நான் தமிழ் மக்கள
தைலவன், நான் தமிழ் மக்கள
ேதாழன், நான் தமிழ் மக்கள
பா காவலன், நான்
உங்க ைடய
உறவினன்"
என்ெறல்லாம்
அன்
வாய்கூசாமல் வடக்கி ம் கிழக்கி ம் மைலயகத்தி ம்
தமிழிேல சத்தம்ேபாட் க் கத்திய
ன்னாள் ஜனாதிபதி

த்தம்
ந்த என்றார்கள். த்தம்
ந் விட்ட தான்.
ஆனால்,
என்ன
காரணத் க்காக
த்தம்
உ வாக்கப்பட்டேதா, என்ன காரணத் க்காகத் தமிழ் மக்கள்
ஆ தங்கைள ஏந்தினார்கேளா, அதற்கான பாிகாரத்ைதக்
கடந்த பத்தாண் களில் இவர்கள் ெசய்யவில்ைல. அ
வன் ைறயில்ைலயா? அ
ஓர் இனத்ைத அழிக்கின்ற
ெசயலாக உங்க க்குத் ெதன்படவில்ைலயா? எனேவ, தமிழ்
மக்க க்கு இன்
வி தைல கிைடத்ததாகக் கூறினா ம்
ைமயான
வி தைல
இன்ன ம்
கிைடக்கவில்ைல
என்ப தான் உண்ைம.
சிைறயிேல வா கின்ற எங்க ைடய தமிழ் இைளஞர்கள்
வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ம். இன் ெகளரவ உ ப்பினர்
ரளிதரன்
அவர்கள்
கூறினார்,
தாங்கள்
அரசுடன்
இைணந்ததனால்தான் சமாதானம் பிறந்த என் . அதனால்
சமாதானத் க்கான
அத்திவாரம்
இடப்பட்
க்கலாம்!
ஆனால், ெதாடர்ந் ம் சிைறயிேல வா கின்ற இைளஞர்கள்
வி விக்கப்பட ேவண் ம். இன்ன ம் ெசாந்த இடங்க க்குச்
ெசல்ல
யா
அகதி
காம்களிேல இ க்கின்றவர்
க ைடய வாழ்விேல மாற்றம் ெகாண் வரப்பட ேவண் ம்.
இன்
சுமார் ஓர் இலட்சம் தமிழ் மக்கள் தமிழ்நாட்
ள்ள
107 காம்களிேல அைடபட்
க்கின்றார்கள்.
இ வைர அவர்க க்குத் ேதைவயானவற்ைற இந்திய
அரசாங்கம் ெசய் ெகாண்
க்கின்ற . அவர்கள் மீண் ம்
இந்த நாட் க்கு அைழத் வரப்பட ேவண் ம். மீண் ம்
அவர்கைளக் ெகளரவமான
ைறயில் வாழைவப்பதற்கான
வழி ைறகள்
ெசய்யப்படேவண் ம்.
இைவெயல்லாம்
ெசய்யப்ப கின்றேபா தான் இந்த இனத் க்கு, இந்தச்
ச கத் க்குக் கிைடக்கவி க்கின்ற வி தைல உ வாக
ம்.
இந்த வன் ைறகள் ேதர்த க்குப் பிறகு மாத்திரம்
நடந்தைவயல்ல. எம
மக்க ைடய வாக்குகைளப் பணம்
ெகா த் ப்
பறித்தார்கள்.
அைடயாள
அட்ைடகைளப்
பறித்தார்கள். ேதர்தல் காலங்களிேல எைதெயல்லாம் ெசய்யக்
கூடாேதா, அைதெயல்லாம் ெசய்தார்கள். இைவெயல்லாம்
வன் ைறயில்ைலயா?
இதற்கு
வன் ைறெயன்
ெபயாில்ைலயா? சற் ச் சிந்தித் ப் பா ங்கள்! உயர்கல்வி
அைமச்சர் என் ைடய ெதாகுதிக்கு வந் , එක්ෙකෝ ෙහොඳින්

දිනනවා, නැතිනම් නරකින් දිනනවා කිව්වා. පසු ගිය කාලෙය්
හිටපු උසස් අධ්යාපන ඇමතිතුමා මෙග් ආසනයට ඇවිල්ලා
එෙහමයි කථා කෙළේ. கல்வி ேபாதிக்கேவண் யவர்கள்

எங்க ைடய வாக்காளர்க க்குக் கற் க்ெகா த்த பாடம்
இ .
அேதேபான்
ெபா ட்கைள ம்
இன்ேனாரன்னவற்ைற ம் ெகா த்
எங்கள் மக்க ைடய
வாக்குகைள இரேவா ரவாகக் களவா னார்கள். அரச
ஊழியர்கைள ம் ச ர்த்தி ஊழியர்கைள ம் அரசிய ல்
ஈ படைவத்தார்கள். வாக்களிக்காவிட்டால் ச ர்த்தி இல்லா
ேபாய்வி ம்
என்
ஏைழகைளப்
பய
த்தினார்கள்.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]

கூட்டங்க க்குச்
ெசல்லாவிட்டால்
ச ர்த்தி
ெகா க்க
மாட்ேடாம் என்
பய
த்தினார்கள். இ
வன் ைற
இல்ைலயா? இதற்குப் ெபயர் என்ன? இ
ஜனநாயக
விேராதச்ெசயல் இல்ைலயா? யார் எைதக் ெகா த்தா ம்
இவ்வாெறல்லாம்
ெசய்தவர்க க்கு
எதிராக
மக்கள்
தீர்மானித்தார்கள், ஆட்சிமாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண்
ெமன் .
இந்த நாட் ேல சிங்களவர்க ம் தமிழர்க ம்
இஸ்லாமியர்க ம் இைணந்த ஓர் ஆட்சிைய ஏற்ப த்த
வி ம்பினார்கள். அைனத் எதிர்க்கட்சிக ம் ஒன்றிைணந்
உண்ைமயான
ஜனநாயகத்ைத
உ வாக்குவதற்கு
அர்ப்பணிப் டன்
ெசயற்பட்டன.
அ
இன்
உ வாகியி க்கின்ற . அந்த உ வாக்கத்தி டாக இன்
நாங்கள்
ன்ேனற்பாடான பல நடவ க்ைககைள எ க்க
இ க்கின்ேறாம்.
இ வைர கிட்டத்தட்ட 200 ஆண் களாக இந்த நாட்
மண் க்கு உைழத்த, அந்நியச்ெசலாவணிையப் ெபற் க்
ெகா த்த இந்திய வம்சாவளித் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள்
ெசாந்த
டற்றவர்களாக, ெசாந்தக் காணியற்றவர்களாக
இ ந்தார்கள்.
அவர்க க்கு
இந்த
நல்லாட்சியின்கீழ்
ெசாந்தக்காணிக்கான
உாிைம கிைடக்க
இ க்கின்ற .
இ வைர அவர்க க்கு இந்த உாிைமகைள ம த்தைமயான ,
ஒ
ச கத் க்கு
எதிரான
வன்ெசயல்
இல்ைலயா?
அவர்க க்ெகனச் ெசாந்த
கவாிையக் ெகா க்காத
ஒ
ச கத் க்கு எதிரான வன்ெசயல் இல்ைலயா? நீங்கள் என்ன
ெசய்தீர்கள்? எனேவ, வன் ைற என்ப ேதர்தல் காலத்திேல
தனிப்பட்ட
ாீதியான
குேராதங்க க்காக
மாத்திரம்
ஏற்ப த்தப்ப வதல்ல.
இவ்வா
ெதாடர்ச்சியாக நீங்கள்
எங்க க்கு
ெசய்தி க்கின்ற
அநியாயங்கள்
ஏராளம்.
இவற் க்கான வி தைல காண, இவற் க்கான வி ைவப்
ெபற் த்தர இந்த அரசாங்கம் ைனந்தி க்கின்ற .
இந்த நாட் ல் சுதந்திரமாக வாக்களிக்கின்ற
ைறைம
இ க்கேவண் ம்.
ேதர்த ல்
வாக்களிப்ப
ஒவ்ெவா வாின ம் கட்டாய கடைமயாகும். ேநற்
நான்
என
ெதாகுதியி ள்ள ஒ
பன்சைலயில் இடம்ெபற்ற
கூட்டத்திற்குச் ெசன்றி ந்ேதன். ஊவா மாகாணத் க்குக்
ெகா ப்பதற்கான 'சிவி ' உைடகள் அந்தப் பன்சைலயில்தான்
குவிக்கப்பட்
ந்தன. எனேவ, இந்தவிதமாக அைனத்ைத ம்
ெகா த்தனர். இவ்வா பணத்ைத வழங்கியவர்கள்கூட இன்
எங்க டன் வந் ள்ளார்கள். கடந்த மாதம் 7ஆம் திகதி இர
பசைறத் ெதாகுதியிேல ேதாட்டம் ேதாட்டமாகச் ெசன் பணம்
வழங்கப்பட்ட .
ம க்
கலாசாரத் க்கு
மீண் ம்
உயிரளிக்கப்பட்ட . இ வன் ைறயில்ைலயா? எனேவ, ஒ
குறிப்பிட்ட ேநாக்கத்ைத மாத்திரம் ைவத்
வன் ைற
நைடெப வதாகக்
க த
யா .
இ வைர
கால ம்
இவர்கள்
ெசய்த
அட்டகாசங்கேளா
ஒப்பிட் ப்
பார்க்கின்றேபா
இன்
நடந்த
அதில் ஒ
சிக்குச்
சமனாகும். ஆனா ம் அவ்வாறானைவ இடம்ெப வைத
நாங்கள் வி ம்பவில்ைல.
வாக்களிக்கின்ற
உாிைம
ஒவ்ெவா வ க்கும்
இ க்கின்ற . ඡන්දය දීෙම් පජාතන්තවාදී අයිතිය සියලු ෙදනාටම

තිෙබනවා. ඒක වළක්වන්න කිසිම ෙකනකුට අයිතියක් නැහැ.

இந்த நாட் ேல நல்லாட்சி இ க்கேவண் ம். அதற்குத்
ேதைவயான
அ த்தளத்ைத
எங்க ைடய
அரசு
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .
நீங்கள்
பாகுபாடாக
நாட்ைட
நடத்தினீர்கள். பசைறத் ெதாகுதியிேல எங்க ைடய பிரேதச
சைபயில்
இ க்கின்ற
எதிர்க்கட்சி
உ ப்பினர்க க்கு
உங்க ைடய
ஆட்சியிேல
ேமாட்டார்
ைசக்கிள்

848

வழங்கினீர்கள்.
அேதேவைள,
எம
ஆ ங்கட்சி
உ ப்பினர்கள் நான்கு ேப க்கு மட் ம் ெகா த் விட் ஆ
ேப க்குக்
ெகா க்கவில்ைல.
அ
ம்
ஒ வைகயில்
வன்ெசயல் இல்ைலயா? அ ேமாசமான நிைலயில்ைலயா?
இவ்வாெறல்லாம் ெசய் விட் இன் சமத் வத்ைதப் பற்றிப்
ேபசுகின்றீர்கள்; சமாதானத்ைதப் பற்றிப் ேபசுகின்றீர்கள்.
இைதப்
பார்க்க
ேவ க்ைகயாக ம்
சிாிப்பாக ம்
இ க்கின்ற .
எனேவ, ஜனாதிபதி ைமத்திாி அவர்களின ம் பிரதம
அைமச்சர் ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்களின ம் கத்திேல
இந்த நாட் ல் நிச்சயமாக நல்லாட்சி மல ம்; நல்லாட்சிக்குத்
ேதைவயான அைனத்
அ த்தள வசதிக ம் அ த்தளக்
கட்டைமப் க ம்
உ வாக்கப்ப ம்.
எதிர்காலத்திேல
சுதந்திரமான ஒ ேதர்தைல நடத் வதற்கான ெசயற்பா கள்
ன்ென க்கப் ப ம். ஊடகவியலாளர்கள், அரச ஊழியர்கள்
அைனவைர ேம சமமாக மதிக்கின்ற நிைல உ வாக்கப்ப ம்.
அதற்கான ெசயற்றிட்டங்கள் உ வாக்கப்பட்
க்கின்றன.
எனேவ, நாங்கள் ஒ
திய அரசியல் கலாசாரத்ைத ேநாக்கிப்
ேபாய்க்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
இந்தப்
திய அரசியல்
கலாசாரம்
உலகம்
வதற்கும் ஓர் எ த் க்காட்டாக
அைமய ேவண் ம்.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
உங்க

க்கு இன்

ம் ஒ

நிமிடம்தான் இ க்கிற .

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)
நன்றி.
இலங்ைகயி
ந் தமிழ்நாட் க்குச் ெசன்ற உ ப்பினர்
எவ ம் க ப் க் ெகா க்கு
கம்ெகா க்காமல் இ வைர
தி ம்பியதில்ைல.
அவ்வாறில்லாமல்
தல் ைறயாக
அவர்கள் அைனவர ம்
ைமயான வரேவற்ேபா
அந்த
நாட் க்குச் ெசல்லக்கூ ய வாய்ப் எனக்கு அண்ைமயிேல
கிைடத்த .
அவர்க ைடய
தைலவர்கைள ம்
சந்திக்கக்கூ யதாக இ ந்த . அவர்கள் எங்க ைடய திய
நிைலப்பாட்ைட
ைமயாக ஏற் க்ெகாண்
க்கிறார்கள்.
இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார வளத்திற்கு ஒத் ைழப்
வழங்குவதற்காக, அங்குள்ள வசதி பைடத்த பலர் இங்கு
தலீ
ெசய்ய வி ப்பம் ெதாிவித்தி க்கிறார்கள். அங்கு
அகதிகளாக இ க்கின்ற பலர் மீண் ம் நாட் க்கு வ வதற்கு
ைனந் ெகாண்
க்கிறார்கள். எனேவ, இவ்விதமான ஒ
நல்ல சூழல் உ வாகியி க்கின்ற . இந்தச் சூழ்நிைலயில் ஒ
சில பிரச்சிைனக க்கு கங்ெகா த் த்தான் ஆகேவண் ம்.
ஏெனனில்,
நீங்கள்
கற் க்ெகா த்தைத
உடன யாக
அைனத்
மக்க ம்
மறந் விடமாட்டார்கள்.
அந்த
ேவதைனயிேல
த்தவர்கள்
சில
இடங்களிேல
வன் ைறகளில் ஈ பட்
க்கலாம்.
ஆனால், நீங்கள்
கூ கின்ற அள க்கு அைவ தாகாரமான விடயங்களல்ல.
எனேவ, ெசாந்தப் பிரச்சிைனகளால் நடந்தவற்ைறெயல்லாம்
இந்தத் ேதர்தல் வன் ைற என்ற ெபட் க்குள்ேள ேபாட்
தாகாரமாகக்
காட் வைதவிட,
நடந்தைத
மறந்
எதிர்காலத்திேல சக்திமிக்க ஓர் அரைச உ வாக்குவதற்காக,
இந்த நாட்
மக்க க்கு உண்ைமயான சுதந்திரத்ைத ம்
ேபச்சுாிைமைய ம்
ெபற் க்ெகா க்க,
எங்கேளா
கரம்ேகார்த் ச் ெசயற்ப மா உங்க க்கு அைழப் வி த் ,
வாய்ப் க்கு நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.
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ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ඉතිහාසෙය්
හැමදාමත්
මැතිවරණයක් අවසන් වුණාට පසුව පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, පළාත්
සභාෙව්ත්, ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය සභාවලත්, රෙට් ජනතාව තුළත්
කථා බහට ලක් ෙවනවා. ෙම්ක වැරදි සංස්කෘතියක්. ෙම්
සංස්කෘතිය වහාම නතර කළ යුතුයි. ඒ ගැන විවාදයක් නැහැ.
ෙකොයි පැත්ෙතන් සිදු වුණත්, මැතිවරණයක් අවසන් වනෙකොට
ජයගහණය කරපු පාර්ශ්වය පරාද වුණු පාර්ශ්වයට තඩි බාන එක,
එෙහම නැත්නම් ඔවුන්ෙගන් පළි ගන්න නිවාස ඇතුළු ඔවුන්ෙග්
ෙද්ෙපොළ විනාශ කරන එක, ඒ වාෙග්ම රැකියා ස්ථානවල ෙසේවය
කරන්න ෙදන්ෙන් නැතිව දිගින් දිගටම පළි ගන්න එක වැරැදියි.
ෙම් නරක සංස්කෘතිය, වැරදි සංස්කෘතිය අපි වහාම නතර කළ
යුතුයි. ඒ සංස්කෘතිය ඇති කරන්න නම් යහ පාලනය ඇති කිරීෙම්
කියාවලිය සාර්ථක කර ගැනීෙම් දිසාවට රෙට් නායකත්වය විසින්
ෙම් රෙට් ජනතාව රැෙගන යා යුතුව තිෙබනවා.
ඇත්තටම ගත්ෙතොත් ෙම් ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව ඇති
වුණු සිදුවීම් ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධියට අපි ඉතාම පැහැදිලිව
තරෙය් ෙහළා දකිනවා. ඒ සිදුවීම්වලට අදාළ ෙකොටස්වලට
විරුද්ධව නීතිමය කියා මාර්ග වහාම ගත යුතුයි කියන
ස්ථාවරෙය්ත් අපි ඉන්නවා. එවැනි නීතිමය පියවර ගැනීෙමන්
තමයි ඒවා වළක්වා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි 08
වැනිදායින් පසුව ඇති වුණු සිදුවීම් අහඹු සිදුවීම් ෙනොෙවයි. ඒවා
හිටපු ගමන් ඇති වුණු සිදුවීම් ෙනොෙවයි. ඒවා ඇති වන්නට
බලපාන ලද ඉතිහාසමය විෂය මූල තත්ත්වයක් තිබුණා. අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඇති කරපු ඒ වැරදි ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතිෙය් පතිඵලයක් විධියට තමයි ෙම් පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා නෂ්ටාවෙශේෂ විධියට තවමත් සිදු ෙවමින්
තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසෙය් කවරදාකවත් ෙනොවූ ආකාරයට රාජ්ය
බලය, මැර බලය, මූල්ය බලය, මාධ්ය බලය වැඩිෙයන්ම භාවිත
වුණු මැතිවරණය තමයි පසු ගියදා පැවැති ජනාධිපතිවරණය.
ජනාධිපතිවරයකු තමන්ෙග් විධායක බලතල අෙත් තියාෙගන
පවත්වපු මැතිවරණයක්. ඒ විධායක බලය අෙත් තියාෙගන රාජ්ය
බලය, මැර බලය, මාධ්ය බලය, මූල්ය බලය සියල්ල ෙයොදා
ගත්තත් ජන බලයට පරාද ෙවන්න සිදු වුණා. ඒ මැර බලය, රාජ්ය
බලය පරදවන්න ෙම් රෙට් ජනතාව සමත් වුණා. ඇත්තටම
ගත්ෙතොත්, ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් වැඩිෙයන්ම මූල්ය සහ රාජ්ය
බලය ෙයොදාෙගන පවත්වපු මැතිවරණය විධියට එම මැතිවරණය
විෙශේෂ සිදු වීමක් වනවා; විෙශේෂ මැතිවරණයක් වනවා.
ෙමම මැතිවරණෙය් දී වාෙග්ම තත්ත්වයක් මතු වුණු මීට
කලින් පැවැති 2010 ජනාධිපතිවරණය ගැනත් අපට මතකයි.
2010 ජනාධිපතිවරණෙය් දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පතිවාදී
අෙප්ක්ෂකයා වුෙණ්
ෙපොදු අෙප්ක්ෂක සරත් ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමායි. එදාත් මැතිවරණෙයන් පසුව රාජපක්ෂ මහත්මයලා
කෙළේ ෙමොකක්ද? ඒ ඉතිහාසය මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ
ඉතිහාසය අමතක කරලා 2015 ජනවාරි 08 වැනිදා පැවැති
මැතිවරණය ගැන කථා කරන්න බැහැ. එදා මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා ජයගහණය කරපු ගමන්ම කෙළේ, තමන්ෙග් පතිවාදී
අෙප්ක්ෂකයා වුණු, කිසිදු ෙචෝදනාවක් නැතිව හිටපු සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මහතාට අභූත ෙචෝදනා - ෙබොරු ෙචෝදනා - නඟලා,
යුද අධිකරණයට ෙගන ගිහිල්ලා, ෙදන්න පුළුවන් වධ හිංසා
සියල්ල දීලා, අන්තිමට සිරගත කළ එකයි. ඒක තමයි අෙප් රෙට්
ඉතිහාසෙය් ජනාධිපතිවරයකු කරපු ඉතාම නරක, තුච්ඡ,
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තමයි
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව මහින්ද රාජපක්ෂ තමන්ෙග් ෙදවන
ධුර කාලය පටන් ගත්ෙත්. එතැනින් එහාට තමන්ෙග්
පතිවාදින්ෙගන් දිගින් දිගටම පළි ගන්නට පටන් ගත්තා. එහි
දිගුවක් තමයි අද ෙම් යන්ෙන්.
එම ජනාධිපතිවරණෙය් දී ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා විධියට තරග
කළ සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහතාට, විධායක කමය අෙහෝසි කිරීම
සඳහා මැදිහත් වුණු සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂ, සියලු සිවිල්
සංවිධානවලට පන්න පන්නා පහර දුන්නා. ඔහුට සහෙයෝගය දීපු
මාධ්යෙව්දින්ට, ඔහුට සහෙයෝගය දීපු හමුදාෙව් හිටපු නිලධාරින්ට,
විශාම ගිය නිලධාරින්ට ෙගවල්වල ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
ඇති වුෙණ් නැහැ. ඔවුන්ට රට යන්න සිදු වුණා. ඒ රට පැනපු
මාධ්යෙව්දින් තවමත් ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. එදා ඒ පළි ගැනීම
පටන් ගත්ෙත් රාජපක්ෂ පාලනෙයනුයි. එතැනින් එහාට ෙම්
විධායක බලය තවත් ශක්තිමත් කරෙගන, දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සම්මත කරෙගන, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරුන්වත් තමන්ට ඕනෑ විධියට හසුරවමින්, කැබිනට්
මණ්ඩලයත් තමන්ට ඕනෑ විධියට තනි පුද්ගලයකුෙග් අභිමතයට
හසුරවා ගනිමින් තමයි පසු ගිය කාලෙය් ෙද්ශපාලනය කෙළේ;
ආණ්ඩු කෙළේ.
ඒ ආකාරයට මැර බලය, රාජ්ය බලය යන සියල්ල ෙයොදවා
ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ දීලාත්, අවසානෙය් දී ඔහුට පරාජය
වන්න සිදු වුණා. නියමිත කාලයට අවුරුදු ෙදකකට කලින් ෙගදර
යන්න සිදු වුණා. ඔහුට ෙගදර යන්න සිදු වුණාට පසුව අලුත්
තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ඒ අලුත් තත්ත්වය තුළ ඇති වූ සිදුවීම්
පිළිබඳව අද අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී කථා කරනවා.
මැතිවරණයකින් පසුව පතිවාදීන්ට, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් අයට පහර
ෙදන එක, ඒ අයෙගන් පළි ගන්න එක වැරැදි ෙදයක් බව ඉතා
පැහැදිලියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැතිවරණෙයන් පසුව
අලුත් සම්පදායක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. දැන් විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ඉන්න සමහර අයට, ඒ කියන්ෙන් කලින් පැවැති ආණ්ඩුෙව්
අමාත්ය ධුර දරපු අයට වරදාන, වරපසාද විධියට වාහන ෙදක
ගණෙන් ෙදනවා. එක පැත්තකින් ගහනවා කියලා කෑ ගහනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් වාහන ෙදකක් ෙදනවා, ඒ ගැන නම්
සද්දයක්වත් නැහැ.
ව්යවස්ථාව සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් සහෙයෝගය
ලබා ගන්න නම් එතුමන්ලාට යම් යම් වරපසාද ටිකක් ෙදන්න
ෙවනවා කියලා ජනාධිපතිතුමා කියනවා මා අහෙගන සිටියා.
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් වරපසාද ලබාෙගන සහෙයෝගය
ෙදන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. ෙම් වැරදි, ඒකාධිපති, පජාතන්ත
විෙරෝධී කමය අෙහෝසි කරන්න ෙන් අපට ඕනෑ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. තමන්ට ලැෙබන වාහන ෙදකයි, ඒකට ලැෙබන
ඉන්ධන ටිකයි සඳහා ඡන්දය පාවිච්චි කරන සංස්කෘතියක් නම්
ඕනෑ නැහැ. ඒ නිසා මැතිවරණෙයන් පසුව විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
අයට පහර ෙදන එකත් වැරැදියි; මැතිවරණෙයන් පසුව විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් අයෙග් සහාය ලබා ගන්න වාහන ෙදක බැගින් ෙදන
එකත් වැරදියි. එෙහම තුටු පඬුරු දීලා, ඔවුන්ව සන්ෙතෝෂ කරලා
සහෙයෝගය ලබා ගන්න එකත් වැරදියි. ෙම් ෙදකම වැරදියි.
පළිගන්න පහර ෙදන එක, ෙසේවකයන් මාරු කරන එක, ෙසේවා
ස්ථානවලට එන්න ෙනොෙදන එක, නිවාසවලට අලාභහානි කරන
එක වැරැදියි. ඒ වාෙග්ම, මන්තීවරුන්ට සහ හිටපු ඇමතිවරුන්ට
වාහන ෙදක බැගින් ෙදන්න චකෙල්ඛ නිකුත් කරන එකත්
වැරැදියි. ෙමොකද, මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙද්ශපාලනය තමන්ට
ඕනෑ විධියට නම්මා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන උපකමයක් ෙම්
ෙදෙක්ම තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙදකම ගැන අපි කථා කළ
යුතුව තිෙබනවා.
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[ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් මැතිවරණෙය්දී
කවදාවත් නැති විධියට රාජ්ය ෙසේවය අවභාවිතාෙව් ෙයෙදව්වා.
සාමාන්යෙයන් අපි දන්නවා, ආයතන සංගහෙය් ඉතා පැහැදිලිව
තිෙබනවා, මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධාරින්ට ෙද්ශපාලන
කටයුතුවලට සෘජුව මැදිහත් ෙවන්න බැහැ, ෙද්ශපාලන රැස්වීම්
ආමන්තණය කරන්න බැහැ, ෙද්ශපාලනයට සෘජුව සම්බන්ධ
ෙවන කිසිදු වැඩ කටයුත්තකට සහභාගි ෙවන්න බැහැ කියලා.
ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට ෙම් නීතිය කැඩුෙව් කවුද? මහින්ද
රාජපක්ෂෙග් මල්ලි. නීතිය පැත්තකට දමලා හමුදාෙව් බලය
තමන්ෙග් ෙපෞද්ගලික අභිමතය විධියට පාවිච්චි කෙළේ ෙගෝඨාභය
රාජපක්ෂ, හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා. අමු අමුෙව් නීති
උල්ලංඝනය කරමින් උදය ගම්මන්පිලෙග් මැතිවරණ ෙව්දිකාවට
නැග්ගා. ඊට පස්ෙසේ ෙබ්රුවල නගරාධිපතිෙග් මැතිවරණ
ෙව්දිකාවට නැග්ගා. ෙකොට්ටාවට ඇවිල්ලා මැතිවරණ ෙව්දිකාවල
නැඟලා කථා පැවැත්වුවා. ඊට පස්ෙසේ සෑම තැනකම ගිහින්
ෙද්ශපාලන රැස්වීම් ආමන්තණය කළා. රාජ්ය ෙසේවයට අනුයුක්ත
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරෙයක් විධියට ආයතන සංගහෙය් නීතිය අමු
අමුෙව් කැඩුවා. මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයාට කරන්න පුළුවන්
වුෙණ් ෙමොකක්ද? වහාම ඒක නතර කරන්න කියලා මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්තුමා ජනාධිපති ෙල්කම්ට ලිපියක් දැම්මා. කාටද ෙම්
ලිපි එවන්ෙන්? ලලිත් වීරතුංග මහත්මයාට. ලලිත් වීරතුංග
මහත්මයාට ලිපියක් යවලා ෙගෝඨාභය නවත්වන්න පුළුවන්ද?
නැවැත්වුෙව් නැහැ. එදා රාජ්ය ෙසේවයට ඒ වැරැදි පූර්වාදර්ශය
දුන්ෙන් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ. ඔහු ආයතන සංගහය ගැන දන්ෙන්
නැහැ ෙන්. හමුදාෙව් හිටිය නිලධාරිෙයක් රාජ්ය පරිපාලනය ගැන
දන්නවා ද? ආයතන සංගහය, රාජ්ය පරිපාලනය පිළිබඳව අබමල්
ෙර්ණුවක් තරම් ෙනොදන්නා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, සමස්ත රාජ්ය
ෙසේවයටම වැරැදි පූර්වාදර්ශයක් දුන්නා; රාජ්ය ෙසේවකයන්ට,
මාණ්ඩලික ෙශේණිෙය් නිලධාරින්ට ෙද්ශපාලනය කරන්න බැහැ
කියන නීතිය කැඩුවා. එතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. එෙහම කරන
ගමන් ඔහු අෙනක් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත
තමන්ෙග් මැතිවරණ කටයුතුවලට උදව් කරන්න, උපකාර
කරන්න කියලා බල කළා. ඒ නිසා ලංකාෙව් සෑම තැනම රාජ්ය
ෙසේවකයන් පිරිසක් කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන්, බයට ෙහෝ
ෙවනත් ෙමොන යම් ෙහේතුවක් නිසා ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට
සම්බන්ධ වුණා.
මැතිවරණ ව්යාපාරය සඳහා -canvassing සඳහා- සමහර
ආයතනවලින් බස් පිටින් ෙසේවකෙයෝ අරෙගන ගියා. වාහනවලින්
අරෙගන ගියා. ඒ අයට රාජකාරි නිවාඩු ලබා දීලා, රාජකාරි නිවාඩු
විධියට ෙපොත්වල සටහන් කරලා ඔවුන්ව විවිධ පෙද්ශවල
මැතිවරණ කටයුතුවල ෙයෙදව්වා. මහින්ද රාජපක්ෂ පාලනය
තමයි ෙම් වැරදි සංස්කෘතිය පටන් ගත්ෙත්. පසු ගිය පාලන
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් නැති ආකාරයට රාජ්ය ෙසේවකයන් ඍජුවම
ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට මැදිහත් කළා. ඒ වැරදි සංස්කෘතිය අපි
ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අපි යහ පාලනය දිසාවට ගමන් කරනවා
නම් ෙම් රටට ෙපන්වපු ඒ වැරදි ආදර්ශයන් නතර කරන්න අලුත්
ආරම්භයක් ලබා දිය යුතු ෙවනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නීතිය හා සාමය රකින්න ෙපොලීසිය යම්
උත්සාහයක් දැරුවා. අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, නීතිය හා සාමය
රකින්න ෙපොලිස්පතිතුමා තමන්ෙග් පැත්ෙතන් අපක්ෂපාතීව
උපරිම වශෙයන් උත්සාහ කිරීම ගැන. අවම වශෙයන් මැතිවරණය
සාධාරණව පවත්වන්න ෙපොලීසිය පැත්ෙතන් මැදිහත් වීමක්
කරන්න උත්සාහ කළා. ෙමොකක්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා කෙළේ?
අපට මතකයි කටුනායක ෙසේවක අරගලය ෙවලාෙව්, සාධාරණ
සටනක් ෙගනිච්ච ෙවලාෙව්, ඔවුන්ට ෙවඩි තියන්න නිෙයෝග
කෙළේ හිටපු ෙපොලිස්පති මහින්ද බාලසූරියයි. ඒ ෙවලාෙව්
ෙරොෙෂේන් චානක ෙවඩි කාලා මැරුණා. අවසානෙය්
ෙපොලිස්පතිවරයා විශාම යන්න මාස ෙදකක් තුනක් තිබියදී

852

රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ෙචෝදනාෙවන්
ආණ්ඩුවට ගැලෙවන්න ඕනෑකම තිබුණු නිසා මහින්ද බාලසූරියට
කිව්වා, ඒෙක් වගකීම භාර ගන්න කියලා. ඔහු ඒ වගකීම භාර
ගත්තා. හැබැයි, ෙපොලීසියට අණ දුන්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයා. එෙහම
නැතුව ෙපොලිස්පතිවරයා නිකම්ම නිෙයෝග දුන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකක්ද ඔහුට දීපු දඬුවම? මහින්ද බාලසූරියට දීපු දඬුවම
ෙමොකක්ද? ඔහු බසීලෙය් තානාපති ධුරය සඳහා යැව්වා. ඔහුට
උසස්වීමක් දුන්නා. අන්න ලබා දුන් වැරදි ආදර්ශය. ඉතින් ෙපොලිස්
නිලධාරින් බැලුවා නීතිය කැඩුෙවොත්, ෙවඩි තිබ්ෙබොත්, ෙවඩි
තියලා ෙසේවකෙයෝ මැරුෙවොත් දඬුවම් ෙනොෙවයි ලැෙබන්ෙන්,
තානාපතිකම් වරපසාද වරදාන ලැෙබන්ෙන් කියලා. ඒ වැරදි
ආදර්ශය නිසා නීතිය රකිනවා ෙවනුවට නීතිය කඩන්න පටන්
ගත්තා. සලාකා සූදුෙපොළ වටලපු ෙපොලිස් නිලධාරින් 24ෙදනා එක
පැෙයන් මාරු කරලා දැම්මා. ඒ මාරු කිරීම කෙළේ ලක්ෂ්මන්
හුළුගල්ල කියන ෙද්ශපාලන ෙහන්චයියාෙග් ෙපෞද්ගලික
වුවමනාවන් මතයි. හුළුගල්ල කියන ජාතික ආරක්ෂක ඒකකෙය්
හිටපු මාධ්ය පකාශකෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවන්, ෙපෞද්ගලික
ආශාවන් ඉෂ්ට කරගන්න ෙපොලිස් නිලධාරින්ව මාරු කරන්න
සිද්ධ වුණා. ෙපොලීසියට ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති කෙළේ රාජපක්ෂ
පාලනයයි. ෙපොලීසිය තමන්ෙග් අතට ගන්න මහින්ද බාලසූරියව
එතැනට ෙගනාවා. ෙපොලිස්පතිතුමාට ෙපොලීසිෙය් මාරුවීම්
කරන්න දුන්ෙන් නැහැ. DIGලා මාරු කෙළේ නීතිය හා සාමය
පිළිබඳ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්, මහින්ද බාලසූරිය. ෙපොලිස්පතිතුමා
ඒකට අත්සන් කෙළේත් නැහැ. ඒකට අත්සන් කෙළේ SSP
ෙකෙනක්. DIG මාරු කරන ලිපියට SSP මහත්තුරු අත්සන්
කරන තත්ත්වයට පත් වුණා. මහින්ද බාලසූරිය තමන්ෙග්
ෙද්ශපාලන වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙයොදා ගැනීම නිසා ෙපොලීසිය
ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත් වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.
ලංකා ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට හමුදාව ෙද්ශපාලන කටයුතු
සඳහා ෙයෙදව්වා. හමුදාෙව් හැෙමෝම ෙනොෙවයි, යම් යම්
නිලධාරින් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව් රාජපක්ෂ
මහත්මයාෙග් වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් පතිකා ෙබදනවා අපි
දැක්කා. සිවිල් ඇඳුෙමන් ඇවිල්ලා සමහර තැන්වල පතිකා ෙබදුවා.
අපි දන්නා හමුදා නිලධාරින් රාජකාරි තත්ත්වයන් යටෙත් එෙහම
කළා. ඉතිහාසෙය් කවදාවත් හමුදාව ෙමවැනි තත්ත්වයකට පත්
කෙළේ නැහැ. ෙම් වැරදි ආදර්ශය දුන්ෙනත් පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණය ෙවලාෙව්යි. ඒවා වැළැක්වීමට මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්තුමාට බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා යම්
උත්සාහයක් දැරුවා තමයි. හැබැයි, මැතිවරණය පුරාවටම රාජ්ය
බලය, රාජ්ය මාධ්ය තමන්ෙග් වුවමනාවන් ෙවනුෙවන් පාවිච්චි
කරද්දී දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියාත්මක
වුෙණ්
නැති
නිසා
ඒවා
නවත්වන්න
මැතිවරණ
ෙකොමසාරිස්වරයාට බලයක් තිබුෙණ් නැහැ. එතුමා ලියුම්
ලියනවා, දැනුම් ෙදනවා, නමුත් වැඩක් වුෙණ් නැහැ. එවැනි
මැතිවරණයක් තමයි අපි පසු ගිය කාලෙය් අත් දැක්ෙක්.
නැෙඟනහිර පෙද්ශෙය්, විෙශේෂෙයන්ම උතුරු පෙද්ශෙය් හමුදා
බුද්ධි අංශය ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ෙද්ශපාලන කටයුතු කරන්න
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙපෞද්ගලික අත් දැකීම් තිෙබනවා. ඕනෑ
නම් සිද්ධි ගැන කියන්න පුළුවන්. රැස්වීමක් තියන්න යන හැම
තැනකටම බුද්ධි අංශය පිටු පසින් ඇවිල්ලා රැස්වීම සූදානම් කරන
ෙගවල්වල සාමාජිකයන් බිය වද්දමින් ඇති කරපු භීෂණය අපට
ෙහොඳට මතකයි.
ෙදමළ ජනතාවට සිවිල් පරිපාලනය ලබා ෙදන්න රාජපක්ෂ,
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනය සමත් වුෙණ් නැහැ. මැතිවරණය
විතරක් ෙනොෙවයි, සාමාන්ය තත්ත්වයක් යටෙත්වත් එවැනි
තත්ත්වයක් තිබුෙණ් නැහැ. එවැනි වැරැදි සංස්කෘතියක් ඇති කර,
ෙම් සියලු පව් වහ ගන්න; ෙහෝදා ගන්න මාධ්ය පාවිච්චි කළා. ඒ
කරපු වැරැදි ඔක්ෙකොම වහලා, ජාතික රූපවාහිනිය, ස්වාධීන
රූපවාහිනිය, අර කුණු හඩ්සන් සමරසිංහෙග් ගුවන් විදුලිය එදා
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මුළුමනින්ම පාවිච්චි කෙළේ වැරැදි, අසත්ය පචාරය කරන්න විතරක්
ෙනොෙවයි, වැරැදි මතත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වැරැදි මත ඉදිරිපත්
කරලා, රාජපක්ෂ පාලනයට විරුද්ධව අදහස් දක්වන හැෙමෝටම
විරුද්ධව ඉතාම තුච්ඡ, නින්දිත විධියට මඩ පචාර දියත් කෙළේ එදා
ඒ රාජ්ය මාධ්ය තුළිනුයි. ඒ සංස්කෘතිය තමයි අප දැන් ෙවනස්
කරන්ෙන්. හැබැයි, ඒක ෙලෙහසි නැහැ. ෙම් පුරුද්ෙද් බලය විසින්
ආපු ෙගොඩක් ෙද්වල් දැන් ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. දින 100න් ෙම්
සියල්ල ෙවනස් කරන්න පුළුවන් කියා අප හිතන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි, ඒ අභිෙයෝගය ආණ්ඩුව දැන් භාරගත යුතුයි. ඒ අභිෙයෝගය
භාර ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් අර මතුගම සිද්ධිය වාෙග් පහර දීලා
ෙහෝ, වත්තල සිදුවීම වාෙග් පහර දීලා ෙහෝ ෙනොෙවයි.
වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාට පහර දීපු එක
වැරැදියි. හැබැයි, ඒ සභාපතිවරයාත් ඉස්සර ඔෙහොම තමයි. මම
ඒකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. එදා වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් අය
වැය ඡන්දය ෙවලාෙව් සභාපතිවරයා පරදින්නයි ගිෙය්. එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් මන්තීවරු තුන්ෙදෙනක් ඔහුට
විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න සූදානමින් හිටියා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු
ඔහුට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න හිටියා. පාෙද්ශීය සභාවට යන්න
දුන්ෙන් නැහැ, මන්තීවරුන්ට මැරෙයෝ දමලා ගැහුවා. ඒ සභාපති
තමයි ඔය ගුටි කෑෙව්. අර පාක්ෂිකෙයෝ -ගුටි කෑමට ලක් වුණු අයඒවා මතක තියාෙගන ඉඳලා තමයි ඔය ෙද් කෙළේ. ඒක හරිය කියා
අප කියන්ෙන් නැහැ. ඒක වැරැදියි; ඒ පළිගැනීම වැරැදියි. හැබැයි,
පළිගන්නා තැනට ඔවුන්ව පත් කෙළේ ඔය ත්යාගරත්න අල්විස් -ඒ
ඉන්න සභාපතිම- තමයි. ඔහු වත්තල ඇති කළ භීෂණය, වත්තල
පෙද්ශෙය් විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට පන්න, පන්නා ගහපු හැටි අවුරුදු
7ක්, 8ක් තිස්ෙසේ අත් දැක්කා. ඒ වැරැදි තත්ත්වයන් යටෙත් තමයි
ඔහුටම ඒෙක් පතිඵලවලට ලක් ෙවන්න සිද්ධ වුෙණ්. වත්තල
සභාපතිට පහර දීම වැරැදියි. එය බරපතළ වැරැද්දක් විධියට අප
දකිනවා. හැබැයි, ඔහු විසින් එදා ඇති කරපු ඒ භීෂණය සහ
මන්තීවරුන්ට ගහපු එක ගැනත් අප මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
ඒකත් වැරැදියි. ඒ තත්ත්වයන් තුළ තමයි, ෙමවැනි පතිචාරවලට
ඔහුටම මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒ නිසා ෙම්ක නතර කරන්න
ඕනෑ එක තැනකින් ෙනොෙවයි. ෙම් දිගුවම; ෙම් කියාදාමයම නතර
කළ යුතුව තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා

(மாண் மிகு விஜித ேஹரத்)

(The Hon. Vijitha Herath)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ජනාධිපතිවරණය
පුරාවටම ආණ්ඩුව කරපු පධාන ෙදය තමයි, රැස්වීමක් පවත්වන්න
ස්ථාන ෙනොදී හිටපු එක. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට විරුද්ධව
අදහස් දක්වන්න, රැස්වීම් පවත්වන්න නගර සභා, පාෙද්ශීය සභා
කිසිවකින් විපක්ෂයට ඉඩක් දුන්ෙන් නැහැ. රැස්වීම් පවත්වන්න
ස්ථානයක් ෙදන්න කියා එදා ගම්පහ නගර සභාෙවන්, මහනුවර
නගර සභාෙවන්, කැලණිය පාෙද්ශීය සභාෙවන් අප ඉල්ලීම් කළා.
නමුත්, දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට
පැමිණිලි කළා. අද උෙද් දහයහමාරට මානව හිමිකම්
ෙකොමිසෙමන් කැලණිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා
කැෙඳව්වා. ගම්පහ නාගරික ෙකොමසාරිස්වරයා කැෙඳව්වා. ඔවුන්
කැඳවලා ඇහුවා, "ඇයි, ඉඩ ෙනොදුන්ෙන්?" කියා. අද ඔවුන්ට
ෙදන්න උත්තර නැහැ. අද ඔවුන්ව ෙබ්රා ගන්න බැසිල් රාජපක්ෂ
නැහැ. අද ඔහු ඇෙමරිකාෙව් ෙලොස් ඇන්ජලීස් නුවරට පැනලා
ගිහිල්ලා. බැසිල් රාජපක්ෂෙග් telephone callsවලට භය වුණු
නාගරික ෙකොමසාරිස්ලා, වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිලා
එදා රැස්වීමක් පවත්වන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. අද ඔවුන් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසමට ඇවිත් උත්තර දීගන්න බැරිව හිටියා.
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කැලණිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයා අඩුම ගණෙන් මානව
හිමිකම් ෙකොමිසමට ෙවලාවට එන්නවත් සමත් වුෙණ් නැහැ.
ඔහුව ඇතුළට ගත්ෙතත් නැහැ, එළියට දමලායි තිබුෙණ්.
ෙවලාවට එන්න බැරි නම් ඒ වැරැද්දට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
ෙගනියනවා කිව්වා. එදා රැස්වීමක් පවත්වන්න ඉඩ ෙනොදී එවැනි
තත්ත්වයක් ඇති කරපු එකට වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් රාජපක්ෂ
පාලනය ඇති කරපු වැරදි සංස්කෘතියයි. ඒ නිසා අප කියන්ෙන් ඒ
ඇති කරපු භීෂණය නතර කරන්න ඕනෑය කියායි.
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලෙය් නැති වුණු වාහන දැන් තැන්
තැන්වලින් ෙහොයා ගන්නවා. ඒ වාහන එක එක තැන්වල
තිෙබනවා. මාතෙල් තිෙබනවා; ගාල්ෙල් තිෙබනවා; පිටෙකෝට්ෙට්
තිෙබනවා. කවුද ෙම්කට වග කියන්න ඕනෑ? ෙම්කට වග කියන්න
ඕනෑ, ජනාධිපති අතිෙර්ක ෙල්කම් ගාමිණී ෙසනරත්. කැබිනට්
පතිකාවකින් ගාමිණී ෙසනරත් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයාට
ෙල්කම්වරයකු හා සමාන බලතල අරෙගන තිෙබනවා. ෙකොයි
නීතිෙය්ද එෙහම තිෙබන්ෙන්? ෙල්කම්වරයාට හා සමාන බලයක්
කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙකොයි
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයාටද? ගාමිණී ෙසනරත්
පළමුෙවනි වතාවට එෙහම බලයක් අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම
තනි පුද්ගලෙයකුට බලය දීලා ෙම් ඇති කරපු වැරැදි සංස්කෘතිය
අප නතර කරන්න ඕනෑ. ඒ සංස්කෘතිය නතර කෙළොත් විතරයි
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා නතර කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.
අන්න ඒ සඳහා අප ඒ ඉතිහාසෙය් පාඩම් ඉෙගන ෙගන අද ෙම්
පවතින මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා නතර කර, ඊළඟ
මැතිවරණෙයන් පසුවවත් ෙමවැනි තත්ත්වයක් ඇති වීම වළක්වා
ගන්න පියවර ගනිමු කියන කාරණය මතක් කරමින්, මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.16]

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 08වන දා පැවති
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව පථම වතාවටයි මා අද දින කථා
කරන්ෙන්. එම නිසා පථමෙයන්ම යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න
අවශ්යයි. පසු ගිය වසර 10ක කාලය තුළ ෙම් රෙට් ජනතාවට
ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිබුණු යුද්ධය අවසන් කරලා, සාමෙය්
නිදහස ලබා දීලා, විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය වශෙයනුත්, නාගරික
වශෙයනුත් දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ඇති කර ෙම් රටට විශාල
ෙසේවයක් කළ හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට මාෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිරිනමන්න
කැමැතියි. පසු ගිය කාලෙය් අපි එතුමා ෙවනුෙවනුයි වැඩ කෙළේ.
අෙප් ඉල්ලීම පරිදි බුලත් ෙකොළයට ඡන්දය දුන්නු ඒ සියලුම
ජනතාවට අෙප් උපහාරය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිරිනමන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, කාලයක් තිස්ෙසේ අපි
හැමෙදනාම කථා කරමින් සිටි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධන,
මැතිවරණ කමෙය් සංෙශෝධන ඇතුළු ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු
වුණු ඒ ෙවනස ඇති කරන්න අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාට බලය ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ කටයුතු කිරීම
සඳහා එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වා!යි කියා පාර්ථනා
කරමින්, නව ජනාධිපතිතුමාට ශුභ පතන්න මා ෙමය අවස්ථාවක්
කර ගන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රෙට් අතීතෙය් සිටි
ජනාධිපතිවරුන් ගැන, එතුමන්ලාෙග් කියා කලාප ගැන,
එතුමන්ලා කරපු ෙහොඳ වැඩ, නරක වැඩ යනාදී හැම ෙදයක්
ගැනම අපි සියලුෙදනාම දන්නවා. උදාහරණයක් විධියට ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 40,000කට අධික
රාජ්ය ෙසේවකයන් එළියට ඇදලා දැම්මා; 1983 ජූලි කලබලය ඇති
කළා; ෙදමළ ජනතාව ඉතාමත් අපහසුතාවට පත් කරලා, ඔවුන්
දහස් ගණන් ඝාතනය කරලා ෙම් රෙට් යුද්ධයක් ඇති කළා.
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[ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා]

ජනතාව ඉල්ලුෙව් නැති, විසඳුමක් ෙනොවන විසඳුමක් ෙලස පළාත්
සභා කමයක් ෙගනවා. ඒ වාෙග්ම 1987, 1988, 1989 කාලෙය් ෙම්
රෙට් දහස් ගණන් තරුණ තරුණියන් ඝාතනය කළා. ඒ
ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමාෙග් යුගය. ඒත් ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත් ෙගෞරවාන්විතව අවසාන
කාලෙය් සිටියා. එතුමාෙග් නිවස check කෙළේ නැහැ. එතුමා ගැන
කවුරුවත් කථා කෙළේ නැහැ. එතුමාට ඒ ෙගෞරවය හිමි වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛවරී මැතිවරණයක්
තමයි ෙමවර තිබුෙණ්. ඉදිරියට ෙම් ෛවරී ෙද්ශපාලනෙයන්
මිදිලා, උඩ බලා ෙගන මුහුණට ෙකළ ගහන්ෙන් නැතුව හිටපු
ජනාධිපතිතුමාට අවශ්ය ෙගෞරවය ලබා දීලා, ෙම් රෙට් ඉදිරියට
ෙවන්න ඕනෑ ෙවනස කිරීමට අපි කටයුතු කරමුයි කියා
සියලුෙදනාෙගන්ම ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු විධියට 2010දී අපට ඡන්දය
ලබා දුන් ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනුෙවන් අපි කටයුතු
කරනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී අපි මහින්ද රාජපක්ෂ
හිටපු ජනාධිපතිතුමාටයි වැඩ කෙළේ. ඒ 58,00,000ක ජනතාවෙග්
අභිලාෂයන් ෙවනුෙවන් අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විරුද්ධ පක්ෂෙය්
සිටිමින් කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පැහැදිලිවම පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කාරක
සභාපතිතුමනි,
වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා -සභාපතිවරයා- විධියට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. එතුමා ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, ෙම්
පතිසංස්කරණ සඳහා, දින 100 ඉදිරි කටයුතු සඳහා අවශ්ය
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්නය කියා. ඒ අනුව ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු විධියට ඉදිරිෙය්දී ඒ කටයුතු සුදුසු පරිදි
කරන්න අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවාය කියන කාරණයත් මා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අය වැය
සම්බන්ධෙයන් අපට ෙබොෙහෝ විෙව්චන තිෙබනවා. නමුත් අලුත්
ෙවනසක් කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා
ෙදනවා. අපි අය වැයට අකැමැති වුණත් විෙව්චන මධ්යෙය් තමයි
අපි ඒ සහෙයෝගය ලබා දුන්ෙන් කියන කාරණයත් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පැහැදිලිවම කියන්න ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නිල් බලකාෙය් මාධ්ය පකාශකවරයා
විධියට මා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ.
ඒ සම්බන්ධෙයන් අද ෙනොෙයකුත් අර්ථ දැක්වීම් කරන්න සමහරු
සූදානම් වනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානය
හදන්න කියා මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්
සභාපතිත්වෙයන් හා එවකට පක්ෂෙය් ෙල්කම්තුමා, වර්තමාන
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් සහභාගිත්වෙයන්
මධ්යම කාරක සභාව තීරණයක් ෙගන තිබුණා. නාමල් රාජපක්ෂ
මන්තීතුමා පමුඛව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හා පළාත් සභාවල සිටින
තරුණ මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩි සංඛ්යාවක් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් මන්තීවරුයි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ
මන්තීවරුන් විසි අටෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ විසි අටෙදනාට භාර
කළා, ගම්වලට ගිහින් තරුණ සංවිධාන පතිසංවිධානය කරන්නය
කියා. ඒ අනුව ඒ කමිටුෙව් ඒ සාකච්ඡාෙව්දී, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානය පතිසංවිධානය කරන වැඩ
පිළිෙවෙළේදී ඒ පතිසංවිධාන වැඩ පිළිෙවළට තාවකාලිකව දමාපු
නම තමයි නිල් බලකාය කියන්ෙන්. අප සියලුෙදනාෙග්ම
ඒකමතික අනුමැතිෙයන් තමයි ඒ නම ෙයෝජනා කෙළේ. ඒ අනුව
පසු ගිය කාලෙය් ගමක් ගමක් ගාෙන් ගිහින්, ආසනයක් ආසනයක්
ගාෙන් ගිහින්, තරුණයන්ට අලුත් දැක්මක් ලබා ෙදමින්,
ෙද්ශපාලනය කථා කරන්න තරුණයන්ට අවස්ථාවක් ලබා ෙදමින්,
ඒ වාෙග්ම න්යායාත්මක ෙද්ශපාලන අවෙබෝධයක් තරුණයන්ට
ලබා ෙදමින් පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවළක් අපි ගම් තුළ කියාත්මක
කළාය කියන කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ.
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ඒ කාලය තුළ අපි දැනුවත්ව, සංවිධානාත්මකව පසු ගිය
මැතිවරණය සම්බන්ධෙයන් කිසිදු කටයුත්තක් සිදු ෙවලා නැහැ.
හුදකලාව යම් යම් සිදුවීම් තිෙබන්න පුළුවන්. ඒවා නිල් බලකාෙය්
කියාවන් විධියට දාලා කරන ෙචෝදනා අපි ෙම් ෙවලාෙව්දී
පතික්ෙෂේප කරනවා; ෙහළා දකිනවා කියන කාරණය කියන්නට
ඕනෑ.
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා කියනවා ෙම්ක, "බලු බලකාය" ලු.
ෙම් රෙට් තරුණයන්ටයි ඔබතුමා ෙමෙහම කියන්ෙන්. ෙම් රෙට්
විශාලතම තරුණ සංවිධානය තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ
සංවිධානය. ඒ සංවිධානයට තමයි ඔබතුමා ෙමෙහම කියන්ෙන්.
එතුමාෙග් තාත්තා -රණසිංහ ෙපේමදාස මහත්මයා- ෙම් රෙට්
ජනාධිපති ෙවලා ඉන්න කාලෙය් අෙප් ගම්වල අහිංසක
ෙකොල්ෙලෝ ෙකල්ෙලෝ දහස් ගණන් මරණ විට ඔබතුමා
තරුණෙයක් විධියට ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා අපි අහනවා.
ඔබතුමාෙග් තාත්තා හම්බ ෙවලා කිව්වාද, "තාත්ෙත්, ෙම් මෙග්
වයෙසේම ෙකොල්ෙලෝ ෙකල්ෙලෝ ෙන්ද මරන්ෙන්, ෙම්වා නතර
කරන්න" කියලා. ඔබතුමා එෙහම කිව්වාද කියලා මම අහනවා. අද
එතුමා අපට "බලු බලකාය" කියලා කියනවා. ඒ නිසා පරිස්සමින්
කථා කරන්න කියලා අපි එතුමාට කියනවා. ඔබතුමන්ලා
shortcutවලින් බලයට ආෙව්. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
අගමැතිවරයා විධියට එක පාරටම නිදහස් චතුරශෙය්දී දිවුරුම්
ෙදන විට පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් විධියට අපි පුදුම වුණා.
ෙමොකක්ද ඒ පජාතන්තවාදය?
මිතවරුනි, ගරු මන්තීවරුනි, ෙම් නිල් බලකාය පිළිබඳව කථා
කරන සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිවරයාට කියන්න ඕනෑ shortcutවලින්
බලයට ආවාට, ඔච්චර ඉදිමිලා කෑ ගහන්න එපා කියලා. අපි
තරුණ සංවිධානයක් විධියට ඉදිරියටත් ශක්තිමත්ව කටයුතු
කරනවා කියන කාරණය-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් අවසන් කරන්න ගරු මන්තීතුමා.

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

මට තව විනාඩියක කාලයක් ලබා ෙදන්න ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි. ITN එෙක් කාලීන සිදුවීම් අංශෙය් සහකාර
කළමනාකාර සංජීව එදිරිමාන්න මහත්මයා පළිගැනීමක් විධියට
අනිවාර්ය නිවාඩු යවලා තිෙබනවා. කරුණාකරලා ඒක නිවැරදි
කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලයට අයිති ඉඩමක්, -අෙප්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාට, සභානායකතුමාට මම ෙම් කාරණය
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඔබතුමාෙග් නම තමයි ෙම්කට ගෑවිලා
තිෙබන්ෙන්.- ෙබදන්න යනවා කියලා ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. "විශ්වවිද්යාලයට අයත් ඉඩමක්
ජනතාව අතර ෙබදාදීම සම්බන්ධවයි" යන ශීර්ෂය සහිතව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා, ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය, ෙකොළඹ යන
ලිපිනයට මහාචාර්ය අතුල ෙසේනාරත්න, උපකුලපති විසින් ෙයොමු
කරන ලද ලිපියක් මම සභාගත* කරනවා.
ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි නිලධාරින් මාරු කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අෙප් පෙද්ශවල තිබුණු ව්යාපෘති පළි ගැනීමක් විධියට

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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නතර කරන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. එක ඉස්ෙකෝලයක
තට්ටු ෙදෙක් building එකක් භාගයට හදාෙගන යමින් තිබියදී
නතර කරලා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ව්යාපෘති නතර කරන්න එපා.
ෙම්වා ජනතාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘති
කියාත්මක කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 3.24]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය මැතිවරණෙය්
පශ්චාත් පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්
අදහස් කිහිපයක් දැක්වීමට මම කැමැතියි. අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්
ෙහොෙරොව්පතාන වාෙග් ඈත පිටිසර පෙද්ශයක් නිෙයෝජනය කරන
මහජන නිෙයෝජිතෙයකු වශෙයන් මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා
රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා පමුඛ ෙම් රජය අලුත් සංස්කෘතියක්
ෙගන ඒම සඳහා මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය කියන එක නැති කරයි
කියලා. අපි දැක්කා, එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයින් 2001 දී
මැතිවරණය ජයගහණය කරලා හැසිරුණු ආකාරය.
අපි භය නැතිව පකාශ කරනවා, ෙහොෙරොව්පතාන ආසනෙය්
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරය
සිදු වන විට අපිට ෙදන්න පුළුවන් සහෙයෝගය අපි එතුමාට ලබා
දුන්නා කියා. රැස්වීම් තියන්න අවශ්ය තැන්වල රැස්වීම් පැවැත්වීම
ගැන අපිත් සමඟ සාකච්ඡා කළ විට, රජය නිෙයෝජනය කරන
ආසන සංවිධායකවරුන් වශෙයන් අපි ඒ හැම තැනකම පහසුකම්
සලසා දුන්නා, පජාතන්තවාදීව මැතිවරණ ව්යාපාරය කරෙගන
යන්න ඉඩ ෙදන්න කියලා. හැබැයි, ඒ මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් තමයි අෙප් කාර්යාල කැඩුෙව්. එක
පාරක් ෙදපාරක් ෙනොෙවයි සමහර කාර්යාල තුන් හතර පාර
කැඩුවා. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණය අවසන් ෙවලා, ජයගහණෙයන්
පසුව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දිවුරුම් දීලා ඒ ෙමොෙහොෙත්ම අෙප්
හිටපු විපක්ෂ නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා
වශෙයන් දිවුරුම් දුන්නාට පසුව ඒ පෙද්ශය පුරා දැඩි ෙලස
පචණ්ඩකාරිත්වය පැතිරුණා.
ඕනෑම පුද්ගලයකුට ආරක්ෂාව තිෙබන තැන තමන්ෙග්
ෙගදරයි. ඒ ෙගදරට යම් කිසි කරදරයක් වුෙණොත් ඒ පුද්ගලයාෙග්
ආරක්ෂාව නැති ෙවනවා. ඕනෑම පුද්ගලෙයක් පචණ්ඩත්වය මුදා
හැරීම සඳහා ෙගදරකට යන්න භයයි. ෙමොකද, නීතිෙයන් යම් කිසි
ආරක්ෂාවක් තිෙබනවා. නමුත් ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
කියාකාරින් අෙප් polling booth නිෙයෝජිතවරියකෙග් ෙගදරට
ගිහින් දරු තුන්ෙදනා ඉදිරිපිට ඒ තැනැත්තියට පහර දුන්නා. ඒ
තැනැත්තිය දවස් 5ක් 6ක් ඉස්පිරිතාලෙය් නැවතිලා හිටියා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙහොෙරොව්පතාන
ආසනෙය් සංවිධායකවරයා හැටියට පත්ෙවලා ෙම් වනෙකොට
අවුරුද්දකුත් මාස ගණනක් ෙවනවා. හැබැයි, මම බය නැතුව
කියනවා, කිසිම අවස්ථාවක ෙපොලීසි තුනට නිකමටවත් මම
ගිහිල්ලා නැහැ; ෙපොලීසියට ගිහිල්ලා ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ට යම්
ආකාරයකට බලපෑම් කරලා නැහැ; ෙපොලීසිය අෙප් අෙත්
තියාගන්න උත්සාහ කරලා නැහැ කියා. හැබැයි, ෙම් ජයගහණයත්
එක්කම, කැබිනට් මණ්ඩලය පත් කළාත් එක්කම ඒ පෙද්ශෙය්
පළාත් සභා මන්තීවරයාට ඒ ෙපොලීසි තුනම යටත් ෙවන
තත්ත්වයක් උදාෙවලා තිෙබනවා. ඔවුන් ඒ පෙද්ශෙය් නීතිය අතට
අරෙගන කියා කරන බව මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙම් අවස්ථාෙව්
මතක් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් යහ පාලනය ගැන
කියනවා. යහ පාලනයට අපි කැමැතියි. හැබැයි, යහ පාලනයක්
ගැන කියන තමුන්නාන්ෙසේලා අපිට වඩා නම්යශීලි ෙවන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් කලිසම අෙග්ට ඇඳෙගන උජාරුවට යන
ගමන් කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? තමුන්නාන්ෙසේලා කරන්ෙන් අපිට
පහර ෙදන එකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙවලාෙව්ම කරන්ෙන්
පහර ෙදන එකයි. හැබැයි, දැන් අපිට පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.
ගෙම් මට්ටමින් අෙප් පාක්ෂිකෙයෝ කියනවා ෙමෙහම ගහනවා
නම්, ගම්වල මිනිස්සුන්ට ෙමෙහම තර්ජනය කරනවා නම්, ෙම්
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා ගහන හවුල්
ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයෝ
ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තියන්න අපිට පුළුවන්ද? එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් තියන්න අපිට
පුළුවන්ද? අපි සමගිෙයන් ගියාට, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පීඩනකාරී
යහ පාලන ආණ්ඩුෙවන් අෙප් පාක්ෂිකයන්ට ෙසතක් ෙවයි කියලා
අපට හිතන්න පුළුවන්ද? අපට එෙහම හිතන්න බැහැ. ඒක නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් දින 100 දී යහපාලනය සම්බන්ධව
කියාෙවන් ෙපන්වන්න; නිහතමානිකෙමන් ෙපන්වන්න. අපි ෙම්
ආණ්ඩුව සමඟ සමගිෙයන් යනවා. නමුත් සමගිෙයන් යන්න නම්,
ඒක කියාෙවන් කරලා ඔප්පු කෙළොත් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලාත්
එක්ක අපිට යන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක
එකට කතා කරලා, කාලා බීලා, අපි යනවා. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සංවිධායකෙයෝ අෙප් ගම්වල ඉන්න
මිනිස්සුන්ට ගහනවා. ගහලා ඉස්පිරිතාෙල් ගියාම, ෙපොලීසි ගියාම,
පැමිණිලි විභාගයක් නැහැ. අෙප් ගම්වල අය කියනවා ඊළඟ
මැතිවරණයට ගෙම් මට්ටමින් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නැගිටීම
නැති කිරීමට -බාල කිරීමට- තමයි දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ
ගන්ෙන් කියලා.
අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී
රන්ජන් රාමනායක නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා කථා කරන විට කිව්වා වැඩිය කථා කෙළොත්-
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසාන කරන්න.
අද ඒ තැනැත්තියෙග් එක කනක් ඇෙහන්ෙන් නැති මට්ටමට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය නඩුව
විසඳීමට අන්තිමට යැව්ෙව් සමථ මණ්ඩලයටයි. කාන්තාවකට
තමන්ෙග්ම ෙගදරට ඇවිල්ලා, දරු තුන්ෙදනා ඉදිරිපිටදී පහර දීලා
තිෙබනවා. ඒ කාන්තාව සතියක් විතර ඉස්පිරිතාෙල් ඉඳලා
තිෙබනවා. නමුත් ඒ වනතුරු පහර දුන්න පුද්ගලෙයෝ අත්
අඩංගුවට ගන්ෙන් නැතුව, ඒ කාන්තාව ඉස්පිරිතාෙල් ඉඳලා ෙගදර
ආවාට පස්ෙසේ ඒ කාන්තාව ෙපොලීසියට ෙගනැල්ලා සාමදාන
කරලා, ෙපොලීසිය ඒ නඩුව විසඳන්න සමථ මණ්ඩලයට ෙයොමු
කළා. අෙප් ෙපොලීසිය බාර ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මම ඉල්ලීමක්
කරනවා ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා.

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට විනාඩියක කාලයක්
ලබා ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ආණ්ඩුව පිහිෙටව්ෙව් අෙප්
පක්ෂෙය් ෙල්කම්වරයා පලිහක් වශෙයන් ඉස්සරහට තියාෙගනයි.
ඒ වාෙග්ම අද තමුන්නාන්ෙසේලා උත්සාහ කරන්ෙන් අෙප්
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා -වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා- ඉස්සරහට
තියාෙගන අෙප් පක්ෂය විනාශ කරන්නයි. ඒකට අපි එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. John Amaratunga)

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

The next speaker is the Hon. Felix Perera. You have
seven minutes.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

කුමන්තණය කියාත්මක වුණා නම් උන්වහන්ෙසේට එන්න
හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

(The Hon. Felix Perera)

No, Sir, I have 10 minutes. Please check that.

ෙමොකක්ද කුමන්තණය?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Sorry, you have only seven minutes. Today, we are on
a tight schedule.

(The Hon. John Amaratunga)

අරලියගහ මන්දිරෙය්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

[අ.භා. 3.30]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙම් විවාදෙය්දී
පචණ්ඩත්වය ගැන කථා කරද්දී, මට එක ෙදයක් මතක් ෙවනවා.
හිටපු ජනාධිපති ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන මැතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති
ආර්.ෙපේමදාස මැතිතුමා, හිටපු ජනාධිපති ඩී.බී. විෙජ්තුංග මැතිතුමා
යන අය දැන් මිය ගිහින්. නමුත් අෙප් රෙට් ජනාධිපතිවරු වශෙයන්
පත්වුණ ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනිය, ගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කියන
ෙම් තුන්ෙදනාම අද ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. ෙම් තුන්ෙදනාෙග්ම
උපෙදස් අපිට ලැෙබනවා. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම්
පාරිශුද්ධ ෙද්ශපාලනය කරෙගන යෑමට උපෙදසක් අවශ්ය නම්,
කවුරු හරි ෙහොඳ ෙකෙනක් ෙහොයාගන්න කියලා ඉස්ෙසල්ලාම
කියනවා. ඒකට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙමදා ගරු සජිත් ෙපේමදාස
ඇමතිතුමා ඇමතිකම ලැබුණු ගමන් ගිහිල්ලා හම්බ වුෙණ්
සිරිෙසේන කුෙර් මැතිතුමාවයි.
ඒ වාෙග්ම, මුදල් ඇමතිතුමාත් ගිහිල්ලා හමු වුෙණ් කවුද?
ෙරොනී ද මැල් මැතිතුමායි. යහ පාලනය කියන එක ඇති කරගන්න
නම් පබුද්ධත්වය අතින් ෙහොඳ අයටත් සවන් ෙදන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලා දන්නවා, ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් කළු ජූලිෙය්දී වූ
අපරාධය. අවුරුදු විසි ගණනක යුද්ධයක් ඇදෙගන යන්න ඒක
ෙහේතු වුණා. අතීතය ගැන කථා කරමින් අපට ෙචෝදනා කරන්ෙන්
නැතිව කණ්ණාඩියක් ළඟට ගිහිල්ලා බැලුෙවොත් ෙපෙන්වි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කියා කලාපය ෙමොන ආකාරෙයන්ද සිද්ධ
වුෙණ් කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජා-ඇලත් පශ්න ටිකක්
තිබුණා. නමුත් ඒවා එතරම් ෙලොකු පශ්න ෙනොෙවයි. වැසිකිළියකට
ඉබි යතුරු දැම්මා. බලන්න, ෙමොන තරම් අමානුෂික කියාවක්ද
කියලා. ඒ වාෙග්ම, විශාකා වත්ත සංවර්ධන නිලධාරියාට පහර
දුන්නා. රාගම රථගාල කරෙගන ගිය අය පලවා හැරලා එය දැන්
ධීවර අමාත්යාංශෙය් තනතුරක් දරන නිමල් ෙටෝජා කියන ෙකනකු
භාරයට ෙගන තිෙබනවා. රාගම සමන්ත නිෙරෝෂණ මන්තීතුමාට
ඡන්දය දා පහර දුන්නා. ජා-ඇල නගර සභාව සහ පාෙද්ශීය සභාව
තුළ -බලහත්කාරෙයන් කළාය කියන්න බැහැ.- විපක්ෂ කාර්යාල
පිහිටුවා තිෙබනවා. එෙහම කරන්න කියලා නීතිෙය් ෙකොෙහේවත්
නැහැ ෙන්. ඉතින් අර්බුදයකට පාර කපා ගන්නවා.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් වැදගත් පවුලක
ෙකෙනක්. කෙතෝලිකයකු වශෙයන් ඔබතුමා පාප් වහන්ෙසේට
ආරාධනා කරන්නත් ගියා මාත් එක්ක. ෙහොඳ ෙවලාවට පාප්
වහන්ෙසේ ලංකාවට ආවා. ආෙව් නැත්නම් මීට වඩා විනාශයක්
ෙවන්න තිබුණා. ඒ ගැනත් ෙහොඳින් කල්පනා කරන්න.

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔප්පු කරලා නැහැ ෙන්.
කරනවා-

කුමන්තණයක් ගැන අපි කථා

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ඔබතුමාෙග් ෙහොඳම යාළුවා ෙන් එතුමා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඔව්, එතුමා ඔබතුමාෙග් යාළුවා. ඔබතුමා එතුමාත් එක්ක කීප
පාරක් රටත් ගිහින් තිෙබනවා; රවුමක් ගහලා තිෙබනවා.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

"ෙජෝන් නැත්නම් මට යන්න බැහැ." කියනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒ යන ෙකොට කනට කරලා අහන්න තිබුණා ෙන්, ''ඡන්දෙයන්
පස්ෙසේ ෙමොනවා හරි ෙවනවාද?'' කියලා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාෙගන් පෙරස්සම් ෙවන්න කිව්වා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ෙමොන පැත්ෙතන්ද? අපි ඒක බලමු.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා -අෙප් ජනාධිපතිතුමාඋතුෙරන් 253,000ක් ඡන්ද අරෙගන තිෙබනවා. 1994
මැතිවරණෙය්දී එෙහම වුෙණ් නැහැ. අපි උතුෙර් යුද්ධය නැති
කරපු හන්දා ෙන්ද තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ජයගහණය ලබන්න
පුළුවන් වුෙණ්? 1994 මහා මැතිවරණය අරෙගන බලන්න.
ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහත්මයා ගත්ෙත් ඡන්ද 2,091යි. අන්තිම
ෙකනා වූ සෆරුල්ලා එම්.ඒ. ගෆූර් මන්තීතුමා ගත්ෙත් ඡන්ද 351යි.
මන්තීවරුන් 10ෙදෙනකු ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් ඡන්ද 27,853කින්.
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පජාතන්තවාදය ආරක්ෂා වූ හින්දා ෙන්ද ෙම් ජයගහණය ලැබුෙව්?
අද උතුෙර් පචණ්ඩ කියා ෙමොකුත් නැහැ. අද උතුෙර් පචණ්ඩත්වය
නැහැ. අද ඒක දකුණට එවලා. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් දකුෙණ්
තමයි තමුන්නාන්ෙසේ ඉන්ෙන්; මෙග් ආසනෙය්. ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මැතිතුමා පළමුෙවන්ම ජාතික ලැයිස්තුෙවන් ඔබතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට එව්වා. මෙග් ආසනෙය්ම ජයලත් ජයවර්ධන
මැතිතුමාත් එව්වා. දැන් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාත්
ජාතික ලැයිස්තුෙව්. ෙම් ජාතික ලැයිස්තුවට ගන්ෙන් ෙකොයි වාෙග්
අයද? ජාතික ලැයිස්තුවට ගන්ෙන්, පක්ෂයට ඕනෑය කියන අය. ඒ
නිසා ඕනෑකමින් වැඩ කරන්න ඕනෑ ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
බලන්න, ඔබතුමාෙග් වත්තල ආසනෙය් ඇති වූ සිද්ධිය. විෂයය
භාර ඇමතිතුමා වන ඔබතුමාෙගන් මම අහනවා පශ්න කීපයක්. ඒ
පිළිගැනීෙම් රැස්වීම එදාම පවත්වන්න ඕනෑ වුණාද? ටිකක්
කල්පනා කරන්න තිබුණා ෙන්ද? පාෙද්ශීය සභා ෙගොඩනැඟිල්ෙල්
උත්සව ශාලා ෙදකක් තිෙබනවා. කුමන ශාලාෙව්ද එය
පැවැත්වූෙය්?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

க்ஸ் ெபேரரா)

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Felix Perera)

පහළද? ඒකට එතැනටම එන්න ඕනෑද? පිළිගැනීෙම් කථාව
පැවැත්වූෙය් කවුද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක මං සන්ධියක්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තවත් කීෙදෙනක් කථා පැවැත්වූවාද? ඔබතුමා පිළිතුරු
කථාවක් කළාද? ස්තුති කථාව කෙළේ කවුද? ඔබතුමාෙග්
ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂාවට ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂකයන් මදි නිසාද
තවත් 60කට ආසන්න කැරලි මර්දන පිරිසක් ෙගන්නුෙව්?
ෛවරයක් පිරිමැසීමටද ඒක කෙළේ? ඒ උත්සව සභාවට ඔබතුමාට
ආරාධනා කෙළේ කවුද? ඔහුෙග් නිලය ෙමොකක්ද? ඒ කිසිවක් සිදු
ෙනොවූ අතර, ඔබතුමා කෙළේ ෙමොකක්ද? ඔබතුමා එතැනින් ගියා.
ගියා වුණත් ඊට පස්ෙසේ ෙමොනවාද වුෙණ්? කවුද එය කෙළේ?
ෙමන්න ෙම්වා තමයි මෙග් පශ්න. මා ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ එය
කරපු උදවිය අප දන්නා බව. ඒ විස්තර ටිකත් අප ළඟ තිෙබනවා.
[බාධා කිරීමක්] නමුත් ඔබතුමාෙග් කාලෙය් තමයි අර මරණය
සිද්ධ වුෙණ්. එවිටත් ඔබතුමා නීතිය හා සාමය -ෙපොලීසිය- පිළිබඳ
අමාත්යවරයා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

පක්ෂෙය්

පළාත්

සභා

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

තත්පරයක් ඉන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මට
ෙම් list එක කියවන්න තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඒක තමයි නරක් වුෙණ්.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

දැන් එතුමා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්තට ඇවිල්ලා. එතුමාත්
ඒ සිද්ධියට ගිහින් තිබුණා. අපි ළඟ සිටියදී නම් කාටවත්
ඔෙහොම ගහන්න බැහැ. ඇත්ත කියන්න එපායැ. ඔබතුමන්ලාෙග්
පක්ෂෙය් අය මාත් හිෙර් දැම්මා. අෙප් අයට ඇසිඩ් ගැස්ෙසව්වා.
තවමත් ෙපොලීසිෙය් ෙදෙදෙනකුෙග් ඇස් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

නිදහස්

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

ලංකා

(மாண் மிகு பீ

පාෙද්ශීය සභා මන්තී ෙයොහාන් විකමසිංහ මහතාෙග් නිවසට
පහර දී පලා යෑම. ඒ සිද්ධිෙය්දී රුපියල් ලක්ෂ පහකට ආසන්න
අලාභයක් ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සියල්ලම
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කරන ෙකොට්ඨාසෙය් සිදු වූ ෙද්වල්. හැබැයි,
රන්දීර් රුදිගු මහත්මයා ගැන ෙපොඩ්ඩක් පෙව්සම් ෙවන්න. එතුමා
අපිත් එක්ක තමයි හිටිෙය්. එතුමාෙග් විවාහයට අත්සන් කරන්න
ගිෙය් අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා.

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

මැරුෙණ් ශී
මන්තීවරෙයක්.

පාෙද්ශීය සභාපති නීල් ඉන්දික මහතාෙග් නිවසට ෙගොස් ඔහු
උස්සාෙගන ගිහින් ටී 56 ආයුධයක් හිසට තියා, දණ ගස්වා පහර
දී ෙග් ඇතුළට දමලා රතිඤ්ඤයක් පත්තු කර දමලා ගිහින්
තිෙබනවා. හැඳල, බටෙගොඩ, දර්ශන මහතාෙග් නිවස ඉදිරිපිට
ඇති ඇන්ටනි මහතාෙග් නිවසට ගල් ගසා පහර දී වීදුරු ජෙනල්
කුඩු කිරීම. පාෙද්ශීය සභා මන්තී ෙයොහාන් විකමසිංහ මහතාෙග්
නිවසට පහර දී (கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

එය ශාලාෙව් ෙනොෙවයි පැවැත්වූෙය්, පහළ.

(மாண் மிகு பீ

ෙම් කට්ටියට ෙම් කරපු හිංසනය නම් අපට පිළිගන්න බැහැ.
චන්දිකා මැතිනියත් hospital එකට ආවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාටත් ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීලා තිබුණා. අපි ෙපර දැනුම්
දීමකුත් කරලා තිබුණා. කවුද ඒ පුද්ගලෙයෝ? වත්තල ආසනෙය්,
පාෙද්ශීය සභා මන්තී සනත් පියසිරි මහතාෙග් නිවසට පහර දී
ඔහුට අයත් කාර් එකට සහ යතුරු පැදියට පහර දී සිදු කරන ලද
අලාභය රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහොඳට
බලන්න. ඔබතුමාට ෙම් ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්න පුළුවන්.
ෙපොලීසියත් ඔබතුමා යටෙත්යි තිෙබන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(The Hon. John Amaratunga)

(மாண் மிகு பீ
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க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ඒක තමයි. ඔබතුමාෙග් මිතයා ෙන් වර්තමාන සභාපතිතුමා.
Training එකක් දුන්නාද දන්ෙන් නැහැ. ඉතින් අපි ෙම්වා ගැන
කථා කරන්න ගියාම ෙබොෙහෝ ෙද්වල් කියන්න සිද්ධ ෙවනවා.

(The Hon. John Amaratunga)

මම සම්බන්ධ නැහැ, ඒවාට.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

කවුරුවත් සම්බන්ධ නැහැ. ඒක හරි. නමුත් ඒ කාලෙය් අපට
ඒ පීඩනය දැනුණා. නමුත් අපි ෙමොනවාද කෙළේ? 1994දී අපි
ජයගහණය කරපු ෙවලාෙව් චන්දිකා මැතිනිය කිව්වා කිසි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

ෙකෙනකුට කරදර කරන්න එපා කියලා. ඊට පසුව අෙප් හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජයගහණෙයන් පස්ෙසේ
ෙමොකක්ද කෙළේ? එතුමා කිව්වා, කිරිබත් ෙදන්න කියලා. එදා
ෙකොෙහේද පචණ්ඩත්වයක් තිබුෙණ්? [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ.
එෙහම කෙළේ නැහැ. හැබැයි ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය්දී තමයි
ෙදමළ මිනිස්සු ෙතොග ගණෙන් පුච්චලා, බැරි තැන ඒ ඔක්ෙකෝම
අය ෙගනිහින් එහාට තල්ලු කරලා දැම්ෙම්. නැව්වලින් යාපනයට
යවලා තස්තවාදය ෙපෝෂණය කෙළේ එෙහමයි. ඒ නිසා අපි ඒ
සංස්කෘතිය නතර කරලා දමමු. ඒෙකන් වැඩක් නැහැ. ෙමොකද,
අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලතල තිෙබනවා. ෙමදා නාමල් රාජපක්ෂ
මන්තීතුමාත් ෙම් බජට් එකට අත උස්සලා සහෙයෝගය දුන්නා.
ඒකට ගරු කරන්න ඕනෑ. නිකම් බැණ බැණ ඉන්න එපා. ෙම්ක
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජයගහණයක් විතරක් ෙනොෙවයි. අපි ගිය
වතාෙව් ගම්පහ දිස්තික්කය ෙදලක්ෂ ගණනකින් දිනුවා. ෙමදා
පාර හාරදාස් ගණනකින් පැරදුණා. ඉතින් අෙප්ම කට්ටිය තමයි
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් ඡන්දය දීලා තිෙබන්ෙන්. හැබැයි දැන් ඒ අය
කියනවා, ''අපි වරද්දා ගත්තා'' කියලා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

සමාෙවන්න, මට තව තත්පරයක් ෙදන්න.
හමුදාෙව් කට්ටිය දැන් කියනවා, ''අෙන් අපට වැරදුණා''
කියලා. ෙම්වාෙය් ආනිශංස අනික් පැත්තට එන නිසා අපි
සමගිෙයන්, සමාදානෙයන් කටයුතු කරමු. එෙසේ කටයුතු කිරීෙම්දී
අෙප් සහෙයෝගය තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදනවා. යහ පාලනය
තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ කාලෙය් අෙප් අතිනුත් පුංචි පුංචි වැරදි ෙවන්න
ඇති. නමුත් දැන්වත් ෙම් සංස්කෘතිය හදන්න උදව් ෙවන්න කියා
ඉල්ලනවා.
ඒ වාෙග්ම මම ෙම් ෙපොලිස්පතිතුමා ගැනත් යමක් කියන්න
ඕනෑ. එතුමා ඉතාම අවංක ෙකෙනක්. වචනෙය් පරිමාප්ත
අර්ථෙයන්ම අවංක ෙකෙනක්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
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[අ.භා. 3.40]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධෙයන් ෙම් විවාදය පැවැත්වීමට අවස්ථාව
ලබා දීම තුළින් රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පමුඛ රජය යහ
පාලනය පිළිබඳ ෙහොඳ පියවරක් අරෙගන තිෙබනවා. අද
විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ඒ පිළිබඳව ඕනෑ විධියට කථා
කරන්නට අවස්ථාව සලසා දීලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම, ෙවනත් අවස්ථා දිහා බැලුවාම, ෙමවර
මැතිවරණෙයන් පසුව, ''පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා'' කියන
ඒ වචන කිහිපය ශබ්ද ෙකෝෂෙයන් ඉවත් වන තරමට ෙම් පචණ්ඩ
කියා අඩු ෙවමින් පවතින බව විෙශේෂෙයන් ෙපෙනනවා. 2010
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව ආධාරකරුවන්ට පහර දීම්, ෙගවල්
ගිනි තැබීම් විතරක් ෙනොෙවයි, ඡන්දය ඉල්ලපු අෙප්ක්ෂකයාටත්
දීපු දඬුවම් ෙමොනවාද? ඒ ගැනත් අපි හිතා බලන්න ඕනෑ. එදා
ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා වශෙයන් ඡන්දය ඉල්ලපු සරත්
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට ෙමොනවාද කෙළේ? එතුමාෙග් නිල නාම
නැති කළා, එතුමාව හිෙර් දැම්මා. දිය හැකි දුක් කන්දරා සියල්ල
එතුමාට ලබා දුන්නා. එතුමාෙග් විශාම වැටුප නැති කළා,
එතුමාෙග් පට්ටම් නැති කළා, එතුමාෙග් ආරක්ෂාව නැති කළා,
එතුමා දිනා ගත් තරු සියල්ල නැති කළා. එෙහම කරලා හිෙර්ත්
දැම්ම එක තමයි එදා පැරදුණු ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයාට අත් කළ
ඉරණම. නමුත්, ෙම් ජනාධිපතිවරණෙය්දී පරාජයට පත් වූ
අෙප්ක්ෂකයාට අපි එෙහම කළාද කියලා විෙශේෂෙයන් අහනවා.
ෙම් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා -හිටපු ජනාධිපතිතුමා- පරාජයට පත්
වුණාම එතුමාෙග් ගමට, එතුමාෙග් ෙගදරට යන්න අවශ්ය
ෙහලිෙකොප්ටරය පවා ලබා ෙදන්න ෙම් රජය කටයුතු කළා. වාහන
ඇතුළු ඒ අවශ්ය පහසුකම් අපි සලසා දුන්නා. ෙම් රජය එතැනින්
නතර වුෙණ් නැහැ. මාධ්යයට ෙපනී සිට පකාශ නිකුත් කිරීෙම්
අයිතිය පවා එතුමාට ලබා දුන්නා. නමුත්, එදා පැරදුණු ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂකයාට
ෙමොනවාද
ලබා
දුන්ෙන්?
ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු වූ ෙම් ෙවනස දැන් වනෙකොට ෛමතීපාල-රනිල්
සුසංෙයෝගෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් අත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන
එකත් මම විෙශේෂෙයන් කියනවා. විෙශේෂෙයන්ම දින සියයක් තුළ
ෙවනස් රටක්; අලුත් රටක් අෙප්ක්ෂා කරමින් හංසයා ෙවනුෙවන්
කතිරය ගහපු ජනතාවට, ඒ දින සියය යන්නටත් මත්ෙතන් ජනාධිපතිවරණය අවසන් වනෙකොටම- හැෙමෝම එකතු ෙවලා
කිරිබත් කාලා සාමෙයන්, සතුෙටන් ඒ ජයගහණය බුක්ති විඳින්න
ඔවුන්ෙග් ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට ෙවලා තිෙබනවාය කියන
එකත් මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
ගම්පහ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන ෙවන කවුරුවත් නැහැ.
මම විතරයි ඉන්ෙන්. අෙප් නායකයාත් රට ගිහිල්ලා. දමලා
ගිහිල්ලා.
අනුරාධපුරෙය් ඉඳලා එද්දී වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමාට
රත්රන් මාලයක් තෑගි දුන්නා. එතුමා ඒක ශී මහා ෙබෝධියට පූජා
කළා. එතුමා නිසා ෙපොලීසිය ෙකෙරහි අපට විශ්වාසයක්
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය භාර ඇමතිවරයා වශෙයන් ඒ විශ්වාසය
ඔබතුමා සියයට දාහකින් තහවුරු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
ඒ වාෙග්ම මීගමුෙව්ත් කරදර තිෙබනවා. මම ඒවා පස්ෙසේ
කියන්නම්.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එදා
ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක ෙම් ගරු මන්තීවරුන්ට අමතක ෙවලා
තිෙබනවාද කියන එක මම විෙශේෂෙයන් අහනවා. එදා ෙකොළ
පාට, රතු පාට ෙතොප්පියක් දකින්න තිබුණාද; ෙකොළ පාට, රතු පාට
ෙකොඩියක් දකින්න තිබුණාද? එදා ධන බලය, ඒ වාෙග්ම මැර
බලය කියන ෙම් සියල්ල පාවිච්චි කරමින් විපක්ෂය පවා සුනුවිසුනු
කර දැම්මා. අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා පමුඛ අප සියලු ෙදනා ෙම් මැතිවරණ ව්යාපාරය පටන්
ගත්ෙත් වර්ණ ෙතොප්පි දමා ෙගන, සියලු ෙකොඩි, පතාක, සියලු
වර්ණ එකතු කර ගනිමින් සාමකාමී රටක්, යහ පාලනයක් ඇති
කරනවාය කියන පණිවුඩය නිකුත් කරමිනුයි. එදා බැණ අඬගහපු,
එදා විරුද්ධවාදිකම් කරපු, එදා stage ගිනි තියපු, එදා
ආධාරකරුවන්ට ගහපු ෙම් හිටපු ඇමතිවරු, මන්තීවරු අද
වනෙකොට, 'සූර්යයා වෙට් ගහ ෙලෝක කැරෙකනවා වාෙග්' අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා වෙට් කැරෙකන ආකාරය අපි දකිනවා. නමුත්,
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පරාජයට පත්
වුණා නම්, එතුමාට අත් වන ඉරණම ෙමොකක්ද? එෙහම වුණා
නම්, සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාට දීපු දඬුවම්වලටත් වඩා එහා
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ගිය දඬුවම් එතුමාට ලැෙබනවා. එෙහම වුණා නම්, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් පවුෙල් උදවියට අත් වන ඉරණම
ෙමොකක්ද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් ආධාරකරුවන්ට
අත් වන ඉරණම ෙමොකක්ද? එෙහම නම්, එදා එතුමාට විරුද්ධව
වැඩ කරලා; විරුද්ධව අදහස් පකාශ කරලා; විරුද්ධවාදිකම්
කරලා; stages කඩලා දැන් එතුමා ළඟට ඇවිල්ලා සතුටු සාමීචිෙය්
ෙයෙදන ෙම් අයට ඒ අවස්ථාව අද එයිද? ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ෙම් ජනාධිපතිවරණෙයන් පැරදුණා නම්, ඒ අයට ඔෙහොම
කථා කරන්න අවස්ථාව එයිද කියන එක මම විෙශේෂෙයන්
අහනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2005 දී පැවැති ජනාධිපතිවරණෙයන්
පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්වූවන්ට සහන සැලසීෙම්
කමිටුවට ලැබුණු පැමිණිලි සිරිෙකොත මන්දිරෙය් තිෙබනවා. තමන්
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වුණා, තමන්ෙග් රස්සාව අහිමි
කළා, තමන්ෙග් රස්සාව කරන්න දුන්ෙන් නැහැ, තමන්ෙග් ෙගට
ගිනි තැබුවා, තමන්ෙග් ෙද්පළ මං ෙකොල්ල කෑවා කියලා
35,000කට වැඩි පිරිසක් කරපු පැමිණිලි ෙම් ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම්වලට ලක්වූවන්ට සහන සැලසීෙම් කමිටුවට ලැබී
තිෙබනවා. ඒ ෙම් මැතිවරණය එන්නටත් ෙපර කියන එකත් මම
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා. ෙම් මැතිවරණ සටෙන් මූලිකව
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා හිටියා වාෙග්ම
ෙම් සටන ෙමෙහයවපු පධාන නායකෙයක් තමයි, රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා. එතුමා පජාතන්තවාදී නායකයකු වීෙම්
විෙශේෂත්වය පමණක් ෙනොෙවයි එතැන තිබුෙණ්. නිල්-ෙකොළ
ඡන්දයක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. නිල් පාට-ෙකොළ පාට අතර
අරගළයක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. එෙහම නැත්නම් මහින්ද- ෛමතී
සටනක් ෙනොෙවයි තිබුෙණ්. තිබුෙණ් දූෂණයට සහ භීෂණයට
එෙරහි යහ පාලනයක් එක්ක තිබුණු සටනක්. ඒක අපි ෙහොඳින්
දන්නවා. ඒකයි ෙම් ජයගහණය උදා වීමත් සමඟම අපි පචණ්ඩ
කියාවලට ෙපලඹුෙණ් නැත්ෙත්. ෙමොන පැත්තට ඡන්දය දුන්නත්
කමක් නැහැ, අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා නගර ගණෙන් කිරිබත්
කාලා අලුත් කමයකට, පජාතන්තවාදී කමයකට ෙම් ජයගහණය
සැමරුෙව් ඒකයි. ජනතාවෙග් අභිලාෂය වුෙණ් යහ පාලනයක්
තිෙබන රටක්ය කියන එක අපි පැහැදිලිව විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආණ්ඩුවක් ෙපරළුෙණ්
නැතත්, ආණ්ඩුවක් ෙවනස් වුෙණ් නැතත් 2005 දී පැවැති
ජනාධිපතිවරණෙය්දී පජාතන්ත විෙරෝධී පචණ්ඩ කියා 1,200ක්
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් 2010 ජනාධිපතිවරණෙය්දී - ඒත්
ආණ්ඩුව ෙවනස් වුෙණ් නැහැ.- මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා 1,089ක්
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පචණ්ඩ කියා 1,089 තුළ මිනිස්
ඝාතන 6ක් තිෙබනවා. ඒ මැතිවරණ සමෙය් ෙවච්ච පශ්චාත්
මැතිවරණ කියා ෙදස බැලුවාම මිනිස් ඝාතන 6ක් සිදු ෙවලා
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. එයින් කුරුණෑගල ෙපොලිස් වසෙම් මිනිස්
ඝාතන ෙදකක් සිදු වී තිෙබනවා. ගම්ෙපොළ ෙපොලිස් වසෙම් මිනිස්
ඝාතන ෙදකක් සිදු වී තිෙබනවා. තංගල්ල හා පුත්තලම ෙපොලිස්
වසම්වල මනුෂ්ය ඝාතන එක බැගින් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේයි එය සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම
ඝාතනයට තැත් කිරීම් හතක් තිෙබනවා, ෙබෝම්බ ගැසීම් 15ක්
තිෙබනවා, ගිනි අවි ෙපන්වා බිය වැද්දීම් 42ක් තිෙබනවා, තුවාල
සිදු කිරීම් 217ක් තිෙබනවා, ෙද්පළ විනාශ කිරීම් 522ක් තිෙබනවා.
ෙමන්න, 2010 ජනාධිපති මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ජයගහණය
සමරපු විධිය. නමුත් 2015 ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ගිනි
තැබීම්, මංෙකොල්ල කෑම්, බිය වැද්දීම් ෙනොෙවයි දකින්නට
ලැබුෙණ්. හන්දියක් හන්දියක් ගාෙන් ජනතාව එකතු ෙවලා
කිරිබත් කාලා පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයක් නැතිව සතුට සමරන එකයි
අපි දැක්ෙක්.
PAFFREL සංවිධානෙය් වාර්තාවල තිෙබනවා, 2015 ජනවාරි
8වන දා සිට 21වන දා දක්වා වන දින 13 තුළ ෙම් රෙට් වාර්තා වී
ඇති පැමිණිලි සංඛ්යාව 50යි කියා. එයින් පශ්චාත් පචණ්ඩ කියා
ෙලස එකතු ෙවලා තිබුෙණ් 39යි. ඒ පැමිණිලි තුළ මනුෂ්ය ඝාතන

866

සම්බන්ධෙයන් පැමිණිලි නැහැ. මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ කිසිම
මනුෂ්ය ඝාතනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. බරපතළ පහර දීම් 4යි
වාර්තා ෙවන්ෙන්, පහර දීම් 07යි වාර්තා ෙවන්ෙන්. ෙවඩි තැබීම්
නැහැ, ගිනි අවි ෙපන්වා බිය වැද්දීම් නැහැ, ෙබෝම්බ පහාර නැහැ.
කාර්යාලවලට, නිවාසවලට පහරදීම් ඇති වුෙණ් නැහැ. ෙපොඩි,
ෙපොඩි ෙද්වල් තිබුණත් අපි දැක්ෙක් සියලු ෙදනා එක්කාසු ෙවලා
සාමෙයන් සතුෙටන් කිරිබත් කනවා විතරයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විපක්ෂයට ෙමෙහම
ඉතිහාසයක් තිෙබද්දී, ෙමම විවාදෙය්දී ෙරද්දක් ඇඳෙගන ඇවිත්
කථා කරන්නට පුළුවන් ද කියා මා එතුමන්ලාෙගන් විෙශේෂෙයන්
අහනවා. අපි දන්නවා, අද කෑ ගහන ෙද්වල් ගැන බැලුවාම
එතුමන්ලා බියටයි කෑ ගහන්ෙන් කියන එක. එදා කරපු ෙදය
එතුමන්ලා දන්නවා. ඒක එතුමන්ලාට මැවිලා ෙප්නවා. "අපි
ෙකොෙහොමද, ජයගහණය සැමරුෙව්, අපි ෙකොෙහොමද, අෙප්
විරුද්ධවාදින්ට
සැලකුෙව්,
අපි
ෙකොෙහොමද,පරාජිතයාට
සැලකුෙව්" කියන එක ෙමතුමන්ලා ෙහොඳින් දන්නවා. එම නිසා
බිය ඇති ෙවලා අද කෑ ගහනවා මිස, සාමකාමි යහ පාලනයක්
ෙවනුෙවන් ෙම් ආණ්ඩුව කියා කර ෙගන යන හැටි පැත්තක සිට
බලන ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙප්නවා. ෙම් අතරතුෙර්ත් සිදුවිම් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් විපක්ෂය එල්ල කළ ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා, ෙද්ශපාලනයට
සම්බන්ධයක් නැති ෙචෝදනායි. ෙමම ගරු සභාෙව් කුඩු විකුණපු
හිටපු ඇමතිවරු ඉන්නවා; කැසිෙනෝ ව්යාපාරෙය් ෙයදුණු හිටපු
ඇමතිවරු ඉන්නවා; ඒ වාෙග්ම විවිධ කප්පම් ගත්ත හිටපු
ඇමතිවරු ඉන්නවා. ෙම් කප්පම් සිද්ධීන් ඉස්මතු ෙවච්ච අවස්ථා
අපි දැක්කා.
කමලා රණතුංග මන්තීතුමියෙග් සෙහෝදරෙයකුෙග් දරුවකුට
පහර දීමක් කළාය කිව්වා. ෙපොලීසිෙය්ම ලියවිලිවල සඳහන් ෙවලා
තිෙබනවා, ඒක පරණ ෙකෝන්තරයක් මිසක් ෙද්ශපාලන පශ්නයක්
නිසා ඇති ෙවච්ච ෙදයක් ෙනොෙවයි කියන එක. අද ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම් හුවා දක්වන්නට බැරි නිසා, පහර දීම් ෙද්ශපාලන
වශෙයන් හුවා දක්වන්නට බැරි නිසා, ඒ ඒ අයෙග් ආදී කල්පික
ෛවරය පිරිමසා ගැනීම් ෙද්ශපාලන පචණ්ඩ කියා ෙලස ෙම්
සභාව තුළ හුවා දක්වන්නට උත්සාහ කරන අන්දම අපි දැක්කා.
නමුත් ජනතාව සත්යය දන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, මහින්ද රාජපක්ෂ පාලන කාලෙය්, පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණයට ෙපර කහවත්ෙත් ෙවඩි තැබීමක් සිදු කළා
කියා විෙශේෂෙයන් අපි දන්නවා. එයින් එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකෙයක් මිය ගියා. ෙම්කට ෙචෝදනා කළා; සැක කළා,
එවකට සිටි නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් - වර්තමාන මන්තීවරෙයක්සහ කහවත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් සන්ධාන මන්තීවරෙයක්. ඒ කිසි
ෙකනකු එදා අත් අඩංගුවට ගත්තා ද? පසු ගිය ජනාධිපතිවරෙයන්
පස්ෙසේ, නව රජෙයන් ෙන්ද ඒ සඳහා කටයුතු සිදු කෙළේ කියන
එක මා අහනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඌව පළාත් සභාෙව්
ෙසන්දීල් ෙතොණ්ඩමන් මන්තීවරයා තැපැල් මහත්මෙයකුට පහර
දුන්නාය කියා ෙචෝදනා එල්ල වුණා. රජය ෙමොනවා ද කෙළේ?
ඔහුව අත් අඩංගුවට ගත්තා ද? ඔහුට විරුද්ධව අධිකරණෙයන්
වෙරන්තුවක් නිකුත් ෙවලා තිබුණා, දුටු තැන අත් අඩංගුවට ගන්න
කියා. ඔහුව අත් අඩංගුවට ගත්තා ද? ඔහුට නිදහෙසේ හැසිෙරන්නට
ඉඩ දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිශාන්ත මුතුෙහට්ටිගම
මන්තීවරයා එදා නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයකු වශෙයන් සිටියදී ගරු
ෛමතීපාල මැතිතුමා සහභාගි ෙවන්නට තිබුණු මැතිවරණ
ෙව්දිකාවකට ගිනි තිබ්බා. ෙම් ෙහේතුව නිසා ඔහු අත් අඩංගුවට
ගන්න කියලා අධිකරණෙයන් විවෘත වෙරන්තුවක් නිකුත් කර
තිබුණා. නමුත් අත් අඩංගුවට ගත්තාද? ඔහු ෙපොලිස් නිලධාරින්
ඉදිරිෙය් ඔහුෙග් බලය ෙපන්නුවා. ෙම් විවෘත වෙරන්තුවක් තිෙබන
පුද්ගලයා ෙපොලිස් නිලධාරින් ඉදිරිෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකාවලට
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නැඟලා සින්දු කියන්න පටන් ගත්තා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කිසිම
පශ්නයක් නැතිව විෙද්ශගත වන්නටත් ගියා. ඒත් අත් අඩංගුවට
ගත්ෙත් නැහැ. එෙහම ඉතිහාසයක් තියා ෙගන අද පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ගැන කථා කරනවා. අද
තමුන්නාන්ෙසේලා, විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙය් මන්තීවරු හීලෑ
ෙවච්ච ෙකොටි ටික වාෙග් විපක්ෂයට ෙවලා කටයුතු කරනවා. ෙම්
සියල්ල සිදු කරලා අද සිල් අර ෙගන වාෙග් කටයුතු කරනවා. පසු
ගිය දශකය තුළ ෙමවැනි කටයුතු කළ, ෙම් විධියට
පචණ්ඩත්වෙයන් හැසිරුණු ඔබතුමන්ලාට ෙරද්දක් ඇඳ ෙගන
ඇවිල්ලා ෙම් විවාදයට කථා කරන්න පුළුවන්ද කියා මම පශ්න
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙහොරු ආරක්ෂා කළ පාලනය තිබුෙණ් ෙකොයි
කාලෙය්ද කියලා ෙම් රෙට් ජනතාවට අමතක නැහැ. ෙහොරු
ආරක්ෂා කරපු, ෙහොරු නිර්මාණය කරපු, ෙහොරුන් රැක ගත්ත
පාලන කාලය එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩු කාලයයි
කියන එක ජනතාවට අමතක ෙවලා නැහැ. ඒක නිසායි ජනතාව
සැබෑ ෙවනසක් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. එතෙනෝල්කාරෙයෝ එතෙනෝල් ෙගන්වන අය- ආරක්ෂා කරපු ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද
කියන එක ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ජනතාවට අමතක ෙවන්න
බැහැ. කුඩුකාරයන්ව ආරක්ෂා කරපු ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියන
එක ජනතාවට අමතක ෙවන්න බැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,
කැසිෙනෝකාරෙයෝ ආරක්ෂා කරපු ආණ්ඩුව ෙමොකක්ද කියන එක
ජනතාවට අමතක ෙවන්න බැහැ. ෙක්පී වාෙග් ෙකොටි නායකයන්
තමන්ෙග් ඔෙඩොක්කුෙව් හුරතෙල්ට තියා ෙගන කිරි ෙපව්ෙව්
ෙමොන ආණ්ඩුව ද කියන එක ජනතාවට අමතක ෙවන්න බැහැ. අද
උපාසක බළලුන් වාෙග් හැසිරුණාට ෙම් විවාදය තුළින්
ජනතාවට ඒ බව ඒත්තු ගන්වන්න බැහැයි කියන එකත් මම
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.
අද වන විට ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට විරුද්ධව
විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙග්න්න විපක්ෂය උත්සාහ කරනවා.
ඒකට ෙහේතුව වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් ඇති වුණු ගැටුමයි. ඒක
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවලට ගැෙනනවා. නමුත් ෙජෝන්
අමරතුංග මැතිතුමා ඒ අමාත්යාංශය භාර ෙගන දවස් කීයද ගිෙය්?
එතුමා ෙම්කට වගකිව යුතුද, වගකිව යුත්ෙත් ෙකෙසේද කියන
පශ්නය විෙශේෂෙයන්ම අහන්න තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහම නම් එදා තමන් උපයා
ගත්ත අර්ථසාධක අරමුදල රජයට පවරා ගන්න ගියාය කියලා
ෙරොෙෂේන් චානක ඇතුළු පිරිස කටුනායක උද්ෙඝෝෂණය කරද්දී ඒ
අයට ෙවඩි තිබ්බා. ඒ උද්ෙඝෝෂණය කළ භූමිය තුළ ෙරොෙෂේන්
චානක මරා දැම්මා. එෙහම නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙකොයි
ඇමතිතුමාද ඉල්ලා අස් වුෙණ්? ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ඉල්ලා අස්
වුණාද? රතුපස්වල ජනතාව තමන්ට ෙබොන්න වතුර ටිකක් ෙදන්න
කියලා පාරට ඇවිල්ලා උද්ෙඝෝෂණය කළා. ඒ අයට ෙවඩි තිබ්බා.
පාසල් දරුෙවෝ ෙදන්ෙනක් සහ තරුණෙයක් මරා දැම්මා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ෙකොයි ඇමතිවරයාද ඉල්ලා අස් වුෙණ්? ආරක්ෂක
ඇමති ඉල්ලා අස් වුණාද? එෙහම නැත්නම් හිටපු නීතිය හා සාමය
ආරක්ෂා කරන ඇමතිතුමා වූ ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා අස් වුණාද?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

දැන් අවසාන කරන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මැතිවරණ පකාශනෙය් සඳහන් කර තිෙබන ඉන්ධන
සහනාධාරය ෙදන්න කියලා හලාවත ඇන්ටනී එදා කෑ ගැහුවා.
ඔහුව ෙවඩි පහරින් ඝාතනය කළා. ඒවා ගැන ෙසව්වාද? දීපු දඬුවම්
ෙමොනවාද?
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Your time is over. Now, please wind up.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

එෙහම අය අද කථා කරනවා, යහ පාලනෙය් වැරදි තිෙබනවා
කියලා. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. S.M. Chandrasena. You
have seven minutes.
[අ.භා. 3.54]

ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன)

(The Hon. S.M. Chandrasena)

ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
පසු
ගිය
ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පැවති
පචණ්ඩකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කරන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 2015.01.23 වැනි දින තලාව පාෙද්ශීය
සභා බල පෙද්ශෙය් තඹුත්ෙත්ගමදී, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මැර
කණ්ඩායම් උතුරු මැද පළාත් සභාෙව් ගරු සභාපතිතුමාෙග්
නිවසට පැනලා තුන් වතාවක් පහර දුන්නා. ඒ පහර දීම නිසා
එතුමාෙග් බිරිඳ සති ෙදකක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා හිටියා. ෙම්
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න කියලා මම ෙපොලිස්පතිතුමාටත්
දැන්වුවා. කියන්න කනගාටුයි, ෙපොලීසිය යම්කිසි උත්සාහයක් ගත්
නමුත් සාධාරණය ඉටු ෙවලා නැහැ. ඒ කියන්ෙන් පළාත් සභාෙව්
සභාපතිතුමාෙග් ෙගදරට පැනලා, එතුමාෙග් බිරිඳෙග් අත
කරකවලා ඉතාම අසාධ්ය තත්ත්වෙයන් ඇය සති ෙදකක්
ෙරෝහල්ගත ෙවලා හිටියා. යහ පාලනය කිව්වාම අපි
බලාපාෙරොත්තු වුණා, මැස්ෙසකුටවත් හිරිහැරයක් ෙවන්ෙන් නැති
යහ පාලනයක් ඇති ෙවයි කියලා. මම කිව්ෙව් එක කාරණයක්
විතරයි. ෙම් විධිෙය් සිද්ධි විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. ෙම්වා
අඩංගු ෙල්ඛනය මම සභාගත* කරනවා.
2015.01.21 වන දින තලාව පාෙද්ශීය සභා මන්තී අජන්ත
කුමාර මහතාෙග් නිවසට පහරදී ඔහුෙග් මවට හා පියාට තුවාල සිදු
කර, මරණීය තර්ජන එල්ල කර තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව
තඹුත්ෙත්ගම ෙපොලීසියට පැමිණිලි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
තලාව පාෙද්ශීය සභාවට අයත් තලාව නගරෙය් පිහිටි අෙප්
පක්ෂෙය් අය මාළු විකුණන මාළු ලෑල්ල පවා කඩා විසි කර,
විනාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙල්කම්වරෙයක්
වශෙයන් කටයුතු කරපු ආනන්ද මහත්මයාෙග් කටියාව පෙද්ශෙය්
පිහිටි නිවසට පැනලා පහර දීලා, රතිඤ්ඤා දමලා, ඒ දරුෙවෝ භය
කරලා, ඒ පෙද්ශෙය් විශාල විනාශයක් කළා. ඒ වාෙග්ම කටියාව
යාය 9 විද්යාලෙය් විදුහල්පතිතුමාෙග් නිවසට ගිහිල්ලා ඒ
විදුහල්පතිතුමා බැංකු ණයක් අරෙගන මිලදී ෙගන තිබූ යතුරු
පැදිය කඩා දමා තිෙබනවා. මමත් ගියා බලන්න. යතුරු පැදිය
විනාශ කර දමා තිබුණා. ඒ වාෙග්ම මෙග් තලාව ආසනෙය් ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පධාන කාර්යාලය මැතිවරණ පතිඵල
කියලා ඉවර ෙවන ෙකොට පාන්දර කඩලා, කුඩු කරලා, විනාශ
කරලා දැම්මා. පැවැති ආණ්ඩුෙව් අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය්
නායකයා හැටියට මමයි කටයුතු කෙළේ. මැතිවරණයට කලින් සුළු

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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සුළු සිද්ධි ෙදකක් ඇෙරන්න ෙවනත් කිසිම සිද්ධියක් වාර්තා ෙවලා
නැහැ. පසුගිය මැතිවරණ ෙව්ලාෙව්දී මම දිස්තික්කෙය් කටයුතු
කරපු ආකාරය පිළිබදව ගරු හැරිසන් ඇමතිතුමාත් මට ස්තුති
කළා. මම එතුමාටත් ස්තුති කළා. මම කිව්වා ඔබතුමාත් ෙම් ගැන
බලන්න කියලා. මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්ෙන් ඒකයි. නමුත්
අෙනක් අය කණ්ඩායම් වශෙයන් එකතු ෙවලා, කල්ලි ගැහිලා
විශාල විනාශයක් කළා. අනුරාධපුර දිස්තික්කය කියන්ෙන්
තස්තවාදය තිබුණ කාලෙය් නිරන්තරෙයන් ෙවඩි පහාරවලට
ෙගොදුරු ෙවලා, ජීවිත විශාල වශෙයන් විනාශ ෙවච්ච පෙද්ශයක්.
අෙප් හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා අපට
සාමය ඇති කරලා දුන්නාට පස්ෙසේ පැවැත් වූ සෑම
මැතිවරණයකදීම අපි රතිඤ්ඤා කරලක් පත්තු කරන්න ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. අපි මැතිවරණ කිහිපයක් ජයගහණය කළා. නමුත්
ෙම් ජනාධිපතිවරණෙයන් පස්ෙසේ නැවත භීෂණයක් ඇති වුණා.
අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම් තමයි
අතිගරු ජනාධිපතිවරයා වුෙණ්. එතුමා ජනාධිපති ෙවලා පක්ෂෙය්
සභාපතිකමත් ගත්තා. ෙවන ෙකෙනක් ජනාධිපති වුණා නම්
ෙකොෙහොම හිටියි ද කියලා අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අපි
දන්නවා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවම කටයුතු කරන්ෙන් 1977
කාලෙය්දී වාෙග් කියලා. අපි දන්නවා 1977 කාලෙය් අෙප් රටට
විශාල විනාශයක් කළ බව. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
සිදුවීම්වලින් ඡන්ද අඩු කර ගත්තා. ඒක අපි දන්නවා. මිනිස්සුන්ට
ගහලා බැනලා කවදාවත් ඡන්දයක් දිනන්න බැහැ. අෙප්
පක්ෂෙයන් ගැහුවත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ගැහුවත්, කවුරු
ගැහුවත් මිනිස්සුන්ට පහරදීලා ඡන්ද පදනම හදා ගන්න බැහැ. එක
ෙගදරකට පහර දුන්නාම ගෙම්ම ඉන්න මිනිස්සු ඒ පක්ෂයත් එක්ක
තරහා ෙවනවා. ඒක අපි දැන ගන්න ඕනෑ. ඒකයි අපි ඒවා
නවත්වන්ෙන්. ගිය සැෙර් මම දිස්තික්කෙය් පළමුවැනියා. මෙග්
මැතිවරණ ව්යාපාර කටයුතු කරද්දී මම කිසිම ෙකෙනකුට
හානියක් කරන්ෙන් නැහැ, පහර ෙදන්ෙන් නැහැ, වචනයකින්වත්
බනින්ෙන් නැහැ. පක්ෂයටත්, අපිටත් මිනිස්සු ඡන්දය ෙදන්ෙන්,
මනාප ෙදන්ෙන් ඒ නිසයි. පහරදීලා, භය කරලා, මරලා කවදාවත්
ඡන්ද ගන්න බැහැ. ඒක කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ෙම් මැතිවරණය එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමණක් ජයගහණය
කළ මැතිවරණයක් ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකට මුළා
ෙවන්න එපා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම්තුමා
ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා ෙවනෙකොට ඒ එක්කම අෙප් ඡන්දත් එතුමාට
ගියා. ඒ වාෙග්ම ටීඑන්ඒ පක්ෂය, හකීම් ඇමතිතුමාෙග් පක්ෂය
සහ තවත් විශාල පක්ෂ සංඛ්යාවක් එකතු ෙවලා ෙම් ජයගහණය
ලබා ගත්ෙත්. ෙවන් ෙවන් වශෙයන් මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත්
ෙවනෙකොට ෙම් යන තත්ත්වය අනුව පතිඵල බලන්න පුළුවන්.
මැතිවරණයක් අවසන් ෙවනෙකොට එක පැත්තකින් සාමකාමීව
කිරිබත් කන ගමන් අෙනක් පැත්ෙතන් විරුද්ධවාදීන්ට පහර
ෙදනවා. මම දැක්කා සමහර පෙද්ශවල කිරිබතුත් ෙදනවා. හැබැයි
තවත් ගමකට ගිහිල්ලා බලන ෙකොට පහර ෙදනවා. එක
පතිපත්තියක්
තිෙබන්න
ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම
අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන් ෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්න එපා
කියලායි. ෙමොකද ෙම් වැඩවසම් යුගය ෙනොෙවයි. 1977 ෙනොෙවයි
ෙම්ක. ෙම්ක දැන් 2015. අපි කාලෙයන් කාලයට ෙවනස් ෙවන්න
ඕනෑ. යහ පාලනය ගැන කියනවා, පජාතන්තවාදය ගැන කියනවා.
ෙම් සියල්ලම කරලා ඉවර ෙවලා අන්තිමට ඡන්ද පතිඵල කියන
ෙකොට රෑට ෙගවල් කඩනවා, ෙගවල් ගිනි තියනවා. දරුෙවෝ විශාල
වශෙයන් භීතියට පත් ෙවලා. කාඩෙයෝ, පාෙර් යන කල්ලිකාරෙයෝ
රෑ යාෙමට ෙගවල් අස්සට රතිඤ්ඤා දාපුවාම දරුෙවෝ භය ෙවනවා.
මුළු ගමම භය ෙවනවා. නමුත් පජාතන්තවාදය ගැන කථා
කරනවා, යහ පාලනය ගැන කථා කරනවා.
ජාතික ආණ්ඩු හදන්න එන්නය කියලා අපට කියනවා. අපිත්
එක්ක ජාතික ආණ්ඩු හදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප්
ගම්වලට ගහලා ඒ විධියට කටයුතු කරද්දී, ඔබතුමන්ලාත් එක්ක
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ජාතික ආණ්ඩු හදන්න ගිෙයොත් ගම්වල මිනිසුන් අපට ගහන්න ඉඩ
තිෙබනවා. ඒකයි, ඇත්ත තත්ත්වය. එම නිසා ෙමොනවා ෙහෝ
පතිපත්ති කියාත්මක කරන්න ඉස්සර ෙවලා, අෙප් සහෙයෝගය
බලාෙපොෙරොත්තු වන්න ඉස්සර ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේලා
ආදර්ශවත් ෙවන්න ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය පවතින්ෙන්
සුළුතර ආණ්ඩුවක් හැටියටයි. අෙප් විරුද්ධ පක්ෂෙය් බහුතරයක්
සිටිනවා. ෙම් පැත්ෙත් සම්පූර්ණෙයන්ම වාඩි ෙවලා සිටින්ෙන්
විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය. ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩු පක්ෂය පැත්ෙත්
පිටුපස ෙප්ළි තුන හතෙරත් සිටින්ෙන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය. එම
නිසා ෙම්ක සුළුතර ආණ්ඩුවක්. මම හිතන විධියට ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා 62යි සිටින්ෙන්. අෙනක් සියලු ෙදනාම
විරුද්ධ පක්ෂෙය් අය. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අතුරු අය වැයට අපි
සහෙයෝගය දුන්නා. තමුන්නාන්ෙසේලා අෙපන් ෙනොෙයකුත්
ෙද්වලට සහෙයෝගය ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අතෙර් ෙම් විධියට අෙප්
පාක්ෂිකයන්ව මර්දනය කරන්න ගිෙයොත් එහි අෙනක් පැත්තයි
සිදු වන්ෙන්. එතෙකොට පක්ෂයක් විධියට අපටත් එක් එක් කියා
මාර්ග ගන්න සිදු ෙවනවා. අපට ගහලා, අඩන්ෙත්ට්ටම් කරලා බය
කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අපිත් ජනතාවෙග් විශ්වාසය
දිනාෙගන, ජනතාවෙග් ඡන්දය අරෙගන, ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටින මහජන නිෙයෝජිතයන්. එම නිසා අපව පාගා ගැනීමට,
යටකර ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. අපි එක එක අණ කිරීම්වලට
යට ෙවන මිනිසුන් ෙනොවන බවත් තමුන්නාන්ෙසේලාට පැහැදිලි
කරන්නට ඕනෑ. මහජන සාමය පිළිබඳව ෙසොයා බලන
අමාත්යවරයා වශෙයන් ඔබතුමා විෙශේෂෙයන්ම ෙම්වා ගැන
ෙසොයා බලන්න, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි. ඒ සිදුවීම්
පිළිබඳව විස්තර ඇතුළත් ෙල්ඛනය මා සභාගත කර තිෙබනවා.
ඒවා ගැන පරීක්ෂා කර බලා සාධාරණය ඉටු කරන්නය කියලා
මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.03]

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)
(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැතිවරණෙයන් පසුව
සිදු වූ පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව පැවැත්ෙවන ෙම් සභාව කල් තැබීෙම්
අවස්ථාෙව් විවාදෙය් දී, කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් තුන් ෙකෝරළෙය්
යටියන්ෙතොට පෙද්ශෙය් සිදු වුණු ඇතැම් සිදුවීම් කිහිපයක් ගැන
දැනුම් දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අෙප් රටට සර්වජන ඡන්ද
බලය ලැබිලා දැන් අවුරුදු අසූ ගණනක් පමණ ගත ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පෙද්ශය, එෙසේ සර්වජන ඡන්ද
බලය ලැබුණු 1930 ගණන්වල සිටම ෙම් පචණ්ඩ කියාවල අත්
දැකීම් ලැබු පෙද්ශයක්. 1936 දී අෙප් පෙද්ශෙය් ඡන්දය දැමීමට
යන මාර්ගයක තිබුණු ඒදණ්ඩ ඡන්දයට ෙපර දිනෙය් දී කඩා දමා
තිබුණා කියලා අප අසා තිෙබනවා. උෙද් බලනෙකොට මාර්ගෙය්
තිබුණු ඒදණ්ඩ නැහැ. ඉස්සර ඉඳලාම තමයි ෙම් පචණ්ඩ
කියාවලට පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් පචණ්ඩ කියා උත්සන්න
වුණු කාලවල් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම ලංකා සම සමාජ පක්ෂයත්,
එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් අතර තමයි හුඟාක් ෙම් ගැටුම් ඇති
ෙවලා තිබුෙණ්.
1965 වසෙර් පැවැති මහ මැතිවරණය අවසානෙය් මට වයස
අවුරුදු 15 දී පමණ මා දැකපු පළමුවැනි පචණ්ඩ කියාව තමයි, ඒ
පෙද්ශෙය් හිටපු විදුහල්පතිවරයකු වන ෙබොෙහොම අහිංසක
මහත්මයකු බස් රථෙයන් බහින ෙකොටම තදබල විධියට කම්මුල්
පහරක් එල්ල කිරීම. එතුමා බෑග් එකත් සමඟම පාෙර් වැටුණා.
බෑග් එක පැත්තක; එතුමා තව පැත්තක. ඒ අවස්ථාෙව් මා ළඟ
මෙග් අම්මාත් සිටියා. අම්මා කෑ ගසා කිව්වා, ෙම් මහත්තයාට
ගහන්න එපා කියලා. එෙහම කියලා එතුමාව ෙබ්රා ගත්තා.
ෙදවැනි වතාවට ගහන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ සිදුවීම මෙග්
ජීවිතෙය් දී තදබල විධියට මෙග් හිතට වැදුණු කාරණයක්. එම
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නිසා ෙද්ශපාලන ජීවිතය තුළ කවදාවත් රණ්ඩුවලට ෙහෝ තව
ෙකෙනකුට හිරිහැර කරන්නට මෙග් හිත ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, මුලින් සඳහන් කළ ඒ සිදුවීම දැකලා මා පාඩමක් ඉෙගන
ෙගන තිබුණා. ඊට පසුව 1970 ගණන්වලදීත් එවැනි සිදුවීම්
දැක්කා. 1965 දී අඟුරුවැල්ල කියන නගරය දඬුවම් ෙදන නගරයක්
බවට පත් ෙවලා තිබුණා. ඒ කාලෙය් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළත් ඒ
ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. සම සමාජ පක්ෂයට ඡන්දය දීපු
අයට, රතු කමිසයක් ඇදෙගන ගිය අයට, රතු ෙල්න්සුවක් දමා
ෙගන ගිය අයට තදබල විධියට පහර දුන් අවස්ථා තිබුණා. ඒක
මාස ගණනාවක්ම සිදු වුණා. එහි පතිඵලයක් හැටියට 1970 මහ
මැතිවරණය ජයගහණය කිරීෙමන් පසුව සිදුවීම් ගණනාවක්ම ඇති
වුණා. 1977 දී ඊටත් වඩා දරුණු විධිෙය් සිදුවීම් ඇති වුණා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එක හුළුඅත්ෙතන් ෙගවල් 13ක්
පුච්චපු මහකන්ද කියන ගම තිෙබන්ෙන් රුවන්වැල්ල ආසනෙය්.
ෙම්වා දරුණු සිදුවීම් බවට පත් වුණා. ඒ වාෙග්ම යටියන්ෙතොට
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙගවල් 90ක් පමණ 1977 දී ගිනි තැබුවා. ෙම්
සියල්ලක්ම අහිංසක පාක්ෂිකයන් ඡන්දය දමපු වරදට සිදු වුණු
ෙද්වල්. ඒ වාෙග්ම 1977 දී අතලව කියන වත්ෙත් කිරි කපමින් සිටි
විසිෙදෙදෙනකු පන්නා දමා, ඔවුන්ෙග් පිහි සහ බාල්දි අරෙගන
ෙවනත් කට්ටියක් කිරි කපන්න පටන් ගත්තා.
ඒ කියන්ෙන්, 1977 දී රක්ෂා උදුරා ගන්නා කමයකුත් ඇති
වුණා. හැබැයි, පුංචි පුංචි රැකියාවන්. කම්කරුවන්ෙග්, සමුපකාර
ෙසේවකයන්ෙග් රැකියා උදුරා ගත්තා. නමුත් ෙම් මැතිවරණෙයන්
පසුව ඊට වඩා ඉහළ තනතුරු උදුරා ගන්නවා අපි දැක්කා. ෙම්
මැතිවරණෙයන් පසුව අග විනිසුරු පදවිය පවා උදුරා ගන්නවා
දැක්කා. මානව හිමිකම් සංවිධාන අද නිදි. මැතිවරණ පචණ්ඩ
කියා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලීමට තිෙබන මධ්යස්ථාන අද නිදි.
ජනතාවට සිදු වුණු හිරිහැර ගැන කථා කරන්න අද ඒ සංවිධානවල
අය නැහැ. ෙම් මැතිවරණෙයන් පසුව විෙශේෂෙයන්ම කිතුල්ගල,
යටියන්ෙතොට, බුලත්ෙකොහුපිටිය කියන ෙපොලිස් ෙකොට්ඨාසවල
යම් පමාණයක සිදුවීම් ඇති වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනවාරි 11වැනි දා උෙද්
6.30ට විතර පුද්ගලයකු රුවන්වැල්ෙල් තිෙබන මෙග් නිවසට
ඇවිල්ලා මට දුක් ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. ඔහු කැෙල්ක
ඉඳලායි ආෙව් කියලා කිව්වා. මම එතුමාෙගන් විස්තර ගත්තා
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ ෙවලාෙව්ම එම ගෙම් මා දන්නා
මහත්මෙයකුට දුරකථනෙයන් කථා කරලා ඒ සිද්ධිය පිළිබඳව
ඇහුවා. ඔහු කිව්වා, "ඔව්, දැනට දවස් ෙදකක් තිස්ෙසේ ෙම් සිද්ධිය
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ ෙගවල් 4ක කට්ටිය රෑට කැලෑවලට
රිංගනවා" කියලා. සවසට ඒ අයට එෙහම තර්ජන, ගර්ජන ඇති
වනවා කියන කාරණය මා පැහැදිලි කර ගත්තා. ඊට පසුව මා
අවිස්සාෙව්ල්ෙල් සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිතුමාට කථා කරලා ඒ
සිද්ධිය වාර්තා කළා. පෑලිකුරුහින්න කියන ගෙම් බී.ජී. රණතුංග,
එච්.ෙක් ධර්මසිරි කුමාර යන අයෙග් ෙගවල්ද ඇතුළුව ෙගවල්
හතරකට කඩු, තුවක්කු, ෙපොලු රැගත් පුද්ගලයන් ඇවිල්ලා කෑ
ෙකෝ ගහලා, ඒ අයව මරන බවට තර්ජනය කරනවා, ඒ පවුල්වල
උදවිය බියපත්ව කැෙල්ට පැනලා ඉන්නවා කියන කාරණය මා
දැනුම් දුන්නා. එතුමා ඒ අවස්ථාෙව්ම කිතුල්ගල ෙපොලීසියට කථා
කළා. කිතුල්ගල ෙපොලීසිෙයන් විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මට කථා
කරලා කිව්වා, ඒ සම්බන්ධව වාර්තා ෙවලා නැහැ කියලා. වාර්තා
වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ අය භය නිසා ෙපොලීසියට යන්ෙන් නැහැ.
මම නැවතත් කිතුල්ගල ෙපොලිසියට කථා කරලා, මාව මුණ
ගැෙහන්න ආපු පුද්ගලයාව ෙපොලීසියට යවලා ඒ සම්බන්ධෙයන්
පැමිණිලි කළා. නමුත් අද වන තුරු ඒ පැමිණිලි සම්බන්ධෙයන්
කියා කරලා නැහැ; සාධාරණයක් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ.
මැතිවරණය නිමා වනවාත් සමඟම දුනුෙක්ෙදනිය වසෙම්
ෙජෝතිපාල මහත්මයාෙග් නිවස අසල ඉදි කර තිබුණු සන්ධාන
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කාර්යාලයට ගිනි තබලා, එතැන කලබල කරලා තිබුණා. ඒ
වාෙග්ම බුලත්ෙකොහුපිටිය වසෙම් පැලැම්පිටිය පෙද්ශෙය්
කඩයකට පහර දී එහි සිටි පුද්ගලයන්ට හිරිහැර කර තිෙබනවා.
ඒවා සියල්ලක්ම ෙපොලීසියට වාර්තා කර තිෙබනවා. ඊළඟට
රංගල්ල ගෙම් කාන්තාවකට අඩන්ෙත්ට්ටම් කරලා තිෙබනවා;
පහර දී හිරිහැර කර තිෙබනවා. ෙම් කියා සියල්ලටම ෙහේතුව
ෙලස මතු කර තිෙබන්ෙන්, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට- ඡන්දය දීපු වරදයි.
ෙම් සිද්ධීන් පිළිබඳව සඳහන් කරමින් අපි ෙම් විවාදය තුළින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් කර
තිෙබන පැමිණිලි විභාග කර වැරදි කර තිෙබන අයට විරුද්ධව
නීතිය කියාත්මක කරන්න කියන එකයි. යහ පාලනය වචනෙයන්,
ෙපොත් පතිකාවලින් කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොවන බව ඉතාම
පැහැදිලියි. යහ පාලනයක් ඇති කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් යහ
ගුණවලින් පිරුණු මිනිසුන්ටයි. ඒක ඉහළින් විතරක් කරන්න
පුළුවන් ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. ඒක ෙද්ශපාලනයට පමණක්
කරන්න පුළුවන් ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. යහ පාලනය කියන අදහස
ෙහොඳයි. නමුත් එය කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම භාර ගත් පිරිසෙග්
අතීත විස්තරය නම් ඒ තරම් ෙහොඳ නැහැ. ඒ නිසා තමයි මම
මැතිවරණ ඉතිහාසෙය් සුළු සිද්ධීන් ටිකක් ගැන මතක් කෙළේ.
ෙපොලීසිය භාරව සිටින මහජන සාමය පිළිබඳව කටයුතු කරන
ඇමතිතුමාෙගන් මා විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලනවා, ෙම් පැමිණිලි
පිළිබඳව පරීක්ෂා කරලා වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ෙදන්න කියලා. ඒ
විධියට විනය, නීතිය කියාත්මක කිරීෙමන් පමණයි ෙම් කියන
යහ පාලනය ඇති කර ගන්න අපට පුළුවන් වන්ෙන්. ස්තුතියි.
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ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය මැතිවරණෙයන්
පසුව ලංකාව පුරාම පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සහ
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳව අපට ෙනොෙයක් අවස්ථාවල
වාර්තා වුණා. විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ
සන්ධානෙය් පාක්ෂිකයන් සහ වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයන්,
නායකයන් ඉලක්ක කර ෙගන ඍජුවම පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සහ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් දිගින් දිගටම සිදු වනවා
අපි දැක්කා. ඒ පිළිබඳව ෙනොෙයක් අවස්ථාවල අපි කථා කළත්,
හඬක් නැඟුවත්, නීතිමය වශෙයන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල අෙප්
පාක්ෂිකයන්ට, අෙප් වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට සාධාරණයක්
ඉටු වුෙණ් නැහැ කියන එක තමයි අපි පක්ෂයක් විධියට දරන
මතය වන්ෙන්, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය
හා ලංකාෙව් අෙනකුත් දිස්තික්ක ෙදස බැලුවාම ෙමවැනි සිදුවීම්
රාශියක් අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. 1994 වසෙර් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව පිහිටවපු ෙවලාෙව් ඉඳලා අෙප් ආණ්ඩු තුළ
ඉතිහාසෙය් කිසි තැෙනක ෙමවැනි සංවිධානාත්මක ෙලස පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සහ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් සිදු ෙවලා
නැහැයි කියන එක අප ඉතාමත් සතුටින් මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඒ
බව අප ආඩම්බරෙයන් යුතුව පකාශ කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම, 2005
අවුරුද්ෙදන් පසුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ සන්ධානය
පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ, පළාත් සභා මැතිවරණ ආදී වශෙයන්
මැතිවරණ රාශියක් ජයගහණය කළා. අපි ෙමම මැතිවරණ
ජයගහණය කළාට පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහෝ ෙවනත්
ෙද්ශපාලන පක්ෂවල කියාකාරින්ට ෙහෝ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්
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කෙළේ නැහැ. අපි ෙද්ශපාලනික වශෙයන් මාරුවීම් ලබා දුන්ෙන්
නැහැ. අපි වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ ඉලක්ක කර ෙගන
ෙද්ශපාලනික වශෙයන් පළිගැනීම් කෙළේ නැහැ. ගම්වල එක්සත්
ජාතික පාක්ෂිකයන් ෙමන්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ
සන්ධානෙය් අෙනකුත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට ඡන්දය ලබා දීපු අය
ෙම් යහපාලනය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, අපි අවම වශෙයන්
හිතුවා, ෙම් මැතිවරණ කාල සීමාෙවන් පසුවත් ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම් සහ පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සිදු ෙනොෙවයි
කියලා. අවාසනාවකට අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ෙදය ෙනොෙවයි
සිද්ධ වුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප්ක්ෂා කෙළත්, ඔෙබ්
පාක්ෂිකයන්ට සහ ඔෙබ් ඡන්ද දායකයන්ට ලබා දුන්ෙනත් එවැනි
බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙනොෙවයි. හැබැයි භූමිය තුළ සිදු වුෙණ්
ෙවනස් ෙදයක්. අෙප් ගම්වල ෙගවල්වලට ගල් ගහනවා, අෙප්
පාක්ෂිකයන්ෙග් ෙගවල් ගිනි තියනවා, වාහනවලට ගිනි තියනවා,
තීෙරෝද රථ ගිනි තියනවා. ෙම්වා ගැන ෙපොලීසියට වාර්තා කළාම
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල නීතිමය වශෙයන් ඒවා කියාත්මක වන
ෙව්ගය ඉතාමත් අඩාලයි. සමහර තැන්වල පැමිණිලි ලියා ගත්ෙතත්
නැහැ.
මම අහෙගන සිටියා, මා නිෙයෝජනය කරන හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය්ම ආණ්ඩුෙව් ඇමතිතුමන්ලා -සජිත් ෙපේමදාස
ඇමතිතුමා, දිලිප් ෙවදආරච්චි ඇමතිතුමා- හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් පාතාලයක් ගැන කථා කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් පාතාලයක් හිටිෙය් ෙමොන කාලෙය්ද කියලා ඒ
ඉතිහාසය ගැන මතක තිෙබන අය දන්නවා. අද කීප ෙදෙනකුෙග්
නම් කියා ෙගන ගියා. ෙම් උත්තරීතර සභාව තුළ ඒ නම් කියලා
මම මාෙග් කාලය නාස්ති කර ගන්ෙන් නැහැ. ඒ නම් කිව්ව
අයෙගන් කී ෙදෙනක් අද වන විට ජීවතුන් අතර ඉන්නවා ද කියලා
මම අහනවා. එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි හම්බන්ෙතොට
දිස්තික්කෙය් පාතාලය ෙමෙහයවූෙය්. එදා එවැනි ෙද්ශපාලන
පක්ෂ තමයි හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම ලංකාෙව්
පාතාලය ෙමෙහයවූෙය්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු
ගිය කාල සීමාෙව්දීයි පාතාල මර්දනය සිදු වුෙණ්. පාතාල
නායකයන්ට ඒ ෙවනදා කර ෙගන ආ පාතාල වැඩ කටයුතු
කරන්න ඉඩ ෙනොදුන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාල සීමාෙව්දීයි. ඒ යුගය නිර්මාණය කෙළේ එතුමායි. මම
ආඩම්බරෙයන් යුතුව කියනවා, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පසු
ගිය වසර 10ක කාලය තුළ ෙම් කියන ආකාරෙය් පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සිදු ෙවලා නැහැ
කියලා. අද මට ඇහුණා එතුමා කියනවා මහා දැවැන්ත භීෂණයක්
තිබුණා කියලා. ෙම් කියන විධියට හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය්
කිසිම එක්සත් ජාතික පක්ෂ රැස්වීමක් පවත්වන්න ඉඩ දීලා නැහැ.
කිසිම ෙදයක් කරන්න ඉඩ දීලා නැහැ. හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය
තුළ සංවිධානාත්මකව කිසිම මැතිවරණ පචණ්ඩ කියාවකට අපි
සම්බන්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ බව මම වගකීමකින් යුතුව පකාශ
කරනවා.
එතුමා ෙහොඳ ෙද්ශපාලන පරම්පරාවකින් එන තරුණ දක්ෂ
ෙද්ශපාලඥෙයක්. තරුණ සංවිධානයක් දිහා බලලා ෙම් කථා
කරන විධිය පිළිබඳව අප අවංකවම කනගාටු වනවා. ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂ තරුණ සංවිධානයට තමයි "නිල් බලකාය"
කියන්ෙන්. ඒකට ෙවනත් සතුන්ෙග් නම් ආෙරෝපණය කරලා, ඒ
නම්වලින් එම තරුණයන්ව හඳුන්වලා ඒ නම් තුළින් තරුණ
සංවිධාන සහ ඒ තරුණයින් අෛධර්යයට පත් කරලා,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා බැණලා ගමට ගිහිල්ලා එම
තරුණයන්ට ආරාධනා කරනවා "එන්න මාත් එක්ක එකතු
ෙවන්න" කියලා. ඉතින් ෙමොකක්ද ෙම් ෙද්ශපාලනය? ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානයක් තිබුණා. තවමත් තිෙබනවා.
ඒ තරුණ සංවිධානය තුළ අපි තරුණෙයොත් එක්ක ෙද්ශපාලනය
කළා. අප ඒවා පිළිගන්නවා. අප canvassing ගියා; අප ෙගයින්
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ෙගට ගියා; අපි රැස්වීම් පැවැත්වූවා; අප ශමදාන කළා; අප ආගමික
කටයුතුවලට සම්බන්ධ වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, අෙප් රෙට් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ තරුණ
සංවිධානය ඉතිහාසෙය්වත්, අනාගතෙය්දීවත් කිසි දවසක මැර
ෙද්ශපාලනයකට ගිෙය් නැහැ, යන්ෙන් නැහැ කියලා මම
වගකීමකින් යුතුව කියනවා. අපට අවශ්ය නව ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක් ෙගොඩ නගන්නයි. තරුණයන්ට අප පුහුණුව ලබා
ෙදනවා. අප ලබා ෙදන්ෙන් ෙද්ශපාලනික පුහුණුව. අපි
ඉතිහාසෙය් දී දැක්කා තරුණයන්ට අවි පුහුණුව ලබා ෙදනවා. අපි
දැක්කා, LTTE සංවිධානය වාෙග් සංවිධාන ෙද්ශපාලන පුහුණුව
දුන්නු තරුණයාට ආයුධ අතට දීලා සයනයිඩ් කරල කෙර් දාලා
ඔහුව මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බකරුෙවක් බවට පත් කළ බව.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ සංවිධානය කිසි දවසක
එවැනි මැර ෙද්ශපාලනයක් අනුමත කරන්ෙන් නැහැ, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. එවැනි ෙද්ශපාලන කියාදාමයක්
තුළ අෙප් ගෙම් අහිංසක ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් නියැෙලන්ෙන්ත්
නැහැ කියන එකත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙද්ශපාලනික වශෙයන්
එතුමාට පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න ඕනෑ.
ගෙම් තරුණයාව ෙගනැල්ලා, ඒ තරුණයා මැරෙයක් බවට පත්
කරලා, ඒ ගම්වල ඉන්න අහිංසක තරුණ තරුණියන්ව අෛධර්යට
පත් කරලා, ඒ තරුණයන්ට ෙද්ශපාලනය එපා කරවන්න කටයුතු
ෙනොකරන ෙලසයි අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ෙමොකද අපට අවශ්යයි,
ගෙම් තරුණයන් ෙද්ශපාලනයට එන එක. ඒ අය, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ෙවන්න පුළුවන්, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙවන්න
පුළුවන්, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් ෙවන්න පුළුවන්. අපට
අවශ්යයි, ගෙම් තරුණයන් ෙද්ශපාලනයට ෙගන එන්න. හැබැයි,
මැර ෙද්ශපාලනයට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා මම අවංකව, ආදරෙයන්
එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, රෙට් තරුණ ෙද්ශපාලන
සංවිධානවලට සත්තුන්ෙග් නම්වලින් කථා කරන්න එපා කියලා.
ඒවා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ගෙම් අහිංසක ෙදමව්පියන්ෙග්
දරුවන්. වර්තමාන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ගරු සභාපතිතුමා, ඒ
වාෙග්ම ඔෙබ් අගාමාත්යතුමා එකතු ෙවලා ජාතික ආණ්ඩුවක් බිහි
කරලා තිෙබනවා. අපි විපක්ෂය විධියට ඒ දින 100 වැඩ පිළිෙවළට
සහෙයෝගය ෙදනවා. ඒ දින 100 වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය
ෙදනවා වාෙග්ම, අපි අවංකව, ආදරෙයන්, ෙගෞරවෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගොඩ නඟන්න උත්සාහ කරන ජාතික
සමඟිය, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා රටට
ෙලෝකයට ෙපන්නුම් කරන ජාතික ආණ්ඩු සංකල්පය ගෙම් ඉන්න
අහිංසක ෙදමව්පියන්ටත් රැෙගන යන්න පුළුවන් අවකාශය,
පරිසරය අෙප් රෙට් ගම් මට්ටමිනුත් ෙගොඩ නඟන්න කියන
කාරණයයි. එම ඉල්ලීමත් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.18]

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා

(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානයට ඡන්දය දුන්නු ඒ අෙප් සියලුම ජනතාවට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙසේරුවිල මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය අපි ජයගහණය කළා. ඒ වාෙග්ම තිකුණාමල
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙයනුත් අපි 2010 ජනාධිපතිවරණයට ගත්ත
හා සමානව ඡන්ද ගත්තා. ඒක අපි තිකුණාමල දිස්තිකෙයන් ලබපු
විශිෂ්ට ජයගහණයක්. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට- දුන්නු සහෙයෝගය
ෙවනුෙවන් ඒ සියලු ෙදනාටම ෙගෞරවනීය ස්තුතියක් පිරිනැමීම
ෙම් අවස්ථාෙව් මෙග් යුතුකමක් ෙවනවා.
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[ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, අෙනක් අයට වඩා ෙවනස්
පශ්නයක් තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් සන්ධානයට වැඩ කරපු අයට
තිෙබන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්ෙගන් කාටවත්
කරදරයක් නැහැ. සන්ධානෙය්ම ඉඳලා, සන්ධානයම කාලා,
සන්ධානෙයන්ම ෙපෝෂණය ෙවලා, අවස්ථාවාදීව කටයුතු කරන
අයෙගන් තමයි අෙප් දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් අයට කරදර තිෙබන්ෙන්. ඒෙක් එක අංගයක් තමයි
SLTB එෙක් විජය ධර්මෙසේන කියන අෙප් ඩිෙපෝ කළමනාකරු
ඉවත් කිරීම. ෙහොඳට කළමනාකරණය කරෙගන ලාභ ලබමින්
තිබුණු ඩිෙපෝෙවන් එයාව අයින් කරලා ෙවනත් ෙකෙනක්ව පත්
කරන්න කටයුතු කළා. ඒක නීත්යනුකූලව ෙනොෙවයි,
බලහත්කාරෙයනුයි කෙළේ. තවත් පිරිසක් එක්ක ඇවිල්ලා, එයාව
බය කරලා අයින් කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා. දැන් ඒක
තාවකාලිකව සමනය ෙවලා තිෙබනවා.
ෙගෞරවනීය අෙප් ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙවෙසන ෙමොරවැව
පන්සලට ගිහිල්ලා එහි තිබුණු හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් රූප රාමු
ෙපොලීසිය විසින් රැෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පන්සලට
සම්බන්ධ වී සිටින දායකයින්ෙග් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා
කරලා තිෙබනවා. ඒ විධියට ෙනොෙයක් හිරිහැර සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. මහජන සාමය ආරක්ෂා කරන ගරු ඇමතිතුමා -අෙප්
හිත මිතයා- ෙම් කාරණය ගැන කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ.
මතක තිෙයන කාලයක ෙම් වකවානුෙව් තමයි පන්සල්වලට
ගිහිල්ලා ඒවාෙය් අලි ඉන්නවාද, එෙහම නැත්නම් තවත් අය
ඉන්නවාද කියලා පන්සල් ෙසෝදිසි කරලා, ෙනොෙයක් ෙනොෙයක්
හිරිහැර බාධා ෙගොඩක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
නීත්යනුකූල ෙනොවන ෙමොනවා හරි ෙදයක් තිෙබනවා නම් ඒවා
නීත්යනුකූල කමයකට ගිහිල්ලා ෙහොයන්න. පන්සලකට ගිහිල්ලා
ඒ වාෙග් කටයුතු කරන පිළිෙවළක් තිෙබනවා. ඒ පිළිෙවළ අනුව
කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙම්ක තවමත් ෙබෞද්ධයින් වැඩි
වශෙයන් ඉන්න රටක්. විෙශේෂෙයන්ම යහ පාලනයට යන එක්සත්
ජාතික පක්ෂය පමුඛ ඔබතුමන්ලාෙග් රජයට ඒක හරි නැහැ.
ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොවුණු විධියට පන්සල්, විහාරවලට
ගිහිල්ලා කරන බලපෑම තුළින් ෙවනයම් අර්ථයක් මතු ෙවයිද කියා
සැකයක් ඇති ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් එෙහම අදහසක්
ෙනොතිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම්වා කරන නිලධාරින් නිසා ෙම්
රජෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා අපහසුතාවට, විෙව්චනයට ලක් ෙවන
තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා.
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට මා ෙම්
කාරණය කියන්න ඕනෑ. උසාවිෙය් ෙසෝදිසි වෙරන්තුවක් අරෙගන
ඇවිල්ලා තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් මෙග් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධාන කාර්යාලෙය් තිබුණු පරිප්පු, සීනි, කාන්තාවන්ෙග්
සනීපාරක්ෂක තුවා පවා ෙපොලීසිය අත් අඩංගුවට අර ගත්තා, ගරු
ඇමතිතුමනි. දවස් ගණනක් ඒවා සීල් කර තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒවා
උසාවියට ඉදිරිපත් කළා. නමුත් උසාවිෙයන් පතික්ෙෂේප කර
තිෙබනවා, "ෙම්වා ෙගෙනන්න එපා. ෙම්වා රජෙය් ඒවා ෙනොවන
නිසා" කියා. ෙමයින් මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මෙග් වරපසාද
කඩවීමක් සිදු වුණා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය් අපට උදවු කරපු අනිකුත් හැෙමෝම බියට පත්
ෙවනවා, දිස්තික්කෙය් සිටින ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සන්ධානෙය්- මන්තීවරයාට ෙමෙහම නම් අපට ෙකොෙහොම ෙවයිද
කියා. මා ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාටවත්, එක්සත්
ජාතික පක්ෂයටවත් ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන් නැහැ. මා ඉස්ෙසල්ලා
කිව්ව ෙම් කටයුත්ත කරවන ෙකනාට තමයි මා ෙම් කාරණය
කියන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මා ෙම් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් කියන්න ඕනෑ. ෙම් පිටුපස ඉන්ෙන් ෙපොලිස්

876

අධිකාරිවරෙයක්. ඔබතුමාත් එතුමා ගැන දන්නවා ඇති. ඔහු මාර්ක්
නමැති ෙකෙනක්. ඔහු එන අවුරුද්ෙද් විශාම යන්න නියමිතයි.
ඔහුට දැනට මිතුරන් වශෙයන් ඉන්ෙන් DIGලා සහ Senior
DIGලා. ෙම් මාර්ක් නමැති ෙකනා දක්ෂ නිසා තමයි
ඔබතුමන්ලාෙගන් 1 දමා ගන්න කටයුතු කරන්ෙන්. අපට හිරිහරු
කළාම ඔබතුමන්ලා සන්ෙතෝෂ ෙවයි කියා හිතලා තමයි ඔහු ෙම්
ෙද්වල් කරන්ෙන්. පසු ගිය මැතිවරණයට මාසයකට, ෙදකකට
ඉස්ෙසල්ලා ෙම් පුද්ගලයා මාරු කළා. ඔහුෙග් මාරුවත් ඔහු හදා
ගත්ෙත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ළඟට
ගිහිල්ලායි. අද කරපු මාරුව ෙහට හදා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
තිබුණා, එදා අෙප් ආණ්ඩුෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ. අපත්
එක්ක සම්බන්ධකම් තියාෙගන, ඔබතුමන්ලා ජයගහණය කළාට
පස්ෙසේ -අෙප් ජනාධිපතිතුමා පරාජය වුණාට පස්ෙසේ- එක පාරටම
ෙම් ෙගොල්ලන් ඔබතුමන්ලාටත් වඩා ඉදිරිෙයන් කටයුතු කරන්න
යනවා.
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමනි, ෙමන්න ෙම් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියා මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් කියන ෙපොලිස්
අධිකාරිවරයා දැනට ආශය කරන අයෙග් නාම ෙල්ඛනය ඇතුළු
විස්තර ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම පිණිස මා හැන්සාඩ් වාර්තාවට
ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
තිකුණාමල දිස්තික්කෙය් තරුණයන් අතුරුදන් කිරීමට
සම්බන්ධ ෙවච්ච, කප්පම් ගන්න, ෙහෝටල්වලට ගිහිල්ලා කාලා
ෙපොල්ල තියපු උදවිය තමයි ඔහු අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ආශය
කරන්ෙන්. ෙම් ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා හැම weekend එෙක්ම
ඔහුෙග් උදවියත් සමඟ ෙකොෙහේ ෙහෝ ෙහෝටලයකට ගිහිල්ලා පිය
සම්භාෂණ පවත්වනවා. ෙමන්න ෙම් කියා නිසා ආණ්ඩුවට
සහෙයෝගය ෙදනවා කියා සිටින අපත් කලකිරීමට පත් ෙවනවා.
ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය ෙදන්න බැරි තත්ත්වෙය් කටයුතු
ෙම්ෙගොල්ලන් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මහජන සාමය පිළිබඳව
කටයුතු කරන අෙප් හිත මිත ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් කාරණය පිළිබඳව සාධාරණ
පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් කාර්යාලෙයන් රැෙගන ගිය බඩු ටික
අරෙගන යන්න කියා දැන් ෙපොලීසිෙයන් දන්වා තිෙබනවා. මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙපොලීසියට ෙගන ගිය සීනි,
පරිප්පු ආදී ෙද්වල් නරක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවාට අලුත් බඩු
අපට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන්න කියා. එෙහම නැත්නම් අෙප්
අයිතිවාසිකම් කඩ කිරීම් පිළිබඳව ඒ ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව
නඩුවක් දමන්න මා කටයුතු කරනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ඔබතුමාෙග්
සහෙයෝගයත් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් වාෙග් ජරා වැඩ කරන
ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන්ට වාෙග්ම ඒවාට සම්බන්ධ ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට දඬුවම් ලබා ෙනොදුන්ෙනොත් ඔබතුමන්ලාට කවදා
ෙහෝ දවසක ආපසු විපක්ෂයකට යන්න සිදු වුෙණොත්
ඔබතුමන්ලාට ෙවන්ෙන්ත් ඊට වඩා අන්ත ෙද්වල්වලට මුහුණ
ෙදන්නයි. ෙම්වා වළක්වන්න නම් ෙම් වාෙග් ජඩ වැඩ කරන, ෙම්
වාෙග් එකට ඉඳලා එක පාරටම අනික් පැත්ත හැරිලා වැඩ කටයුතු
කරන නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න කියා මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමාෙග් පහසුව පිණිස මා ෙම්
ෙතොරතුරු සියල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා
සභාගත කළා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[අ.භා. 4.26]

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල
සම්පාදන හා ජලාපවහන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

(மாண் மிகு
ேனஷ்
கங்கந்த - நகர அபிவி த்தி, நீர்
வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Dunesh Gankanda - Deputy Minister of Urban
Development, Water Supply and Drainage)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා
පිළිබඳව අදහස් දක්වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එවකට ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
හිටපු, අද විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරුන් නැවත ඉපදිලා වාෙග්
කතා කරනවා. එවන් අවස්ථාවක මම අවධාරණය කරන්න
කැමැතියි, ලංකා ඉතිහාසෙය් පැවැති දූෂිතම මැතිවරණය ෙම් 2015
ජනවාරි 08 වැනිදා පැවැත්වුණු ජනාධිපතිවරණය බව.
විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය මාධ්ය මුළුමනින්ම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් අභිමතය පරිදි කියාත්මක වුණාය කියන එක
අපි කවුරුත් දන්නවා. ඒ ජනාධිපතිවරණය දූෂිතයි කියා කියන
ෙකොට එය පැවැත්වුණු ජනවාරි 08 වැනිදාට පමණක් සීමා ෙවන්න
අපට බැහැ. මැතිවරණයට දින නියම කරපු දිනෙය් සිට
මැතිවරණය පැවැත්වුණු දිනය දක්වා කාල සීමාෙව්දී සිදු වුණු
සිදුවීම් ගැන විශ්ෙල්ෂණයක් කරනවා නම්, රාජ්ය මාධ්ය හැසිරුණු
ආකාරය අපි කවුරුත් දැක්කා. මම ෙම් ගරු සභාවට ෙමයත් මතක්
කරන්න කැමැතියි, උෙද් 7.00 ඉඳලා ඡන්දය දමන්න අවස්ථාව
තිබුණා. දිවා කාලය වන විට රාජ්ය මාධ්ය හරහා පකාශයක් නිකුත්
කළා, "සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමාත් අරලියගහ මන්දිරයට පැමිණ,
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් මහින්ද රාජපක්ෂ පිලට එකතු
ෙවනවා" කියා. ෙමවැනි විකෘති නිෙව්දන නිකුත් කරමින්
රාජපක්ෂකරණය ෙවලා ඉතාම අසාධාරණ මට්ටෙමන් රාජ්ය
මාධ්ය හැසිරුණා.
සමෘද්ධිලාභීන්ෙගන් ඡන්ද මං ෙකොල්ල කාපු හැටි අපි දන්නවා.
සමෘද්ධිලාභීන්ට බලහත්කාරකම් කරලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
සමෘද්ධිය ලබා ෙනොෙදන ආකාරයට තර්ජනය කරලා ඡන්දය ලබා
ගන්නට ෙම් රජය තැත් කරපු ආකාරය අපි දන්නවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි නියාමකවරුන් හරහා ගම්වල ජනතාව තුළට
කා වැද්දුවා, ඡන්ද ෙපට්ටිවල CCTV camera තිෙබනවා කියා.
ඒකාධිපති රාජපක්ෂ පාලනෙය් තිබුණු වියරු ස්වරූපය මඟින් ෙම්
ආකාරයට ඡන්ද ෙපට්ටිවල CCTV camera සවි කරලා
තිෙබනවාය කියා, අහිංසක ගම්වාසීන් ෙවනසකට පාවිච්චි කරන්න
හදපු ඡන්දයත් තර්ජනාත්මක තත්ත්වෙයන් ලබා ගන්න මාධ්ය
හැසිෙරව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, සමෘද්ධි නියාමකවරුන් හරහා
ෙමවැනි අභූත පවෘත්ති නිකුත් කළා.
රාජ්ය ධනය, රාජ්ය ෙසේවකයන්, රාජ්ය ෙද්පළ විශාල වශෙයන්
අනිසි ෙලස ඒ රජය පාවිච්චි කළ බව අපි දන්නවා. සිල් ෙරදිවල
ඉඳලා ඔරෙලෝසු දක්වා රාජ්ය ධනය ෙයොදවලා මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ෙයොදා ගත් හැටි අපි
දැක්කා. ජනතාවට ෙද්ශපාලන අල්ලස් ලබා දුන්නා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මහා පරිමාණෙය් companiesවලින්, මහ
බැංකුෙවන්, අධිෙව්ගී මාර්ග සකස් කරන්නට තිබුණු මුදල්වලින්
රුපියල් බිලියන ගණන් අරලියගහ මන්දිරයට ෙගනාපු අවස්ථා
පිළිබඳ ෙතොරතුරු internet එෙකන් ජනතාවට ෙහළිදරව් වුණා.
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් විධායක බලය, ධනය
පාවිච්චි කරලා මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරලා ෙම් රජය ෙගන
ගිය දූෂිත කියාවලිය පරාජය කරන්නට නිර්පාක්ෂික
අෙප්ක්ෂකෙයක් හැටියට ඉදිරිපත් වුෙණ්, ඔබතුමන්ලාෙග්
පක්ෂෙය් හිටපු මහ ෙල්කම් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. ඒ
වාෙග්ම ඒ ෙවනස ඇති කරන්නට ජනතාවත් බලාෙගන හිටියා.
ජනතාව ඒ ෙවනස ඇති කරන්නට එළියට ආවා. පාරට බැහැලා
තමන්ෙග් අදහස් පකාශ කරන්නට ඉදිරිපත් වුණා. ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා ජයගහණය කෙළේ, ෙම් රෙට් ජනතාව
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය ලබා දුන්ෙන් -
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair?
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

ேனஷ் கங்கந்த)
(The Hon. Dunesh Gankanda)
(மாண் மிகு

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා

ேனஷ் கங்கந்த)
(The Hon. Dunesh Gankanda)
(மாண் மிகு

ෙම් රෙට් ඒකාධිපති පාලකෙයක් හැටියට ෙගන ගිය දූෂිත
පාලනය ෙහළා දැක, ඒ දූෂිත කියාවලියට එෙරහිව ඒ පක්ෂෙය්ම
සිටි මහ ෙල්කම්වරයා -ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා- එළියට
බැහැලා ගත්ත තීරණය ජනතාව අගය කළා. එතුමා ඒ ෙවලාෙව්
කිව්වා, "මම කිසිම පක්ෂයකට නැතිව, ෙගෞරවනීය විධියට රාජ්ය
නායකයාෙග් වගකීම ඉෂ්ට කරනවා" කියා. ඒ අනුව ජනතාව
එතුමා ගැන විශ්වාසයක් තබා ගත්තා. ඒ ෙවනස් වීමට තුඩු දුන්
මධ්යස්ථ ඡන්දය නිසායි එවකට මහින්ද රාජපක්ෂ රජය -ෙරජිමයඅද විපක්ෂයට ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්.
මැතිවරණ පචණ්ඩත්වය ගැන කථා කෙළොත්, ඒ ගැන කථා
කරන්නට මට විශාල පරම අයිතියක් තිෙබනවා. එවකට
පැල්මඩුල්ෙල් මම සංවිධානය කළ රැස්වීමට ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂකතුමා හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්,
ෙජනරල් සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා, අර්ජුන රණතුංග
මැතිතුමා, ජයතිස්ස රණවීර මැතිතුමා ඇතුළු පධාන ෙපෙළේ
ෙද්ශපාලන කථික මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් සහභාගි වුණා. මම
සංවිධානය කළ ඒ රැස්වීම කඩාකප්පල් කරන්න කටයුතු සිදු වුණු
ආකාරය ඔබ කවුරුත් දන්නවා. අද නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමන්ලා මාස තුනකින් ෙම් රජය ෙවනස් කරනවාය කියලා
උදම් අනනවා. "මාස තුනකින් පස්ෙසේ ජනාධිපතිත් අෙප්,
ආණ්ඩුවත් අෙප්" කියලා විපක්ෂ නායක හැටියට ඉතාමත්ම
උජාරුෙවන් කියනවා. ෙම් ඔබෙග්ම පක්ෂෙය් නායකතුමා තමයි
අද රෙට් ජනාධිපති කියන එක, ඒ කියන අයට මම මතක්
කරන්නට කැමැතියි. ඒ ජනාධිපතිතුමාට ජනාධිපතිවරණෙය්දී
ඔබතුමන්ලා ආරක්ෂක නිලධාරින් අතෙළොස්සයි ලබලා දුන්ෙන්.
ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙදතුන් ෙදෙනක් දීලා, එතුමාෙග් ආරක්ෂාව
ගැන තිබුණු තත්ත්වය ගැන ඔබතුමන්ලා අවධාරණය කරන්න.
එතුමාෙග් ජීවිතය නැති කරලා ෙහෝ පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය
ජයගහණය කරන්නට එවකට ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට
ඔබතුමන්ලා කටයුතු කළ ආකාරය ඔබලාෙග් යටි හිතට
දැෙනනවා ඇති. පැල්මඩුල්ෙල් එවැනි දැවැන්ත භීෂණයක්
තිබුණා. ඒ වාෙග්ම, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා පැමිණීමට
නියමිතව තිබුණු පැල්මඩුල්ල නගරෙය් රැස්වීම තියන්නට මට
අවසර ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු
නායක, වත්මන් අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් පැල්මඩුල්ල ආසනෙය් ෙව්වැල්වත්ත කලාපෙය්
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පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු රැස්වීමටත් මට අවසර ලබා ෙදන්න
කටයුතු කෙළේ නැහැ. අපි ෙම් කටයුතු නීත්යනුකූලව කියාත්මක
කළ නිසා ඒ රැස්වීම් කිහිපය පැවැත්වීමට විරුද්ධ ෙවන්නට කිසිම
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. එදා පැල්මඩුල්ෙල් bus stand එෙක්
තිබුණු රැස්වීෙම්දී ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙව්දිකාෙව්
ආමන්තණය කරමින් සිටි ෙමොෙහොෙත්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
පැල්මඩුල්ල ආසනෙය් සංවිධායක, ඒ වාෙග්ම එම ආසනෙය්
ඉන්න එවැනිම අපවිත ෙද්ශපාලන චරිතයන් ඇති අය එතුමාට
සංවිධානාත්මකව ගල් පහාරයක් එල්ල කළා. එදින එකතු වුණු
දසදහසකට වඩා ෙසනඟ උහුලා ගන්නට බැරිව, ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂක ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ගල් ගහලා, එතුමාෙග්
ජීවිතය අවදානම් තත්ත්වයකට පත් කරන්නට කටයුතු කළා. එදින
ඇහින් දුටු සාක්ෂි ඇතිව ෙචෝදනා ලබන ඒ උදවිය නිදහස් කර
ගන්නට අද ඉදිරිපත් වන්ෙන් කවුද? නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා, ඒ
වාෙග්ම නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා.
අද රෙට් ජනාධිපතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව් ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා
හැටියට පැල්මඩුල්ල නගරෙය් රැස්වීමට සහභාගි ෙවන ෙකොට
එල්ල කළ ගල් පහාරයට සම්බන්ධ, ඇසින් දුටු සාක්ෂිවලට අදාළ
චූදිතයන්ව ආරක්ෂා කරලා, ඇප ලබා ෙදන්න දැන් එන්ෙන් කවුද?
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමායි, නාමල් රාජපක්ෂ
මන්තීතුමායි. ඇත්තටම ඔබතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ශී
ලංකා නිදහස් පක්ෂය ද එෙහම නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂ ද
කියන එක ගැන අද අපට විශාල පෙහේලිකාවක් තිෙබනවා.
පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී
ශාන්ත ෙදොඩන්ෙගොඩ කියන
නිවිතිගල ආසනෙය් අහිංසක පිෙයකු මරුමුවට පත් කෙළේ,

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ෙපේමලාල් ජයෙසේකරයි, පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයකු වන
ලසන්තයි කියන එක මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අවධාරණය කරන්න
ඕනෑ. ෙමවැනි පචණ්ඩ කියා අපි ෙහළා දකිනවා. ඒ වාෙග්ම
පරාජයට පත් ෙවලා මාසයකට අඩු කාල සීමාවකදී, ඒ දූෂිත රජෙය්
සිටි අය අද එළියට බැහැලා, "තව මාස තුනකින් අපි මහ
මැතිවරණයට ඉල්ලනවා. අපට ඡන්දය ෙදන්න" කියලා කියන්ෙන්
විළි ලජ්ජාවක් ඇතිවද කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී අහන්න
කැමැතියි. අද රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා, ඒ දූෂිත
පාලනයට එෙරහිව ඡන්දය පාවිච්චි කරලා ෙම් රට ෙවනුෙවන්
යුතුකම ඉෂ්ට කරන්නට. නුදුරු මහ මැතිවරණෙය්දී ජනතාව ඒ
අයිතිය අතට අරෙගන කටයුතු කරාවි කියන විශ්වාසය ඇතිව මා
නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.38]

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන්
පසුව පැවැති මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධෙයන් අද දින
පැවැත්ෙවන ෙම් විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාව සලසා දීම
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට මතකයි, ෙම් රෙට්
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම 1977
සහ 2001 කියන කාලෙය්දී විශාල වශෙයන් රට තුළ මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සිද්ධ වුණු බව. විෙශේෂෙයන්ම විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට
හිරිහැර කරලා, ෙපොලීසියට නිවාඩු දීලා, දැවැන්ත විධියට රජය
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මැදිහත් ෙවලා, රාජ්ය තස්තවාදයත් එක්ක ඒ විරුද්ධ
පාක්ෂිකයන්ට හිරිහැර කරදර සිද්ධ කළා. හැබැයි, ඒ හා
සන්සන්දනය කරන ෙකොට අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමාටත් විෙශේෂෙයන්ම
ස්තුතිවන්ත ෙවන්නට ඕනෑ, එදා තිබුණු ආකාරයට මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා අද සිදු ෙවලා නැති නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1994 දී ෙපොදුජන එක්සත්
ෙපරමුණු රජය බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ එවකට හිටපු අතිගරු
ජනාධිපතිනි චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිනියත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා කරන්න ෙකොෙහත්ම ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
අවුරුදු 17ක එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලය අවසන් කරලා
1994 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ බලයට පත් වන ෙකොට
විශාල පීඩනයක් තිබුණා. ඒ පීඩනය එළියට ආවා. හැබැයි, ඒ
ජනතාවට විෙශේෂෙයන්ම විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට හිරිහැර කරන්න
එතුමිය ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
ඡන්දය පාවිච්චි කිරීෙම්දී ජාතික හැඳුනුම්පත අනිවාර්ය කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම්
රෙට් ඉතිහාසයට එක් වනවා. ඒ කාරණෙය්දී එතුමාෙග් නම රන්
අකුරින් ලියැ ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ නිසා විශාල වශෙයන්
මැතිවරණ දූෂණ, පචණ්ඩ කියා සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම
එතුමා 2005 ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාට පස්ෙසේ සහ 2010 දී
ජනාධිපති ධුරයට පත් වුණාමත් විශාල වශෙයන් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා රට තුළ සිද්ධ ෙවන්න දුන්ෙන් නැහැ; විරුද්ධ
පාක්ෂිකයන්ට ගහන්න දුන්ෙන් නැහැ; විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ට
කරදර ෙවන්න, හිරිහැර ෙවන්න දුන්ෙන් නැහැ. හුෙදකලා සිද්ධීන්
කිහිපයක් ෙවන්න ඇති. හැබැයි, විශාල වශෙයන් ඒවා කරන්න
දුන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, 1977 සහ 2001 සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම
අපට තිෙබන්ෙන් ඉතාමත් ෙශෝචනීය අත් දැකීම්. 2001 දී මා
නිෙයෝජනය කරන පුත්තලම් දිස්තික්කය තුළ වාෙග්ම ෙම් රට
පුරාමත් ඒ වාෙග් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සිද්ධ වුණා. අද
ඇත්තටම ගත්තාම ෙහොඳ සාධනීය තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා
තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම එහි ෙගෞරවය අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, අගාමාත්යතුමාටත් පුද කරන්න ඕනෑ. මම
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය.
ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් අෙප් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරෙයකුට දංෙකොටුව ෙපොළ ළඟදී දැඩි ෙලස පහර දුන්නා.
හැබැයි, ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය භාර එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් සංවිධායකතුමා -නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා රාජ්ය අමාත්යතුමාඒකට වග කියන්න ඕනෑ නැහැ. ෙමොකද, මම දන්නවා ඒ කියා
නවත්වන්න එතුමා විශාල උත්සාහයක් ගත්තා. අපි විරුද්ධ
පක්ෂෙය් සිටියත් ඇත්තටම එතුමාට ඒ ෙගෞරවය ෙදන්න ඕනෑ.
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ෙග් ෙගවල් ආරක්ෂා
කරන්න, විරුද්ධ පක්ෂෙය් අයට ගහන එක නවත්වන්න එතුමා
සාධනීය පියවර රාශියක් ගත්තත්, හිටපු පාෙද්ශීය සභා
මන්තී ඊසාක් කැමිලස් කියන පුද්ගලයා සහ එතුමාෙග්
සෙහෝදරෙයෝ ඇවිල්ලා දංෙකොටුව ෙපොළ ළඟදී පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරයාට පහර දුන්නා. තැන් තැන්වල ඒ වාෙග් හුෙදකලා
සිද්ධීන් කිහිපයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන්, ෙම්වා
නවතින්න ඕනෑ කියන එකයි.
එක අතකින් අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් අවස්ථාෙව් රජයක්
හැටියට යම් යම් ෙහොඳ පියවර රාශියක් අරෙගන තිබීම ගැන.
හැබැයි, සමහර ආසන ගත්තාම -අෙප් නාවලපිටිය ආසනය
ගත්තාම- නාවලපිටිය ආසනෙය් දැවැන්ත විධියට පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. නාවලපිටිය
ආසනෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, හුඟක් ආසනවල පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා නවතින්න ඕනෑ.
ෙකොෙහන් ෙහෝ ඒවාට තිතක් තියන්න ඕනෑ.
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ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් සිදු කළ වැරදි අනාගතයට ෙගනයන්ෙන්
නැහැයි කියන තැන සියලුම ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ඉන්නවා නම්, යහ
පාලනය ගැන කථා කරනවා නම්, අපි ශුභවාදී දැක්මක් එක්ක ෙම්
රට ඉදිරියට ෙගනයන්න ඕනෑ කියන තැන ඉන්න
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ නම් එම කියාවලට අනුබල ෙදන්න ෙහොඳ
නැහැ. නමුත් සමහර ආසනවල ඒ වාෙග් අනුබල දුන් අවස්ථා අපි
දැක්කා.
විෙශේෂෙයන්ම පාෙද්ශීය සභාවක අෙප් ගරු සභාපතිවරෙයකුට
වත්තලදී වූ සිද්ධිය ගැනත් අපි කනගාටු ෙවනවා. ඇත්තටම
රාජකාරි ෙවලාෙව්දීයි එතුමාට ඒ ෙද් සිද්ධ වුෙණ්. ඒක නිසා අපි ඒ
ගැන සම්පූර්ණෙයන්ම කනගාටුවට පත් ෙවනවා. සමහර රජෙය්
නිලධාරින්ට, සමහර පාෙද්ශීය ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ගම්වල
ෙද්ශපාලනය කරන උදවියට රට පුරාම ඒ වාෙග් යම් යම්
තත්ත්වයන් ඇති වුණා. අපි ඒ ගැන කනගාටු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමා අද යම් කිසි ෙහොඳ තැනකට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලයත් එක්ක ගත්තාම
අගාමාත්යතුමා සාධනීය පියවර රාශියක් අරෙගන තිෙබනවා
වාෙග්ම, එතුමා ෙහොඳ තැනකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අතිගරු
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා මැතිවරණයට
ඉස්ෙසල්ලා සහ මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ එතුමාෙග් හැම
කථාවකදීම කිව්වා, මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා කරනවා නම් දැඩිව
දඬුවම් කරනවා කියලා.
ෙම් සිද්ධි හුඟක් ෙවලාවට පුද්ගලයානුබද්ධයි. අෙප්
නායකෙයෝ ෙහොඳ ආදර්ශය ෙදනවා නම්, අගමැතිතුමා ඒ ආදර්ශය
ෙදනවා නම්, ජනාධිපතිතුමා ඒ ආදර්ශය ෙදනවා නම්, විපක්ෂ
නායකතුමා ඒ ආදර්ශය ෙදනවා නම්, පක්ෂ නායකෙයෝ ඒ ආදර්ශය
ෙදනවා නම්, ආසනවලට පත් කර තිෙබන ආසන සංවිධායකවරු,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු, පළාත් සභාවල පධාන නායකෙයෝ ඒ
ආදර්ශය ෙදනවා නම් පාක්ෂිකෙයෝත් ඒ තැනට එන්ෙන් නැහැ; ඒ
ෙද්වල් කිරීමට ෙපළෙඹන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙද්වල් කරන්න යන්ෙන්
නැහැ. හැබැයි, අෙප් පාක්ෂිකයන් තුළ ෙමෙහම මතයක්
තිෙබනවා. ෙම් දින සියෙය් කටයුතු තුළ ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා.
ඒත් එක්කම මුළු ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විරුද්ධ පක්ෂයයි සියලු ෙදනාම
එකතු ෙවලා ඉන්නවා. ඒ සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා රට පාලනය
කරන නිසා අෙප් පාක්ෂිකයන්ට ඒ විධියට ගහන්ෙන් නැහැයි
කියලා අෙප් අය මතයක් ඇති කරෙගන තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

ෙහොඳයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කවුරු දිනුවත් එකයි, කවුරු
පැරදුණත් එකයි. ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ
ෙමොන පක්ෂය ජයගහණය කළත්, ෙමොන පක්ෂය පරාජයට පත්
වුණත්, ඒ පැරදුණු අයට ජයගහණය කරපු අය හිරිහැර කරන්ෙන්
නැතුව, ඒ ජයගහණය බුක්ති විඳිනවා නම්, ඒ වාෙග්ම පැරදුණු
අයටත් එකම ජන ෙකොටසක් හැටියට සලකනවා නම් ඒක තමයි
ෙම් රට තුළ සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ ෙද්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සමහර
සංස්ථාවල සිදු වන ෙද්වල් ගැන ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ.
ස්වාධීන රූපවාහිනීය ගත්තාම, ස්වාධීන රූපවාහිනීෙය් "Chat 'n'
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Music" Programme එක කරපු අහිංසක ළමයා අද එළියට දමලා
තිෙබනවා. ශීලංකන් ගුවන් ෙසේවෙය් වෘත්තීය සමිති නායකයන්
එළියට දමන්න කටයුතු කරෙගන යනවා. රූපවාහිනීෙය් news
කියපු ෙකනා, පත්තෙර්ක රස්සාව කරපු අය එළියට දාන්න අද
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග් අයෙගන් පළිගන්න එපා.
ඒ වාෙග් නිලධාරින්ෙගන් පළිගන්න එපා. වැරැදි කරපු
නිලධාරින් ඇති. පක්ෂගාහීව වැඩ කරපු අය ඇති. හැබැයි, අහිංසක
ෙලස වැඩ කළ අය ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් පළිගන්න එපා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක තමයි මට කියන්න
තිෙබන්ෙන්.
අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා අෙප් රට තුළ සිදු වන ෙම් පූර්ව
සහ පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා අනිවාර්යෙයන්ම
නැවැත්විය යුතුය කියන අදහෙසේ ඉඳෙගන තමයි මම ෙම් කථා
කරන්ෙන්. අෙප් ආසනවල ඒ තත්ත්වය මඟ හරවන්න කටයුතු
කළ නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමන්ලා වාෙග් අයට නැවත
වතාවක් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 4.47]
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(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනවාරි 08වැනි දා
පැවැත්වූ ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව සිදු වූ මැතිවරණ පචණ්ඩ
කියා සහ ඉන් පසුව ගනු ලැබූ විවිධ ෙද්ශපාලන තීරණ නිසා
අසරණභාවයට පත් වුණු පුද්ගලයන් ඉන්නවා. අද සභාව කල්
තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා ෙමම විවාදය
පැවැත්ෙවන්ෙන්, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා
ෙවනුෙවන් බුලත් ෙකොළය ලකුණට ඡන්දය පාවිච්චි කරපු ඒ
ලක්ෂ 58කට ආසන්න ජනතාව අතරින් පීඩාවට පත් වූ පුද්ගලයන්
පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවීම සඳහාත්, ඒ
සම්බන්ධෙයන් යම් ආකාරයක කඩිනම් පියවර ගැනීම සඳහාත්
බව මුලින්ම මා සඳහන් කරන්න අවශ්යයි.
අෙප් රෙට් පසු ගිය මැතිවරණ කාලවලදී -විෙශේෂෙයන්
1977න් පසුව- ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් ඇති වුණා,
මැතිවරණයකට ෙපරත්,
මැතිවරණෙයන් පසුවත් ජයගාහී
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ කණ්ඩායම්වලට අයත් පිරිස් විසින් පරාජිත
ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙහෝ කණ්ඩායම්වලට අයත් ජනතාවට යම්
ආකාරෙය් හිංසාකාරී කියා සිදු කිරීම සහ ෙද්ශපාලන පළිගැනීමට
ලක් කරන. ෙම් ෙහේතුව නිසා පසු ගිය ඉතිහාසෙය් විවිධ
අවස්ථාවලදී සමහර අය මිය ගියා; සමහර අය තුවාල වුණා;
සමහර අය ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වුණා. හැබැයි, ඒ
සංස්කෘතිය 1994දී අපි අවසන් කළා. 1994දී ෙපොදු ෙපරමුණු රජය
බලයට පැමිනුණාට පසුව ඒ තත්ත්වය අවසන් කළා. ඒ කාල
සීමාව වන තුරුම, පළාත් සභා මැතිවරණයක් පැවැත්වූවාට පසුව
සවස පෙහන් පසු දවසක් ෙදකක් ඇඳිරි නීතිය දමපු යුගයක් තමයි
තිබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1993 දී පැවැති දකුණු
පළාත් සභා මැතිවරණය හවස හතරට අවසන් වුණා. එදින
පස්වරු පෙහේ සිට පහුෙවනි දා එළි ෙවන තුරු ඇඳිරි නීතිය පනවලා
තිබුණා. ඒ එක උදාහරණයක්. හැබැයි, මැතිවරණෙයන් පසුව
ඇඳිරි නීතිය පනවන සම්පදායය ඊට පසුව අපි අවසන් කළා.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය බිහිවූ දවෙසේ සිට -2004 වසෙර්
සිට- පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය දක්වා අපි විවිධ මට්ටමින්
මැතිවරණ ගණනාවක් -ජනාධිපතිවරණ, මහ මැතිවරණ, පළාත්
සභා මැතිවරණ, පාෙද්ශීය සභා මැතිවරණ - පැවැත්වූවා. හැබැයි,
ෙම් එකම මැතිවරණයක්වත් අවසන් වුණාට පස්ෙසේ ඇඳිරි නීතිය
පනවන්න අෙප් පාලන කාලය තුළදී අපි කටයුතු කෙළේ නැහැ.
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සමහරු පචාරය කළා, අෙප්ක්ෂා කළා ෙමම ජනාධිපති
මැතිවරණෙය්දීත් ඒ ආකාරෙය් කියාදාමයක් සිදු ෙවයි කියලා.
නමුත්, එෙසේ කෙළේ නැහැ. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් පතිඵල
නිකුත් වී අවසන් පතිඵල නිකුත් වීමට මත්ෙතන් හිටපු
ජනාධිපතිතුමා අරලියගහ මන්දිරෙයන් පවා නික්ම ගියා. සමහර
මැති ඇමතිවරු ඊ්ළඟ පැය 24 තුළදී තමන්ෙග් වාහන, කාර්යාල
නව පාලනයට භාර දුන්නා. මා සතුව තිබූ වාහන, කාර්යාලය යන
සියල්ලමත් පැය 24ක් තුළ මම භාර දුන්නා. අපි ඒ ආකාරෙයන්
කටයුතු කළා. මට භාර ෙදන්න නිල නිවාසයක් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු ෙහෝ ඇමතිවරයකු වශෙයන්
මම නිල නිවාස කවදාවත් අරෙගන නැහැ. ඒ නිසා මට එවැනි
පශ්නයක් මතු වුෙණ් නැහැ. ඒ ආකාරෙය් ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක් කමානුකූලව අපි ෙගොඩ නඟාෙගන ආවා.
නායකයන් හැටියට අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත් ෙම් තත්ත්වය
සමනය කිරීම සඳහා එතුමන්ලාට දැනුම් ෙදන ආකාරයට අවශ්ය
සියලුම පියවර ගත්තාය කියන කාරණයත් එතුමන්ලාට
ෙගෞරවයක් හැටියට මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. හැබැයි ඒ අයටත්
පාලනය කර ගත ෙනොහැකි තත්ත්වයන් තිෙබන්න පුළුවන්. එවැනි
තත්ත්වයන් තුළ ජනතාව පීඩාවට පත් වන සිද්ධීන් යම් යම්
පෙද්ශවල ඇති වුණා. මා දන්නා තරමින් ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය්
නම් අපට කිසිම පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි ෙහොඳ ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක් ෙම් පෙද්ශ තුළ පවත්වා ෙගන ගියා.
ෙමහිදී මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය අවධාරණය කරන්න
ඕනෑ. අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මැතිතුමා ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥ
මහත්මෙයක්. ඒ වාෙග්ම අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාත්
ෙජ්යෂ්ඨ නීතිඥ මහත්මෙයක්. මා ෙම් කියන කරුණුත් ෙම් අතර
තිෙබන බව ෙමහිදී සඳහන් කරන්න ඕනෑ. 2010 ජනාධිපතිවරණය
වකවානුෙව්දී සිදු වූ යම් යම් සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් "බී" වාර්තා
උසාවියට ෙගොනු කරලා, අවශ්ය සාක්ෂි පමාණවත් ෙනොවීම නිසා
ඒ නඩු පෙසකින් තබා - lay by - තිබුණා. එෙසේ පෙසකින් තබා
තිබුණු නඩු නැවත වතාවක් ෙගන, -පසු ගිය සතිෙය් අවස්ථා
ෙදකකදී- ඒ නඩුවල සැකකරුවන් යයි කියන පුද්ගලයින් රිමාන්ඩ්
බන්ධනාගාරගත කළා. ඒ කාරණය ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. මා හිතන හැටියට ඒ පශ්නය විසඳා ගන්න
පුළුවන්. එතැන ෙලොකු පශ්නයක් නැහැ. එක උදාහරණයක් මා
කියන්නම්. ඇල්පිටිය පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපති -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

In what year did it happen?
ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

It happened in 2010, not during this Presidential
Election; it happened immediately after the previous
Presidential Election.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)
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ඇමතිතුමනි, එයට ෙහේතුව Firearms Ordinance එක යටෙත්
charge එකක් ෙගොනු කර තිෙබන එකයි. ඒ කියන්ෙන්,
"තුවක්කුවකින් ෙවඩි තබන ශබ්දයක් මට ඇසුණා"යි කියලා
සාක්ෂිකරුවකු කිව්ෙවොත්, එය රතිඤ්ඤයක් ෙවන්නත් පුළුවන්,
නමුත් සාක්ෂි නැහැ. ඒ සඳහා production එකක් නැහැ, ෙවඩි
තැබූ බවට උණ්ඩ නැහැ, හිස් ෙකොපු නැහැ. නඩු භාණ්ඩ හැටියට
ෙම් කිසිවක් නැහැ. යම් ෙකනකුෙග් කට උත්තරයක සඳහන්
වන්න පුළුවන්, "අසවලා එතැන සිටියා. එතැනින් ෙවඩි තැබීමක්
සිදු වුණා"යි කියලා. ගිනි අවි ආඥාපනත - Firearms Ordinance යටෙත් කියා සඳහන් කර තිෙබන නිසා මෙහස්තාත්වරුන් ඇප
ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ සම්බන්ධෙයන් jurisdiction එක
තිෙබන්ෙන් High Court එකට නිසා මහාධිකරණයට යන්න
ෙවනවා. මහාධිකරණයට ෙම් වාර්තා ගිහින්, නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් reports call කරලා, ඊට පස්ෙසේ ෙම්
කියාදාමය -process එක- සිදු ෙවන්න අඩුම තරමින් මාස
එකහමාරක් ෙහෝ මාස ෙදකක් ගත වනවා. ඒ කාල සීමාව තුළ අර
පිරිස් රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත ෙවලා ඉන්නවා.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කමයක් මට ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන්,
ගරු ඇමතිතුමනි. -ඉස්සර විවිධ අවස්ථාවලදී අපි ඒ විධියට කියා
කළා.- නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ්ය ෙසොලිසිටර්
ජනරාල්වරයකු ෙහෝ රජෙය් ෙජ්යෂ්ඨ අධිනීතිඥවරයකු නම්
කරලා, ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් SSP ෙකනකු ෙහෝ
කවුරුන් ෙහෝ එයට සම්බන්ධ කරලා ෙම් කියාදාමය කඩිනම්
කරන්න පුළුවන්. ෙමවැනි ආකාරෙයන් රිමාන්ඩ් වුණු ෙකනකුට
නීතිඥ මහත්වරුන් හැටියට අපට පුළුවන්, නීතිපතිතුමාට ලියා, එය
ෙකළින්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට භාර දුන්නාම වහාම fax
එකකින් report එක call කරන්න. ඒ report එක call කළාම
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට උපෙදස් ෙදන්න පුළුවන්, ෙමය
ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යා හැකිද, එෙහම නැත්නම් ඇප දීමට
විරුද්ධත්වයක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියා. මහාධිකරණයට ගිහින්
ඇප අයදුම් පතයක් ඉදිරිපත් කළත් සිද්ධ වන්ෙන් ෙම්
කියාදාමයමයි. හැබැයි ඒකට මාස එකහමාරක්, ෙදකක් ගත
වනවා. ඒ කාල සීමාව අඩු කර ෙගන, දින කිහිපයක් ඇතුළතදී,
එනම් සතියක් වැනි කාලයක් ඇතුළතදී ෙම් පිළිබඳව තීන්දුව
ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙචෝදනා පතයක් ෙගොනු කිරීමට බැලූ
බැල්මට පමාණවත් සාක්ෂි තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳව ඇප
ෙදනවාට විරුද්ධ වනවාය කියා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
කියන්න පුළුවන්. එෙසේ ෙනොමැති නම් ෙම් පිරිස් වහාම ඇප මත
මුදා හරින්න කියා Attorney-General's Department can give
their consent. එතෙකොට එය නීත්යනුකූලයි. එහිදී මූලික
විමර්ශනයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ඒ කටයුත්ත එෙසේ
අවසන් කරන්න පුළුවන්. මා එවැනි ෙයෝජනාවක් කරනවා. එවැනි
සිද්ධීන් අපි ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්. ඒ
පිළිබඳව ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ
ආකාරෙයන් කටයුතු කෙළොත් අනවශ්ය ෙලස රිමාන්ඩ්
බන්ධනාගාරෙය් තැබීම ෙවනුවට පමාදයකින් ෙතොරව කඩිනමින්
ඒ අය මුදා හැර පසුව පරීක්ෂණ කර නඩු පවරනවා නම් නඩු
පවරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවාය කියන ෙයෝජනාව මා
ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කරනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් පාර්ශ්වෙයන් ඒ
කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ඔබතුමන්ලා ෙදෙදනාම ෙම්
විෂය පිළිබඳව දන්නවා.

ෙකොෙහේද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඇල්පිටිය පෙද්ශෙය්. එහිදී අදාළ පළාත් සභා මන්තීවරයාත්
රිමාන්ඩ් කළා. ගරු සභානායකතුමනි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඇත්ත වශෙයන්ම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා -ස්වාධීන
අධිකරණයක්, ස්වාධීන ෙපොලීසියක්පිහිටු වීම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ඉක්මනින් සම්මත කර ගත්ෙතොත් - if we
have the independent Commissions -
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ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා, ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා පිහිටුවන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා කථා කරපු පශ්නවලට උත්තර
තිෙබන්ෙන් එතැනයි. අපි ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු වීම
සම්මත කෙළොත්, මීට පස්ෙසේ ෙමවැනි පශ්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කථා කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

ඒක හරි. ඔබතුමාත් එක්ක මා එකඟ වනවා. ෙමොකද, ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු වීම සම්බන්ධෙයන් වූ දහහත්වන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සඳහා එදා මමත් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා
අත උස්සපු මන්තීවරෙයක්. ඒෙක් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මා
කියන්ෙන් අපට එෙතක් කල් ඉන්න අවශ්ය නැහැ කියලායි.
ෙමතැන පශ්න කිහිපයයි තිෙබන්ෙන්. ඕනෑ නම් ඔය වාෙග් අත්
අඩංගුවට ගැනීම් කරලා තිෙබන ඒවා, අවුරුදු තුන හතරක් පරණ
ඒවා පහක් හයක් ඇති. තමුන්නාන්ෙසේලාට පුළුවන්, අදාළ අංශයට
ෙයොමු කරලා, සතියක් වැනි කාලයකදී ඒ කටයුතු නිම කරලා
අවශ්ය ඉදිරි පියවර ගන්න.
අෙනක් කාරණය ෙද්ශපාලන වාතාවරණය. ඕනෑම රකට
සංවර්ධනය සඳහා වැදගත් වන පළමුවන කාරණය තමයි රෙට්
සාමය; ජනවාර්ගික සාමය. අපි ඒක ඇති කරලා දීලා තිෙබනවා.
හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, රජයත්, ඒ ෙවලාෙව්දී කටයුතු කළ ඒ
සියලු ෙදනාත් ඒක රාශි ෙවලා, ෙබොෙහෝ ෙදනාෙග් සහෙයෝගෙයන්
ඒ කාරණය ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒක පදනම් කරෙගන දැන්
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයක් ඇති කර ගන්නට ඕනෑ. අපි කවුරුත්
දන්නවා, ඒකට තමයි දැන් ෙම් කාෙග්ත් සහෙයෝගය ලැෙබන්ෙන්
කියලා. හිටපු ජනාධිපති ඒ තනතුෙරන් ඉවත් වුණාම ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් ව්යවස්ථානුකූලව නීතිය කියාත්මක වීෙමන්
අනිවාර්යෙයන්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමා අනුශාසක ධුරයට පත්
ෙවනවා. ඊළඟට රෙට් ජනාධිපති ෙවන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් ෙකනකු නම් ඔහු නිරායාසෙයන්ම පක්ෂෙය් සභාපති
ධුරයට පත් ෙවනවා. ඒ අනුව තමයි අපි පක්ෂයක් හැටියට තීන්දු
ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්ද පදනම ෙබොෙහෝ දුරට
බලපෑවා, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ජනාධිපති ධුරයට පත්
වන්නට. අෙප් ව්යවස්ථාව කියාත්මකවීම නිසා එතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති වුණා. ෙම්ක ෛදෙවෝපගත සිද්ධියක්.
අෙනක්
පැත්ෙතන්
අදටත්
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
මන්තීවරුන්ෙගන් 140 ෙදෙනක් එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානෙය්. එයින් 127 ෙදෙනක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්. ඒ
අනුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරය අෙප්. නමුත් ආණ්ඩුව
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්, 49 ෙදෙනකු සිටියාට. ෙම්ෙකන් ෙදපැත්තම
තුලනයවීමක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙන්ද? ෙම්ක
තුලනයවීමක් ෙවලා. ආණ්ඩුව තමුන්නාන්ෙසේලාට ගිහින්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහාෙයන් පත් වුණු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති ෙවලා. ඒක ෙහොඳයි. ෙහොඳ ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක්.
ෙකෙසේ නමුත් ෙම් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවය වැදගත් ෙවනවා.
ෙමොකක්ද ෙහේතුව? කවුරුන් රට පාලනය කළත්, ජනාධිපතිතුමාත්, ආණ්ඩුවත් ෙම් ආකාරෙයන් වුණාට- ෙම්
ෙද්ශපාලන ස්ථාවරභාවයත් සමඟ තමයි විෙද්ශ සංචාරකයින් තව
වැඩිෙයන් ලංකාවට එන්ෙන්; ආෙයෝජන ඒම වැඩි ෙවන්ෙන්; ඒ
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වාෙග්ම ජන වර්ග අතර සැකයන් තිෙබනවා නම් ඒවා දුරු
ෙවන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් තුළින් යහපත් සමාජයක්
නිර්මාණය ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය වට පිටාව හැෙදන විට,
ෙද්ශපාලන පචණ්ඩත්වය කියන ඒවා අපි පතික්ෙෂේප් කළ යුතුයි.
ෙද්ශපාලනය කිරීම කියන ෙහේතුව මත කරන මාරුවීම්, ෙසේවෙයන්
ඉවත්කිරීම් පවා නැවැත්වීමට අපි කටයුතු කරන්නට අවශ්යයි.
ඊළඟට, මම ෙමහිදී සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානෙය්, පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන පක්ෂ
14ක් තිෙබනවා; පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය ෙනොකරන පළාත්
සභා නිෙයෝජනය කරන මට්ටෙම් තිෙබන පක්ෂ 2ක් තිෙබනවා;
ඊට අමතරව මැතිවරණයකදී සහෙයෝගය ෙදන ලියා පදිංචි
ෙද්ශපාලන පක්ෂ 27ක් තිෙබන බව. ෙම් පක්ෂ සියල්ෙල්ම තම
තමන්ෙග් පතිපත්ති මාලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් අය සන්ධානය
තුළ සන්ධානගත ෙවලා සිටින්ෙන් එක අරමුණක් ෙවනුෙවන්.
එෙහම තමයි කටයුතු වුෙණ්. අපි දකිනවා, ෙම් මැතිවරණෙයන්
පසුව සමහර ෙවලාවට සන්ධානෙය් ෙද්ශපාලන පක්ෂ තමන්ෙග්
මත පකාශ කරනවා; පුවත් පත් සාකච්ඡා පවත්වනවා; රැළි
සංවිධානය කරනවා. නමුත් ඒවා එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානය හැටියට සංවිධානය කළ ඒවා ෙනොෙවයි. ඒවා ඒ ඒ
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට සන්ධානය තුළ තිෙබන නිදහසත් සමඟ ඒ
අය තමන්ෙග් මතය පකාශ කිරීම සඳහා ෙයොදා ගත්ත කියාදාමයක්
කියන කාරණය ෙමහිදී මම විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කළ යුතුව
තිෙබනවා.
තව දින කිහිපයකින් පැවැත්ෙවන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
සමස්ත ලංකා කාරක සභාෙව්දී, අවශ්ය ෙවනස්කම් කරෙගන, ඉදිරි
වැඩ පිළිෙවළ සකස් කරෙගන, ඒ අනුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ අපි ඉදිරියට ෙගන යනවා. ඊට
සමගාමීව සන්ධානය හැටියට ඊට පසුව රැස් ෙවලා ෙද්ශපාලන
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක ෙවනවා. ඒක ඕනෑම ෙද්ශපාලන
පක්ෂයකට ෙපොදුයි. හැම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක්ම ඊළඟ මහ
මැතිවරණය ඉලක්ක කරෙගන තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වැඩ
පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යා යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දී පත් වන
පාර්ලිෙම්න්තුවකදී පාර්ලිෙම්න්තු ව හයත් ෙම් රෙට් ජනතාව
අෙප්ක්ෂා කරන ආකාරයට සකස් විය යුතුව තිෙබනවා. ඒක
මැතිවරණයකදී තීන්දු ෙවනවා, කාටද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර
බලය ලැෙබන්ෙන් කියන කාරණයත් සමඟ.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට අපට උතුෙර් යාපනෙය්ත්,
දකුෙණ් හම්බන්ෙතොටත්, බටහිර ෙකොළඹත්, නැෙඟනහිර
මඩකළපුව පෙද්ශෙය්ත්, කඳුකර පෙද්ශෙය්ත්, -මැතිවරණ බල
පෙද්ශ 160ම- සංවිධාන වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබනවා; සංවිධාන
ශක්තියත් තිෙබනවා; අෙප් සාමාජිකෙයෝ ඉන්නවා. ඒ නිසා
සන්ධානෙය් පධාන ෙද්ශපාලන බලෙව්ගය හැටියට අපට පුළුවන්
ෙවලා තිෙබනවා, සන්ධානය පදනම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය මතය කියන කාරණය හැම විටම සිහිෙය්
තබාෙගන කටයුතු කරන්න. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්,
හිටපු
ජනාධිපතිතුමියෙග්,
වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාෙග්
ආශීර්වාදය තිෙබනවා, අෙප් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට
ෙගන යන්න. ඕනෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් බැලුවත් එෙහමයි. ඒ
ඒ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල හිටපු ජනාධිපතිතුමන්ලාෙග් සහාය,
ආශීර්වාදය ඒ ඒ අවස්ථාවල ලැබුණා. ඒක අපිත් ලබා ගන්නවා. ඒ
වාෙග්ම ඊ ළඟ මහ මැතිවරණයක් එනවා නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතර බලය ලබා ගැනීම ඉලක්ක කරෙගන තමයි ඕනෑම
ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ ෙගන
යන්ෙන්. ඒ සඳහා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත්, එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානයත් කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය ෙමහිදී
මම සඳහන් කරන්න ඕනෑ.
මම මීට වඩා දීර්ඝ ෙලස කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමහිදී
විෙශේෂෙයන්ම අපට යුතුකමක් තිෙබනවා, එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානය ෙවනුෙවන් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඡන්දය ලබා
දුන්නු, සහාය ලබා දුන්නු පණස්අට ලක්ෂයකට ආසන්න ජනතාව
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[ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහත්මිය]

අතරින් කාට ෙහෝ මානසිකව ෙහෝ කායිකව යම් පීඩාවක් ෙවනවා
නම් ඒ ෙවනුෙවන් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත් ඉන් පිටතදීත් කරුණු
දක්වමින් ඒ අයට අවශ්ය සහනය ලබා ගැනීම සඳහා, ඒ අය
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරන්න. හැබැයි, ඒ අය රැක
ගැනීෙම්දී, ඒ අයට සහාය ලබා දීෙම්දී ෙවනත් ෙද්ශපාලන
පක්ෂවල අයට පීඩාවක් කරනවාය කියන කාරණය ෙම්ෙකන්
අදහස් ෙවන්ෙන් නැහැ කියන බවත් මම ෙමහිදී සඳහන් කරන්න
ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පළපුරුදු, පරිණත,
ෙද්ශපාලනය කරපු ඇමතිවරු සහ ඇමතිතුමියන්ලා තමයි ආණ්ඩු
පක්ෂය පැත්ෙත් ඉන්ෙන්. යම් පශ්නයක් පැන නැඟුෙණොත්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී නිල වශෙයන් පශ්න කරනවා වාෙග්ම
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා විසඳුම් ෙදන්නත් අපට
පුළුවන්. අෙප් කාලෙය්දීත් එෙහමයි. ෙමන්න ෙම් වාෙග් පශ්නයක්
තිෙබනවාය කියා කවුරු ෙහෝ අපට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී යම්
කාරණයක් ගැන කිව්වා නම් අප ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. ඒක
තමයි අෙප් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය. ඒක තමයි අපි ඇති කළ යුතු
වන්ෙන්. ඒ නිසා මුලදී කථාව පටන් ගනිද්දී කිව්වා වාෙග් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් දැන් ඉන්න සභාපතිතුමා, රෙට් ජනාධිපතිතුමා.
ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ආණ්ඩුව හැටියට පාලන
බලය ඇතිව අමාත්ය මණ්ඩලෙය් බහුතරයක් සමඟ රට පාලනය
කරන්ෙන්. ෙමවැනි ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක් අෙප් රෙට් ඇති වුණ
පථම අවස්ථාව තමයි ෙම්. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් ෙමවැනි
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා නැතිව ඇති.
ෙකෙසේ ෙවතත් පහුගිය මැතිවරණෙය්දී ජනතාව යම්
අෙප්ක්ෂාවකින් ඡන්දුය දුන්නා. එයින් අදහස් වන්ෙන් ෙහොඳ
වැඩසටහන් වන ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීම, යම්
ආකාරයක බලතල සීමාවන් ඇති කිරීම, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත්
කිරීම, Oversight Committees පිහිටුවීම, Audit Commissions
පිහිටුවීම සම්බන්ධෙයන් අධ්යයනය කරමින්, හැමතිස්ෙසේම
පජාතන්තවාදය සුරැකීම සඳහා ඒවාට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා
ෙදමින්, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ෙගන යන වැඩ
පිළිෙවළට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න පුළුවන්ය කියන
කාරණය සඳහන් කරනවා. ඒ වාෙග්ම එළෙඹන ඕනෑම මහ
මැතිවරණයකදී ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පමුඛ එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධානය ඒ ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරමින් පජාතන්තවාදී ආකාරෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර
බලය ලබා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය
සඳහන් කරමින් පීඩාවට පත්ව සිටින අෙප් පාක්ෂිකයන්
ෙවනුෙවන් අප ෙපනී සිටිනවාය කියන කාරණයත් සඳහන්
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 5.05]

ගරු තලතා අතුෙකෝරල
අමාත්යතුමිය)

මහත්මිය

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
ெதாழில்வாய்ப் அைமச்சர்)

රැකියා

- ெவளிநாட்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ගැන කථා
කරනෙකොට ඇත්ෙතන්ම අද අපි ජීවතුන් අතර ඉන්ෙන් ෙම්
මැතිවරණ පතිඵලය නිසායි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මැතිවරණ
පතිඵලය ෙවනස් වුණා නම් ෛමතිපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා
ජීවතුන් අතර නැහැ කියන එක අකැමැත්ෙතන් වුණත් කියන්න
ඕනෑ. එෙහම නම් අපි ඔක්ෙකොම ටික හිර ෙගවල්වල තමයි
ඉන්ෙන්.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාත් එක්ක මෙග් පශ්නයක්
නැහැ. නමුත් විපක්ෂ නායකතුමා බලාෙගන ඉද්දි කියන්න ඕනෑ,
ෙම්ක ෙබොෙහොම කාෙලෝචිත ෙයෝජනාවක්ය කියන එක. ෙමොකද,
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ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසෙය් අඩුෙවන්ම පචණ්ඩ කියා වුණා
නම් සිද්ධ වුෙණ් ෙම් මැතිවරණෙයන් පසුවය කියන එක
කියන්න ඕනෑ. අපි ඒ පිළිබඳ ෙගෞරවය ගරු ජනාධිපතිතුමාටත්,
අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාටත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද කරනවා. කවුරු
ෙමොනවා කිව්වත් ඇත්ත කථාව තමයි 9 වැනි දා මැතිවරණ
පතිඵලය ෙවනස් වුණා නම් අපි ජීවතුන් අතර නැහැ කියන එක.
හිටපු ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයා තවදුරටත්
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් හිටියා නම් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා වැඩි
ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒ ගැන කියන්න මම ෙමය අවස්ථාවක් කර
ගන්නවා. ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න හිටපු ඇමතිතුමනි, එතුමා
ඔබතුමාෙග් හිතවත් මිතයා. එතුමා හිටියා නම් අනිවාර්යෙයන්ම
අෙප් පැමිණිල්ලක්වත් ලියාගන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට ෙපොලීසි
ටික ඔක්ෙකෝම පත් කරනවා. ෙමොන ෙහේතුවක් නිසාද දන්ෙන්
නැහැ, වහාම කියාත්මක වන පරිදි අෙප් දෑසටත් ෙනොෙපන්වලා
එතුමා යවලා තිෙබනවා. ගරු ෙපොලිස්පතිතුමාට ඒ ගැන අෙප්
ස්තුතිය පුද කරන්න ඕනෑ.
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් අෙප් ෙජ්යෂ්ඨ නායකතුමා තමයි මාෙග්
ඉතාම හිතවත්, ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා. එතුමාෙග්
කතාෙව්දී කියලා තිෙබනවා ෙගොඩක් පචණ්ඩ කියා රත්නපුර
දිස්තික්කෙය් සිද්ධ වුණා කියලා. ගරු හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ෙද්ශපාලනයට ෙගනාපු ඔබතුමාෙග් ෙජ්යෂ්ඨතම ෙගෝලයා තමයි
රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙම් පචණ්ඩකාරි සියලු ෙද් කරන්ෙන්.
ඉතින් හිටපු ගරු ඇමතිතුමනි, ඕකට හැමදාම මුහුණ ෙදන්ෙන්
මම ෙන්. ඔබතුමා ඒ ගැන දන්නවා. සමහර විට ඔබතුමා හිතන්න
ඇති අෙප් අයියා ජීවතුන් අතර හිටියා නම් එයාටෙන් ගහන්ෙන්,
ෙම් ගෑනිට ෙනෙවයි ෙන් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන් කියලා
ඔබතුමා හිතන්න ඉඩ තිබුණා.
පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩත්වයට ඉස්ෙසල්ලා, මැතිවරණයට
ෙපර මනුෂ්ය ඝාතනයක් සිදු වුණා. මම ෙපෞද්ගලිකව ෙහොඳටම
දන්නා කාරණාවක් තමයි, අර මම කලින් කියපු ෙජ්යෂ්ඨ
නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයා ඒ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණ කරන
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට පවා තර්ජනය කරලා තිබුණාය කියන එක.
ඒ තරමටම එදා තත්ත්වය පිරිහිලා තිබුණා. ඔහු තමයි ලලිත්
ජයසිංහ කියන ෙජ්යෂ්ඨ නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරයා.
ඔබතුමා ඔබතුමාෙග් ෙගෝලයා බලන්න ඊෙය් උසාවි ගිහිල්ලා
එතුමා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිට තිබුණා. ඒවාට අෙප් කිසිම
අමනාපයක්, තරහක් නැහැ. නමුත්-

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒවා අනුමත කරනවා
ෙනොෙවයි. මම ඇත්ත වශෙයන්ම කියන්න ඕනෑ විෙශේෂෙයන්ම
මම ඒවා ෙහළා දකිනවා කියලා. නමුත් පක්ෂෙය් සිටින
පුද්ගලෙයක් වශෙයන් පක්ෂෙය් උපෙදස් අනුව මට යන්න සිද්ධ
වුණා. දැන් මම ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමා
පක්ෂෙය්
උපෙදස්
ජනාධිපතිතුමාෙගන්ද? එෙහම නැත්නම්
ගන්ෙන් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙගන්ද?

ගන්ෙන්
ඔබතුමා

අෙප්
උපෙදස්

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මම දැන් ඇමතිවරෙයක් ෙනෙවයි. ඒ නිසා නීතිඥවරෙයක්
වශෙයන් උසාවි යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ වරපසාදය මම භුක්ති
විඳලා පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් වශෙයන් තමයි මම ගිෙය්.
නැත්නම් ඒවා අනුමත කරනවා ෙනොෙවයි.
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ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔබතුමාෙගන් මම අහන්ෙන් උපෙදස් ගත්ෙත් ෙකොයි
ජනාධිපතිතුමාෙගන්ද කියලායි. මම ඇහුෙව් වැදගත් පශ්නයක්.
මම ෙහොඳටම දන්නවා, ඔය පහාරයට එන්න ඒ පුද්ගලයා ලෑස්ති
ෙවනෙකොට ඔබතුමා වාහනය නවත්වලා ෙගදර යන්න කියා
උපෙදස් දීලා තිබුණු බව. අපි ඒවාට ගරු කරනවා. මම ෙම්
තත්ත්වයට අද ඊෙය් ෙනෙවයි, මෙග් අයියා නැති වුණු දවෙසේ
ඉඳලා මුහුණ දුන්නා. ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් තත්ත්වය මග හරින්න
එතුමාත් එක්ක මම ෙමොන තරම් ෙහොඳ සම්බන්ධතාවක් ඇති
කරෙගන තිබුණාද කියා. ෙම් මැර ෙද්ශපාලනයට මම ෙකොෙහත්ම
කැමැති ෙකෙනක් ෙනොෙවයි. මම කාන්තාවක්. මම ෙම් ඡන්දයට
ඉස්ෙසල්ලාත් කාන්තාවක්, පස්ෙසත් කාන්තාවක්, හැමදාමත් මම
කාන්තාවක් හැටියට ෙපනී සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතුමා කියපු ආකාරෙය්
පචණ්ඩත්වයක් ෙම් වනෙකොට නැහැ. කිසිම ෙකෙනකුට
ෙපොලීසිෙය් අනවශ්ය බලපෑම් ඒ පෙද්ශෙය් නැහැ. ෙපොලීසිෙය්
පැමිණිලි ලියා ගන්න එපා කියලා නැහැ. මම හිතන්ෙන් ෙහොඳම
ෙද් තමයි රත්නපුර ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරයාෙගන් ඒ
විස්තර ලබා ගන්න එක. එෙසේ ලබා ගත්තා නම් රත්නපුරෙය්
තිබුණු පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව දැනුවත් ෙවන්න පුළුවන්. සමහර
අවස්ථාවන්වලදී මට ෙම්වා දැන ගන්න ලැබුණාම මම ගමක්
ගාෙන් ගිහින් කිව්වා, කිසි ෙකෙනකුට කරදර කරන්න එපා, අපි
ෙම් ගම්වල සමගිෙයන් ෙහොඳින් ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ,
ඔයෙගොල්ලන්ෙග් මළ ෙගදරට, මගුලට ඉන්ෙන් ගෙම් මිනිස්සු
මිසක් ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙනොෙවයි, අපි ෙද්ශපාලන වශෙයන්
ෙබදුණාම සමහර ෙවලාවට අපි එන්නත් පුළුවන්, ෙනොඑන්නත්
පුළුවන් කියලා. අපි සමහර තැන්වල ඒ තත්ත්වෙයන් ආදර්ශවත්
විධියට කටයුතු කළා.
රත්නපුර දිස්තික් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ජානක වක්කුඹුර
මහතා පකාශයක් කළා, නිවිතිගල පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුට
කඩුෙවන් ගැහුවා කියලා. කඩුෙවන් ගහන්න ෙහේතුව තමයි
අනවශ්ය විධියට යම් පුද්ගලෙයකුෙග් ෙගදරකට මහ රෑ 12.30ට
ඇතුළු වීමට යෑම. විපක්ෂෙය් ගරු පධාන සංවිධායකතුමනි, ඒ
නිවස ෙකොටාමුල්ෙල් අජන්ත රණසිංහෙග් ෙගදර. ඔහුෙග් බිරිඳ
ෙබොෙහොම රූමත් කාන්තාවක්. කඩුෙවන් ෙනොෙවයි, ෙමොෙකන්
ගැහුවත් ෙමොකද? රෑ 12.30ට 1.00ට පමණ පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරෙයක් අනික් අයෙග් ෙගවල්වලට රිංගනවාද? ෙමන්න ෙම්
වාෙග් තත්ත්වයක් අද ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඇෙරන්න, මම
වගකීම බාර ගන්නවා රත්නපුර දිස්තික්කෙය් ෙකොෙහේ හරි - [බාධා
කිරීමක්] I do not know. That is up to you to decide. I am not
- [බාධා කිරීමක්]
ඒවාත් ඔබතුමාෙග් උපෙදස් කියලා තමයි අපට ආරංචි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. නමුත් motive එක, ඒක ෙනොෙවයි කියලා ඔබතුමා
දැනගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? අපි ෙබොෙහොම සුහදව ෙද්ශපාලනය
කරනවා. ෙම් බලය කියන එක අද තිෙබන්නට පුළුවන්; ෙහට නැති
වන්නට පුළුවන්. අපි කාලයක් බලෙය් ඉඳලා තිෙබනවා; බලය
නැතිව ඉඳලාත් තිෙබනවා. නමුත් මනුස්සයකු හැටියට, ඕනෑම
ෙකනකුට හිරිහැරයක් කරනවා නම් අපි ඒකට විරුද්ධයි. කලවාන
පෙද්ශෙය් යම් යම් සිදුවීම් පටන්ෙගන තිබුණා. ඒවා බරපතළ
සිද්ධීන් ෙනොෙවයි. ඒ බවට ජානක වක්කුඹුර මන්තීතුමාත් සාක්ෂි
දරනවා ඇති කියලා මා හිතනවා. ඒවා ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව
කාලෙය් කරපු ඒවා වාෙග්, ෙපේමලාල් ජයෙසේකර හිටපු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිවරයා පසු ගිය කාලෙය් කරපු ඒවා වාෙග් සිද්ධීන් ෙනොෙවයි.
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් පධාන සංවිධායකතුමනි, ඒ ෙවනුෙවන්
නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා මම එදා කථා
කරලා ඇහුවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ෙහෝ, අගමැතිතුමා එවැනි කියා
අනුමත කරන්න අපට උපෙදස් දීලා නැහැ. අප ලැබූ ජයගහණය
තුළ පිහිටුවා තිෙබන ෙම් ආණ්ඩුෙව් ජනාධිපතිතුමා එක්
පක්ෂයකිනුත්, අගමැතිතුමා තවත් පක්ෂයකිනුත් පත් ෙවලා
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සිටිනවා. ෙම්ක රටට ඉතාම ෙහොඳ තත්ත්වයක්. ෙම් තත්ත්වය ඒ
විධියටම ඉස්සරහට ගිෙයොත් ඔය සිදුවීම් හැම එකක්ම නවතිනවා.
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ෙල්කම්තුමාත් ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව සඳහන් කළා, අපි ෙම් තත්ත්වය ඉස්සරහට ෙගන
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක. යුද්ධය අවසන් කළා කියලා හැම
දාම ඒ පිළිබඳව කථා කරපු අයට ඒ තත්ත්වය ෙම් රෙට් දකුෙණ්
ඇති කරන්න බැරි වුණා. කුහකකම, ඊර්ෂ්යාව, ෛවරය,
තනතුරුවලට තිෙබන ෙලෝභකම, අෙනක් වරපසාදවලට තිෙබන
කෑදරකම කියන ඒවා තමයි ඒ අයව ෙම් තැන්වලට තල්ලු කෙළේ.
මා වගකීමක් ඇතිව කියනවා, අෙප් දිස්තික්කය පිළිබඳව
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙමොන තරම් ෙචෝදනා කළත් ඒවා
එකක්වත් පිළිගන්න අපි සූදානම් නැහැ කියලා. එවැනි ෙදයක් සිදු
වුෙණ්ත් නැහැ. මෙග් පාක්ෂිකයකු වූ ශාන්ත ෙදොඩම්ෙගොඩ
මහත්මයාව ජීවිතක්ෂයට පත් කරලා තිබියදීත් එක ගල්
කැටයකින් ෙහෝ, වැලි කැටයකින් ෙහෝ අෙනක් අයට හානියක් සිදු
ෙනොවන විධියට අපි ඒ මරණෙය් අවසන් කටයුතු සිදු කළා. ගරු
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමනි, එෙහම වුෙණ් නැහැ කියලා
ඔබතුමා පුළුවන් නම් කියන්න. මට සමහර අය ෙම්
සම්බන්ධෙයන් උපෙදස් දුන්නා. මම කිව්වා, "අපි මිනී
විකුණාෙගන කන ජාතිෙය් අය ෙනොෙවයි" කියලා. අවමංගල්ය
සඳහා විශාල ෙසනඟක් ෙම් නිවසට ආවා. ඒ නිවෙසේ ෙසනඟ
හසුරුවන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණු නිසා පාංශුකූලය දීෙම්
කටයුතු, භූමිදාන කටයුතු කරගන්න විතරක් මෘත ෙද්හය නගරෙය්
ස්ථානයකට ෙගන ගියා. මා එහි වගකීම භාර ගත්තා. නමුත්
මිනීමැරුමට ෙචෝදනා ලබා සිටින අයෙග් ෙගවල්වලට අද විෙශේෂ
කාර්ය බලකාෙය් ආරක්ෂාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ නිවසට
ෙපෙනන ස්ථානයක තමයි ෙම් මරණයට පත්වුණු මනුෂ්යයාෙග්
නිවස තිෙබන්ෙන්. නමුත් මිනීමැරුමට ෙචෝදනා ලබා සිටින
කහවත්ත පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිවරයාෙග් ෙගදරට විෙශේෂ
කාර්ය බල කාෙය් ආරක්ෂාව ලබා දී තිෙබනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ඒ, රණ්ඩු ෙව්වි කියන බයටයි.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

නැහැ, නැහැ. එෙහනම් එෙහම කරලා ෙගොඩක් දවස්. ඔබතුමා
එය දන්නවා. ඔබතුමා ඔය විධියට කියන්න එපා. ඔබතුමන්ලාෙග්
කාලෙය් තමයි ඒවා සිදු වුෙණ්. අෙප් කාලෙය් ඒවා සිදුෙවලා
නැහැ. අපි මිනී විකුණාෙගන කන්න තරම් බාල පන්තිෙය්
ෙද්ශපාලනය කරන අය ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා
ගන්න අපි උත්සාහ කළා. හැම ෙකෙනකුම ඒ අවස්ථාෙව් අපට
උදවු කළා. නමුත් එය කර ගන්න බැරි වුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you have only one more minute.
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Okay, Sir. I have to only ask my Friend not to
mislead the House. - [Interruption.] Yes, Hon.
Senewiratne, you had done it. When I was not here, you
had done it.
Anyway, thank you very much, Sir, for giving me
time to speak.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, Hon. John Senewiratne.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

The matters that I mentioned are those that actually
took place. Otherwise, I would not have mentioned those.
As regards this serious incident in Kahawatte, I am with
you, Hon. Minister. I know you behaved very well.You
controlled the people very well and there was nothing that
happened contrary to the law and order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Thank you, Hon. Member. The next speaker is the
Hon. Lasantha Alagiyawanna.
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මම හිතන විධියට 1977 දී තමයි අෙප් රෙට් වැඩිම පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩත්වයක් කියාත්මක වුෙණ්. දහස් සංඛ්යාත
ෙගවල් පමාණයක් පිච්චුවා. රජෙය් ෙසේවකයින්ව ස්ථාන මාරු
කළා. ඔවුන් ෙසේවෙයන් පහ කිරීමට කටයුතු කළා. 1977 දී
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් ෙම් පචණ්ඩත්වය ආරම්භ
කළා. මට මතකයි -

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, what is your point of Order?
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

අෙප් හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා තවම කථා කරන්ෙන් 1977
අවුරුද්ද පිළිබඳවයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

That is not a point of Order. Hon. Member, you may
continue.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

[අ.භා. 5.14]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින විපක්ෂ නායකතුමා
විසින් පශ්චාත් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා පිළිබඳව ෙගන එන ලද,
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් වචන
කිහිපයක් සඳහන් කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටු
ෙවනවා. අද උෙද් ඉඳන් පැවැති ෙමම විවාදය පුරාවට ආණ්ඩු
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරමින් කථා කළ සියලු කථිකයන් පසු ගිය
කාල සීමාව තුළ - එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් ආණ්ඩුව
කාල සීමාව තුළ - ඒ අයට සිදු වූ හිරිහැර පිළිබඳව සඳහන් කළා.
කුමන ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් ෙහෝ කුමන ආණ්ඩුවක් විසින් ෙහෝ
සිදු කරන ෙමවැනි කියා මා ෙපෞද්ගලිකව ෙහළා දකිනවා. මෙග්
මැතිවරණ බල පෙද්ශය වන මහර ආසනෙය් සංවිධායකවරයා
වශෙයන් මා මැතිවරණ 10කට ආසන්න සංඛ්යාවකට මුහුණ දීලා
තිෙබනවා. එම
මැතිවරණවලදී එකම පැමිණිල්ලක්
සම්බන්ධෙයන්වත් ෙපොලීසියකට යන්න සිදු ෙනොවුණු තත්ත්වයක්
තුළ එම මැතිවරණ ව්යාපාර දියත් කරන්නට අපට හැකිවීම ගැන
මා සතුටු වනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? පචණ්ඩ කියා පතික්ෙෂේප කරනවා, ඒවා වැරදියි, ඒ අය
ඒවා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ඒ අයට යම් බලයක්
ලැබුෙණොත් එවැනි පචණ්ඩ කියා කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ
කියන ෙපොෙරොන්දුව ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා දීපු නිසා තමයි
ජනතාව ඔවුන්ට ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්. දැන් ෙම් අය බලයට පත්
වුණාට පසුව ෙමවැනි පචණ්ඩත්වයක් මුදා හැරලා, නිදහසට
කරුණු වශෙයන් අතීතෙය් සිදු වූ ෙද්වල් ගැන කියන එක
පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ කියලා මා හිතනවා. ඒක අපි අවෙබෝධ
කර ගන්නට ඕනෑ.

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔබතුමියට වාෙග් අතීතය අමතක කරන්න අපට බැහැ.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ඔව්, ඒක ෙහොඳයි.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ඔබතුමියෙග් seat එකට යන්න. ඔබතුමියෙග් seat එකට
ගිහිල්ලා කථා කරන්න.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ෙම් මෙග් seat එක.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

1977 දී මමත් ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ෙද්ශපාලන පචණ්ඩත්වයට
මුහුණ දුන්නා. මට එතෙකොට වයස අවුරුදු 10යි. මෙග් ෙග්
සම්පූර්ණෙයන්ම පිච්චුවා. මෙග් මවත්, පියාත් ගුරුවරුන්. ඔවුන්
ෙසේවය කෙළේ අත්තනගල්ල පෙද්ශෙය් පාසල්වල. නමුත්
මැතිවරණයට පහුවදාම ඔවුන්ව අනුරාධපුරයට ස්ථාන මාරු කළා.
ඊට පසුව පැවැති සෑම මැතිවරණයකදීම ෙම් ෙද්ශපාලන
පචණ්ඩත්වය මුදා හැරියා. නමුත් අපි අවුරුදු 17ක් විපක්ෂෙය්
ඉඳලා 1994 දී ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණු රජය බලයට පත්
වුණත්, ඊට පසුව එවැනි ආකාරෙයන් පශ්චාත් මැතිවරණ
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පචණ්ඩත්වයක් ෙම් රට තුළ කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. නමුත්,
2001දී පතිඵලය වුෙණ් ෙමොකක්ද? 2001 දී චන්දිකා
බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ජනාධිපතිනිය වශෙයන්
කටයුතු කරද්දි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණා.
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව් දී කිව්වා, 1994
වර්ෂෙය් සිට පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී පචණ්ඩ කියා හයදහස්
ගණනක් සිදු වුණාය කියලා. එතෙකොට පසු ගිය කාල සීමාව තුළ
දීම පචණ්ඩ කියා හයදහස් ගණනක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි,
2001 අවුරුද්ෙද් දී පමණක් ෙද්ශපාලන පචණ්ඩ කියා 3,000ක් සිදු
ෙවලා තිෙබනවා. එහි දී 60 ෙදෙනකු මැරුණා. වාර්තා අරෙගන
බලන්න, අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ෙග් පුත්තු, පවුල්වල අය ඇතුළුව
60 ෙදෙනකු 2001 අවුරුද්ෙද් දී ෙද්ශපාලන පචණ්ඩත්වය නිසා
ජීවිත පූජා කර තිෙබනවා. ෙම්වා කාටවත් නැහැයි කියලා කියන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. 1977 දී එෙහමයි; 2001 දී එෙහමයි කියලා,
ඊට පසුව අෙප් ආණ්ඩුවලිනුත් යම් පචණ්ඩත්වයක් සිදු වුණා නම්
ඒකත් වැරදියි. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි.
එම නිසා අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව
ෙගන එන්නත්, ෙම් විෂය භාර අමාත්යවරයා විධියට ෙජෝන්
අමරතුංග අමාත්යතුමාට විරුද්ධව විශ්වාස භංග ෙයෝජනාවක් ෙගන
එන්නත් ෙම් සෑම කරුණක් මුල් වුණා. ඒ වාෙග්ම වත්තල
පාෙද්ශීය සභාෙව් සිද්ධ වුණු ඒ අනුමත කරන්න බැරි ඉතාමත්
පහත් නින්දිත පජාතන්ත විෙරෝධී කියාවත් ඒ සඳහා මුල් වුණාය
කියන එක අපි සඳහන් කරන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] පශ්චාත්
මැතිවරණ කියා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා උත්තර ෙදන විට
කියන්න. ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ. කලබල ෙවන්න
එපා. [බාධා කිරීමක්] කලබල ෙවන්න එපා. සාමාන්යෙයන්
වත්තල පාෙද්ශීය සභා රැස්වීම් පැවැත්ෙවන දින තීරණය
කරන්ෙන් අවුරුද්ද මුලදීයි. ඒ අනුව ජනවාරි 22 වන දා වත්තල
පාෙද්ශීය සභාෙව් න්යාය පතය පකාශයට පත් කළා. ජනවාරි 30
වන දා උෙද් 9.00ට සභා රැස්වීම කැඳවා තිබුෙණ්. කැඳවීම් ලියුම්
යවා, විධිමත් පරිදි ෙම් සියල්ලමක්ම කර ෙම් සභා රැස්වීම සිරිත්
පරිදි පැවැත්වූවා. 29 වන දා සවස එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයන්
පාෙද්ශීය සභාව ඉදිරියට ඇවිත් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග අමාත්යතුමා
පිළිගැනීෙම් උත්සවයක් 9.30ට තිෙබනවාය කියා ෙලොකු cut-out
එකක් ගැහැව්වා. ෙහට උඹලාට ගහනවාය කියා තර්ජනය කළා.
වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා 29 වන දින ගිහිල්ලා
ෙපොලීසිෙය් entry එකක් දැම්මා, ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාෙග්
මග ෙපන්වීම යටෙත් තමන්ට සභාව ෙගන යන්නට පුළුවන් කමක්
නැහැ, ආරක්ෂාව ලබා ෙදන්නටය කියා. ඒ entry එකට අනුව
ෙපොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දුන්නා. ගරු ඇමතිතුමාට අයිතියක්
තිෙබනවා, තමාෙග් ආසනෙය් පාෙද්ශීය සභාවට ඇවිත්
පිළිගැනීෙම් උත්සවයක් කරන්න. ඒ පිළිබඳව අෙප් කිසිදු
ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් සභා රැස්වීම තිෙබන දිනෙය්ම ෙම්
අවස්ථාව ෙයොදා ගැනීම පිළිබඳව අපි සිතා බැලිය යුතුයි. අමාත්ය
ධුරෙය් වැඩ භාර අරෙගන පසුවදා ෙනොෙවයි පිළිගැනීෙම් උත්සවය
තිබුෙණ්. අමාත්ය ධුරෙය් වැඩ භාර අර ෙගන තව දින ගණනාවක්
තිබුණා පිළිගැනීෙම් උත්සව තියන්න. නමුත් සභාවක් කැෙඳව්වාට
පස්ෙසේ ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඒ ෙකෙසේ ෙහෝ අමාත්යතුමනි,
ඔබතුමාෙග් අභිමතය පරිදි ඔබතුමා ෙහොඳයි කියා සිතලා, ඒක
සුදුසුය කියා සිතලා එදා පිළිගැනීෙම් උත්සවය පැවැත්වුවා.
පිළිගැනීෙම් උත්සවය ඉවර වුණා. උත්සවය ඉවර ෙවලා, ෙපොලිස්
ස්ථානාධිපතිතුමාටත් එතැනින් යන්න කියලා ඔබතුමාත් එතැනින්
නික්ම ගියා. ඊට පස්ෙසේ පිරිසක් ෙදොරවල් කඩලා පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිතුමා සභා රැස්වීම තිෙබන කාමරය ඇතුළට පැනලා,
සභාපතිතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන්ට පහර දුන්නා. ෙපොලීසිය ඇතුළට
ආවා. ෙපොලීසිය කිව්වා, දැන් ෙම් සභාෙවන් එළියට යන්න කියලා.
"අපට එළියට යන්න බැහැ, එළිෙය් පිරිසක් ගහනවා" කියා සභාෙව්
අය කිව්වා. "අපි ආරක්ෂාව ෙදන්නම්" කියා ෙපොලීසිෙයන් කිව්වා.
ඒ අනුව ෙම් සභාපතිතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන් එළියට ගියා.
එළිෙය්දී ෙම් සභාපතිතුමා ඇතුළු මන්තීවරුන්ට පහාරයක් එල්ල
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කළා. සභාව තියන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. පාෙද්ශීය
සභාව කියන්ෙන් පජාතන්තවාදී ආයතනයක්. ඒවාෙය් කටයුතු
කර ෙගන යාමට ඉඩ දිය යුතුයි. පහර කෑ සභාපතිතුමා ඇතුළු
මන්තීවරුන් ෙරෝහල් ගත කළා. පහාරය එල්ල කළ සියලුම අය
රූපවාහිනිෙය් ෙපන්නුවා. පැමිණිල්ෙල් නම් සඳහන් කළා.
ශී ලංකා ෙපොලීසිය පිළිබඳව මම ෙපෞද්ගලිකව සතුටු ෙවනවා.
වර්තමාන ෙපොලිස්පතිතුමා ස්වාධීන, අවංක ෙපොලිස්පතිවරෙයක්
කියන එක අපි දන්නවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් ගැටලුවක් නැහැ. අපි
ෙපොලීසියට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් ඉතිහාසය තුළ- අෙප් රෙට් පධාන අපරාධ සියල්ලක්ම ඇල්ලුවා.
දක්ෂ ෙපොලීසියක්. හැබැයි, ෙපොලීසිෙය් ෙනොෙවයි වැරැද්ද
තිෙබන්ෙන්. ෙපොලීසියට එල්ල වන ෙද්ශපාලන බලපෑම් මත
ෙපොලීසිය අසරණ ෙවනවා. ෙපොලීසිෙයන් කටඋත්තර ගත්තා.
නමුත් ෙම් සැකකරුවන් වන පළාත් සභා මන්තීවරයා ඇතුළු අය
අත් අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. පාෙද්ශීය
සභා රැස්වීමක් තිෙබන අවස්ථාවක, සභාපතිවරයා සභාෙව් කටයුතු
පවත්වා ෙගන යන අවස්ථාවක ෙදොරවල් කඩලා, ඇතුළට
ඇවිල්ලා පහාරයක් එල්ල කළා. ඒ එක මන්තීවරයකුෙග් අත
කැඩිලා. එතුමා දියවැඩියා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළන නිසා තවම
එතුමාට operation එකක් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එතුමා
ශල්යකර්මයකට භාජන විය යුතුයි. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට්
නීතිය අනුව බලන විට ෙමතැන ෙපොලීසිෙයන් ෙහෝ
අධිකරණෙයන් ෙහෝ වැරැද්දක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම්
පිළිබඳව අධිකරණ අමාත්යතුමාෙගනුත්, අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙවනුත් විමසනවා. මම ෙම් පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක සභාව දැනුවත් කළා. ෙමවැනි
සිද්ධියකදී සැකකරුවන්ට ඇප ලබා දීම අපට අදහා ගන්න බැහැ.
මම දන්නා සිද්ධියක් තිෙබනවා.
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් සමුපකාර සමිතිෙය් සභාපතිතුමා
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ලියකියවිලි ටික අරෙගන ගියා කියලා දින 21ක්
රිමාන්ඩ් භාරෙය් තබා තිෙබනවා. එතුමා අදත් රිමාන්ඩ් භාරෙය්.
සමුපකාර සමිතිෙය් සභාපතිතුමා අධ්යක්ෂ මණ්ඩල ලිපිෙල්ඛන
ටික අරෙගන ගියා කියලා දින 21ක් රිමාන්ඩ් භාරෙය් තබනවා,
සභාවක් පවත්වන ෙකොට ෙදොරවල් කඩලා ඇවිල්ලා සභාපතිට
ගහලා, මන්තීවරයකුෙග් අත කඩලා තුවාලකරු ෙරෝහල්ගත කර
තිෙබද්දීත් ඒ සැකකරුවන්ට ඇප ලබා ෙදනවා. ඉතින් ෙම්ක
පශ්නයක්. ෙම්ක විහිළුවක්. ඒ නිසා මම උපෙද්ශක කාරක
සභාෙවන් ඉල්ලුවා, කවුද අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්, ෙමොන වගන්තිය
යටෙත්ද දැම්ෙම් යනාදී විස්තර. ෙපොලීසිය කියනවා, අපි ඇප
ෙදනවාට විරුද්ධ වුණා කියලා. ෙම්වා සියල්ලම කියන්න පුළුවන්.
ෙපොලීසිය ෙහොඳයි. ඒ වාෙග්ම මම දන්නවා, බලපෑම මත
ෙපොලීසියට කරන්න පුළුවන් ෙබොෙහෝ ෙද් තිෙබන බව. ඒ බලපෑම
මත ෙපොලීසිය ඒ ෙද් කළා. ෙම්වා රට දැන ගත යුතුයි. ෙම්වාට
විරුද්ධව යහ පාලනය ඇති කරන්න තමයි අද ෙම් අය බලයට පත්
වුෙණ්. ඒ වාෙග්ම රූපවාහිනිය තුළින් ෙම් සැකකරුවන් මුළු
රටටම ෙපන්නුවා. මුලින්ම දැම්ෙම් සිද්ධියට සම්බන්ධ නැති
ෙවනත් තුන් ෙදෙනක්. එම නිසා අද ෙම් සිද්ධිය පිළිබඳව විශාල
සැකයක් සමස්ත රෙට් ජනතාව තුළම ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා අෙප් මිතෙයක්. ඒ මිතකම් ෙවනයි.
නමුත් විෂය භාර අමාත්යවරයා විධියට ඔබතුමා ෙම් සිද්ධිෙය්දී
අනවශ්ය ෙලස බලපෑම් කළාය කියන ෙචෝදනාව අපි ෙකළින්ම
ඔබතුමාට එල්ල කරනවා. එෙසේ එල්ල කළ යුතුයි. ඒක නැහැයි
කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙමෙහම ෙද්වලට සම්බන්ධ
සැකකරුවන්ට ඇප ෙදන්න තිෙබන නීතිමය තත්ත්වය ෙමොකක්ද
කියලා අපි අධිකරණ ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙවන් විමසනවා.
කවුරු කළත් ෙම්වා වැරදියි. වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව්
සභාපතිතුමා ඇතුළු ඒ මන්තීවරුන්ට සිදු වුණු අපහසුතාව පිළිබඳව
අපෙග් කනගාටුව පළ කරන අතර, ඒ දිස්තික්කය නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරුන් විධියට අපි ෙම් පිළිබඳව සාධාරණය ඉටු කර
ගැනීම ෙවනුෙවන් අවශ්ය ඕනෑම කියා මාර්ගයක් ගැනීමට කටයුතු
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කරනවා. විෂය භාර අමාත්යවරයා විධියට ෙම් පිළිබඳව වගකීම
ඔබතුමා භාර ගත යුතුයි. ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරුන්ටත් අපට
ඒ ෙතොරතුරු ෙදන්න බැහැ කියලා අපි දන්නවා. සිදු වුණු ෙද් අපි
දන්නවා කියන එක විතරක් අවෙබෝධ කර ගන්න. ඉතිහාසෙය්
ෙකොෙහේවත් ෙමවැනි සිද්ධියකට ඇප දීලා නැහැ. ඇප ෙදන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා අප ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළදීත්, ඉන් පිටතදීත් ගත යුතු උපරිම කියා මාර්ග සියල්ලක්ම
ගැනීමට කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමා ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳව කිව්වා. හරි, අප ඒවා කෙළේ
නැහැ. එම නිසා අප වැරැද්ද පිළිගන්නවා. දැන් ඔබතුමන්ලා ඒක
කරන්න. අපි සහෙයෝගය ෙදනවා. හැබැයි, ෙකොමිෂන් සභා
පිහිටුවන ෙකොට සියලුම ස්ථානාධිපතිවරුන් මාරු කරලා, සහකාර
ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් මාරු කරලා, දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් මාරු
කරලා, පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් මාරු කරලා ඉවර ෙවලා
ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවා වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. ගරු මන්තීතුමනි,
ඇත්ත වශෙයන්ම සියලුම ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන් මාරු
කරන්න කියා අප තීරණයක් අරෙගන නැහැ. ෙමොකද, මහනුවර
දිස්තික්කය ගත්ෙතොත්, අපට පශ්න තිෙබන්ෙන් නාවලපිටිෙය් සහ
පන්විල විතරයි. කිසිම ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු මාරු කරන්නය
කියා මම නම් කියා නැහැ. මහනුවර වුණත්, ෙසංකඩගල වුණත්
මම ඒ වාෙග් කිසිම ඉල්ලීමක් කර නැහැ. හැබැයි, සමහර ෙපොලිස්
ස්ථානවල පශ්න තිෙබනවා. Some OICs were having problems
in the area. එම නිසා එම ෙපොලිස් ස්ථානවල අලුත් ආරම්භයක් new beginning - සඳහා කරනවා මිස, අෙප් නායකතුමා පැහැදිලිව
කියා තිෙබනවා, සමස්තයක් වශෙයන් මාරු කරන්ෙන් නැතුව
පශ්න තිෙබන තැන් පිළිබඳව බලන්නය කියා. ෙමොකද, ෙතෝරන්න
අමාරුයි. කුට්ටම ෙකොෙහොම ඇනුවත් මතු ෙවන්ෙන් පශ්න තිෙබන
ෙකෙනක්. ෙමොකද, අවුරුදු විස්සක් තිස්ෙසේ ෙපොලීසියට බඳවා
ගත්ෙත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය යටෙත්ෙන්. එෙසේ බඳවා ගත්
ෙබොෙහෝ ෙදෙනකු ෙද්ශපාලන හිතවත්කම් මත තමයි, බඳවා ෙගන
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ඇත්ත වශෙයන්ම අපට පැහැදිලිව අෙප්
එක්ෙකනා කියා ෙතෝරා ගන්නත් බැහැ. නමුත් අප කරන්ෙන්ත්
නැහැ. පසු ගිය කැබිනට් රැස්වීෙම්දී නායකතුමා පැහැදිලිව කිව්වා,
"සමස්තයක් වශෙයන් මාරු කරන්න එපාය; නමුත් පශ්න තිෙබන
තැන් පිළිබඳව බලන්නය" කියා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

මම හිතන්ෙන් ඒ තමයි, ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන
ආරම්භය. හැබැයි, ඒ ආරම්භය අලුතින් පිහිටුවන ෙකොමිෂන්
සභාවලටම බාර දුන්නා නම් තමයි, ෙහොඳම ආරම්භය ෙවන්ෙන්.
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට, ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවට බාර
ෙදන්න. දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් මාරු කිරීම සම්බන්ධව කටයුතු
කිරීෙම්දී, එම නිලධාරින්ෙග් බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටි, මාරු කිරීෙම්
පටිපාටි සම්බන්ධව කටයුතු කිරීෙම්දී එම ෙකොමිෂන් සභාවලට
බාර ෙදන්න. ෙපොලිස් නිලධාරින්ට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා නම්
ෙපොලිස්පතිතුමාට පැමිණිලි කරන්න. ඒ අය සම්බන්ධව විනය
පරීක්ෂණ පවත්වන්න. කඩවත සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා
ෙලස ගුණරත්න මහත්මයා කටයුතු කළා. එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරෙයකුට 2010 වර්ෂෙය්දී
ෙපෞද්ගලිකව ෙමොකක්ද සිදුවීමක් වුණාය කියා -ඔබතුමාට කියාදැන් එතුමා ෙවනත් ෙකොෙහේටද මාරු කරලා. එතුමා ඉතා දක්ෂ
නිලධාරිෙයක්. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා
මන්තීවරයා තමයි ඒ සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරිවරයා මාරු
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කරන්ෙන්. එතුමා සභාෙව්දී කිව්වා. සභා වාර්තාවල තිෙබනවා.
ඔබතුමන්ලා පත් වුෙණ්, ෙම් වාෙග් ෙද්වල් කරන්ෙන් නැහැ
කියායි. එම නිසා අප ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්ෙන්. ෙම්
සියලුම ෙපොලිස් ස්ථානාධිපතිවරුන්, සහකාර ෙපොලිස්
අධිකාරිවරුන්, ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරිවරුන් සම්බන්ධව
කටයුතු කිරීෙම්දී ඔබතුමන්ලාෙග් ෙපොලිස් ෙකොමිසම පිහිෙටව්වාට
පසුව එම ෙකොමිසමට අලුත් ආරම්භය බාර දීම තමයි, මම
හිතන්ෙන් සුදුසුම කියා මාර්ගය ෙවන්ෙන්. ෙකොමිෂන් සභා
පිහිටුවනවා කිව්වා; ස්වාධීනත්වය ඇති කරනවා කිව්වා. නමුත්
අවශ්ය මාරුවීම් ටික කරලා තමයි, ඒ ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවීමට
කටයුතු කරන්ෙන් කියන එක රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවන ෙකොට සියලුම
දිස්තික් සමෘද්ධි සම්බන්ධීකරණ නිලධාරින් මාරු කර අවසානයි.
ඒ වාෙග්ම සියලුම සමෘද්ධි නිලධාරින් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලෙයන් පිටතට මාරු කිරීම සඳහා අවශ්ය චකෙල්ඛ නිකුත්
කරලා අයදුම් පත ලබන 15 වැනි දාට ෙපර ඉල්ලන්න කියා
උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. අද අෙප් ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා
මහතා ඇතුළු මන්තීවරුන් අගමැතිතුමා සමඟ තිබුණු
සාකච්ඡාෙව්දී ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. එතුමා ඒවා නවත්වන්න
අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්නා. එම නිසා අප හිතනවා, එම
උපෙද්ශය කියාත්මක ෙවයි කියා. හැබැයි, ෙම් ෙවන විට සියලුම
දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරිවරුන්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් කර
අවසානයි. සමෘද්ධි නිලධාරින් සමඟ ඔබතුමන්ලා තරහා ඇති;
අමනාප ඇති. ඒ අය ෙද්ශපාලනමය අයිතිවාසිකම් තිෙබන
නිලධාරින්. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් කියන්ෙන්, ෙද්ශපාලන
අයිතිවාසිකම් නැති නිලධාරින් ෙනොෙවයි. ඒ අයට ෙද්ශපාලනය
කරන්න
අයිතියක්
තිෙබනවා;
ෙද්ශපාලනය
කිරීෙම්
අයිතිවාසිකමක් තිෙබන නිලධාරින්ට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය
තිෙබනවා. එම නිසා අපි කියනවා, සමෘද්ධි ව්යාපාර තුළත් ස්ථාන
මාරුවීම් සියල්ලක්ම කරන්න උත්සාහ කරන්ෙන් සැබෑ ෙලසම ඒ
අයෙගන් ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් සඳහායි කියා. විෙශේෂෙයන්ම
වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් ඒ ඇති වුණු සිද්ධියත්, ෙපොලීසිය
සම්බන්ධ කර ෙගන කරන නීති විෙරෝධි කටයුතුත් මා ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ. ඊට අමතරව, ෙපොලිස්
නිලධාරින්ට ලබා ෙදන මාරුවීම්. ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් ජනමාධ්ය අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන
රූපවාහිනී සංස්ථාෙව් සභාපති ධුරය දැරූ අෙප් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් විමල් රූබසිංහ මහත්මා, ඒ වාෙග්ම ස්වාධීන රූපවාහිනි
ෙසේවෙය් නිෙරෝෂන් මහතා ඇතුළු පධාන නිෙව්දකෙයෝ ෙම් වන
විටත් ඒ ස්ථානවලින් පහ කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුව කියා
කියන්ෙන් ෙම් සභා ගර්භය විතරක් ෙනොෙවයි. මැතිවරණය
අවසන් ෙවලා දැන් මාසයකට ආසන්න කාලයක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. උපෙද්ශක කාරක සභා ටික ඉක්මනට කැඳවන්න. ඒ
වාෙග්ම ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ
කාරක සභාව, මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාව යන කාරක
සභා ඉක්මනින් කියාවට නැන්විය යුතුයි. අද ඒවා අකිය
තත්ත්වයටයි පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම නිසා මම ගරු
කථානායකතුමාෙගනුත්, අගමැතිතුමාෙගනුත් ඒ ඉල්ලීම කළා. අපි
රාජ්ය නිලධාරින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කැඳවන්න ඕනෑ.
ආයතනවල තිෙබන පශ්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා අපි ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා, පාර්ලිෙම්න්තු
උපෙද්ශක කාරක සභා සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයන් ඉතාමත්
කඩිනමින් නම් කරලා ඒවා කැඳවීමට කටයුතු කරන්න කියා.
පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක්
වුණු සියලුම ෙදනාට ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් කනගාටුව පකාශ
කරනවා. ඒ සිදුවීම් හරි ද, වැරදි ද කියා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එක්
ෙකෙනකුෙගන්වත් ෙම් විවාදෙය්දී පිළිතුරක් ලැබුෙණ් නැහැ. පසු
ගිය ආණ්ඩු කාල සීමාව තුළදී සිදු වූ ෙද්වල් කියා, ඒ ආණ්ඩුව
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එෙහම කළා එම නිසා ෙම්වා හරියි කියන තර්කය තමයි ආණ්ඩුව
විසින් ඉදිරිපත් කෙළේ. එම නිසා මම නැවතත් ඔබතුමාෙග්
අවධානය ඒ ෙකෙරහි ෙයොමු කරවනවා.
අද අපි එක අතකට සතුටු ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු
ෙල්කම්වරයා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන් බිහි වූ
ජනාධිපතිවරෙයක් පත් වූ නිසා තමයි අද ෙමවැනි ආකාරයකින්
ෙහෝ අඩු පළිගැනීමකට ලක් වුෙණ්. එෙහම නැතුව එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය්ම ෙකෙනක් ජනාධිපතිවරයා ෙලස ෙත්රී පත් වුණා නම්
අද ෙමවැනි තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි ඇති ෙවන්ෙන්. එෙහම නම්
ෙගවල් ලක්ෂ ගණනක් පිච්චිලා, ජීවිත දහස් ගණනක් නැති ෙවලා,
ලක්ෂ ගණනක් රස්සාවලින් එළියට දාලා. එවැනි තත්ත්වයක්
අනිවාර්යෙයන්ම ඇති වනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඒ
සංස්කෘතිය ෙවනස් වුණා කියා අපට ෙමොනම ආකාරයකින්වත්
හිතා ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා ඉදිරි කාල සීමාව
තුළදීවත් ඒ සංස්කෘතිය ෙවනස් කළ බව අපට ආදර්ශෙයන්,
කියාෙවන් ඔප්පු කරන්න කියන ඉල්ලීම ඔබ සියලු ෙදනාෙගන්
කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.40]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියපු ෙද්වල්
සම්පූර්ණෙයන්ම පතික්ෙෂේප කරන බව මම මුලින්ම කියන්න
ඕනෑ. ෙමතුමා කරුණු ෙනොදැනයි කථා කෙළේ. ඒ ගැන මම මෙග්
කථාෙව්දී ෙපන්නුම් කරන්නම්. ෙමතුමා හරියට කථා කෙළේ, ඒ
ස්ථානෙය් බලා ෙගන හිටියා වාෙග්යි. එවැනි කථාවක් කිරීම ගැන
මම කනගාටු ෙවනවා. ගරු සභාව ෙනොමඟ යැවීෙම් එවැනි කථා
ෙනොකරන ෙලස මා ෙමතුමාට කියා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාව කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ෙගන ඒම ගැන විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වනවා. පසු ගිය කාල
පරිච්ෙඡ්දය තුළ -1994 සිට ෙම් වන ෙතක්- සිදු වුණු සිදුවීම්
පිළිබඳවත්, ෙම් රට පාලනය කරන ලද විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂ
සහ එම පක්ෂවල නායකෙයෝ ෙමොනවාද කෙළේ කියන එක ගැනත්
අපට කියන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ ගැන මමත් දැන්
කියන්නම්. ෙම් විවාදෙය්දී පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මැතිතුමා
ෙබොෙහොම ෙහොඳ කථාවක් කළා. ෙම් පචණ්ඩත්වය ගැන ෙහොඳ
විස්තරයක් කළා. සජිත් ෙපේමදාස මහතා, ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය්
රතන හිමි, රන්ජන් රාමනායක මහතා, ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙයන්
නාමල් රාජපක්ෂ මහතා, දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා, ඒ.ඩී. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මහතා, විජිත ෙහේරත් මහතා යන මැති ඇමතිවරුන්
තමයි සාධාරණව අපක්ෂපාතීව ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් කථා කරලා
ෙම් ගරු සභාෙව් කරුණු ඔප්පු කෙළේ. සමහරු විවිධ ෙචෝදනා
කළාට එම ෙචෝදනා ඔප්පු කර ගන්න බැරිව ගියා. නමුත්, අපි
පිළිගන්නවා වැරැදි කර තිෙබනවා නම් ඒ යම් ෙකෙනක් නීතිෙය්
රැහැණට අසු කරෙගන නැත්නම් ඒ ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කළ
යුතුයි කියා. ෙම් විවාදය අහෙගන ඉන්න එන්න කියලා
ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් ඉඳලා සියලුම නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිවරුන්ට
අද මම ආරාධනා කළා. ඒ ෙමොකටද එන්න කිව්ෙව්? අහෙගන
ඉන්නයි. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්
කියන ඒවා අහෙගන ඒවා ලියා ෙගන ආපසු කාර්යාලවලට ගියාම
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ෙම්වාෙය් ඇත්ත නැත්ත ෙසොයලා බලලා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න
කියලා මම ඒ අයට කිව්වා. මට කරන්න පුළුවන් ෙදය එපමණයි.
මම ඒ කාර්යය කරලා තිෙබනවා. තවමත් නිෙයෝජ්ය
ෙපොලිස්පතිතුමන්ලා ඒ ස්ථානෙය් ඉන්නවා. එතුමන්ලා ඒ කාර්යය
මැනවින් ඉටු කරයි. කිසිම ෙකෙනක් කිසිම භයක් සැකක් තබා
ගන්නට වුවමනා නැහැ. අපට කිසිම කාරණයක් වහන්න
අවශ්යතාවක් නැහැ. දැන් ෙම් විවාදෙය්දී ෙබොෙහොම වැදගත්
ෙයෝජනාවන් කිහිපයක් ආවා. ඒවා ගැන කථා කරන්න කලින්
ජනාධිපතිතුමා කළ පකාශයක් ගැන මම කියන්න ඕනෑ. ෙම්
ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීම තුළින් එතුමා මුහුණ දුන්ෙන්
විශාල අභිෙයෝගයකටලු. බැරි ෙවලාවත් එතුමා පරාජය වුණා නම්
අද ඉන්ෙන් ෙපොෙළොව යට කියලා එතුමා කිව්වා. අන්න ඒකයි
එතුමාට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව ගැන තිබුණු තක්ෙසේරුව.
එතුමා ෙදවි ෙද්වතාවන්ෙග් ආශීර්වාදෙයන් යාන්තම් ජනාධිපති
ෙලස පත් වුණා කියන එක තමයි එතුමා සඳහන් කරන්ෙන්. "බැරි
ෙවලාවත් මම පරාජය වුණා නම්, මමත්, මෙග් පවුලත්, මෙග් දූ
දරුෙවොත් සියලු ෙදනාම අද ෙපොෙළොව යට තමයි නතර ෙවන්ෙන්"
කියලා තමයි අද එතුමා කියන්ෙන්. ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න
මහත්මයා ඒක දන්නවා ෙන්. අපි දන්නවා ජනරාල් සරත්
ෙෆොන්ෙසේකාට ෙමොකද කෙළේ කියලා. එතුමාව පණ පිටින්
අරෙගන ගිහිල්ලා එල්ලුෙව් නැති එක විතරයි. තිෙබන
අයිතිවාසිකම් සියල්ලම නැති කරලා හිර කළා. ඒකද
තමුන්නාන්ෙසේලා අපට ෙද්ශනා කරන්ෙන්? ඒ ඉතිහාසය කමක්
නැහැ. ඒක ගියාෙව්.
දැන් අපි අනාගතය ගැන බලමු. අනාගතය ගැන අද ෙහොඳ
ෙයෝජනාවන් කිහිපයක් ආවා. මම ඔය නම් කියපු මැති
ඇමතිතුමන්ලා කථා කෙළේ ඒ ෙයෝජනා ගැනයි. අන්න නියම
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ. තමුන්නාන්ෙසේලාත් ෙහොඳ අදහස් කිහිපයක්
දුන්නා. අපි ඒවා අගය කරනවා.
පචණ්ඩ කියා ඉතිහාසය ගැන මම ෙපොඩ්ඩක් ෙපන්වන්න
ඕනෑ. මැතිවරණයට පථම නාම ෙයෝජනා දීලා ඒ කාල සීමාව තුළ
පචණ්ඩ කියා සම්බන්ධෙයන් පැමිණලි 387ක් වාර්තා වුණා.
මැතිවරණෙයන් පසුව වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන් පැමිණිලි 49යි.
මැතිවරණෙයන් පසුව පචණ්ඩ කියාවල සියයට 60ක අඩුවීමක්
ෙවලා තිෙබනවා. මැතිවරණයට කලින් සිදු වුණු පචණ්ඩ කියා
ෙහේතු කර ෙගන තමයි ඔය පශ්චාත් පශ්න ඇති වුෙණ්.
මැතිවරණෙයන් පසුව ඔය මැර කියාවන් සිදු ෙවන්න එක
ෙහේතුවක් තමයි මැතිවරණයට කලින් ඇති ෙවලා තිබුණු
වාතාවරණය. ඒ තිබුණු පරිසරය නිසා තමයි ෙම් පශ්න ෙම් විධියට
පැන නැගුෙණ්. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ අවසන් වුණාම ෙමොන
විධිෙය් තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් තිබුණා ද කියලා ඉතිහාසය ගැන අපි
බලමු. 2005 දී ජනාධිපතිවරණය අවසන් වුණාම පචණ්ඩ කියා
1198ක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ඉතිහාසය මතක් කරලා
ෙදන්න මම වැඩි ෙවලාවක් ගන්ෙන් නැහැ. 2010
ජනාධිපතිවරණය අවසාන වුණාම පචණ්ඩ කියා 2,089ක් වාර්තා
ෙවලා තිෙබනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේ කථා කරන
අවස්ථාෙව් මම බාධා කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට කථා කරන්න
මම දැන් අවස්ථාව ෙදන්ෙන් නැහැ. 2015 ජනාධිපතිවරණෙය්දී
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා]

වාර්තා වූ මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සංඛ්යාව 472යි. මීට කලින්
ජනාධිපතිවරණවලදී වුණු සිද්ධීන් පිළිබඳ බැලුවාම, 472ක් කියලා
කියන්ෙන් සියයට 65ක අඩු වීමක්. ෙම්ක පිළිගන්න ඕනෑ. ෙම්ක
නැහැ කියන්න බැහැ. ෙම්වා ෙපොලිස් ෙපොත්වල ලියැවිලා තිෙබන
ඒවා. ෙම්වා මම අතින්, සාක්කුෙවන් දාපුවා ෙනොෙවයි. ඉතිහාසය
බලපුවාම, ෙම් විධියට තමයි ෙම් සිද්ධීන් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්
අලුත් පවණතාවකටයි. අෙප් සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා කිව්වා,
"ජනාධිපති ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති. අෙප් ජනාධිපති"
කියලා. මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ජනාධිපතිතුමා ජයගහණය කෙළේ
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් යන්තණය නිසා කියන එකත්. එතුමා
ඒක දන්නවා. එතුමා කවදාවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂය අමතක
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ගැන මට විශ්වාසයකුත් තිෙබනවා. ෙකෙසේ
ෙවතත් අද ඒක ෙනොෙවයි, තිෙබන තත්ත්වය. අද තිෙබන්ෙන්, ෙම්
පාර්ශ්වයන් ෙදකම එකට එකතු ෙවලා ෙම් රෙට් යහපතට වැඩ
කරන එකයි. ඒක තමයි ෙමතැන අවශ්යතාව. ඒ ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් කාරණයත් කියන්න
ඕනෑ. දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා කිව්වා, "මැතිවරණයක් ඉවර
වුණාම ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ, මැතිවරණ
ෙකොමිසමක් තිබුණා නම්" කියලා. එතුමා ඒක පිළිගන්නවා. ඒ
වාෙග්ම තවත් මන්තීවරු, ඇමතිවරු කිහිප ෙදෙනක් කිව්වා,
"ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් තිබුණා නම් ෙම් තත්ත්වය ඇති
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ස්වාධීන අධිකරණ ෙකොමිසමක් තිබුණා නම්
ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා
ෙකොමිසමක් තිබුණා නම් ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවන්ෙන්ත් නැහැ.
ස්වාධීන ජන මාධ්ය ෙකොමිසමක් තිබුණා නම් ෙම් තත්ත්වය ඇති
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ" කියලා. එවැනි වාතාවරණයක් ෙම් රෙට් ඇති
කරන්න තමයි, 2002 දී අෙප් අගාමාත්යතුමා එවකට හිටිය
ආණ්ඩුවත් එක්ක එකතු ෙවලා ෙම් ෙකොමිෂන් සභා පිහිටුවන්න ස්ථාපිත කරන්න- කටයුතු කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනාෙව්. එෙහම ෙගනැල්ලා
තමයි ඒ ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කෙළේ. මම එතෙකොටත්
ෙපොලීසිය භාර ඇමතිතුමා. හය මාසයක් ගිෙය් නැහැ, ෙපොලිස්
ෙකොමිසම පිහිෙටව්වා. අපට ෙකොෙහත්ම ෙද්ශපාලන බලපෑමක්
කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ. අපි ෙකරුෙව්ත් නැහැ.
කරන්න ගිෙය්ත් නැහැ.
ඒ අවධිෙය්දී ෙපොලීසිෙය් ෙගෞරවයත්, අභිමානයත් ආරක්ෂා
වුණා කියන එක මම මතක් කරන්න ඕනෑ. 2005 දී මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව ෙම් රට භාර ගත්තාට පස්ෙසේ
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා අර
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඔක්ෙකෝම නැති කරලා දැම්මා. ඒෙකන්
වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒෙකන් වුෙණ්, ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණය
වුණු එකයි.ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනඥයන්ට යට වුණා; ඒ අයෙග්
බලපෑම්වලට යට ෙවන්න පටන් ගත්තා. මට ෙපර කථා කළ
මන්තීතුමා දැන් එෙහම කථා කළාට ඒ කාලෙය් ෙපොලීසිය පාලනය
ෙකරුෙව් මැති ඇමතිවරු; ජනාධිපතිවරු. ඒක නැහැ කියන්න
බැහැ. ඒවා දන්නා නිසා තමයි 2015 ජනවාරි මාසෙය් 08වැනි දා
අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ඡන්දය දීලා එතුමාව
ජනාධිපති කෙළේ. එතුමා ජනාධිපති කෙළේ ඔබතුමන්ලා ඒ කාලෙය්
කළ වැරැදි නිසාය කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට මතක
තියා ගන්න ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එයින් බැහැරව ගිහිල්ලා අපි
දැන් කල්පනා කරන්ෙන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක නිරත ෙවන්නයි.
ෙම් කරුණු දිහා බලපුවාම, අෙප් කාලෙය් පශ්චාත් මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා වර්ධනය වුණා කියලා, ෙම් ආණ්ඩුවට, ෙම් ඉන්න
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මැති ඇමතිවරුන්ට, ෙම් ඉන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරුන්ට, අෙප්
ඉන්න මන්තීවරුන්ට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. එෙහම වුෙණ් නැහැ. පශ්චාත්
මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා සියයට 65කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා.
අන්න ඒක ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙකොමිෂන් සභා
සියල්ලම කියාත්මක වුණා නම් තවත් අඩු කරන්න පුළුවන්කම
තිබුණා. කනගාටුදායක තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේලාම ෙම්වා නැති
කරලා, අද අධිකරණයට ඇඟිල්ල දික් කරන එකයි.
වත්තල පාෙද්ශීය සභාෙව් ඇති වුණු සිද්ධිෙය් සැකකරුවන්ට
ඇප දීම සම්බන්ධෙයන් නඩුකාරයා හරියට වැඩ කෙළේ නැහැ
කියලා ලසන්ත අලගියවන්න මන්තීතුමා කියනවා. ෙබොෙහොම
වැරැදියි. අපි අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරන ෙකොට,
ඒ අයෙග් කියා කලාපය ගැන පශ්නය කිරීම හරිද? අසාධාරණයි.
ඒ නඩුකාරයා ඇප දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ ෛවද්ය
වාර්තාව මම බැලුවා. සුළු තුවාල කියලා තමයි ෛවද්යවරයා
ඉස්පිරිතාෙල් වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාර්තාව මා ළඟ
තිෙබනවා. එෙහම තිෙබද්දී නඩුකාරතුමා කරන්න ඕනෑ
ෙමොකක්ද? එවැනි චූදිතයන් හය හත් ෙදෙනකුට ඇප ෙදනවා
මිසක් ඔවුන් හිෙර් දාන්න පුළුවන්ද? එෙහනම් ඒකත් කැකිල්ෙල්
රජ්ජුරුවන්ෙග් තීන්දුවක් ෙවනවා. ෙම් වාෙග් ෙනොදන්නා කරුණු
තමයි ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මන්තීතුමා ෙම් සභාවට
ෙගනැල්ලා කිව්ෙව්. මා ඒ සම්බන්ධෙයන් කනගාටු වනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ අෙප් පැත්ෙතන් මනාපයක් ගන්න හදනවාද
කියලා මට හිෙතනවා. මා ඒ ගැන තව විස්තර පසුව කියන්නම්.
ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා සතුටු වනවා, ෙම් ස්වාධීන මැතිවරණ
ෙකොමිෂන් සභාව තිබුණා නම්, ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික
කියාත්මක වුණා නම් ෙම් පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා
විපක්ෂය පිළිගැනීම ගැන. ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා ඒ
කාරණය පිළිගත්තා වාෙග්ම, ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව සඳහන් කළා. ඒ නිසා අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
සභානායකතුමා කියපු විධියට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් සහෙයෝගය
ඇතිව ෙම් ව්යවස්ථා සෙශෝධන ටික කියාත්මක කරන්න උදව්
කරන්න.
අපි ෙකොෙහත්ම ෙම් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා අනුමත
කරන්ෙන් නැහැ. අපට එෙහම ඒවා අනුමත කරන්න
වුවමනාවකුත් නැහැ. අෙප් නායකතුමා ඒවා කරන්න අපට
කවදාවත් අනුබල ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. එතුමා ඒවාට විරුද්ධවයි හැම
දාම කටයුතු කෙළේ. නමුත් අපට තවම හදා ගන්න බැරි කීප
ෙදෙනක් ඉන්නවා. එවැනි අය ඔය පැත්ෙත්ත් ඉන්නවා; ෙම්
පැත්ෙත්ත් ඉන්නවා. නමුත් ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ටික පිහිටුවලා
ඒවාත් අපට අවම කරන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ෙම් කරුණු හරියට
කියාත්මක කරන්න පුළුවන්.
පසු ගිය දවස්වල අධිකරණය පිළිබඳවත් ෙම් රෙට් විවිධාකාර
පශ්න තිබුණා. අධිකරණයට පත් කරන විනිශ්චයකාරවරුන්
පිළිබඳව පශ්නයක් තිබුණා.
රාජ්ය ෙසේවය දිහා බලන්න. අද රාජ්ය ෙසේවයට ෙමොකක්ද
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අද රාජ්ය ෙසේවය සම්පූර්ණෙයන්ම
ෙද්ශපාලනයට යට ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි ඔය පශ්න
ඇති ෙවලා මාරු කිරීම් කරන්නත් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එවකට තිබුණු පාලන තන්තයට බෙය් තමයි රාජ්ය ෙසේවකයන්
නීති විෙරෝධී කියාවල නිරත වුෙණ්. ඒක තමයි තිබුණු තත්ත්වය.
ෙම්වා දුටු මහ ජනතාව ෙමොන බලපෑම් තිබුණත් ඡන්දය පාවිච්චි
කරලා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා නව ජනාධිපතිතුමා හැටියට
පත් කළා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොන බලෙව්ග තිබුණත්, ෙමොන
තරම් සල්ලි වියදම් කළත්, ෙමොන ෙද්වල් කළත්, ජනතාව ඒවාට
රැවෙටන්ෙන් නැතිව ෙම් සැෙර් හරි පිළිතුරක් දුන්නා, ෙම්
ජනාධිපතිවරයා පත් කිරීම තුළින්. ඒක තමයි ඇත්ත තත්ත්වය.
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මා ෙම් කාරණය කියන්නම ඕනෑ. මන්තීවරු කීප ෙදෙනක්
එතුමන්ලාෙග් ආසනවල ෙවච්ච සිද්ධි පිළිබඳව කිව්වා. ඒ සිද්ධි
සම්බන්ධ ෙතොරතුරු ඇතුළත් වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ වාර්තා
අනුව එතුමන්ලා කියන කරුණු සියල්ලක්ම සත්ය නැහැ. සමහර
සිද්ධවලට සම්බන්ධ චූදිතයන් උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. ඔවුන් දැනටමත් රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවා.
මැතිවරණයට පථමෙයන් අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ගිය රැස්වීම් කීපයකට පහර දුන්නා; ෙවඩි තැබුවා; ගල් මුල් ගැහුවා;
රැස්වීම් පවත්වන්න ඉඩමක් දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙව්දිකා පිච්චුවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙව්දිකා පිච්චුවා. ෙමවැනි සිද්ධි ගැන ෙකළවරක් නැතිව
කියන්න පුළුවන්. ෙම්වා ඔක්ෙකොම අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක්
කරලා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්වා මින් ඉදිරියටවත් ෙනොෙවන්න වග
බලා ගන්න වනවා, ඔය පැත්ෙත් අයත්, ෙම් පැත්ෙත් අයත්. මා
හිතන හැටියට එතුමා ෙබොෙහොම බෙයන් ඒ කාලෙය් හිටිෙය්.
මැතිවරණෙය් අවසාන කාලය වන ෙකොට එතුමාට ෙපොලීසිෙයන්
උපෙදස් දුන්නා, "පසිද්ධ රැස්වීම්වලට යන්න එපා, ඔබතුමා
ඝාතනය කරන්න බලාෙගන ඉන්නවා" කියලා. අවසාන සුමානෙය්
ඇති වුණු තත්ත්වය ඒකයි. ඒ නිසා සමහර පෙද්ශවල තිබුණු
රැස්වීම්වලට එතුමා ගිෙය් නැහැ. ෙපොලීසිෙයන් ආපු වාර්තා අනුව
එතුමාෙග් ජීවිතයට ආරක්ෂාව ෙදන්න බැහැ කියන මතයක් ඇති
වුණා. ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුණු නිසා තමයි මැතිවරණෙයන්
පස්ෙසේ ෙම් විධිෙය් පචණ්ඩ කියා සුළු පමාණයක් ෙහෝ ඇති වුෙණ්.
එෙහම නැත්නම් ෙම් මැතිවරණ පචණ්ඩ කියා ඇති වන්ෙන්ත්
නැහැ. සමහර පෙද්ශවල එතුමාට රැස්වීම් පවත්වන්න දුන්ෙන්
නැහැ; ඒකට ඉඩමක් දුන්ෙන් නැහැ; රැස්වීම්වලට ගැහුවා; රැස්වීම්
සංවිධානය කරපු අයට ගුටි බැට දුන්නා; ෙකොඩි එල්ලපු අයට
ගැහුවා. ඒවාෙය් පතිඵලයක් වශෙයන් තමයි මැතිවරණය අවසන්
ෙවලා ෙම් වාෙග් පචණ්ඩ කියා ෙහෝ ඇති වුෙණ්. එෙහම නැත්නම්
ඒ පචණ්ඩ කියා ටික ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමවර මැතිවරණ
පචණ්ඩ කියා සියයට 65කින් අඩු ෙවලා තිබුණා. මැතිවරණයට
ඉස්ෙසල්ලා පචණ්ඩත්වයක් ෙනොතිබුණා නම් ඇත්ත වශෙයන්ම
ඊට පස්ෙසේ කිසිදු පචණ්ඩ කියාවක් ෙනොෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ෙම්
කාරණය තමයි අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්න ඕනෑ. තව
හුඟක් ෙද්වල් කියන්න තිෙබනවා. නමුත් මා ඒවා කියන්න
යන්ෙන් නැහැ.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමා කියපු කාරණය
සම්බන්ධෙයන් මා ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ. එතුමා හරියට
කථා කෙළේ එතැනට ඇවිල්ලා බලාෙගන හිටියා වාෙග්යි. එදා ඒ
සභාෙව් පශ්නය ඇති වුෙණ් ඒ මන්තීවරු අතර. ඇති වුණු පශ්නය
ෙමොකක්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන පාෙද්ශීය
සභාෙව් උපසභාපති ඇතුළු මන්තීවරු ෙදෙදෙනකුට මීට කලින්
තිබුණු සභාවලට ඔය සභාපතිවරයා එන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
ඔවුන් එක ෙවලාවක ඒ සභාපතිවරයා ඉදිරිපත් කරපු අය වැය
අෙප් විපක්ෂෙය් කණ්ඩායමත් එකතු කරෙගන පරාජය කළා.
ඒකට එෙරහිව තමයි ඒ සභාපතිතුමා ෙම් කට්ටියට මීට කලින්
තිබුණු සභා ෙදකකට එන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැත්ෙත්. එක් ෙකෙනක්
ගිහිල්ලා සභාපතිතුමාට එෙරහිව උසාවිෙයන් රිට් ආඥාවක් ගත්තා,
සභාවට එන්න ෙනොෙදන එක වළක්වන්න. ඒ ෙවලාෙව් යකඩ
වැටක් ගහලා සභාව වැහුවා. එදා ෙපොලීසිය කියාත්මක වුෙණ්
නැහැ. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට ඒ සභාවට එන්න
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දුන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් අවස්ථා කීපයක්ම තිබුණා. බැරි තැන
තමයි එදා අෙප් මන්තීවරුත් එක්ක ඒ උපසභාපතිවරයායි,
අෙනක් මන්තීවරු ෙදෙදනායි ඒ සභාවට ඇතුළු ෙවලා වාඩි වුෙණ්.
එෙසේ වාඩි වුණාට පස්ෙසේ, ඝට්ටනය ඇති වුෙණ් ඒ ෙදෙගොල්ලන්
අතර. ඒ ඝට්ටනෙය් ඡායාරූප ඔක්ෙකෝම මා ළඟ තිෙබනවා.
එතැනදී සභාපතිවරයා පැත්තකට දමලා අර උපසභාපතිවරයා ඒ
සභාව පවත්වලා තිෙබනවා. ඒ වාර්තාවත් තිෙබනවා. ඒක නැහැ
කියන්න බැහැ. ඊට පස්ෙසේ සභාපතිවරයා එතැනින් යන ෙවලාෙව්
ඒ ෙදෙගොල්ලන් අතර වචන හුවමාරුවක් ඇති වීෙමන් තමයි
ඝට්ටනයක් ඇති වුෙණ්. නමුත් ඒ ගැන මට ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන්
එතැන ඉඳලා මම ඒක ෙකෙරව්වා වාෙග්යි. ලසන්ත අලගියවන්න
මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ හරිම අසාධාරණ ෙචෝදනාවක්
කරන්ෙන්. කරුණු දැන ෙගන ෙචෝදනා කළා නම් තව කමක්
නැහැ. මීට පස්ෙසේ ෙම් විධිෙය් ෙචෝදනා කරන්න එපා. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේ ෙද්ශපාලන වාසියක් ගන්න කරපු වැඩක් හැටියටයි
මම දකින්ෙන්. අද ෙවන කවුරුවත් ඔය වාෙග් කථාවක් කෙළේ
නැහැ. ඒ සිද්ධිෙය්දී ෙපොලීසිය හය ෙදෙනක් අත්අඩංගුවට අරෙගන
අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළා. නඩුකාරතුමා ෛවද්ය වාර්තාව
බලලා, ෛවද්ය වාර්තාෙව් "සුළු තුවාල" යනුෙවන් සඳහන් කරලා
තිබුණු නිසා තමයි ඇප දුන්ෙන්. ඒ විනිශ්චයකාරතුමාට ෙචෝදනා
කරන එක වැරදියි. එෙහම කළාම විනිශ්වයකාරවරුන්ට
සාධාරණව, අපක්ෂපාතව වැඩ කරන්න බැරි ෙවනවා. අෙප්
ෙපොලිස් නිලධාරින්ට මම වචනයක්වත් කිව්ෙව් නැහැ. ඒ
අත්අඩංගුවට ගත්ත අය උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා තමයි ඇප ලබා
ගත්ෙත්. ඒකයි එතැන තිබුණු තත්ත්වය.
ඒ සභාපතිවරයා තමයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් හිටපු පළාත්
සභා මන්තී සුනිල් ෙමන්ඩිස් මැරුෙව්. ඔහු තමයි අද
මහාධිකරණෙය් තිෙබන ඒ නඩුෙව් පළමුවැනි විත්තිකරු. ඒ නඩුව
තවම විභාග ෙවනවා. ඒ සභාපතිතුමාෙග් ෙගදර තිබුණු සල්ලි
වගයක් නැති වුණාට පස්ෙසේ ඒ ෙගදර හිටපු මනුස්සයා ඝාතනය
කළා. ඒ නඩුව තවම උසාවියට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ෙපොලීසිය
ඒ ගැන වග විභාග කරනවා. ඒ වාෙග් පචණ්ඩ කියා ගණනාවකට
සම්බන්ධ වුණු ෙකෙනක් ඔහු. මටත් අරියාදු කරලා තිෙබනවා.
මැතිවරණ සමෙය්දී අපි ෙකොළ ෙබදන්න යන ෙකොට පිරිසක්
අරෙගන ඇවිල්ලා මට තරවටු කරන ෙකොට මම ෙපොලීසියට
පැමිණිලි කළා. ඊට පසුව උසාවියට ඉදිරිපත් කළාම නඩුකාරතුමා
ඔහුට අවවාද කරලා තිබුණා, මීට පසුව එවැනි ෙදයකට සම්බන්ධ
වුෙණොත් ඔෙබ් ඇපය අවලංගු කරනවා කියලා. ඔහු දැන් ඉන්ෙන්
ඇප පිට. මිනී මරලා ඇප පිට ඉන්ෙන්. එෙහව් පුද්ගලෙයක්ද
තමුන්නාන්ෙසේලා
ආරක්ෂා
කරන්ෙන්?
ඔන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් තිෙබන තත්ත්වය. ඒ ගැන
බලන්න. ඒ වාෙග් මිනිසුන් ඒ සභාවලට දමන්න එපා. අහලා
බලන්න. මම ඒ උප සභාපතිතුමා ජනාධිපතිතුමා ළඟට එක්ක
ෙගන ගියා. අෙනක් මන්තීවරුත් එක්ක ෙගන ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද
සිද්ධ වුෙණ් කියලා ජනාධිපතිතුමාට ඇත්ත විස්තරය කිව්වා. ෙම්
සභාපතිතුමාෙග් කියා කලාපය ෙමොකක්ද කියලා කිව්වා. එතුමා
කිසිම පිළිෙවළකට ඒ සභාෙව් වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. ෙහොරකම්
කරනවා, මංෙකොල්ල කනවා. නමුත් ඒවා අද ෙමතැනට අදාළ
නැහැ. නමුත් සිද්ධිය ෙම්කයි. ඒ මන්තීවරුන් ෙදෙගොල්ලන් අතර
ඝට්ටනයක් ඇති වුණා. ඊට පස්ෙසේ ෙපොලීසිය ඒ අය අත්අඩංගුවට
ගත්තා; ඊට පස්ෙසේ උසාවියට ඉදිරිපත් කළා; උසාවිෙයන් ඇප
දුන්නා. දැන් නඩුව දිගටම විභාග කර ෙගන යනවා. ඒකයි ඒ
සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය. මම කනගාටු ෙවනවා,
ෙමතුමා එතැන ඉඳලා බලා ෙගන සිටියා වාෙග් කථා කිරීම ගැන.
නියම තත්ත්වය දන්ෙන් නැතුව ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා අෙනක්
අයට මඩ ගහන්න ලෑස්ති ෙවන්න එපා. මම හිතුවා තමුන්නාන්ෙසේ
වැදගත් මන්තීවරෙයක් කියලා. නමුත් දැන් නම් මට ඒ බවක්
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. මට ෙපෙනන විධියට අබමල් ෙර්ණුවක
තරම්වත් වැදගත්කමක් නැති මන්තීවරෙයක්.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මන්තීතුමා කළ පකාශය පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. දැන් ගිය ෙද් ගියාෙව්. දැන් සියලු ෙදනාම ඒකරාශි ෙවලා
යහ පාලනය කියන ඒ උතුම් පතිපත්තිය ෙම් රෙට් කියාත්මක
කරන්න කටයුතු කරන්න අපි සූදානම්. අපට කිසි පශ්නයක් නැහැ.
නැවත වරක් අර ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා පහ ෙම් රෙට් ස්ථාපිත
කෙළොත්, ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් ෙහොඳ ෙද්ශපාලන
පවණතාවක් ඇති ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ.
විපක්ෂෙය් පධාන සංවිධායක ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න
මන්තීතුමනි. ඔබතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉපැරණි
ෙද්ශපාලනඥෙයක්. ඒ වාෙග්ම නීතීඥ මහත්මෙයක්. ඔබතුමා
දන්නවා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ. කරුණාකරලා, ෙම් කිව්ව පිළිෙවළට
ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් ඉදිරිපත් කරන ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට
වුවමනා කරන සහාය ලබා දීලා, ඉක්මනින්ම ඒක සම්මත කර
ෙගන, ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ස්ථාපිත කරමු. එතෙකොට
ෙපොලීසියට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න වුවමනාවක් නැහැ;
අධිකරණයට ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න වුවමනාවකුත් නැහැ.
ෙමතැනදී
කියවුණා,
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරුන්ෙග්
දිසාපතිවරුන්ෙග් මාරු කිරීම් ගැන. ඒවා කරන්න වුවමනාවකුත්
නැහැ, හරියාකාරව ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා තිෙබනවා නම්. ඒ
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ෙනොමැතිවීම තමයි අපට තිෙබන අඩු
පාඩුව.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ෙම් ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීෙම් විධිවිධානවලට දිගින් දිගටම
අෙප් සහාය ඉල්ලනවා. අපි පැහැදිලිව පකාශ කරලා තිෙබනවා,
අපි සහෙයෝගය ෙදනවා කියලා. ඒක දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට
අඩංගු කරුණක් බව මම හිතනවා. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයටත් පක්ෂව අපි ඡන්දය දුන්නා. අපි ඒක අනුමත කළා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඇත්ත, ඇත්ත. අපි එක්කාසු ෙවලා කෙළේ.

(The Hon. John Amaratunga)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒක හැකි ඉක්මනින්ම කියාත්මක
කරන්න.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

කියාත්මකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් එය ඉදිරිපත් කරන්නට
ඕනෑ.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

අපි ලැහැස්තියි. ඒ ව්යවස්ථා සංෙශෝධන දැන් සූදානම් කර
ෙගන යනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතාට මම ස්තුති වන්ත වනවා.
ෙමොකද, අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ට යථාර්ථය ෙපන්වලා ෙදන්න
එයින් අපට අවස්ථාව ලැබුණා. ෙම්ක හරි වැදගත් ෙදයක්. ෙමොකද,
රටට ගිහිල්ලා තිබුෙණ් ෙවන අදහසක්. අපි නිදහස් මාධ්යයක් ඇති
කළ නිසා, ජනමාධ්යවලින් ෙබොරු පචාර රට පුරාම ෙගන ගියා. අද
අෙප් මැති ඇමතිවරුන්ට යථා තත්ත්වය රටට පැහැදිලි කරලා
ෙදන්න අවස්ථාව ලැබුණු නිසා මම එතුමාට ස්තුති වන්ත වනවා.
ෙම් පිළිබඳව වැදගත් අදහස් ෙගන ආ විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ටත්
අෙප් පණාමය හා ස්තුතිය පුද කරනවා.
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති ඇමතිතුමන්ලා, අතීතෙය් වුණු ෙද්වල්
පිළිබඳවත් පැහැදිලි කරමින් ඉතාමත් වැදගත් අදහස් කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරියට ඒවා සිදු ෙනොවන්නට වග බලා ගන්නා බව
සඳහන් කරන අතර, ඉදිරිෙය් පවත්වන මැතිවරණවලදී ෙමවැනි
කටයුතු ෙනොෙව්වා කියලා පාර්ථනා කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
ෙමයින් අවසාන කරනවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

(The Presiding Member)

ෙමොන ෙහේතු නිසා ෙහෝ ඒක අවලංගු වුණා. දහඅටවන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් එය සංෙශෝධනය වුණා.
නමුත් නැවත වරක් ඔබතුමන්ලා ඒ ෙකොමිෂන් සභා පත් කිරීම
සඳහා ෙගන එන ඒ සංෙශෝධනයට අපි සහාය ෙදනවා. අෙනකුත්
ව්යවස්ථා සංෙශෝධන ගැනත් අපි සාකච්ඡා කරමින් යනවා.

Thank you.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ලබන සතිය ෙවන විට අපට යම් යම් තීන්දු ගන්න පුළුවන්
ෙවයි කියලා හිතනවා. ඒ අනුව එයට සම්පූර්ණ සහෙයෝගය අපි
ලබලා ෙදනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.05ට, අද දින සභා
සම්මතිය අනුව, 2015 ෙපබරවාරි මස 18වන බදාදා අ.භා.1.00වන
ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப
பி.ப.
6.05
மணிக்குப் பாரா மன்றம், அதன
இன்ைறய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 ெபப் வாி 18, தன்கிழைம
பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கபபட்ட .

Adjourned accordingly at 6.05 p.m. until 1.00 p.m. on Wednesday,
18th February, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this
Day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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_________________________

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

In the matter of a Reference in terms of Article 122(1) (b) of the
Constitution
“AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGULATORY
AUTHORITY TO BE KNOWN AS THE NATIONAL MEDICINES REGULATORY
AUTHORITY WHICH SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE REGULATION AND
CONTROL OF REGISTRATION, LICENSING, MANUFACTURE, IMPORTATION AND
ALL OTHER ASPECTS PERTAINING TO MEDICINES,
MEDICAL DEVICES,
BORDERLINE PRODUCTS AND FOR THE CONDUCTING OF CLINICAL TRIALS IN A
MANNER COMPATIBLE WITH THE NATIONAL MEDICINES POLICY; TO PROVIDE
FOR THE ESTABLISHMENT OF DIVISIONS OF THE NATIONAL MEDICINES
REGULATORY AUTHORITY INCLUDING THE MEDICINES REGULATORY DIVISION,
MEDICAL DEVICES REGULATORY DIVISION, BORDERLINE PRODUCTS
REGULATORY DIVISION AND CLINICAL TRIALS REGULATORY DIVISION; TO
ESTABLISH A NATIONAL ADVISORY BODY; TO REPEAL THE COSMETICS,
DEVICES AND DRUGS ACT, NO. 27 OF 1980; AND FOR MATTERS CONNECTED
THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.”

BEFORE:

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

S. Eva Wanasundera, PC.

- Judge of the Supreme Court

B.P. Aluwihare, PC.

- Judge of the Supreme Court and

P. Jayawardena, PC.

- Judge of the Supreme Court

COUNSEL:

I

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පත : ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය් තීරණය

ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைப
சட்ட லம் : உயர் நீதிமன்றத் தீர்ப்
NATIONAL MEDICINES REGULATORY AUTHORITY BILL :
DETERMINATION OF THE SUPREME COURT

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

“ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය” යන නමින් යුත් පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳව නිෙව්දනයක් කරනු කැමැත්ෙතමි.

Mr. Janak de Silva, Deputy Solicitor General, with Ms. Anusha
Fernando, Senior State Counsel and Ms. Sureka Ahamed, State Counsel
for Attorney General.
The Court assembled for the hearing at 10.45 a.m. on the 10th of
February, 2015.
A Bill titled “AN ACT TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF A REGULATORY
AUTHORITY TO BE KNOWN AS THE NATIONAL MEDICINES REGULATORY
AUTHORITY WHICH SHALL BE RESPONSIBLE FOR THE REGULATION AND
CONTROL OF REGISTRATION, LICENSING, MANUFACTURE, IMPORTATION AND
ALL OTHER ASPECTS PERTAINING TO MEDICINES, MEDICAL DEVICES,
BORDERLINE PRODUCTS AND FOR THE CONDUCTING OF CLINICAL TRIALS IN A
MANNER COMPATIBLE WITH THE NATIONAL MEDICINES POLICY; TO PROVIDE
FOR THE ESTABLISHMENT OF DIVISIONS OF THE NATIONAL MEDICINES
REGULATORY AUTHORITY INCLUDING THE MEDICINES REGULATORY DIVISION,
MEDICAL DEVICES REGULATORY DIVISION, BORDERLINE PRODUCTS
REGULATORY DIVISION AND CLINICAL TRIALS REGULATORY DIVISION; TO
ESTABLISH A NATIONAL ADVISORY BODY; TO REPEAL THE COSMETICS,
DEVICES AND DRUGS ACT, NO. 27 OF 1980; AND FOR MATTERS CONNECTED

cited as the National Medicine
Regulatory Authority Act No. ---- of 2015, has been referred to the
Chief Justice by His Excellency The President of Sri Lanka in terms of
Article 122(1)(b) of the Constitution of the Democratic Socialist
Republic of Sri Lanka for the Special Determination of the Supreme
Court as to whether the Bill or any Provisions thereof is inconsistent
with the Constitution. The Bill bears an endorsement under the hand of
the Secretary to the Cabinet of Ministers to the effect that the Cabinet of
Ministers has certified that in its view, the said Bill is urgent in the
national interest.

THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO”,

ජාතිෙය් හිත පිණිස වහා අවශ්ය යැයි අමාත්ය මණ්ඩලය විසින්
සහතික කරනු ලැබූ ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 122 (1) (ආ) ව්යවස්ථාව පකාර අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා විසින් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත ෙයොමු කරනු ලැබීය.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීරණෙය් සඳහන් සංෙශෝධන පනත්
ෙකටුම්පතට එකතු කිරීමට යටත්ව එම පනත් ෙකටුම්පෙත්
විධිවිධාන කිසිවක් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට අනනුකූල ෙනොවන
බවට 123 ව්යවස්ථාව පකාරව ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර ඇති
බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් තීරණය අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන
නිල වාර්තාෙව් මුදණය කළ යුතු යැයි මම නිෙයෝග කරමි.

Mr. Janak de Silva, Deputy Solicitor General with Ms. Anusha
Fernando, Senior State Counsel and Ms. Sureka Ahamed State Counsel
appeared on behalf of the Attorney General and assisted this Court in
the consideration of the provisions of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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The Bill seeks to repeal the Cosmetics, Devices and Drugs Act No.
27 of 1980. The Bill provides for the establishment of a Regulatory
Authority to be known as the National Medicines Regulatory Authority.
This Authority will hold responsibility for the regulation and control of
registration, licensing, manufacture and importation of medical devices,
borderline products and investigational medicinal products and all other
aspects pertaining to medicines. Furthermore, it provides for the
establishment of divisions of the National Medicine Regulatory
Authority and the establishment of a National Advisory Body.
The National Medicines Regulatory Authority, consisting of 13
members is placed as an apex body independent of the Department of
Health and is a body corporate which has perpetual succession and
which can sue and be sued. The powers and functions of the Authority
are stipulated in Section 14 of the Bill and includes provisions to guide
and oversee all aspects regarding medicinal drugs which is an essential
part of the health services in the country. By Article 27(2)(c) of the
Constitution, the State has pledged to establish in Sri Lanka a
democratic socialist society, the objectives of which includes the
realization by all citizens of an adequate standard of living for
themselves and their families under the Directive Principles of State
Policy. This Bill is patient-centric, in that to make good quality
affordable medicines, medical devices and borderline products
continuously available to the patients in the society with adequate
checks and balances. We observed that the Bill is designed with the best
interest of the general public in mind, in line with the policy objectives
of the Government.
At the hearing before Court, many clauses which would attract
Article 12(1) of the Constitution were taken into consideration and
amendments to overcome the situation were agreed upon in court.
This Court suggested that in Clause 12(b) of the Bill, the word
“absolute” should be deleted and it should read as “The Authority shall
have the discretion of accepting or rejecting the views of the experts”
and the Deputy Solicitor General agreed to the said amendment.
Under ‘Delegation of the Powers of the Authority’, Clause 25(1)
was agreed upon to read as follows:“The Authority may in writing and subject to such condition as
may be specified therein, delegate to the CEO and any Head of the
relevant division of the Authority, any of its powers or functions
and any such persons or Head of the relevant divisions shall
exercise or perform such powers or functions in the name and on
behalf of the Authority”.
The Deputy Solicitor General suggested to delete certain parts of
Clauses 29(2) , 36, 40, 101(3), 119(5) (b), last line of 130, 131(1) and
143(2) to read as follows:Clause 29(2)

Clause 36

-

-

Expenses incurred by any member, the
CEO or any Officer or employee of the
Authority in any suit or prosecution
brought against him before any Court
or Tribunal in respect of any Act
which is done or purported to be done
by him under the provisions of this Act
or any other written law or if the Court
holds that such act was done in good
faith, be paid out of the Fund of the
Authority, unless such expenses are
recoverable by him in such suit or
prosecution.
The Minister may make regulations to
give effect to the provisions of this
Part of this Act.
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Clause 40

-

The Minister may make regulations to
give effect to the provisions of this
Part of this Act.

Clause 101(3)

-

Any person who contravene any
provisions specified in sub Section 1
or 2 of this Section commits an
offence.

Clause 119(5)

-

The
Authority
may
upon
consideration of all records and
information
pertaining
to
the
application, (a) grant the Applicant the
license; or (b) refuse the application
and inform the reasons for such
refusal to the Applicant in writing
forthwith.

Clause 130 - Last Line - to read as “shall be guilty an offence under this
Act.”
Clause131(1)

-

Every person who contravenes any of
the provisions of this Act or any
regulation made thereunder shall be
guilty of an offence and shall on
conviction be liable:(a) ……

Clause 143(2)

-

No civil or criminal proceedings shall
be instituted against any person for
any act which in good faith is done or
purported to be done by him under
this Act or any regulation make
thereunder.

This Court was concerned of Clause 125(1)(e) which empowers an
authorized officer to seize and detain any article or vehicle in relation to
contravention of provisions of the Act or regulations made thereunder
and of Clause 125(9) which requires such officer to inform the
Authority. The Deputy Solicitor General addressed court on this matter
and gave us the discretion to give a specific time for the officer to
inform the Authority. This Court is of the view that Clause 125(9)
should remain as it is, since the authorized officer is duty bound to
inform the Authority as soon as possible, without much delay and that is
the reason why it is mentioned in the said Clause that the officer should
inform the Authority “as soon as practicable”.
Clause 49(1)(c) as in the Bill drew the attention of Court since it refers
to “any substance that may cause injury to the health of the user”, where
the word “injury’ could even be interpreted to mean “side-effects” of a
drug administered to cure a disease. The Deputy Solicitor General
suggested that an amendment to read it differently, qualifying the word
“injury”, could overcome this problem. The amended Clause 49(1)(c)
to be read as follows is in accordance with the wording used by the
World Health Organization in their model law. Court is satisfied with
this amendment to read as follows :Clause 49(1)(c) - “has in or upon it any deleterious substance that may
cause injury to the health of the user; or”
This Court was called upon to exercise its constitutional jurisdiction by
virtue of a reference made by His Excellency the President in terms of
Article 122(1)(b) on the provisions of this Bill. Article 27(1) of the
Constitution states that the Directive Principles of State Policy
contained in Chapter VI of the Constitution shall guide the Parliament,
the President and the Cabinet of Ministers in the enactment of laws. In
the case of Wijebanda Vs Conservator General of Forests and Others
(2009, 1 SLR 337), this Court held that although the Directive Principles
of State Policy are no specifically enforceable against the State, they
provide important guidance and direction to the various organs of the
State in the enactment of laws and in carrying out the functions of good
governance.
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This Court observes that public health by itself is not specifically
mentioned in the Directive Principles of State Policy in Article 27 of the
Constitution. Yet, it is quite significant that adequate and affordable
health facilities such as the core substance included in this Bill,
providing and regulating safe drugs for affordable prices available at
safe places as well as regulating the manufacturing of medicines,
medical devises and borderline products are facilities necessary to
ensure “an adequate standard of living” for all citizens alike, which is
included in Article 27(2)(c).
In the Indian case of Vincent Panikurlangara Vs Union of India &
Others [ 1987 AIR 990, 1987SCR (2) 468, 1987SCC(2) 165, JT 1987 (1)
610, 1987 SCALE (1) 490 ], the Supreme Court of India made the
following observation:“As pointed out by us, maintenance and improvement of public health
have to rank high as these are indispensable to the very physical
existence of the community and on the betterment of these depends the
building of the society of which the Constitution makers envisaged.
Attending to public health, in our opinion, therefore, is of high priority,
perhaps the one at the top.”
“The State’s obligation to enforce production of qualitative drugs and
elimination of the injurious ones from the market must take within its
sweep an obligation to make useful drugs available at reasonable prices
so as to be within the common man’s reach. That would involve
regulating the price. It may be that there may be an improved quality of
a particular medicine which on account of its cost of production will
have to sell at a higher price but for every illness which can be cured by
treatment, the patient must be in a position to get its medicine. This, in
our view, is an obligation which the Court has already found in the
relevant Articles of Part IV of the Constitution.”
This Court concludes therefore that the Bill is an attempt by Parliament
to enact laws in accordance with the Directive Principles of State Policy.
We further note that the Bill is intended to apply across the board to the
private as well as the public sector. Public Corporations such as State
Pharmaceutical Corporation and State Pharmaceutical Manufacturing
Corporation are also brought within the regulatory scheme set up by this
Bill. Hence it covers “policy.” We are of the opinion that the Bill is not
inconsistent with Article 12(1) of the Constitution.
The subject matter of this Bill does not come within any of the headings
in the Provincial Council List or the Concurrent List contained in the
Constitution and therefore it can be enacted without following the
procedure set out in Article 154 G(3) or 154 G(5) of the Constitution.
We have considered the provisions of this Bill and we are of the opinion
that the Bill contains “national policy” which is within the legislative
competence of Parliament. We do hereby determine that the Bill is not
subject to any of the prohibitions or restrictions in the 13th Amendment,
is not inconsistent with any of the provisions of the Constitution and
may be passed by Parliament with a simple majority.
We wish to place on record our appreciation of the valuable assistance
rendered by the Deputy Solicitor General.
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II
වරපසාද : වරාය අධිකාරිෙය් නිරීක්ෂණ චාරිකාෙව්දී
සිදු වූ පහර දීම
சிறப் ாிைம : ைற க அதிகாரசைப பாிசீலைன
விஜயத்தின்ேபா இடம்ெபற்ற தாக்குதல்

PRIVILEGE : ATTACK DURING INSPECTION TOUR OF PORTS
AUTHORITY

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු රවි කරුණානායක මහතා තමන්ෙග්
වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 29වැනි දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද පිළිබඳ කාරක
සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

III
වරපසාද : ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතාෙග්
පැමිණිල්ල සම්බන්ධව ෙපොලීසිෙය් පක්ෂගාහී කියා
කලාපය
சிறப் ாிைம: மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜனின
ைறப்பாட் ன் மீதான ெபா ஸார பாரபட்ச
நடவ க்ைக

PRIVILEGE : BIASED ACTION OF POLICE ON COMPLAINT
MADE BY HON. R. YOGARAJAN

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා විසින්
තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස
28වන දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දි මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද
පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කළ හැකිය.

IV
වරපසාද : වරාය අධිකාරිෙය් නිරීක්ෂණ චාරිකාෙව්දී
සිදු වූ පහර දීම
சிறப் ாிைம : ைற க அதிகாரசைப பாிசீலைன
விஜயத்தின்ேபா இடம்ெபற்ற தாக்குதல்

PRIVILEGE: ATTACK DURING INSPECTION TOUR OF PORTS
AUTHORITY

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
තමන්ෙග් වරපසාද කඩ වී ඇති බවට 2014 ඔක්ෙතෝබර් මස
31වන දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මතු කරන ලද කරුණු වරපසාද
පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙයොමු කිරීම සඳහා ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත්
කළ හැකිය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

(மாண் மிகு காமினி
பா காப் அைமச்சர்)

ෙපෙර්රා

ஜயவிக்ரம

මහතා

ெபேரரா

-

(ආහාර
உண ப்

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food
Security)

ගරු කථානායකතුමනි, මම 2011 වර්ෂය සඳහා වී අෙළවි
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2013 වර්ෂය සඳහා මිනුම් ඒකක, පමිති හා ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
කාර්යසාධන වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්.- [ගරු ගාමිණී ජයවිකම
ෙපෙර්රා මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(i)

2013 වර්ෂය සඳහා බදුල්ල දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන
වාර්තාව හා ගිණුම්; සහ

(ii)

2013 වර්ෂය සඳහා ගම්පහ දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්යසාධන
හා ගිණුම් වාර්තාව.- [ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය ගරු එම්.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා ෙවනුවට ගරු කරු ජයසූරිය මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම
2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.
வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(1)

2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාෙව්
වාර්ෂික වාර්තාව;

(2)

2011 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය සංවර්ධන හා නිර්මාණ නීතිගත
සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ

(3)

2012 වර්ෂය සඳහා නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව.
ෙමම වාර්තා අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල
අමාත්යතුමිය)

මහත්මිය

(විෙද්ශ

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
ெதாழில்வாய்ப் அைமச்சர்)

රැකියා

- ெவளிநாட்

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale - Minister of Foreign
Employment)

ගරු කථානායකතුමනි, 2012 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා විෙද්ශ
ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශෙය් වාර්ෂික වාර්තාව හා ගිණුම් මම
ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ෙපත්සම්

ம

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

டைமப்

හා

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා
ඉදිරිපත් කරමි.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(නිවාස

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

2012 වර්ෂය සඳහා ආයුර්ෙව්ද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්යසාධන
වාර්තාව.- [ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මහතා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

PAPERS PRESENTED
ගරු ගාමිණී ජයවිකම
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා)

912

க்கள்

PETITIONS
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Speaker, I present the following petitions:
1.
2.
3.
4.
5.

A petition from Mr. C.S. Walpola of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Imaduwa Branch;
A petition from Mr. G.K.H. Perera of No. 52/2,
Janatha Mawatha, Aththidiya, Dehiwala;
A petition from Mr. I.T. Gambeera of No. 405 A
2, Magammana, Homagama;
A petition from Mr. L.C. Dissanayaka of No. 111,
Kurikotuwa, Veyangoda;
A petition from Mr. M.A.C.K. Jayaweera of No.
06, Gajabapura Housing Complex, Kolonnawa;
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6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

A petition from Mr. N.K. Ranushka Suranga
Wimalasiri of No. 137/4, Kurikotuwa, Veyangoda;
A petition from Mr. S.M.M.A. Alagiyawanna of
No. 171, Bogahawaththa, Kirindiwela;
A petition from Mrs. D.R. Jayadewa of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Kurunegala
Branch;
A petition from Mrs. H. Wimalawathie of No.
675, Heiyanthuduwa;
A petition from Mrs. J.A. Kamani Jayasinghe of
Alubohena, Poruwadanda, Horana;
A petition from Mrs. K.A.K. Ayoma of No. 92/1,
Arakavila, Handapangoda;
A petition from Mrs. R.M. Chandrawathie of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Kurunegala
Branch;
A petition from Mrs. S.G. Anusha Udayangani
Fernando of No. 14/45, Visal Sevana, Pananwala,
Delgoda;
A petition from Ms. D.M.E. Hansani Dasanayaka
of No. 220/8, Asiri Uyana, Wataddara,
Veyangoda; and
A petition from Ms. G.P.S. Perera of No. 111,
Cheenagahakotuwa Road, Depanama, Pannipitiya.

ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஏ. . சம்பிக பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில், வாணிப
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர் )

(The Hon. A.D. Champika Premadasa -Deputy Minister of
Industry and Commerce)

ගරු කථානායකතුමනි, මම රඹුක්කන, ෙරෝහල පාර, අංක
40/1 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.එස්.ෙක්. ධර්මෙසේන මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (පතිපත්ති සම්පාදන,
ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெகாள்ைக
உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர், இைளஞர்
மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි.
(1) රාජගිරිය, ඔෙබ්ෙසේකරපුර, වජිරවංශ මාවත, අංක 46 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඒ.ඩී. සුනන්දා ෙමනවිෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සම; සහ
(2) නුෙග්ෙගොඩ, පාෙගොඩ, ෙද්වාල පාර, අංක 91 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එල්.ඒ. චිතානි නානායක්කාර
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත.
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ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன)

(The Hon. Sajin De Vass Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක
පිළිගන්වමි :
(1)

අම්බලන්ෙගොඩ, ෙකරමිණිය, පතිරාජ පටුමඟ, අංක 28/2
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ජී.ඩබ්ලිව්. අනුර මහතාෙගන්
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ

(2)

අම්බලන්ෙගොඩ, කන්ෙදෙගොඩ, ෙදවට පාර, අංක 34
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඩී.එල්.එස්.එන්. ෙමන්ඩිස්
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Neranjan Wickramasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, කුරුණෑගල, අස්වැද්දුම යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි ෙමොෙහොමඩ් අත්තික් ඛාන් මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க)

(The Hon. Shehan Semasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ආඬියාගල, පැල්බැඳියාව යන
ලිපිනෙයහි පදිංචි පී.එම්. ජයන්ත පුෂ්පකුමාර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණිය, ඊරියවැටිය, අංක 642 ඒ.
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ඒ.ඒ.එස්. ෙවරළුපිටිය මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව කියා විරහිත කිරීම:
අලාභය
சப் கஸ்கந்த எண்ெணய் சுத்திகாிப் நிைலயம்
ெசய ழந்தைம : நட்டம்

NON-FUNCTIONING OF SAPUGASKANDA OIL REFINERY :
LOSS INCURRED

4091/'13

1. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

2013 වර්ෂය තුළ සපුගස්කන්ද ෙතල් පිරිපහදුව
කියා විරහිතව තිබූ දින තිබුෙණ්ද;

(ii)

එෙසේ කියා විරහිත කිරීමට ෙහේතු වූ කරුණු
කවෙර්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(vi)

whether an inquiry has been conducted
about the shortage of crude oil; and

(vii)

whether disciplinary actions have been
taken against the persons who were found
guilty in that inquiry?

(iii)

ෙබොර ෙතල් නියමිත පරිදි සපයා ගැනීමට
ෙනොහැකි වීෙමන් පිරිපහදුව වසා දමා තිබුෙණ්ද;

(iv)

එම දිනයන් කවෙර්ද;

(v)

ෙබොර ෙතල් ෙනොමැතිකමින් පිරිපහදුව වසා දැමීම
නිසා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාවට සිදු වූ
අලාභය දළ වශෙයන් ෙකොපමණද;

(b)

(vi)

ෙබොර ෙතල් හිඟවීම පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
පවත්වා තිෙබ්ද;

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)

(vii)

එෙසේ නම්, එම පරීක්ෂණෙයන් වරදකරුවන්
වූවන්ට එෙරහිව විනය කියා මාර්ග ෙගන තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

2013ஆம் ஆண் ல் சப் கஸ்கந்த எண்ெணய்
சுத்திகாிப்
நிைலயம்
ெசயலற் ப்ேபான
நாட்கள் இ ந்தனவா;

(ii)

அவ்வா
ெசயலற் ப்ேபாகச்
ஏ வான காரணங்கள் யாைவ;

(iii)

மசெகண்ெணைய உாியவைகயில் ெபற் க்
ெகாள்ள இயலாமல் ேபானைமயால் சுத்திகாிப்
நிைலயம் டப்பட் ள்ளதா;

(iv)

அந்நாட்கள் யாைவ;

(v)

மசெகண்ெணய்
இன்ைம
காரணமாக
சுத்திகாிப் நிைலயம் டப்பட்டதால் இலங்ைக
ெபற்ேறா யக் கூட் த்தாபனத்திற்கு ஏற்பட்ட
நட்டம் ெமாத்தமாக எவ்வள ;

(vi)

மசெகண்ெணய்
பற்றாக்குைற
ெதாடர்பாக
விசாரைணெயான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ள்ளதா;

(vii)

ெசய்தைமக்கு

ஆெமனில் அவ்விசாரைணயில் தவறாளிகளாகக்
காணப்பட்டவர்க க்கு எதிராக
ஒ க்காற்
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளனவா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)
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Will he inform this House (i)

whether there were days in the year 2013
that the Sapugaskanda Oil Refinery was not
functioning;

(ii)

the reasons for non-functioning of the
refinery;

(iii)

whether the refinery was closed down due
to the failure in obtaining crude oil;

(iv)

what those days were;

(v)

the gross loss incurred by the Ceylon
Petroleum Corporation as a result of the
closure of the refinery due to the lack of
crude oil;

If not, why?

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

- மின்வ

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)
(i) ඔව්.
(ii) ෙබොර ෙතල් සපයා ගැනීමට ෙනොහැකි වීම.
(iii) ඔව්, ෙදවරක්.
(iv) 2013 මැයි 15 සිට 30 දක්වා.
2013 ෙනොවැම්බර් 08 සිට 14 දක්වා.
(v) රුපියල් මිලියන 40ක් පමණ.
පිරිපහදුව ෙදවරක් නතර කිරීම හා නැවත රත්
කිරීමට සිදු වීම නිසා ෙමම මුදල වියදම් විය.
(vi) නැත.
ඉරානෙයන් ෙගන්වන ෙබොර ෙතල් පමණක් ෙමම
පිරිපහදුවට ෙයොදා ගැෙන්. ෙවනත් රටක නිෂ්පාදිත
ෙබොර ෙතල් ඊට ෙයොදා ගත ෙනොහැක.
ඇෙමරිකාව ඉරානයට සම්බාධක පනවා ඇති නිසා
රජය ඉරානෙයන් ෙබොර ෙතල් ආනයනය නතර
කරන ලදී.
(vii) පැන ෙනොනඟී.
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමුෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා කියූ පරිදිම ෙමම පිරිපහදුව ෙදවරක් නතර
වී තිෙබනවා. එය නතරවීමට පධාන ෙහේතුව බවට පත් වී
තිෙබන්ෙන් අවශ්ය වන ෙබොර ෙතල් පමාණය ෙනොමැතිවීමයි.
පිරිපහදුෙව් කටයුතු නතර කරලා නැවත පිරිපහදුෙව් කටයුතු
ආරම්භ කිරීම සඳහා තමයි ෙම් රුපියල් ෙකෝටි හතරකට ආසන්න
මුදල වැය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අලාභය හැටියට ගණනය කරන්ෙන්
ඒක. ගරු ඇමතිතුමනි, පිරිසිදු කරන ලද ෙතල් ආනයනයට වඩා
ෙබොර ෙතල් පිරිසිදු කිරීම හරහා ලබා ගන්නා ෙතල්වලින් අපට තව
ලාභයක් තිෙබනවා. ඒකත් එකතු කෙළොත් ෙම් පාඩුව මීට වඩා
ඉහළ යනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම ෙමතැන ඇති වුෙණ්-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, කථාව නතර කරලා, අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳමයි. දැන් අතුරු පශ්නය අහන්න හදන්ෙන්.
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ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, පධානම පශ්නය වුෙණ් ඇෙමරිකා
එක්සත් ජනපදෙයන් ඇති කරන ලද සම්බාධක ෙහේතුෙකොට ෙගන
ෙනොෙවයි, නිවැරදි ෙලස මිලදී ගැනීෙම් පටිපාටියක් අනුගමනය
ෙනොකිරීම ෙහේතුෙකොට ෙගන ෙන්ද?

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු මන්තීතුමනි, එවැනි කරුණක් නම් වාර්තා ෙවලා නැහැ.
ඔබතුමා කියනවා නම් මම ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා,
ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාව ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කරන්න
කටයුතු කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙබොර ෙතල් පමණක් ෙනොෙවයි,
ඉන්ධන ලබා ගැනීෙම්දී ද නියමිත පටිපාටිය අනුගමනය ෙනොකර
ලංකාවට ඉන්ධන එවන ලද සැපයුම්කරුවන් විසින් බාල ෙතල්
එවූ විට ඒවා භාරගැනීමට ඉඩ දීමත්, ඒ වාෙග්ම එම
සමාගම්වලටම නැවත නැවත ෙතල් ෙගන ඒමටත් ඉඩ දී
තිෙබනවා. නියමිත ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කිරීමකින්
ෙතොරව, පසු ගිය වසරවල තිබුණු ගිවිසුෙම් කාලය නැවත දීර්ඝ
කිරීම සිදු කර තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙපෙර්දා වන ෙකොටත් බාල
ෙතල් නැවක් අප ෙවත ලැබී තිෙබනවා. ෙපටල් ෙමටික් ෙටොන්
10,000 පමිතියට තිබුණු නිසා අපි එය භාර ගත්තා, ගරු
කථානායකතුමනි. ඩීසල් ෙමටික් ෙටොන් 30,000 ඒ සමාගමටම
ආපසු භාරගන්නා ෙලස අපි කියා තිෙබනවා. අතීතෙය් ගිවිසුම නිසි
පරිදි තිබුණු නිසා ඒ ගිවිසුමට අනුව අපට ෙතල්
සැපයුම්කරුවන්ෙගන් වන්දි මුදලක්, දඩ මුදලක් අය කර ගැනීමට
අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් ෙමවර ඒ ගිවිසුෙම් කාලය දීර්ඝ කිරීම
තුළ ඒ ගිවිසුම්වලට ෙම් ෙකොන්ෙද්සි ඇතුළත් ෙනොකිරීම ෙහේතු
කරෙගන එවැනි අය කරගැනීමක්ද අහිමි වී තිෙබනවා.
ගරු මන්තීතුමා කියන කාරණාවල සත්යතාවක් තිෙබනවා.
ෙම් ගිවිසුම් අවසන් කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ, 2015 අවසන්
වන ෙතක්. ඉන් පස්ෙසේ පුළුවන් ෙවනවා, නිවැරැදි කමයට යථාවත්
කරන්න.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමාට වාර්තා හදලා ෙදන්ෙන් ෙම් වැෙඩ්ට හවුල් වුණු අයම
තමයි. ගරු කථානායකතුමනි, හවුල් වුණු අය වාර්තාව හදලා
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙගොල්ලන් ආරක්ෂා වීම සඳහායි. ආසන්න
වශෙයන් ගත්ෙතොත්, පිරිපහදුව වැසීම නිසා පිරිපහදුෙව් පාඩුව
රුපියල් ෙකෝටි 4යි; ෙබොර ෙතල් පිරිපහදු ෙනොකිරීම ෙහේතුෙකොට
ෙගන ෙතල්වලින් ඇතිවන අතිෙර්ක පාඩුව රුපියල් ෙකෝටි 2
ඉක්මවනවා. එතෙකොට රුපියල් ෙකෝටි 6කට වඩා අධික පාඩුවක්
ෙමහිදී ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, එය ස්වල්ප
මුදලක් ෙනොෙවයි. ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කරන්න
අමාත්යතුමා සූදානම් ද?

ගම්පහ, මිරිස්වත්ත සිට වතුරුගම මාර්ගය පුළුල්
කිරීෙම් ව්යාපෘතිය: විස්තර
கம்பஹா, மிாிஸ்வத்த - வத்
கம தி
விஸ்தாிப் க் க த்திட்டம் : விபரம்

PROJECT TO BROADEN ROAD FROM GAMPAHA,
MIRISWATTE TO WATHURUGAMA : DETAILS
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3. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමවැනි කාරණයක් අපට වාර්තා
ෙවලා නැහැ. නමුත් ගරු මන්තීතුමාෙග් කරුණු දැක්වීම පිළිබඳව
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා, ගරු මන්තීතුමා
දැනුවත් කිරීමට මම කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම එවැනි
අකටයුත්තක් ෙවලා තිෙබනවා නම්, ඒ පිළිබඳ අවශ්ය විමර්ශන සිදු
කිරීමට පියවර ගන්නවා.

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

ආෙයෝජන

පවර්ධන

(i)

ගම්පහ, මිරිස්වත්ත සිට වතුරුගම දක්වා මාර්ගය
පුළුල් කිරීෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා වැය වන සම්පූර්ණ
මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

එම ව්යාපෘතිය සඳහා සැකසූ ඇස්තෙම්න්තුෙවහි
පිටපතක් සභාගත කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

ඉහත මාර්ගය පුළුල් කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව
ලබාගත් ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(ii)

එම ආයතනය ෙතෝරා ගැනීම සඳහා පිළිගත්
ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කෙළේද;

(The Hon. Anura Dissanayake)

(iii)

විධිමත් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය ෙනොකෙළේ
නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

(ආ)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ෙම් කරුණුත් දැන ගන්න කැමැතියි.
ෙබොර ෙතල් අවශ්යතාවන් පිළිබඳව නිශ්චිත කාල සටහනක් සකස්
කරනවා, ෙම් කාලය වනෙකොට ෙමච්චර අවශ්යයි, එය මිලදී
ගැනීම සඳහා ෙම් ෙටන්ඩර් පටිපාටිය ෙම් දින වන විට ආරම්භ
කළ යුතුයි කියලා. ඒ නිවැරදි දර්ශකය අනුව ෙටන්ඩර් කැඳවීමට
සහ පදානය කිරීමට කටයුතු කරන්න බාධාවක් වුෙණ් ඇයි කියලා
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි. එය නිසි ආකාරයට වුණා නම්
ෙමෙසේ ෙවන්ෙන් නැහැ.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ඉහත මාර්ගය පුළුල් කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත්
කරගත් වර්ෂය කවෙර්ද;

(ii)

අත්පත් කරගනු ලැබූ ඉඩම් සඳහා වන්දි ෙගවා
තිෙබ්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

(iii)

එෙසේ නම්, එම වන්දි ෙගවීම් සිදු කළ වර්ෂය
කවෙර්ද;

(iv)

ෙම් වන විට ඉහත පරිදි අත්පත් කරගත් සියලු
ඉඩම් සඳහා වන්දි ෙගවා අවසන් කර තිෙබ්ද;

(c)

යන්නත් එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள், உயர் கல்வி மற் ம்
ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

தலீட்

(அ) (i)

கம்பஹா, மிாிஸ்வத்த ெதாடக்கம் வத்
கம
வைரயிலான தி விஸ்தாிப் க த்திட்டத்திற்கு
ெசலவாகும் ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வள ;

(ii)

ேமற்ப
க த்திட்டத் க்காக தயாாிக்கப்பட்ட
மதிப்பீட் ன்
பிரதிெயான்ைற
சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப
திைய
விஸ்தாிப்பதற்கான
ஒப்பந்தத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்ட நி வனத்தின்
ெபயர் யா ;

(ii)

ேமற்ப
நி வனத்ைத ெதாி ெசய்வதற்காக
அங்கீகாிக்கப்பட்ட
ேகள்விப்பத்திர
நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட்டனவா;

(iii)

ைறசார்ந்த ேகள்விப்பத்திர நைட ைறகள்
பின்பற்றப்படவில்ைல
எனில்,
அதற்கான
காரணம் யா

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)
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(d)

whether the accepted tender procedure was
followed for the selection of that institution;
and
(iii) the reasons that led to it, if the formal tender
procedure was not followed?
Will he also inform this House (i) the year in which the lands were taken over
for the purpose of broadening the aforesaid
road;
(ii) whether compensation has been paid for the
lands that were taken over;
(iii) if so, of the year in which the compensation
was paid; and
(iv) whether compensation has been paid for all
the lands that were taken over as mentioned
above?
If not, why?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ෙමහි සංවර්ධන කටයුතු ෙකොන්තාත් ෙදකක්
යටෙත් සිදු කරනු ලබයි.
කි. මී. 0.00 - 5.00 දක්වා ෙකොටස

ேமற்ப
திைய விஸ்தாிப்பதற்காக காணிகள்
சு காிக்கப்பட்ட வ டம் யா ;
நட்டஈ

ෙබෝක්කු පුළුල් කිරීම සහ අලුතින් ඉදි කිරීම සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 48.98
(බදු සහිතව)

த்தப்பட்ட

ෙම් සඳහා වැය වූ සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන
37.85 (බදු සහිතව)

தற்ேபா ேமேல குறிப்பிட்டவா
சு காிக்கப்
பட்ட அைனத்
காணிக க்கும் நட்டஈ
ெச த்தி
க்கப்பட் ள்ளதா;

මාර්ගය පුළුල් කර පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා
ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල් මිලියන 134.15
(බදු සහිතව)

(ii)

சு காிக்கப்பட்ட
காணிக
ெச த்தப்பட் ள்ளதா;

(iii)

ஆெமனில், அந்த
வ டம் யா ;

(iv)

நட்டஈ

க்கு
ெச

ෙම් සඳහා වැය වූ සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් මිලියන
132.39 (බදු සහිතව)

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

කිෙලෝමීටර් 5.00 - 10.71 දක්වා ෙකොටස
ෙබෝක්කු පුළුල් කර වැඩිදියුණු කිරීම, මාර්ගය
පිළිසකර කිරීම සහ පුළුල් කිරීම සඳහා බිම් සකස්
කිරීම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුගත මුදල රුපියල්
මිලියන 110.15 (බදු සහිතව)

asked the Minister of Highways, Higher Education
and Investment Promotion:
(a)

(b)

Will he inform this House (i)

the total amount of money spent on the
project to broaden the road from Gampaha,
Miriswatte to Wathurugama; and

ෙමම ෙකොටෙසේ වැඩ ආරම්භ කර ඇති අතර, දැනට
නිම කර ඇති ෙකොටෙසේ වටිනාකම රුපියල්
මිලියන 15.97 (බදු සහිතව)

(ii)

whether a copy of the estimate, which was
prepared for the aforesaid project, will be
tabled?

පූර්ව මිශණ ෙයදීම සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවා ඇති
අතර, එහි ඇස්තෙම්න්තු වටිනාකම රුපියල්
මිලියන 151.00 (බදු සහිතව)

Will he state (i)

the name of the institution by which the
contract to broaden the aforesaid road was
undertaken;

(ආ)

(ii)

ඔව්.

(i)

කිෙලෝමීටර් 0.00 - 5.00 දක්වා ෙකොටස
ෙබෝක්කු පුළුල් කිරීම හා ඉදිකිරීම - ෆිනිටි ලංකා
සමාගම (Finite Lanka)
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(ii)
(iii)
(ඇ)

(i)

මාර්ගය පුළුල් කර පතිසංස්කරණය කිරීම - ස්ටාර්
කන්ස්ටක්ෂන් ආයතනය (Star Construction)
කිෙලෝමීටර් 5.00 - 10.71 දක්වා ෙකොටස
ෙබෝක්කු පුළුල් කර වැඩිදියුණු කිරීම, මාර්ගය
පිළිසකර කිරීම සහ පුළුල් කිරීම සඳහා බිම් සකස්
කිරීම සිදු කරනු ලබනුෙය් මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිෙය් සෘජු කම්කරු ශමය යටෙත්ය.
ෙමම ෙකොටෙසේ පූර්ව මිශණ ෙයදීම සඳහා
ෙටන්ඩර් කැඳවා ඇති අතර, ෙමෙතක් ෙටන්ඩර්
පදානය කිරීමක් කර නැත.
ඔව්.
අදාළ ෙනොෙව්.

ගම්පහ
මහර
මහර
ෙදොම්ෙප්

38 “අ” අතුරු
විධානය පළ කරන
ලද ගැසට් අංකය
1660/42
1625/12
1658/34
1659/11

(ii)

වන්දි ෙගවීෙම් කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

(iii)

2013 වර්ෂෙය් සිට වන්දි ෙගවමින් පවතී.

(iv)

නැත.

(iii)

එකී ආයතනයන්හි අරමුණුවලට පරිබාහිර අරමුණු
ෙවනුෙවන් සවි කරන ලද පුවරු සඳහා වැය කළ
මුදල;

(i)

ඉහත ආයතනයන්හි අරමුණුවලට පරිබාහිර
අරමුණු ෙවනුෙවන් සවි කරන ලද පචාරක පුවරු
මඟින් පචාරය කරන ලද කරුණු කවෙර්ද;

(ii)

එම පුවරු සවි කිරීම සඳහා අනුමතිය ලබා දුන් අය
කවුරුන්ද;

(iii)

ඒ සඳහා වූ වියදම පතිපූරණය කර ගත් ආකාරය
කවෙර්ද;

(iv)

එකී පුවරු සඳහා කරන ලද ෙගවීම්වලට අදාළ
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
டைமப் மற் ம் ச ர்த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම් පනත පකාරව මූලික
කටයුතු සිදු කර, වන්දි ෙගවීම සඳහා පතිපාදන
ඉල්ලා ඇති ගම්පහ සහ මහර පාෙද්ශීය
ෙල්කම්වරුන් විසින් එම ෙකොට්ඨාසවලට අයත්
ඉඩම් කැබලි සඳහා ෙබොෙහෝදුරට වන්දි ෙගවා
අවසන් කර ඇත.
ෙදොම්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත්
ඉඩම් කැබලි සඳහා පාෙද්ශීය ෙල්කම් විසින්
පතිපාදන ඉල්ලුම් කරනු ලැබූ විට වන්දි ෙගවීම් සිදු
කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.
(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු
පහසුකම් අමාත්යාංශය : පුවරු සඳහා වැය කිරීම්
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப்
மற் ம் ெபா வசதிகள் அைமச்சு: விளம்பரப்
பலைகக க்கான ெசல

එකී ආයතනයන්හි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම
ෙවනුෙවන් සවිකරන ලද පුවරු සඳහා වැය කළ
මුදල;

(ආ)

දිනය
2010.07.01
2009.10.08
2010.06.17
2010.06.22

(ii)

වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද යන්න
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

එක් එක් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස සඳහා 38
"අ" අතුරු විධානය යටෙත් ඉඩම් රජයට
අත්කරෙගන ඇත.

පා.ෙල්.
ෙකොට්ඨාසය
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2009ஆம்
ஆண்
ந்
வைரயான காலப்பகுதியில்,
(i)

அன்றி ந்த நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள்,
டைமப் மற் ம் ெபா வசதிகள் அைமச்சின்
கீ ள்ள நி வனங்கள்
லம் அ சரைண
அறிவித்தல்கள், வாழ்த் ைர பலைககள் மற் ம்
விளம்பரப் பலைககைளப் ெபா த் வதற்குச்
ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக;

(ii)

ேமற்ப
நி வனங்களின்
ேநாக்கங்கைள
நிைறேவற்றிக்ெகாள் ம்ெபா ட்
ெபா த்தப்
பட்ட பலைகக க்குச் ெசலவிடப்பட்ட பணத்
ெதாைக;

(iii)

ேமற்ப
நி வனங்களின் ேநாக்கங்க க்குப்
றம்பான ேநாக்கங்க க்காகப் ெபா த்தப்பட்ட
பலைகக க்குச் ெசலவிடப்பட்ட பணத்ெதாைக

(ஆ) (i)

ேமற்ப
நி வனங்களின் ேநாக்கங்க க்குப்
றம்பான ேநாக்கங்க க்காகப் ெபா த்தப்பட்ட
விளம்பரப்
பலைககள்
லம்
விளம்பரம்
ெசய்யப்பட்ட விடயங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
பலைககைளப்
ெபா த் வதற்கு
அங்கீகாரம்
வழங்கியவர்கள்
யாவர்
என்பைத ம்;

(iii)

அதற்கான ெசல
மீளளிப் ச் ெசய்யப்பட்ட
விதம் யாெதன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப பலைகக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ெகா ப்பன க க்கு ஏற் ைடயதான ஆவணங்
கைளச் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்

5181/’14

4. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3) :
(අ)

වර්ෂ 2009 සිට 2014 දක්වා කාල සීමාව තුළ දී,
(i)

එවකට පැවති ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස
හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිබූ
ආයතන මඟින් අනුගාහක දැන්වීම්, සුබ පැතුම්
පුවරු සහ පචාරක පුවරු සවිකිරීම ෙවනුෙවන් වැය
කළ මුදල;

ஆண்

வ டாந்தம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர்
குறிப்பி வாரா?

MINISTRY OF CONSTRUCTION, ENGINEERING SERVICES,
HOUSING AND COMMON AMENITIES: MONEY SPENT ON
HOARDINGS

(மாண் மிகு ந

2014ஆம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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asked the Minister of Housing and Samurdhi:

එකී ආයතනයන්හි අරමුණු ඉටු කර ගැනීම
ෙවනුෙවන් වැය කරන ලද මුදලින් පුවරු සඳහා
පමණක් වැය කළ මුදල පහත සඳහන් ෙව්.

(a)

2009 වර්ෂය

- රුපියල් 470,000

2010 වර්ෂය

- රුපියල් 277,000

2011 වර්ෂය

- රුපියල් 6,931,970

2012 වර්ෂය

- රුපියල් 6,887, 492

2013 වර්ෂය

- රුපියල් 10,483,071

2014 වර්ෂය

- රුපියල් 6,894,208

(b)

Will he state separately in relation to the period
from the year 2009 to 2014 (i) the amount of money that was spent
annually by the entities under the then
Ministry of Construction, Engineering
Services, Housing and Common Amenities
on sponsorship advertisements,
congratulatory cutouts and hoardings;
(ii)

the amount of money that was spent
annually on hoardings that were displayed
with a view to achieving the objectives of
the aforesaid entities; and

(iii)

the amount of money that was spent
annually on hoardings that were displayed
with a view to achieving objectives that fall
outside the ambit of the objectives of the
aforesaid entities?

Will he inform this House (i) the facts to which publicity was given
through the hoardings that were displayed
for achieving the objectives that fall outside
the ambit of the objectives of the aforesaid
entities;
(ii)

(c)

the names of persons who gave approval for
the display of such hoardings;

(iii)

the manner in which the expenses incurred
on them were reimbursed; and

(iv)

whether documents pertaining to the
expenses incurred on the same will be
presented to this House?

(ii)

ඒ වාෙග්ම ෙම් පුවරු, අනුගාහක දැන්වීම්, සුබ පැතුම් පුවරු,
පචාරක පුවරු සවි කළ ස්ථාන සහ අනුගහයන් ලබා දුන්
ආයතනවල විස්තර මම සභාගත* කරනවා.

(ආ)

(iii)

ලබා දී තිෙබන පිළිතුරුවලට අනුකූලව,
ආයතනවල අරමුණුවලට පරිබාහිරව පචාරක
පුවරු සවි කර ෙනොමැත.

(i)

ආයතනවල අරමුණුවලට පරිබාහිරව ෙවනත්
අරමුණු සඳහා රාජ්ය අරමුදල් ෙයොදවා පචාරක
පුවරු සවි කර ෙනොමැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. ෙමම පුවරු ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් වියදම් කර
තිෙබන බව අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දැන ගත්තා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
පුවරු ෙවනුෙවන් ෙයොදා ෙගන තිෙබන්ෙන් කවර කටයුත්තක්
සඳහා ෙයොදා ගන්න තිබුණු මුදල්ද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

If not, why?

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ) (i) අනුගාහක දැන්වීම් සහ පචාරක පුවරු සඳහා මුදල් වැය
කර නැත.
ආයතනෙය් අරමුණු පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීම සහ
මහජන සහභාගිත්වය වර්ධනය කිරීම සඳහා අධ්යාපනික දැන්වීම්
සහ පුවරු සඳහා පහත පරිදි මුදල් වැය කර ඇතැයි කියා මෙග්
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් පිළිතුරු ලබා දී තිෙබනවා.
2009 වර්ෂය
2010 වර්ෂය
2011 වර්ෂය
2012 වර්ෂය
2013 වර්ෂය
2014 වර්ෂය

-

රුපියල් 43,90,000
රුපියල් 5,283,000
රුපියල් 10,367,000
රුපියල් 20,894,000
රුපියල් 15,027,193
රුපියල් 10,065,770

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මහා විශාල
මුදල් සම්භාරයම ෙයොදවන්න තිබුෙණ් අෙප් රෙට් නිවාස ෙනොමැති
ජනතාවට නිවාස ටික හදා ෙදන්නයි. එක්ෙකෝ නිවාස ආධාර,
එෙහම නැත්නම් නිවාස ණය, විසිරි ණය යනාදී වශෙයන් ලබා
ෙදන්නට පුළුවන්කම තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ ෙබදා ෙදන්න
තිබුණු අරමුදල් තමයි ෙම් පුවරු සඳහා වැය කර තිෙබන්ෙන්. මම
දකිනවා ඒක ඉතාම නාස්තිකාර වියදමක් හැටියට.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
හිටපු නිවාස ඇමතිතුමාෙග් කාලෙය් පුවරු ෙසල්ලම කරෙගන
ගියා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් ඒ වාෙග්ම ෙම් පුවරු ෙසල්ලම
දිගටම කරෙගන යන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද?

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(ii)

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් වගකීම බාර ගත් දවෙසේ සිට
පුවරු ෙවනුෙවන්, දැන්වීම් ෙවනුෙවන් අනවශ්ය වියදම්
සියල්ලක්ම නතර කරලා තිෙබන්ෙන්. කිසිම පුවරුවක් ගහන්න
රජෙය් අරමුදල් වැය කරන්ෙන් නැහැ. කිසිම පචාරක දැන්වීමක්
එෙහමත් නැත්නම් ෙවළඳ දැන්වීමක්, දැනුවත් කිරීමක් සඳහා
ෙගවල් හදන්න තිෙබන සල්ලිවලින් සත පහක්වත් ෙයොමු
කරන්ෙන් නැත කියන එක මම වගකීෙමන් කියනවා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ைற கங்கள், கப்பற் ைற மற் ம் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

பலா
விமான
நிைலயத்தின்
நிர்மாண
ேவைலகள்
எப்ேபா
ர்த்தியைட
ெமன்பைத ம்;

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(ii)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
හිටපු නිවාස ඇමතිතුමාෙග් ෙකෝටි ගණනක් වටිනා නිවාස ෙදකක්
ගැන මාධ්ය ඔස්ෙසේ පසු ගිය කාලෙය්දී කියැවුණා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඉතින් මම අහනවා ඔබතුමාෙග් ආයතනෙය් පසු ගිය
කාලෙය් ෙකොපමණ වංචා දූෂණ පමාණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවාද,
ෙම් අවස්ථාව වන විට ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා කටයුතු කරලා
තිෙබනවාද කියා.

asked the Minister of Ports, Shipping and Aviation:
(a)

(The Hon. Sajith Premadasa)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(i)

as to when the construction work of Palali
Airport will be completed; and

(ii)

as to when it will be opened for public?

If not, why?

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා (වරාය, නාවික හා ගුවන්
ෙසේවා අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு
அர்ஜுன
ரண ங்க
ைற கங்கள்,
கப்பற் ைற மற் ம் விமானச் ேசைவகள் அைமச்சர்)

(The Hon. Arjuna Ranatunga - Minister of Ports, Shipping
and Aviation)

ගරු කථානායකතුමනි, පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

පලාලි ගුවන් ෙතොටුපළ ඉදි කිරීම් කටයුතු සිදු
කිරීම ගුවන් ෙතොටුපළ හා ගුවන් ෙසේවා (ශී ලංකා)
සමාගම මඟින් සිදු ෙනොෙව්.

(ii)

ඉහත අ (i) අනුව අදාළ ෙනොෙව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා

When will you open it for the public to travel from
Palali?

ෙහොඳයි, සියලු ෙදනා එය බලා ෙගන ඉන්නවා.

පලාලි ගුවන් ෙතොටුෙපොළ : ඉදිකිරීම් කටයුතු

விமான நிைலயம் : நிர்மாண ேவைலகள்

PALALI AIRPORT : CONSTRUCTION WORK
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6. ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

(Mr. Speaker)

பலா

(b)

Will he inform this House -

(மாண் மிகு அ. விநாயக

කථානායකතුමා

எப்ேபா

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

එක් එක් ෙද්ශපාලන ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීම සඳහා නිවාස
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් වාහන පහෙළොවක් කුලියට අරෙගන
තිබුණා. දැන් ඒ සියල්ලක්ම නතර කර තිෙබනවා. නිවාස හා
සමෘද්ධි අමාත්යාංශය තුළ තිෙබන එකම වාහනයක් ෙහෝ එකම
රාජ්ය සම්පතක් ෙද්ශපාලන අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා
අප උපෙයෝගි කර ගන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ නාස්තිය,
දූෂණය, ෙහොරකම, වංචාව, මහ දවල් මං ෙකොල්ල කෑෙම් - දවල්
සහ රාතී ෙදෙක්ම - සංස්කෘතිය අප සහමුලින්ම නතර කර
තිෙබනවා.

ெபா மக்கள் பாவைனக்காக அ
திறக்கப்ப ெமன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු නිවාස ඇමති විමල් වීරවංශ
මැතිතුමාෙග් නිවාස සම්බන්ධ ෙතොරතුරු මා සතුව නැහැ. නමුත්
ෙම් උත්තරීතර සභාවට මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, නිවාස
අමාත්යාංශය සහ ඊට අනුබද්ධව තිබුණු ආයතනවලින් විශාල මුදල්
කන්දරාවක් නාස්ති කර තිෙබන බව. රාජ්ය ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව
පමණක් වාහන 33ක් කුලියට අරෙගන තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවට
ෙගවල් හදන්න තිබුණු සල්ලිවලින් තමයි වාහන 33ක් කුලියට
අරෙගන එක එක අයෙග් පුද්ගලික ෙද්ශපාලන ව්යාපෘති
කියාත්මක කෙළේ.

එය මහ ජනතාව සඳහා විවෘත කරනු ලබන දිනය
කවෙර්ද;

ர்த்தி)

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

Hon. Member, we had a discussion regarding this last
week. After speaking to the Air Force, we will be taking
a decision within the next couple of weeks giving priority
to national security.

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

වරාය, නාවික
පශ්නය - (3) :
(අ)

(i)

හා

ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ

පලාලි ගුවන් ෙතොටුපෙළේ ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන්
කරනු ලබන දිනය කවෙර්ද;

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Security of the people or security of the army?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

Security of the country.
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

It will not affect the security of the country.
(iv)

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

We need to concentrate on the security of the country
and then take a decision on that.
ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

Who did the construction work and is it over?
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

It was done by the Air Force and not by the Airport
and Aviation Services (Sri Lanka) Limited.
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා
(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

The Indian Government intervened in this. Has the
Indian Government not fully completed the construction
work?
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

Hon. Member, you need to ask that from the State
Minister of Defence.

සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම : ශුද්ධ
අලාභය

வ/ப மிஹின் லங்கா (தனியார்)கம்பனி : ேதறிய
நட்டம்
MIHIN LANKA (PVT.) LIMITED : NET LOSS

ைற கங்கள், கப்பற் ைற மற் ம் விமானச் ேசைவகள்
அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
வ/ப மிஹின் லங்கா (தனியார்) கம்பனி
2010/2011ஆம் ஆண் ல் ெபற்ற ேதறிய நட்டம்
எவ்வள என்பைத ம்;
(ii) அந்த ஆண் ன் கணக்குகள் ெதாடர்பாக
கணக்காய்ைவ
ேமற்ெகாண்ட
பட்டயக்
கணக்காய்வாளர்களான `பிரய்ஸ் ேவாட்டர்
ஹ ஸ் கூப்பர்ஸ்' நி வனம் மிஹின் லங்கா
கம்பனியின்
இ ப்
ெதாடர்பானெதா
க த்ைத ன்ைவத் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iii) அவ்வாறாயின், அந்நி வனம்
ன்ைவத் ள்ள
க த்தில் `ஒ வ டத்தில் மிஹின் லங்கா கம்பனி
பா
940.49
மில் யன்
நட்டத்ைதக்
காட்
ள்ள டன், நைட ைறப் ெபா ப் க்கள்
பா 1,083.92 மில் யனால் நைட ைறச்
ெசாத் க்கைளத் தாண் ச் ெசன்
பா
3,814.45 மில் யன் எதிர்மைறயான ேதறிய
ெப மானத்ைதக் காட் வதன் லம் கம்பனிைய
இயங்கும்
நிைலயிலான
ெதாழில் யற்சி
ெயான்றாகத் ெதாடர்ந் ம் ெகாண் நடத் வதற்
கான
ஆற்றல்
ெதாடர்பில்
சந்ேதகமான
நிைலையக் காட் கிற ' எனக் குறிப்பிடப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(iv) இந்நிைலைமயில் வ/ப மிஹின் லங்கா (தனியார்)
கம்பனிையத்
ெதாடர்ந் ம்
ெகாண்
நடத் வதற்கு
ெபா மக்களின்
பணத்ைத
ஈ ப த் வ
பயனற்றெதன்பைத
அரசு
ஏற் க்ெகாள்கிறதா என்பைத ம்
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9. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

වරාය, නාවික හා ගුවන් ෙසේවා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (3) :
(අ)

එෙසේ නම්, එකී ආයතනය පළ කර ඇති මතෙය්
"වර්ෂය තුළ මිහින් ලංකා සමාගම රුපියල් මිලියන
940.49ක අලාභයක් ෙපන්වා ඇති අතර, ජංගම
වගකීම් රුපියල් මිලියන 1,083.92කින් ජංගම
වත්කම් ඉක්මවා ෙගොස් රුපියල් මිලියන
3,814.45ක සෘණ ශුද්ධ අගයක් ෙපන්නුම් කරන
බැවින්
සමාගම
කියාත්මක
තත්ත්වෙය්
ව්යාපාරයක් ෙලස අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමට
ඇති හැකියාව පිළිබඳව සැක සහිත තත්ත්වයක්
ෙපන්නුම් කරයි" යනුෙවන් සඳහන් වී තිෙබ්ද;
එම තත්ත්වය තුළ සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික)
සමාගම තවදුරටත් පවත්වාෙගන යෑම සඳහා
මහජන මුදල් ෙයදවීම ඵලදායක ෙනොවන බව
රජය පිළිගන්ෙන්ද;

(i)

සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම 2010/2011
වර්ෂෙය්දී ලැබූ ශුද්ධ අලාභය ෙකොපමණද;

(ii)

එම වර්ෂෙය් ගිණුම් පිළිබඳව විගණනය කළ
වරළත් ගණකාධිකාරිවරුන් වන පයිස් ෙවෝටර්
හවුස් කූපර්ස් ආයතනය විසින් මිහින් ලංකා
සමාගෙම් පැවැත්ම පිළිබඳව මතයක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබ්ද;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Ports, Shipping and Aviation:
(a)

Will he inform this House (i) the net loss of Mihin Lanka (Pvt.) Limited
in the year 2010/2011;
(ii) whether an opinion has been expressed on
the existence of Mihin Lanka (Pvt.) Limited
by PricewaterhouseCoopers, Chartered
Accountants' Firm which conducted the
audit of the said year;
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(iii)

(iv)

(b)

if so, whether it has been mentioned in the
opinion that “The company had incurred a
net loss of Rs. 940.49 million for the year
and the company’s current liabilities
exceeded its current assets by Rs. 1,083.92
million reflecting a negative net value of
Rs. 3,814.45 million which indicated the
existence of a material uncertainty which
may cast significant doubt about the ability
of the company to continue as a going
concern”; and
under these circumstances, whether the
government admits that it is no longer
productive to utilize public funds for the
maintenance of Mihin Lanka (Pvt.)
Limited?

If not, why?

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි:
(අ)
(i) රුපියල් මිලියන නවසිය හතළිහයි දශම හතරයි
නවයක අලාභයකි. (රුපියල් මිලියන 940.49)
(ii) නැත.
(iii) තත්ත්වාගණනය ෙකෙරන මතයක් පකාශ
ෙනොකර, විගණකයින් කරුණු අවධාරණය කිරීම
යටෙත් 2011 වාර්ෂික වාර්තාෙවහි මූල්ය
පකාශවලට අයත් 3 වන සටහන ෙකෙරහි
අවධානය ෙයොමු කර ඇත.
(iv) නැත.
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සැලසුමක් ගැන අපි දැනට සාකච්ඡා කරමින් පවතිනවා. එය
ෙකෙසේ කළ යුතුද කියන එක සම්බන්ධව අප ඉදිරි කාලෙය් දී
තීරණයක් ගනු ලබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
2010 වර්ෂය සහ 2011 වර්ෂය පිළිබඳව ෙමය විගණනය
කරන ලද පයිස් ෙවෝටර් හවුස් කූපර්ස් ආයතනය විසින් කියනවා,
"රුපියල් මිලියන 3814ක සෘණ ශුද්ධ අගයක් ෙපන්නුම් කරන
බැවින් සමාගම කියාත්මක තත්ත්වෙය් ව්යාපාරයක් ෙලස
අඛණ්ඩව පවත්වාෙගන යාමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සැක සහිත
තත්ත්වයක් ෙපන්නුම් කරයි" කියලා. ෙමම ආයතනය විගණනය
කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර වශෙයන් පිළිගත් ආයතනයක් ෙවත ලබා
දුන්නාට පසුව, එම ආයතනෙය් විගණන මතය බවට පත්ව
තිෙබන්ෙන් ෙමම මිහින් ලංකා ආයතනය කියාත්මක තත්ත්වෙය්
ව්යාපාරයක් ෙලස අඛණ්ඩව පවත්වා ෙගන යෑම සැක සහිතයි
කියන එකයි. එතෙකොට ඔවුන්ෙග් විගණන ආයතනය විසින්ම
ෙමම මිහින් ලංකා ආයතනය පත්වාෙගන යාම සැක සහිත
ආයතනයක් ෙලස අර්ථකථනය කර තිෙබනවා. විගණනය
කරන්ෙන් ඒ පිළිබඳව යම් මතයක් ලබා ගන්න ෙන්. එවැනි
මතයක් එම ආයතනය විසින් ලබා තිබිය දී, නැවත නැවතත් ෙමම
ආයතනය ෙවත මහජනයාෙග් මුදල් ෙපොම්ප කරමින් ෙමම
විනාශය සිදු කරමින් තිෙබන්ෙන් ඇයි?

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැන තමයි මම ඉස්ෙසල්ලාත් දැනුවත්
කෙළේ. ෙමම ආයතන ෙදක ඒකාබද්ධ කරලා මුදල් ලැබීෙම්
කමෙව්දයක් සමඟ ඉදිරියට ෙගන යාමට පුළුවන්ද කියලා ෙසොයා
බලා තිෙබනවා.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගම 2010/ 2011 වර්ෂෙය්
රුපියල් මිලියන 940ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. ඊට පසු වසෙර්
රුපියල් මිලියන 1,100ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. ඊටත් පසු වසෙර්
රුපියල් මිලියන 1,900ක් පාඩු ලබා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ෙමම පශ්නෙය් (අ) (iv) වැනි ෙකොටෙසන් මා
අසා තිෙබනවා, "එම තත්ත්වය තුළ සී/ස මිහින් ලංකා (පුද්ගලික)
සමාගම තවදුරටත් පවත්වා ෙගන යෑම ඵලදායක ෙව්ද?" කියලා.
එතුමා කියනවා, "ඵලදායකයි" කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, වාර්ෂිකව මහජනයාෙග් ධනය රුපියල්
ෙකෝටි 100ක්, රුපියල් ෙකෝටි 190ක්, රුපියල් ෙකෝටි 210ක් වැනි
විශාල පමාණවලින් නාස්ති කරන ආයතනයක් පවත්වාෙගන යා
යුතු යයි ඔබතුමා තීරණය කර තිෙබන්ෙන් ඇයි?

මිහින් ලංකා ආයතනය පටන් ගත්ෙත් පසු ගිය කාලෙය්. ඒ
කාලෙය් කරපු ෙද් ෙහොඳද, නරකද කියන එක ෙනොෙවයි, ෙම්
ආයතනෙයන් කරපු ෙද් ඉදිරියට අරෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියන එක තමයි අප දැනට සාකච්ඡා කරෙගන යන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක හරි. නැවත ෙම් ආයතනය මහ ජනතාවට පාඩුවක්
ෙනොෙවන ආකාරෙයන් පවත්වාෙගන යාමට කල්පනා කරන එක
හරි. හැබැයි, ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට
අසීමිත බදු බර පටවලා, එයින් එක් රැස් කර ගන්නා ලද මුදල්
ෙමම ආයතනයට ෙපොම්ප කරලා තිෙබනවා. එම ආයතනය විසින්
ෙකෝටි ගණන් එම මුදල් පාඩු කරලා තිෙබනවා. අඩුම තරෙම් එම
ආයතන ෙමෙහයවන ලද පුද්ගලයන්ට, ෙමම තීන්දු තීරණ ගත්තු
පුද්ගලයන්ට, මහජන මුදල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් නාස්ති කරන
ලද පුද්ගලයන්ට එෙරහිව කිසිදු පියවරක් ෙනොෙගන
පතිසංස්කරණෙයන් පමණක් ඒ සියල්ල වැෙහේවිද?

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය අය වැය කථාෙව්දීත් අප ඒ ගැන
දැනුවත් කළා. ශීලංකන් ගුවන් ආයතනය සහ මිහින් ලංකා
ආයතනය ඒකාබද්ධ කර ඉදිරියට ෙගන යාමට හැකිවන

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවසක කමිටුවක් පත් කළා,
external inquiry එකක් කරන්න. ඒ සඳහා දැනට කියාත්මක
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආයතනය දිහා බලපුවාම,
අඩු ආදායම් ලබන මැද ෙපරදිග යන අයට සහන අංශෙයන් තමයි
ගුවන් ගමන් ෙසේවා ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා කියනවා

පාර්ලිෙම්න්තුව

931

932
வலயங்களின் (Transmission
எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம் ;

[ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා]

වාෙග් අපට අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ආයතන ෙදක එකතු
කරලා ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් කරමින් ඉදිරියට ෙගන
යන්නයි.

(ii)

அவ்வலயங்கள் யாைவ என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

2 0 1 2ஆம் ஆண் ல் ேமற்ப
ஒவ்ெவா
வலயத்தினா ம் ஒ
அலகு மின்சாரத்ைத
விநிேயாகிப்பதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம்
ெவவ்ேவறாக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

2012ஆம் ஆண் ல் ஓர் அலகு மின்சாரத்ைத
விநிேயாகிப்பதற்காக ஏற்கப்பட்ட ெசலவினம்
ேமற்ப ஒவ்ெவா வலயத்தின் அ ப்பைடயில்
ேவ பட்
ப்பின் அதற்கான காரணங்கள்
யாைவ என்பைத ம்

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, අර නාස්ති කරපු අයට ෙමොකද කරන්ෙන්?

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාර්තාව ආවාට පස්ෙසේ අවශ්ය කටයුතු
කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, හරි විධියට නීතිමය කටයුතු කරනවා.
අපට ඕනෑ විධියට හිෙර් දාන්න අපි යන්ෙන් නැහැ.

Divisions)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

asked the Minister of Power and Energy:

(The Hon. Anura Dissanayake)

ආරක්ෂා කරන්නත් එපා කියලායි කියන්ෙන්.

(a)

Will he state (i) the number of Transmission Divisions of
the Ceylon Electricity Board; and
(ii) what those Divisions are?

(b)

Will he inform this House (a) the expenditure incurred on the distribution
of one unit of electricity by each of the
above divisions in the year 2012, separately;
and
(b) if the expenditure incurred on the
distribution of one unit of electricity by
each of the above divisions has varied in the
year 2012, and the reasons for that?

(b)

If not, why?

ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා

(மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க)

(The Hon. Arjuna Ranatunga)

නැහැ. ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි අපි කරන්ෙන්. පසු ගිය
කාලෙය් එක එක්ෙකනාව හිෙර් දැම්මා වාෙග් ෙද්වල් කරනවාට
වඩා, අපි නීතිමය පියවර අරෙගන ඒ ෙද්වල් ඉදිරියට ෙගන යන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

විදුලිය ෙබදා හැරීෙම් කලාප : වියදම

மின்சார விநிேயாக வலயங்கள் : ெசலவினம்
ELECTRICITY TRANSMISSION DIVISIONS: EXPENDITURE
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10. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විදුලිය ෙබදා හැරීෙම්
කලාප (Transmission Divisions) සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(ii)

එම කලාප කවෙර්ද;

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

2012 වර්ෂය තුළ ඉහත එක් එක් කලාපය මගින්
විදුලි ඒකකයක් ෙබදා හැරීම සඳහා දැරූ වියදම
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;
2012 වර්ෂය තුළ විදුලි ඒකකයක් ෙබදා හැරීම
සඳහා දරන ලද වියදම ඉහත එක් එක් කලාපය
අනුව ෙවනස් වී තිෙබ් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ
(அ) (i)

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
இலங்ைக மின்சார சைபயின் மின்சார விநிேயாக

(ආ)

(i)

ෙබදා හැරීම් කලාප හතරකි. (4)

(ii)

ෙබදා හැරීම් කලාප I, ෙබදා හැරීම් කලාප II, ෙබදා
හැරීම් කලාප III සහ ෙබදා හැරීම් කලාප IV ෙව්.

(i)

2012 වර්ෂය තුළ ඉහත එක් එක් කලාපය මගින්
විදුලි ඒකකයක් ෙබදා හැරීම සඳහා දැරූ වියදම
පහතින් දක්වා ඇත.

අනු
අංක

ෙබදා හැරීම් කලාපය

1
2
3
4

ෙබදා හැරීම් කලාප I
ෙබදා හැරීම් කලාප II
ෙබදා හැරීම් කලාප III
ෙබදා හැරීම් කලාප IV

විදුලි ඒකකයක්
(1 kWh) ෙබදා හැරීම
සඳහා දරන ලද
වියදම (රු.)
2.55
2.95
3.24
3.69
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(ii)

2012 වර්ෂය තුළ ඉහත එක් එක් කලාපය මගින්
විදුලි ඒකකයක් ෙබදා හැරීම සඳහා දැරූ වියදම
ඉහත එක් එක් කලාපය අනුව ෙවනස් වී ඇත. ඒ
සඳහා පධාන වශෙයන් එක් එක් කලාපයට අදාළ
විදුලි පාරිෙභෝගික සංඛ්යාව, විවිධ වර්ගෙය් විදුලි
පාරිෙභෝගිකයින්, විදුලි පාරිෙභෝගික ඝනත්වය,
නඩත්තු කළ යුතු මධ්යම ෙවෝල්ටීයතා සහ අඩු
සැර ෙවෝල්ටීයතා විදුලි මාර්ග පමාණය සහ
නඩත්තු කළ යුතු තරාපැවි සංඛ්යාව යනාදී සාධක
බලපානු ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12-4579/'13 - (2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
පසු ගිය රජය ආරම්භ කළ සංවර්ධන ව්යාපෘති
ඇනහිටීම
ன்ைனய அரசு ஆரம்பித்த அபிவி த்தித்
திட்டங்கள் இைடநி த்தம்

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

STALLING OF DEVELOPMENT PROJECTS INITIATED BY
FORMER GOVERNMENT

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය.
පශ්න අංක 2-4767/'14- (2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.
[බාධා කිරීමක්] නැත.
පශ්න අංක 5-5271/'14-(3), ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා [බාධා කිරීමක්] නැත. පශ්න අංක 7-5421/'14-(1), ගරු අජිත්
කුමාර මහතා. [බාධා කිරීමක්] නැත. පශ්න අංක 8-5423/'14-(1),
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - [බාධා කිරීමක්] නැත.
පශ්න අංක 11-5443/'14-(1), ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல)

(The Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ඇසීමට අවස්ථාව ලබා
දීම පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. පසු ගිය රජය
මඟින් ආරම්භ කරන ලද ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධන ව්යාපෘති
ෙමන්ම යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීෙම් අරමුණින් ආරම්භ කිරීමට
නියමිතව තිබූ මහාමාර්ග, ජල ෙයෝජනා කම, විදුලිය දිගු කිරීම්
ඇතුළු පසු ගිය වර්ෂෙය් නිම ෙනොකරන ලද ව්යාපෘති රාශියක් හා
ෙමම වර්ෂෙය් ආරම්භ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වූ සංවර්ධන
ව්යාපෘති රාශියක් කියාත්මක කිරීම ඇනහිට ඇති බව දිවයිෙන්
සෑම පෙද්ශයකින්ම පාෙහේ වාර්තා වී ඇත.
ඉටු කරන ලද සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු
බිල්පත් සඳහා ෙහෝ වැඩ කටයුතු ඉදිරියට කරෙගන යාම සඳහා
අවශ්ය මූල්යමය පතිපාදන භාණ්ඩාගාරය මඟින් අදාළ
දිසාපතිතුමන්ලා,
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්තුමන්ලා
ඇතුළු
ෙදපාර්තෙම්න්තු පධානීන් ෙවත ලබා දී ෙනොමැති බවත්, ෙමම
වර්ෂෙය් ඉටු කිරීමට නියමිතව තිබූ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව
පැහැදිලි තීරණ ලබා දීම හා මුදල් ෙවන් කිරීම, එකී මුදල් අදාළ
ආයතන ෙවත අත්තිකාරම් ෙගවීම සඳහා ලබා දීම සහ ෙටන්ඩර්
කැඳවීම සඳහා කටයුතු කර ෙනොමැති බවත් තවදුරටත් වාර්තා වී
තිෙබ්.
"දිස්තික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව සහ පාෙද්ශීය සංවර්ධන
කමිටුව විසින් අනුමත කර කියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන
ව්යාපෘති තාවකාලිකව අත්හිටුවීම" යන හිසින් යුතුව ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්ෙග් අංක HAF/01/09/
DIS-Co-Meet දරන 2015.02.05 දිනැති ලිපිය මඟින් සංවර්ධන
ව්යාපෘති අත්හිටුවන ෙලස සියලු දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් ෙවත
දැනුම් දී ඇත.
පසු ගිය වසෙර් සෑම දිස්තික්කයකම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස මඟින් ගාමීය ජනතාවට බලපාන මහා මාර්ග,
ෙබෝක්කු, පාසල්, පජාශාලා, පානීය ජල, ෙපර පාසල්, ෙසෞඛ්ය
සායන මධ්යස්ථාන වැනි අතිවිශාල සංවර්ධන ව්යාපෘති රාශියක්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් පතිපාදන මඟින් ඉටු කරෙගන
ගිය අතර, වසර අවසානෙය්දී පැවැති අයහපත් කාලගුණික
තත්ත්වය සහ ජනාධිපතිවරණය ෙහේතුෙවන් ෙමම සංවර්ධන
ව්යාපෘතිවලින් සමහර ෙකොටසක් නිම කර වැඩ අවසන් කිරීමට
ෙනොහැකි විය.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

කථානායකතුමා

එෙසේම වැඩ අවසන් කරන ලද ව්යාපෘති සඳහා ගිවිසුමට බැඳුණු
නීත්යනුකූල ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන ෙවත අදාළ මුදල් ෙගවීම් ද සිදු වී
ෙනොමැත. තවද අවිච්ෙඡ්ද වැඩ විෂයයන් නැවත ආරම්භ කිරීමට
අනුමැතිය ලබා දී ෙනොමැති බැවින් එහි පතිලාභීන් මහත්
ගැටලුකාරී තත්ත්වයකට පත්ව ඇත.
සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් ආරම්භ ෙනොකිරීෙම් පතිඵලයක්
වශෙයන් ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් නියුතු ස්වයං රැකියාලාභින්,
කම්කරුවන්, ෙම්සන්වරුන්, විදුලි කාර්මිකයන් විශාල
පමාණයකට දැනට රැකියා අහිමි වීමත්, ඔවුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග
හීන වීමත් නිසා ඔවුන් දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී ඇති බව
වාර්තා වී ඇති ෙහයින්, පහත සඳහන් පශ්න පිළිබඳව රජෙය්
ස්ථාවරය ෙමම ගරු සභාවට දන්වන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.
1.

2.

දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාල, පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාල
මඟින් වැඩ ආරම්භ ෙකොට අවිච්ෙඡ්ද වී ඇති සංවර්ධන
ව්යාපෘතීන් කඩිනමින් අඛණ්ඩව කරෙගන යාම සඳහා රජය
කටයුතු කරන්ෙන්ද යන්නත්,
දැනටමත් ආරම්භ ෙකොට අවිච්ෙඡ්ද වී ඇති සංවර්ධන
කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු බිල්පත් පියවීම සඳහා
අවශ්ය මුදල් පතිපාදන අදාළ ආයතන ෙවත ෙනොපමාව
ලබා ෙදන්ෙන්ද යන්නත්,

3.

පසු ගිය රජය මඟින් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙවන්
කරන ලද සංවර්ධන කටයුතු හා යටිතල පහසුකම්වලට
අදාළ වන ව්යාපෘතීන් ෙනොපමාව ආරම්භ කරන්ෙන්ද
යන්නත්,

4.

ෙනො එෙසේ නම් මන්ද යන්නත් ෙමම ගරු සභාවට
දන්වන්ෙන්ද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ සඳහා ෙහට දිනෙය් පිළිතුරක් ලබා
ෙදනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු අගමැතිතුමනි, මා මීට ෙපරත් ඔබතුමාෙගන් පශ්නයක්
ඇහුවා. ඒ සඳහා පිළිතුරක් සූදානම් ඇති කියා මා හිතනවා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය ඇසීෙමන් පසුව
ඔබතුමා පිළිතුරු ෙදන්න. ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්නය,
ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

II
ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත්යාංශයට
බඳවාෙගන ඇති පිරිසක් මුහුණ පා ඇති ගැටලුකාරී
තත්ත්වය
ேதசிய ெமாழிகள், ச க ஒ ைமப்பாட்
அைமச்சுக்கு ஆட்ேசர்க்கப்பட்ேடார் எதிர்ேநாக்கும்
பிரச்சிைனகள்

PROBLEMATIC SITUATION FACED BY A GROUP OF RECRUITS
TO MINISTRY OF NATIONAL LANGUAGES AND SOCIAL
INTEGRATION

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
කලින් පැවැති ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා
අමාත්යාංශයට බඳවා ගන්නා ලද 190කට වැඩි පිරිසකට බලපා
ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.
2013 ජනවාරි මාසෙය් 19වන දින පවත්වනු ලැබූ ජාතික
ඒකාබද්ධතා සම්බන්ධීකාරක iii ෙශේණියට බඳවා ගැනීෙම් විවෘත
තරග විභාගෙය් පතිඵල මත හා 2013.11.18 දින සිට 2013.11.27
දින දක්වා පවත්වනු ලැබූ ව හගත සම්මුඛ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල
මත අදාළ තනතුරු සඳහා 190කට වැඩි පිරිසක් ෙතෝරාෙගන
තිබුණා. ඒ අනුව ඔවුන්ට පත්වීම් පදානය කිරීෙම් උත්සවය
2014.11.17වන දින ඊට සමගාමීව පවත්වන ෙතදින ෙන්වාසික
පුහුණු වැඩ මුළුව 2014.11.17, 18 සහ 19 යන දිනවලදී
කුරුණෑගල තුල්හිරිය පිහිටි මාස් කළමනාකරණ හා තාක්ෂණ
ආයතනෙය්දී පැවැත්ෙවන බව ෙතෝරාගත් පත්වීම්ලාභින්ට දන්වා
තිබුණා. 2014.11.16 සිට ෙන්වාසික පහසුකම් ලබාෙදන බවත්,
එදින පස් වරු 2 සිට පස් වරු 7 දක්වා කාලය තුළ එම ස්ථානයට
පැමිෙණන ෙලසත්, එදින සාමාන්ය ඇඳුමින් සැරසී පැමිෙණන
ෙලසත්, දින 03ක් සඳහා රජෙය් කාර්යාලයකට සුදුසු පරිදි ඇඳුම්
රැෙගන එන ෙලසත් ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා
අමාත්යාංශෙය් ෙජ්යෂ්ඨ සහකාර ෙල්කම් ඒ.ඩබ්ලිව්.ආර්. විමලවීර
යන අය විසින් ඔවුන්ට දන්වා තිබුණා.
ගරු කථානායකතුමනි, එම ලිපියත් මෙග් ළඟ තිෙබනවා. ෙම්
අය ෙතෝරාෙගන තිබුණා; ඔවුන්ට පත්වීම් ෙදනවා කිව්වා; පත්වීම්
ලබා ගැනීම සඳහා එන්න කිව්වා; ඒ සමඟම වැඩ මුළුවක්
තිෙබනවා කියලාත් කිව්වා. සමහර අය ඒ අය කරමින් සිටි
රැකියාෙවන් ඉල්ලා අස් ෙවලා ආවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

තව පශ්න තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ගරු විරුද්ධ
නායකතුමාෙග් පකාශය ගැන පිළිතුර ෙදන්නද?
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පාර්ශ්වෙය්

එෙසේ තිබියදී ජාතික භාෂා හා සමාජ ඒකාබද්ධතා
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් එම්.එස්. විකමසිංහ මහත්මියෙග්
2014.11.07 දිනැති ලිපියකින් ඉහත කී පත්වීම් ලිපි පදානය හා
ෙසේවාරම්භක පුහුණුව ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙහේතුවක් මත කල්
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දමා ඇති බව සහ ඉදිරි පියවර පසුව දැනුම් ෙදන බව දන්වා
තිබුණා. 2012.08.03 ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද දැන්වීමකට
අනුව 2012.09.03 දින ෙහෝ ඊට ෙපර අයදුම් පත් කැඳවා විභාග
ගාස්තු ෙලස රුපියල් 500ක් ද අය කර ෙගන තිබුණා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ඉල්ලුම් පත් කැඳවා වසර ෙදකකුත් මාස ෙදකකට පසුව
පත්වීම් ලිපියක් පදානය කිරීමට අදාළ ඇමතිවරයාත්, පරිපාලන
නිලධාරිනුත් සමත් වුෙණ් නැහැ. පත්වීම් ලබා ගැනීමට සූදානම් වී
සිටි සුදුසුකම් ලැබූ ෙමම පත්වීම්ලාභීහු අද දැඩි මානසික පීඩාෙවන්
අතරමංව සිටිනවා. තමන් එෙතක් සිටි රැකියාවලින් ඉවත් වී
ෙතෝරාගත් රැකියාවට යෑමට ඔවුන් සූදානම්ව සිටියා.

කථානායකතුමා

අද ඔවුන් කරන ලද රැකියාව ද අහිමිව ආර්ථික වශෙයන් කර
කියාගත ෙනොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව සිටිනවා. රැකියාවකට
ෙතෝරා ගත් බව රජෙය් ආයතනයකින් ලිඛිතව දැනුම් දී, පැමිණිය
යුතු දිනය ද සඳහන් කර, අදාළ ඇඳුම් ද සූදානම් කර ගන්නා ෙලස
දන්වා එයින් පසුව කිසිදු වග කිව යුතු නිලධාරියකු ෙහෝ ඒ ගැන
ෙනොසලකා කටයුතු කරන්ෙන් නම්, ෙම් පරිපාලනය ෙකොයි තරම්
වගකීෙමන් ෙතොර තත්ත්වයකට පත්වී තිෙබනවාද කියා ෙත්රුම්
ගන්නට පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි. ෙමතරම් හෑල්ලුවට ලක්
කරන පරිපාලන ෙසේවයක් ෙම් රෙට් සිවිල් පුරවැසියන් ෙමොන
තරම් අසාධාරණ තත්ත්වයකට ඇද දමා තිෙබ්ද? ඡන්දයකින් පසුව
හැෙදන ආණ්ඩු කුමන නාමකරණවලින් හැඳින්වුවද සිදු වන්ෙන්
ඒක ෙනොෙවයි. ෙමම තත්ත්වය හමුෙව් පැන නැෙඟන පහත
ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව්
තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනවා.
(1)

පත්වීම් පදානය අවලංගු කිරීමට කිසිදු සාධාරණ ෙහේතුවක්
ෙනොමැති තත්ත්වයක් යටෙත් කිසිදු නීතිමය බාධාවක් තිබී
නැති තත්ත්වයක් යටෙත් නියමිත කියා පටිපාටියකට අනුව
සිදු වූ ෙදයක් ෙවනස් කිරීමට පියවර ගත්ෙත් ඇයි?

ගරු කථානායකතුමනි, නිකම් ෙවන ෙවන ආයතනවල
පුරප්පාඩු පුරවන විධියට ෙනොෙවයි ෙම් අය ෙතෝරා ගත්ෙත්. බඳවා
ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුගමනය කළා; විභාග පැවැත්වුවා; සම්මුඛ
පරීක්ෂණ තිබ්බා. එෙහම ෙතෝරා ගත්ත දරුෙවෝ ඒ අය. ඒ අය
කවර ආණ්ඩුවකින්ද ගත්ෙත් කියන එක ෙවනම පශ්නයක්.
හැබැයි, ඒ අය ෙම් රෙට් දරුෙවෝ. ඒ දරුවන්ට ඒ රැකියාව ලබා දිය
යුතුයි.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙහට පිළිතුරු ලබා ෙදනවා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඊළඟට, ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය පිළිබඳ ෙයෝජනා.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතාෙග්
ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය ගරු විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මහතා විසින් ඉදිරිපත් කිරීම.

ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය : ගරු බැසිල්
ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතා

வராதி க்க அ மதி : மாண் மிகு ெப
ேராஹண ராஜபக்ஷ

ல்

LEAVE OF ABSENCE : HON. BASIL ROHANA
RAJAPAKSA
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)
ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා:
"ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 66(ඊ) ව්යවස්ථාව යටෙත්, පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී ගරු බැසිල් ෙරෝහණ රාජපක්ෂ මහතාට 2015 ෙපබරවාරි මස 18
වැනි දින සිට මාස තුනක් තුළ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්වලට
ෙනොපැමිණීමට අවසර දිය යුතු ය."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
(2)

අදාළ පත්වීම්ලාභීන් අදාළ තනතුරු සඳහා පත් කර ගැනීමට
තවමත් කටයුතු ෙනොකරන්ෙන් ඇයි?

ගරු කථානායකතුමනි, ඒඅයට රස්සාවක් ලැෙබනවාය කියලා
සාරි අර ගන්න කියලා, කමීස අර ගන්න කියලා පත්වීමට එන්න
ලියුම් ආවාම ඒ අය අෙනක් රස්සාවල් අත් හැරලා දාලා ආවා. මාස
ගණනාවක් ඒ අය රස්සාවක් නැතිව ඉන්නවා. දැන් ඒ අයට තිබුණු
රස්සාවත් දැන් නැහැ. අලුතින් ෙතෝරා ගත්ත රස්සාවට ඒ දරුෙවෝ
ගන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් ඇති කරලා තිෙබන තත්ත්වය?

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(3)

කරන ලද රැකියාව ද අහිමිව, ලැබිය යුතු රැකියාව ද
ෙනොමැතිව, අතරමංව සිටින එම ෙතෝරා ගත් පිරිසට වහාම
රැකියාව ලබා දීම සඳහා ගන්නා පියවර කවෙර්ද කියලා
ඇමතිතුමාෙගන්
දැන
ගන්න
කැමැතියි,
ගරු
කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, පසුව පිළිතුරක් ෙදනවාද?

ඔව්, ගරු අනුර දිසානායක මැතිතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ගරු
විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාෙගන් මම දැන ගන්නට කැමැතියි, ඔහු අධ්යයන
කටයුත්තක් සඳහා ෙගොස් තිෙබනවාද, එෙහම නැතිනම් අසනීප
කටයුතු ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙගොස් තිෙබනවාද කියා. එය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්නවා නම් ෙහොඳයි. මන්තීවරුන් මාස තුන,
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

හතර එන්ෙන් නැතිව, "එන්ෙන් නැහැ" කියලා ලියුම් එවන්න
බැහැ. එන්ෙන් නැති ෙහේතුව ගරු කථානායකතුමාටත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් දැනුම් දිය යුතුයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්. ඒක ෙහොඳ අදහසක්; ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක ෙම් ගරු සභාව දැන ගන්න ඕනෑ. ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ
මන්තීතුමාට නිවාඩු ෙදන්න කියලා ගරු විපක්ෂ නායකතුමා
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි, නිවාඩු ෙදන්න කලින්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
එන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔව්. කාරණාවත් කිව්වා නම් ෙහොඳ තමයි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)
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වරාය නගර ව්යාපෘතිෙය් වත්මන් තත්ත්වය :
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය
ைற க நகரக் க த்திட்டத்தின்
தற்ேபாைதய நிைலைம : மாண் மிகு பிரதம
அைமச்சாின கூற்
PRESENT SITUATION OF PORT CITY PROJECT:
STATEMENT BY HON. PRIME MINISTER
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ෙකොළඹ වරාය නගරය සම්බන්ධව අෙප් රෙට් ජනමාධ්ය
ඔස්ෙසේ පසු ගිය දින කීපෙය්ම විවිධ ෙතොරතුරු වාර්තා වුණා.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් නායක අනුර දිසානායක මන්තීතුමාත්
ෙපබරවාරි 06වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන කරුණු ෙගන
හැර දැක්වූවා. පසු ගිය ෙපබරවාරි 10වැනි දා ස්ථාවර නිෙයෝග 23
(2) යටෙත් ගරු විපක්ෂ නායකතුමාත් විමසීමක් සිදු කළා. එතුමා
එහිදී විමසා සිටිෙය් ෙමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳ රජෙය් ස්ථාවරය
සභාව හමුෙව් පැහැදිලි කර ෙදන ෙලසයි.

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, එතුමාට ඒමට අපහසුතාවක්
තිෙබනවා, ඒ නිසා ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා
එතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. එම ෙයෝජනාවට සභාව එකඟයි.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

සම්පදායක් වශෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවැනි
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී කවදාවත් එවැනි කාරණා දීලා
නැහැ. [බාධා කිරීම්] නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්ක විෙශේෂ ෙහේතුවක් ෙවන්න ඇති. [බාධා කිරීම්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙහේතු අහන්ෙන් නැහැ. එතුමාෙග් ෙනොපැමිණීෙම් අවසරය
පිළිබඳ ෙයෝජනාව ෙම් ගරු සභාවට දැන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
එයට එකඟ වීම ෙහෝ ෙනොවීම මන්තීවරුන් සතු අයිතියක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මීළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු අගමැතිතුමා.

ෙකොළඹ වරාය නගරය ඉදි කිරීම සම්බන්ධව පසු ගිය ආණ්ඩුව
අනුගමනය කළ කියා කලාපය ෛනතික හා සදාචාරාත්මක
ෙනොවන බව අප පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපන්වා දුන්නා. අප ඒ පිළිබඳ
අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් ගරු සභාෙව් පශ්න නැඟුවා. එක්
අවස්ථාවක එවකට සභානායක ධුරය දැරූ ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මහතා ෙම් ගරු සභාවට ඒ ගැන ෙමෙසේ කියා සිටියා. ගරු
කථානායකතුමනි, 2014 ෙපබරවාරි 07වැනි දින පළ වූ හැන්සාඩ්
වාර්තාෙව් 670වන තීරුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ෙමම සියල්ල, අදාළ අණපනත් යටෙත් සිදු කරනු ලබන අනුමැතීන් වන
අතර, එම පනත්වලට අවශ්ය වන වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු
ලැෙබ්."

නමුත්, එෙසේ පකාශ කර මාස 11ක් ගත වන තුරුම නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඇතුළු ආණ්ඩුව ෙම් සම්බන්ධ කිසිදු
වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ නැහැ. 2014 මාර්තු
08වැනි දා එවකට සිටි අගාමාත්ය දි.මු. ජයරත්න මහතා ෙම් ගරු
සභාව හමුෙව් කියා සිටිෙය් වරාය නගර ව්යාපෘතිය පිළිබඳ
අධ්යයන වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.
නමුත්, ජනාධිපතිවරණය පරාජය වන තුරුම එවැනි වාර්තාවක්
ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් ෙකරුෙණ් නැහැ.
වරාය නගරයට අදාළ සියලු කටයුතු කෙළේ විනිවිදභාවයකින්
ෙතොරවයි; ෛනතික කරුණු ගණනාවක් අනුගමනය කිරීෙමන්
ෙතොරවයි. ව්යාපෘති සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ කැබිනට්
අනුමැතියකින් ෙතොරවයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, නිසියාකාරෙයන්
පාරිසරික වාර්තා ලබාෙගන තිබුෙණ් නැති බවට නැඟුණු
ෙචෝදනාවලට නිසි පිළිතුරු ලැබුෙණ්ත් නැහැ.
ආණ්ඩු බලය ලබා ගැනීෙමන් අනතුරුව අප ෙම් සියල්ල
පිළිබඳ ෙසොයා බැලුවා. ඒ අවස්ථාෙව්දී බැලූ බැල්මට ෙපනී ගිෙය්
ෙම් ගනුෙදනුව බරපතළ සැක සංකාවන්ට ෙහේතු වන බවයි. පසු
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ගිය ආණ්ඩුව වරාය නගරය සම්බන්ධෙයන් සියලු වාර්තා සහ
කරුණු ෙමම ගරු සභාවට වසන් කර ඇති බව අපට පැහැදිලි
වුණා. ෙම් වාර්තා එදා ඉදිරිපත් කළා නම් අද ෙමම තත්ත්වය ෙම්
රෙට් උද්ගත වන්ෙන් නැහැ. එපමණක් ෙනොව අසත්ය පකාශ
ගණනාවක් ෙම් ගරු සභාව හමුෙව් කර තිබුණා. ඒ නිසා වරාය
නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා මම
විෙශේෂඥ කමිටුවක් පත් කළා. ෙමම කමිටුෙව් සභාපතිත්වය
දරන්ෙන් අජිත් ද ෙකොස්තා මහතායි. එතුමා මධ්යම පරිසර
අධිකාරිෙය් හිටපු සභාපතිවරෙයක්. ඊළඟට මහාචාර්ය රුචිර
කුමාරතුංග, ආචාර්ය එන්.පී. විජයානන්ද, ආචාර්ය අනිල්
ෙපේමරත්න, මහාචාර්ය සමන්ත ෙහට්ටිආරච්චි, චන්න පනාන්දු සහ
ඒ.එස්. ඔෙබ්ෙසේකර යන මහත්වරුත්, සුනිලා ජයවර්ධන හා
තිලකරත්න යන මහත්මීනුත් ෙමම කමිටුෙව් සාමාජිකත්වය
දරනවා.
ෙමම විෙශේෂඥ කමිටුෙව් වාර්තාව අධ්යයනය කර, තවදුරටත්
අවශ්ය වන්නා වූ ෙසොයා බැලීම් සිදු කර, අවශ්ය තීන්දු, තීරණ
ගැනීම සඳහා මෙග් සභාපතිත්වෙයන් යුතු කැබිනට් අනුකාරක
සභාවක් ද පත් කර තිෙබනවා.
ෙමම කමිටුව සහ අනුකාරක සභාව මඟින් වරාය නගර
ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ඉතා ගැඹුරින් හා සැලකිල්ෙලන් කරුණු
ගෙව්ෂණය කරනවා. සෑම අංශයක් ගැනම සූක්ෂ්මව ෙසොයා
බලනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමම ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ඉදිරිපත් වී ඇති
ජනතා පැමිණිලි සම්බන්ධව ද ෙසොයා බලනවා. පරිසර සංවිධාන
ගණනාවක් ෙමම ව්යාපෘතිය සම්බන්ධෙයන් අදහස් දක්වා
තිෙබනවා. අප ඒ සියල්ල පරීක්ෂා කරනවා.
කැබිනට් පකාශක ෙදොස්තර රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා
පැවසුවා ෙසේ, අප ෙම් ව්යාපෘතිය නතර කරන්න තවම තීරණයක්
ෙගන නැහැ. අප ෙම් ගිවිසුම සම්බන්ධෙයන් සියලු කරුණු ෙසොයා
බලනවා. ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරද්දී නීතියට පටහැනි දෑ සිදු වී
ඇත්නම්, වංචා, දූෂණ සිදු වී ඇත්නම්, රටට හානිකර ෙකොන්ෙද්සි
ඇතුළත් වී ඇත්නම් අප ඊට අවශ්ය නිසි පියවර ගන්නවා.
අප විෙශේෂඥ කමිටු වාර්තාව සහ ඒ පරීක්ෂණෙය්දී ෙහළිදරවු
කර ගන්නා කරුණු අනුව අවසන් තීරණය ගන්නවා. ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ වාර්තා වුවමනායි එහි අනාගතය කුමක්ද
කියලා අවසන් තීරණයක් ගන්න. ඒ පිළිබඳව අපි ෙම් සභාව
දැනුවත් කරනවා.
අපි ෙම් ගරු සභාවට වහලා ඒ කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. අපි
ගන්නා පියවර කුමක්ද යන්න පිළිබඳව ඒ වාර්තා සියල්ල පිළිබඳව
දැනුවත් කරනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පශ්නය ෙම් තරම් බරපතළ වුෙණ් සත්ය
කරුණු පාර්ලිෙම්න්තුවට වසන් කළ නිසායි. ෙමවැනි ව්යාපෘති
සඳහා විනිවාදභාවයකින් යුක්තව පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කර
තිබුණා නම් මා මුලින් කිව්ව හැටියට අද ෙම් පශ්නය පැන
නඟින්ෙන් නැහැ.
මමත්, ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව චීන රජෙය්
නිෙයෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කළා; චීන ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂ
නිෙයෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡා කළා. අප පැවසුෙව් ෙදරෙට්
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙහෝ ෙව්වා, නිලධාරින් ෙහෝ ෙව්වා, රාජ්ය
ආයතන ෙහෝ ෙව්වා, සමාගම් ෙහෝ ෙව්වා දූෂණයකට, වංචාවකට
සම්බන්ධ වී ඇත්නම් ඔවුන්ට කිසිදු සමාවක් ෙනොෙදන බවයි.

942

ෙහොර මැරකම් හා දූෂණ වංචාවලින් ශී ලංකා - චීන මිතත්වයට
බාධා පැමිණවීමට අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. අපට වුවමනා වන්ෙන්
චීනය හා ලංකාව අතර තිෙබන කාලයක් තිස්ෙසේ පැවත එන
මිතත්වය මීටත් වඩා ළඟින් පවත්වා ෙගන යන්නයි. එය කාලයක්
තිස්ෙසේ පවත්වා ෙගන එන සම්බන්ධකමක්. චීනෙය් ෙහෝ ෙව්වා,
ශී ලංකාෙව් ෙහෝ ෙව්වා දූෂකයන් ආරක්ෂා කරන්න අප ඉදිරිපත්
වන්ෙන් නැහැ. ශී ලංකාව පමණක් ෙනොව චීනයත් දූෂකයන් හා
දූෂණ සම්බන්ධව ඉතා දැඩි ස්ථාවරයක සිටිනවා.
ඒ බව අවධාරණය කරමින්, චීන ජනාධිපති ෂී ජින් පින් මහතා
දැක්වූ අදහසකින් මාෙග් ෙම් කරුණු දැක්වීම අවසන් කරන්නම්.
"ජනතා විශ්වාසය සහ සහෙයෝගය දිනා ගත හැක්ෙක්
සාධාරණ ෙලස බලය භාවිත ෙකෙරන, පිරිසිදු සහ අවංක යහ
පාලනයකින් පමණයි. බලය භාවිත කිරීම නිරන්තර පරීක්ෂාවට
සහ නිරීක්ෂණයට ලක් කිරීම වැඩිදියුණු ෙකොට, බලය සීමා
කරලීෙම් කමෙව්දය සහතික කළ යුතුයි. දූෂණය නිවාරණය සඳහා
දඬුවම් පැමිණ වීෙම් යන්තණයක්, දූෂණය වැළැක්වීම සඳහා
අනතුරු හැඟවීෙම් යන්තණයක් සහ දූෂණය මැඬලීම සඳහා ඇප
කැප වීෙම් යන්තණයක් ස්ථාපිත කළ යුතුයි."
ඒ අනුව බලන ෙකොට චීනයත්, අපිත් එක පතිපත්තියකයි
සිටින්ෙන් කියලා මට පකාශ කරන්න පුළුවන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)
අද දින න්යාය පතෙය් විෂයය අංක 1, ධීවර සහ ජලජ සම්පත්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙදවනවර කියවීම.
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
20ක කාලයක් තිෙබනවා.

ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள்
(தி த்தம்) சட்ட லம்
FISHERIES AND AQUATIC RESOURCES
(AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 1.56]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

- உள்நாட்ட

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර
කියවිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ
සම්පත් පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් වගන්තිවල සඳහන් කරුණු මම සභාවට
ඉදිරිපත් කිරීමට කැමැතියි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 2 වන
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

"2. (ෙමහි මින්මතු "පධාන පඥප්තිය" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන) 1996
අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 49 වන වගන්තිය එම
වගන්තිෙය් (2අ) උපවගන්තිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
උපවගන්තිය ආෙද්ශ කිරීම මගින් ෙමයින් සංෙශෝධනය කරනු
ලැෙබ්:"(2අ) ෙම් පනෙත් 14අ සහ 14ඊ වගන්තිවල සඳහන් විධිවිධාන
උල්ලංඝනය කරන ෙහෝ එම විධිවිධානවලට අනුකූලවීම
පැහැර හරින යම් තැනැත්තකු වරදක් සිදුකරනු ලබන
අතර, මෙහේස්තාත්වරයකු ඉදිරිපිටදී පවත්වනු ලබන ලඝු
නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබීෙම් දී එම
තැනැත්තා වසර ෙදකකට ෙනොවැඩි කාලසීමාවක් සඳහා
වන බන්ධනාගාර ගත කිරීමකට ෙහෝ පහත
උපෙල්ඛනෙය් I වන තීරෙය් නිශ්චිතව දක්වා ඇති ධීවර
ෙබෝට්ටුෙව් දිග සැලකිල්ලට ගනිමින් නිශ්චය කරනු
ලැබිය යුතු එහි II තීරෙය් අනුරූප සටහෙන් නිශ්චිතව
දක්වා ඇති දඩ මුදලට අඩු ෙනොවන දඩ මුදලක් ෙගවීම
සඳහා යටත් විය යුතු ය:-"

ෙම් වගන්තිය අපි නැවත වරක් Committee Stage එෙක්දී
සංෙශෝධනය කරනු ලබනවා. 3 වන වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවනවා:
"3. පධාන පඥප්තිෙය් 52 වන වගන්තියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන
අලුත් වගන්තිය ඇතුළත් කරනු ලබන අතර, එය පධාන පඥප්තිෙය්
52අ වගන්තිය ෙලස බලපැවැත්විය යුතු ය.
52අ.

1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය පනෙත්
11 වන වගන්තිෙය් සහ 14 වන වගන්තිෙය් පටහැනිව
කුමක් සඳහන් වුව ද එය ෙනොසලකා ෙම් පනෙත්
නිශ්චිතව සඳහන් වැරදි විභාග කිරීම සඳහා සහ ෙම්
පනෙත් එම වැරදි සඳහා විධිවිධාන සලස්වා ඇති දඩ
මුදල් පැනවීම සඳහා මෙහේස්තාත් අධිකරණයට අධිකරණ
බලය තිබිය යුතු ය". "

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන තමයි අපි ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්. අපට ෙමම පනත සංෙශෝධනය කිරීමට සිද්ධ වුෙණ්
ඇයි කියන කාරණය මම පැහැදිලි කරන්නම්.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු ඇමතිතුමා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ෙවනවා,
"1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත් පනෙත් 49 වන
වගන්තිය එම වගන්තිෙය් (2අ) උපවගන්තිය" කියලා. (2අ)
උපවගන්තියක් පනෙත් ෙකොයි අවස්ථාෙව්දීද ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණය පැහැදිලි කරනවා නම් ෙහොඳයි.
එතැන අපැහැදිලිතාවක් තිෙබනවා. ෙමොකද, පනෙත් එෙහම
එකක් නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙහොඳයි. අපි ඒ ගැන බලලා, වරදක් තිෙබනවා නම් නිවැරදි
කරන්නම්.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් සංෙශෝධනය සිදු කරන්නට ෙහේතු
වුණ කරුණු මම පැහැදිලි කරන්නම්. ෙම් රටට ලැබුණු අතිවිශාල
විෙද්ශීය මුදල් අෙප් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදුණු ෙබොෙහෝ අයෙග්
අරපරිස්සම නැති නිසා අපට නැතිව ගියා. ෙම් නිසා යුෙරෝපා
සංගමය කිහිප විටක්ම ලංකා රජෙයන් ඉල්ලුවා ඒ තත්ත්වය
නිවැරදි කරන්න කියලා. අවුරුදු 4ක් තිස්ෙසේ ඉල්ලා සිටියා. ෙම්
කරුණ විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගත යුතු කරුණක්.
අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ ෙම් නිවැරදි කිරීම කරන්න පසු ගිය රජයට
පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපට සිද්ධ වුෙණ් ෙමොකක්ද? අෙප්
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ධීවරයන් අල්ලන මාළු මිල දී ෙනො ගන්නට යුෙරෝපා සංගමෙයන්
තීරණයක් ගත්තා. ෙමයින් බරපතළ විනාශයක් ඇති වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ධීවරයන් ඔවුන්ෙග් මහන්සිෙයන් හම්බ කරන ඒ
මාළු ටික ෙහොඳ මිලකට විකුණා ගන්න තිබුණු අවස්ථාව පසු ගිය
රජෙය් අකියකාරි තත්ත්වය නිසා මඟ හැරී ගියා. යුෙරෝපා සංගමය
සමඟ අප බැඳී තිෙබන ගිවිසුම් අනුව ෙම් ධීවර කර්මාන්තය
ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ්ය වන සංෙශෝධන සහ කියා
පටිපාටින් ෙම් රෙට් කියාත්මක කරන්න තමයි අපි ෙම් කියාත්මක
ෙවන්ෙන්. එෙහම ෙනොකරනවා නම්, යුෙරෝපා සංගමෙය් රටවලට
අපි අල්ලන මාළු ෙහෝ ධීවර යාතා නැවතත් යවන්න
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම්
කාරණා තමයි ඉතාම ෙකටිෙයන් මට සඳහන් කරන්න
තිෙබන්ෙන්. ෙම් කටයුතු ගැන කථා කරද්දී ඊට අදාළ වූ පසු
බිමක් තිෙබනවා.
මහ මුහුෙද් (ජාත්යන්තර මුහුෙද්) ධීවර කර්මාන්තෙය්
ෙයදීෙම්දී ශී ලංකාව බැඳී සිටින්නාවූ ජාත්යන්තර සහ කලාපීය
ගිවිසුම් යටෙත් පිළිපැදිය යුතු කළමනාකරණ සහ සංරක්ෂණ
පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. ඒ අනුව මහ මුහුෙද් (ජාත්යන්තර
මුහුෙද්) ධීවර කටයුතු ශී ලාංකීය ධජ, යාතා ඉහත පිළිපැදිය යුතු
කළමනාකරණ සහ සංරක්ෂණ පියවර අනුගමනය ෙනොකිරීෙම්දී
පමාණවත් දඩ මුදල් පැනවීමට අවශ්ය පියවර ගත යුතු ෙවනවා.
එම නිසා මහ මුහුෙද් (ජාත්යන්තර මුහුෙද්) සහ ෙවනත් රටක
අධිකරණ බල සීමාවට අයත් මුහුදු තීරෙය් නීති විෙරෝධී, වාර්තා
ෙනොවන, අවිධිමත්ව මසුන් ඇල්ලීෙම් ෙයෙදන ධීවර ෙබෝට්ටුවල
දිග සැලකිල්ලට ෙගන දඩ මුදල් වැඩි කිරීම ෙයෝජිත සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කිරීෙම් මූලික අදහස ෙව්.
ෙබෝට්ටුවල දිග පමාණය අනුව ධාරිතාව ෙවනස් වන බැවින්,
දිග සැලකිල්ලට ෙගන දඩ මුදල් වැඩි කිරීම තුළින් මහ මුහුෙද්
(ජාත්යන්තර මුහුෙද්) සහ ෙවනත් රටක අධිකරණ බල සීමාවට
අයත් මුහුදු තීරෙය් නීති විෙරෝධී, වාර්තා ෙනොවන අවිධිමත්ව මසුන්
ඇල්ලීම වැළැක්වීම වඩා අර්ථවත් කිරීමට ෙම් ෙයෝජිත සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනු ලැෙබ්. ෙම් එක කාරණයක්. යුෙරෝපා සංගමය ශී
ලංකා රජෙයන් කරපු ඉල්ලීම්වලට අදාළ එක කාරණයක් තමයි
අප අද සම්පූර්ණ කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම, මුහුෙද් මාළු අල්ලන
ෙකොට, වැරැදි පිළිෙවළට මාළු අල්ලන, ඒවා වැරැදි පිළිෙවළට
තබාගන්නා අය පිළිබඳව, ඒ අල්ලපු මාළු පිළිබඳව වාර්තා තබා
ගැනීම වැනි තවත් රාජකාරි රාශියක් අපට කරන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට සිද්ධ වුණා, විශාල මුදලක් වියදම් කරලා
ඒ ෙබෝට්ටුවලට VMS එකක් සවි කර ෙදන්න. ලංකාෙව් දැනට
ධීවර ෙබෝට්ටු 1,600ක් විතර තිෙබනවා. ඒ 1,600ටම ෙමය
බලපානවා. විෙශේෂෙයන් යන්ත සවි කරන එක, එය monitor
කරන එක, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන නිලධාරින් ඒ නැව්වල යවන
එක, ෙබෝට්ටුවල යවන එක ආදි හැම ෙදයක්ම වාර්තාගත කරන්න
පුළුවන් නීතිමය තත්ත්වයක් ඇති කරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙමය ෙපොඩි වැඩක් එෙහම
ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා අපට සෑෙහන කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගත
ෙවනවා. VMS එකක් සෑදීම පිළිබඳව අත්සන් කර තිෙබන ගිවිසුම්
නැවත සංෙශෝධනය කරන්න සිද්ධ වුණා. එෙසේ සංෙශෝධනය
කරලා මාස පහක් ඇතුළත ඒ යන්ත සවි කරන්න අවශ්ය කටයුතු
කර තිෙබනවා. එවිට අෙප් ධීවර ජනතාවට බයක් නැතිව මහ
මුහුෙද් රැකියාව කරන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
යුෙරෝපීය ෙවළඳ ෙපොළට අෙප් මසුන් අෙළවි කරන්න අපට
අවස්ථාව ලැෙබනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපට තවත් කරුණක් මතක් කරන්න සිද්ධ
ෙවනවා. අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යම්කිසි වැඩසටහනක් කියාත්මක
කරන ආකාරයට සංෙශෝධනය කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව විෙශේෂ
කමිටුවක් පත් කරලා, road map එකක් හදලා අපි ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. එය ඉක්මනින් කියාත්මක
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කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළකට යන්න අපට සිදු ෙවනවා.
එෙහම ෙනොගිෙයොත් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන පතිඵලය ෙමයින්
ලබා ගන්න හැකි වන්ෙන් නැහැ. අපි අෙප් ධීවරයන්ට ආදෙරයි.
ධීවර කර්මාන්තය මඟින් අෙප් රටට මුදල් ලැෙබනවාට අපි
කැමැතියි. ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කරගන්න තමයි අප
කටයුතු කරන්ෙන්. අෙප් රජය දැනටමත් විශාල මුදලක් ෙම් සඳහා
වියදම් කර තිෙබනවා. ෙම් එක යන්තයක් සවි කරන්න රුපියල්
ලක්ෂ 4ක් විතර යනවා. අපි ඒ ෙබෝට්ටු ඔක්ෙකෝටම -1,600
ගණනටම- යන්ත සපයා ෙදනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ධීවරයන්ෙගන් මුදල් ගන්ෙන් නැතිව රජෙය් මුදල් ෙගවා VMS
එකක් සවි කරන්නයි. ඒ සඳහා ධීවරයන්ෙගන් මුදල් ඉල්ලන්ෙන්
නැහැ.

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කරන
ෙකොට අපට තවත් පැහැදිලි කර ගැනීමක් කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ
අනුව ෙම් සංෙශෝධනෙය් තිෙබන එක ෙකොටසක් අපට නැවත
වරක් සංෙශෝධනය කරන්න වනවා. කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී ඒ
සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් එක්කම ධීවරයන්ට තවත් සහන
ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ධීවර කර්මාන්තය දියුණු
කරන්න අපි පුළුවන් තරම් සහන ෙදනවා. එෙලස ධීවර
කර්මාන්තය දියුණු කරන්න අවශ්ය වන සහතිකය අෙප් දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අපි ඇතුළු කරලා
තිෙබනවා. ඒවා තමයි ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කරන්නටත්, ධීවර
කාර්මිකයා දියුණු කරන්නටත් ගත යුතු පියවර.

ධීවර අංශ කිහිපයක් තිෙබනවා. මුහුදු ධීවර අංශය වාෙග්ම වැව්
වාෙග් ජලාශවල කරන inland fisheries අංශයකුත් තිෙබනවා.
මම ධීවර අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් ගරු
කථානායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් ආසනයට මම ගියා මට
මතකයි. ඒ අවස්ථාෙව් තමුන්නාන්ෙසේත් මාත් එක්ක ඇවිත් ඒ
වැඩ පිළිෙවළට සහෙයෝගය දුන්නා. අද අපි එය මතක් කිරීම ඉතාම
වැදගත්ය කියා මා හිතනවා. ඒක තමයි රජයක සහ විරුද්ධ
පක්ෂයක තිෙබන විෙශේෂ ලක්ෂණය. අපි ඒ විධියට වැඩ කරන්න
කැමැතියි.

ගරු කථානායකතුමනි, අපි පළමුෙවන්ම කරන්ෙන් එන්ජින්,
දැල් සහ අනිකුත් ධීවර ආම්පන්නවලට පනවා තිෙබන අධික බදු
ඔක්ෙකෝම ඉවත් කිරීමයි. ඒක අෙප් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට
ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ කාර්යයත් ෙම් දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ තුළ දී සිදු කරනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ධීවර ජනතාව
අතිෙශේෂඨ
් ජනතාවක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා. සාමාන්යෙයන්
ඔවුන් රජෙයන් ෙමොකුත් ඉල්ලන්ෙන් නැහැ; සහනාධාරයක්
දුන්ෙනොත් ගන්නවා. ෙගොවි ජනතාවට වාෙග් ධීවරයන්ට විශාල
වශෙයන් සහනාධාර දීලා නැහැ. ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා
ඒක දන්නවා. නමුත්, එදා ඉන්ධන මිල වැඩි වුණු ෙවලාෙව් ෙම්
කර්මාන්තය කරන්න බැහැ කියලා ධීවර ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය
කරන ෙකොට පසු ගිය රජය ඒකට උත්තර දුන්ෙන් තුවක්කුෙවන්.
එහිදී එක ධීවරෙයක් ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ඒ ෙවලාෙව් තමයි
පසු ගිය රජෙයන් කිව්ෙව් ෙම් සහනාධාරය ෙදනවා කියලා. ඒ
අනුව ෙම් සහනාධාරය ටික දිනක් දීලා බැලුවාම රජයට ෙත්රුණා,
ෙම් සහනාධාරය ෙදන්න සල්ලි නැහැ කියලා. ඒ අනුව එම
සහනාධාරය ලබා දීම නතර කළා. නතර කරන ෙකොට නැවතත්
ධීවර ජනතාව උද්ෙඝෝෂණය කරනවා කිව්වාම රජෙයන් කිව්වා, ඒ
ෙවනුවට ෙවනත් විකල්පයක් ෙදනවා කියලා. ඒ ෙවනත් විකල්පය
තමයි එන්ජින් සහ දැල් ලබා ෙදනවා කියපු එක. ඒෙකනුත්
ෙකොටසක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒකත් අපි කියන්න ඕනෑ. නමුත්,
එන්ජින්වලටත් වඩා එදා ඒ ජනතාව ඉල්ලුෙව්, ෙග්න මිලටම
ෙතල් ලබා ෙදන්න කියලායි. "අපි සහන ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. අපි
හිඟන්ෙනෝ ෙනොෙවයි. ෙතල් ටික ෙග්න මිලටම අපට ෙදන්න."
කියලායි ඔවුන් ඉල්ලුෙව්. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අපි
ඒක කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. දැන් ධීවර ජනතාවටත්, ඒ
වාෙග්ම භූමිෙතල්, ෙපටල් උපෙයෝගි කර ෙගන තම ජීවිකාව
කරන ෙබොෙහෝ ෙදනකුට ෙම් සහනය ලැබිලා ඒ අනුසාරෙයන්ම
ෙම් රෙට් ආර්ථිකෙය් ෙලොකු ෙවනසක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
නිසා අපට තව ඉදිරියට කරන්න තිෙබන්ෙන් ධීවර ජනතාවට
අවශ්ය වන අනිකුත් සහනාධාර ටික ලබා දීම සහ ආරක්ෂාව ලබා
දීමයි. ෙම් සඳහා අවශ්ය වන වරායවල්, නැංගුරම් ෙපොළවල්
රාශියක් හදන්න අපි දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. පසු ගිය
ආණ්ඩුවත් ඒවා සැලසුම් කරලා තිබුණාය කියලා කිව්වා. ඒක
ෙහොඳයි. ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. නමුත්, පසු ගිය රජයට ඒක කරන්න
බැරිව ගියා. දැන් අපි ඒ වැඩ ටික ඉතාම ඉක්මනින් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. මට සුළු
ෙවලාවකුයි ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඒ සුළු ෙවලාෙවන් උපරිම වශෙයන්
පෙයෝජන අර ෙගන ෙම් රෙට් ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම
සඳහා ගත යුතු පියවර ගැන සඳහන් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

මා දීර්ඝ වශෙයන් කරුණු කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී
අපට ෙපෙනන්ෙන්, ෙම් වැඩ ෙකොටස අපි හරියට කෙළොත් අෙනක්
කර්මාන්තවලට ලැෙබන GSP Plus සහනත් අපට ලැෙබනවාය
කියන එකයි. රැකියා ලක්ෂ දහයක් ඇති කරන්නට පුළුවන්
කර්මාන්ත ෙම් රටට ෙගෙනන්නයි එයින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්. එයින් වාසිය ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාවටයි. ෙම්
දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට නිකම් ෙබොරුවට කිසිවක් ඇතුළත් කර
නැහැ. ඇතුළත් කර ඇති හැම ෙයෝජනාවක්ම කියාත්මක ෙවනවා.
දැන් මම කිව්ෙව්, විෙශේෂෙයන් ධීවරයන් සඳහා වාසි ලැබුණු
කාරණා ෙදකක්.
එකක් තමයි ඉන්ධන සහනාධාරය. ධීවර ජනතාව කිව්ෙව්,
"අපට සහනාධාරයක් එපා, ඉන්ධන නියම මිලට ෙදන්න" කියායි.
ඉන්ධන නියම මිලට දීෙම් කාරණාව මත අද ධීවර ජනතාව
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා. ඒ එක්කම අෙනක් කාරණය
ධීවර ආම්පන්නවල මිල අඩු කිරීම, ඒවාට ඇති බදු මුදල, දඩ මුදල
අඩු කිරීම කියන කාරණයයි. ඒකත් අප තව ටික දවසකින් ඉෂ්ට
කරනවා. එම නිසා ෙම් කාරණය මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ ගැන අෙප් අෙනකුත්
මන්තීතුමන්ලා කථා කරාවි. ෙම්ක තමයි පධාන අරමුණ ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙම් කටයුත්ත අවුරුදු හතරක් පමාද
කළා. අවුරුදු හතරක් පමාද කළ නිසා තමයි අපට ලැෙබන්නට
තිබුණු විෙද්ශ විනිමය විශාල පමාණයක් නැතිව ගිෙය්. දැන් අපි
සියලු ෙදනා එකතු ෙවලා ෙම් කටයුත්ත සාර්ථක කර ගන්නට
යනවා. ඒ සඳහා සියලු ෙදනාෙග් සහෙයෝගය ලැෙබ්ය කියා මම
විශ්වාස කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්තුතියි. මීළඟට ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු
ඔබතුමාට විනාඩි 8ක කාලයක් තිෙබනවා.

මන්තීතුමා.
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ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு மில்ேராய் பர்னாந் )
(The Hon. Milroy Fernando)

ස්තුතියි, ගරු කථානායකතුමනි. ධීවර ජනතාවෙග් දුක දන්නා
හඳුනන, හිටපු ධීවර අමාත්යවරයකු වන ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මැතිතුමා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම
දකුණු පළාෙත් ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මැතිතුමා ධීවර රාජ්ය
අමාත්යවරයා හැටියටත් පත් කිරීම ගැන ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන්
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් රජයටත්, ඒ වාෙග්ම
ගරු අගමැතිතුමාටත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන්
ස්තුතිවන්ත වනවා.
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා අවුරුදු 6ක් විතර
ඉතාම සාර්ථකව එම අමාත්යාංශය භාරව කටයුතු කළා. ඉන් පසුව
1994 දී හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ධීවර
ඇමතිවරයා හැටියටත්, මම නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියටත් වැඩ
භාර ගත්ෙත් ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කර ෙගන
ගිය වැඩ ෙකොටස ඉදිරියට ෙගන යන්නයි. ඒ අවස්ථාෙව් එතුමා
ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා.
විෙශේෂෙයන්ම ධීවර සමුපකාරය දියුණු කරන්න ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. නව රජෙය් දින
සියෙය් වැඩසටහන තුළ එතුමා ධීවර ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු
කිරීම සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පෙද්ශෙය් ධීවර ජනතාවෙග්
සුබ පැතුම් ෙම් අවස්ථාෙව් පුද කරන්න කැමැතියි.
ගරු කථානායකතුමනි, හිටපු අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමාත් දැන් ඉන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය්. අවුරුදු හතරක් යන ෙතක්
යුෙරෝපා හවුෙල් සම්බාධක පිළිබඳ පශ්නය ෙනොවිසඳුෙණ් ෙමොකද
කියන එක ෙලොකු ගැටලුවක්. ෙටෝලර් යාතා හිමිෙයෝ ඉන්ෙන්
අෙප් දිස්තික්කෙය්. විෙශේෂෙයන්ම ෙවන්නප්පුව ආසනය - මෙග්
ආසනය- බහුදින යාතා විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබන පෙද්ශයක්.
මාළුවලට මිලක් ෙනොලැබුණ නිසා තමයි ඒ අය ධීවර
අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා විශාල ගැටුමකුත් ඇති වුෙණ්. ඒ නිසා
ෙම්වා අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ තිබුණු පශ්න. යුෙරෝපා හවුල අෙප්
රජෙයන් ඉල්ලුපු ෙද්. ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කර
ෙදන්න, VMS යන්ත සවි කර ෙදන්න, ඒ වාෙග්ම ඒ ෙකොඩිය දමා
ෙගන යන නැව් නතර කරන්න කියන ෙම් සියලු ඉල්ලීම් ඉල්ලා
තිබුෙණ් අෙප් ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
අනුමත කරන්න ඕනෑ කියලායි. නමුත් අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ ඒ
එකක්වත් ෙනොකිරීෙමන් අපට ෙලොකු පශ්නයකට මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙටෝලර් හිමිෙයෝ ධීවර අමාත්යාංශයට
ඇවිල්ලා කළ උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ධීවර ජනතාවට පහර කෑමටත්
සිද්ධ වුෙණ් ෙම්වා පමාද වීම නිසායි. දැන් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී
පකාශ කරන්න පුළුවන්, අවුරුදු හතරක් තිස්ෙසේ ෙම්ක පමාද වුෙණ්
ඇයි කියන එක. ඒක අෙප් රටට සිදු වුණු ෙලොකු පාඩුවක්. අෙප්
ධීවර ජනතාවට වුණු ෙලොකු පාඩුවක්. අෙප් රටට ලැෙබන්න
තිබුණු විෙද්ශ විනිමය පමාණයක් ෙනොලැබුණු එක රටට ෙලොකු
පාඩුවක්. ඒ නිසා ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු ෙනොවිය යුතුයි. අෙප් රෙට්
ධීවර ජනතාව ඉතාම මහන්සිෙයන්, ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි
ෙම් කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්ෙන්. මුලින්ම ෙබොෙහොම සුළුෙවන්
තමයි ආරම්භ කරන්ෙන්.
ෙපොඩි ෙබෝට්ටුවකින් ගිහිල්ලා, ෙතප්පෙමන් ගිහිල්ලා, ඊට
පස්ෙසේ ෙටෝලර්වලට මාරු ෙවලා තමයි ඉදිරියට එන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා
ධීවර ඇමතිතුමා ෙවලා සිටි කාලෙය් සත පහක්වත් අය කරන්ෙන්
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නැතිව සහනාධාර හැටියට ෙටෝලර් යාතාවට රුපියල් ලක්ෂ 10ක
මුදලක් එදා ලබා දුන්නා. ෙමොකද, ධීවර කර්මාන්තය ෙම් රෙට්
දියුණු කරන්න අවශ්ය නිසා. දැල්වලින් මාළු අල්ලන්ෙන් නැතිව,
ෙයොත්වලින් මාළු අල්ලන කමය හඳුන්වා දුන්ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා එදා ධීවර ඇමතිතුමාව සිටි කාලෙය්. ඒ කාල
සීමාෙව්දී එතුමා ෙම් කටයුතු කෙළේ අෙප් රෙට් ධීවර ජනතාවට
ස්වශක්තිෙයන් නැඟී සිටින්න පුළුවන් වාතාවරණයක් හදන්න.
නමුත් අපි කනගාටු ෙවන්ෙන්, ඇයි අපට අෙප් කාලෙය්දී ෙම්
ෙද්වල් කර ගන්න බැරිව ගිෙය් කියන එක ගැනයි. ඒක විශාල
පශ්නයක්. එම නිසා ෙම් කටයුතු කිරීම පිළිබඳව මම
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී රජයට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
භූමිෙතල් මිල සහ ඩීසල් මිල ගැන කථා කරනවා නම්, එදා
ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ගැනීමට උද්ෙඝෝෂණයක් කළ
අවස්ථාෙව් අෙප් පුත්තලම් දිස්තික්කෙය් හලාවත ධීවරෙයකුෙග්
ජීවිතය හානි වුණා. ඒ අවස්ථාෙව්ත් අෙප් කෙතෝලික පල්ලිෙය්
කාදිනල්තුමා, බිෙෂොප්තුමන්ලා අපි සියලු ෙදනාම එදා ඉල්ලා
සිටිෙය් ධීවර ජනතාවට අවශ්ය ෙතල් සහනාධාර ලබා ෙදන්න
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම අද භූමිෙතල් මිල, ඩීසල් මිල අඩුවීම නිසා
මාළු මිෙලහි යම්කිසි අඩුවීමක් අද දකින්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ඒ
අයෙග් මුහුෙණ් ෙපොඩි සතුටක් තිෙබනවා, අපට දැන් ෙලොකු
වියදමක් යන්ෙන් නැතිව ෙනළා ගත් මාළු අස්වැන්න ෙගොඩබිමට
ෙගෙනන්න පුළුවන් කියන එක ගැන. එම නිසා මා දැල්
කර්මාන්තය ආරක්ෂා කර ගන්නත්- මම හිතන හැටියට ගරු
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාට ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ
දැනුමක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද ටැක්ටර්වලින් මා දැල්
අදිනවා. ෙමොකද, අද ෙසනඟ අඩුයි ඒ රස්සාව කරන්න. ෙලොකු
මහන්සියක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එක ෙසේවකෙයකුට හය
මාසයක් රස්සාව කරන්න ලක්ෂ එකහමාරක් විතර මුදලක් ෙදන්න
ඕනෑ. අඩුම තරමින් පනහක හැටක පමණ පිරිසක් ඕනෑ මා දැලක්
නඩත්තු කරන්න. එම නිසා ෙලෙහසි කමයකට අද ටැක්ටර්වලින්
මා දැල් අදිනවා. නමුත් එයින් යම්කිසි හානියක් සිදු වන නිසා
winch system එක ධීවරයින්ට හඳුන්වා ෙදන්න කියලා මම
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
වාරකන් සහ වලාල කියා කාල ෙදකක් මුහුෙද් තිෙබනවා.
හලාවත ධීවරයන්ට අද නැෙඟනහිරට යන්න අවස්ථාව ලැබී
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට ඔබතුමා අද එම ලිපිය අත්සන් කළා
කියලා මට ආරංචියක් ලැබුණා. හලාවත අෙප් ධීවරෙයෝ, විශාල
වශෙයන් කරුකපෙන් ධීවර ජනතාව නැෙඟනහිර තිකුණාමලය
දිස්තික්කෙය් මාළු ඇල්ලීම සඳහා යනවා. ඒ අයට පහසුකම්
සපයන්න එම පෙද්ශවල පමණක් ජනතාව කැමැතියි; පමණක්
අය අකැමැතියි. නමුත් ෙමය පරම්පරා ගණනාවක් තිස්ෙසේ දිගටම
පැමිණි කමයක්. එම නිසා එම කමය ඉදිරියට ෙගන යෑමට කටයුතු
කරන්න. ඒ පෙද්ශෙය් සිටින දවිඩ ජනතාවත්, මුස්ලිම් ජනතාවත්,
අෙප් සිංහල ජනතාවත් අතර ෙලොකු සම්බන්ධයක් තිබුණා. පසු
ගිය කාලෙය් යුද්ධය තිබුණත් ඒ කාලෙය්ත් ෙම් ධීවර ජනතාව
අතර ෙබොෙහොම සුහදතාවක් තිබුණා. එම නිසා ඉදිරියටත් එම
ධීවර ජනතාවට ඒ කාල සීමාව තුළ මාළු ටික ඇල්ලීමට හැකි වන
පරිදි- ෙමොකද, හය මාසයක් අෙප් ෙවරෙළේ මාළු අල්ලන්න බැහැ.
හය මාසයකට පසුව අෙනක් ෙවරළට තමයි යන්න ෙවන්ෙන්.- ඒ
කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන්නය කියලා විෙශේෂෙයන්ම මා ඉල්ලා
සිටිනවා. ෙම් ෙයෝජනා කමය යටෙත් VMS යන්ත ටික
ෙනොමිලෙය් ලබා දීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධවත්, ඒ වාෙග්ම
අනුන්ෙග් මුහුදු සීමාවන්ට යන්ෙන් නැතුව තමන්ෙග් මුහුදු සීමාෙව්
මාළු ඇල්ලීම සම්බන්ධව එම ධීවර ජනතාව හරියාකාරව දැනුවත්
කිරීෙම් කටයුතු කරන්නය කියන එකත් ඉල්ලා සිටිමින් ෙමවැනි
කටයුතුවලින් ෙම් රටටත්, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර ජනතාවටත්
ෙලොකු ෙසේවයක් ෙවනවාය කියන එකත් පකාශ කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති. ඉන් පසුව ගරු සජිත්
ෙපේමදාස මහතා.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
[மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. MURUGESU
CHANDRAKUMAR ] took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Sajith Premadasa, please. You have 20
minutes.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

No, I have 30 minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Have you been given the Hon. Hunais Farook's time
also?
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)
(The Hon. Sajith Premadasa)

Yes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay, then you may start.
[අ.භා. 2.20]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දවෙසේ අප රටටත්,
රෙට් ආර්ථිකයටත් වැදගත් වූ ක්ෙෂේතයක් වන ධීවර ක්ෙෂේතය
සාකච්ඡාවට භාජන කරන ෙමොෙහොෙත් ඒ සම්බන්ධව වචන
කිහිපයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් රෙට් ධීවර පජාවට යුෙරෝපා හවුල මත්ස්ය
නිෂ්පාදන සම්බාධක පැනවීම නිසා අප රෙට් ධීවර පජාව අතිශය
අසහනයකට ලක් ෙවලා තිෙබන ෙමොෙහොතක මම මතක්
කරන්නට කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම අපට පරස්පර මත දරන ෙම්
ගරු සභාෙව්ම මන්තීතුමන්ලාෙග් විෙරෝධය තුළ ෙම් ෙරගුලාසි සහ
අණපනත් ෙගන එන්නට තිබුණු පසු ගිය දවෙසේ ඒක ෙගන
එන්නට බැරි වුණාය කියන එක.

950

ඒ නිසාම අෙප් රෙට් ධීවර පජාවෙග් අසහනය තවදුරටත්
පවර්ධනය වුණාය කියන කාරණය කනගාටුෙවන් වුවද සඳහන්
කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2000 2013 අතර කාලය දිහා බලන ෙකොට අෙප් රෙට් මත්ස්ය
නිෂ්පාදනය අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය්
පතිශතයක් හැටියට ගත්තාම 2000 දී 2.7 සිට 2013 වන ෙකොට
1.3 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 2000 දී 2.7ක පතිශතයක තිබූ
අෙප් රෙට් මත්ස්ය නිෂ්පාදනය, 2013 වන ෙකොට 1.3 දක්වා අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ශී ලංකාෙව් ආර්ථික අනන්ය
කලාපයට - Exclusive Economic Zone එක- වර්ග කිෙලෝමීටර්
517,000ක් තිෙබනවා. ඒක අයිස්ලන්තයටත්, ජපානයටත්,
මැෙල්සියාවටත් වඩා විශාලයි. එෙහම තත්ත්වයක් තිබියදී ඇයි,
2000 - 2013 කාලය තුළ අෙප් රෙට් මත්ස්ය නිෂ්පාදනෙය්
පතිශතය 2.7 සිට 1.3 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? අපි ඒ ගැන
ෙසොයා බලන්නට ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මත්ස්ය සම්පත ෙනළා
ගැනීෙම් නිසි කමෙව්දයක් අෙප් රෙට් නැහැ. නවීන ආම්පන්න
නැහැ. නවීන තාක්ෂණය නැහැ. වසරින් වසර අෙප් රෙට් ධීවරයාට
ලබා දිය යුතුව තිබුණු සහන ටික කප්පාදු කළා. ඒ අයෙග් අයිතීන්
කප්පාදු කළා. ඒ අයට ලබා දිය යුතුව තිබුණු පහසුකම් සපයන්නට
පසු ගිය රජය අෙපොෙහොසත් වුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි.
ධීවරයාෙග් සමාජ සුභසාධනය කමකමෙයන් කප්පාදුවට ලක් වුණු
ඒ කාල වකවානුෙව් අෙප් රෙට් මුහුදු කලාපයට පිට රට බහුදින
යාතා විශාල පමාණයක් ඇතුළු ෙවලා, අනවසරෙයන් මසුන්
ඇල්ලීෙම් කියාවලිෙය් නිරත වන ෙකොට රට පාලනය කරපු ෙද්ශ
ෙපේමී, ජාත්යාලෙයන් පිරුණු ආණ්ඩුව නිහඬව බලා සිටියා. අන්න
ඒකයි මත්ස්ය නිෂ්පාදනය අඩු වන්නට පධානතම ෙහේතුව වුෙණ්.
එපමණක් ෙනොෙවයි. මුළු රාජ්ය වියදෙම් පතිශතයක් හැටියට
ගත්තාම ධීවර අමාත්යාංශෙය් වියදම පසු ගිය කාලෙය්
කමකමෙයන් කැපුවා. 2010 දී දශම හයයි ෙදකක් වූ වියදම 2015
වර්ෂය වන විට දශම තුනයි ෙදකක් දක්වා පසු ගිය රජය කප්පාදු
කළා. ෙම් කප්පාදුව කරනෙකොට 26 ලක්ෂයක් වූ අෙප් රෙට් ධීවර
කර්මාන්තෙයන් යැපුණු ජනතාව සහමුලින්ම අනාථ වුණා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අෙප් රට මුහුණ පා
තිෙබන තත්ත්වය ෙමොකක්ද? යුෙරෝපා හවුල 2015 ජනවාරි 15
වැනි දා සිට අෙප් රෙට් මත්ස්ය අපනයනය යුෙරෝපා හවුල
සහමුලින් තහනම් කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් කිසිම මත්ස්ය
නිෂ්පාදනයක් යුෙරෝපා රටවලට අපනයනය කරන්නට බැහැ.
ෙද්ශෙපේමීත්වෙයන් ෙවළුණු පසු ගිය රජය අෙප් රෙට් ධීවර
පජාවට පසු ගිය කාලෙය් දී ලබා දුන් ෙලොකුම දායාදය ෙම්කද
කියලා මා අහන්න කැමැතියි. අෙප් රෙට් මත්ස්ය සම්පත යුෙරෝපා
රටවලට අපනයනය කිරීම කප්පාදු කරවා ගත්තු එක ද පසු ගිය
රජය ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් කියාත්මක කළ ෙලොකුම කියාවලිය
කියලා මා අහනවා. 2014 වසර ගත්ෙතොත් ඇත්ත වශෙයන්ම ධීවර
කර්මාන්තෙය් සියයට 20ක වර්ධනයක් තිබුණා. යුෙරෝපා හවුලත්
සමඟ කරන ලද ඒ ගනුෙදනු තුළ අප ලබා ගත් ඉපැයීම් ෙදස
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 125ක් අපි
ලබා ෙගන තිෙබනවාය කියා. නමුත් ෙම් සම්බාධක පැනවීම තුළ
ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ඒ උපයා ගත් ඇමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන
125ක මුදල අද අෙප් රෙට් ධීවර පජාවට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.
අදූරදර්ශී විෙද්ශ පතිපත්ති කියාත්මක කිරීම ෙහේතුෙවන්
එවකට හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාට තමන්ෙග් රාජකාරිය කිරීෙම් දී
ඇති වූ බාධා, කඩෙතොලු නිසා රෙට් ධීවර පජාව ඉමහත්
අසහනයකට ලක් වුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියන 125ක මුදලක් අෙප් රටට අහිමි වනෙකොට,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැති ඇමතිවරුන්වත්, රෙට් පාලකයන්වත්
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ෙනොෙවයි දුක් විඳින්ෙන්. මහ සයුරත් සමඟ ෙපොරබදන, දළ රළ
ජයගන්නවාය කියන ධීවරයා තමයි ෙමම අදූර දර්ශී ජාතික
පතිපත්තිය නිසා මහා ව්යසනයකට, මහා හානියකට අද ලක් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ශී ලංකාව ටූනා අපනයනය කරන, ෙකළවල්ලන් අපනයනය
කරන, කලාපවලින් ෙලොකුම කලාපය යුෙරෝපා හවුලයි. යුෙරෝපා
හවුලට අපනයනය කරන පමාණය සියයට 37යි. ජපානයට සියයට
19යි. ඇෙමරිකාවට සියයට 18යි. යුෙරෝපා හවුල අපට අනතුරු
ඇෙඟව්ෙව් අද ඊෙය් ෙනොෙවයි. 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් දී
යුෙරෝපා හවුෙල් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ශී ලංකාවට අනතුරු
ඇඟවීමක් කළා. ඔහු ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර
කර්මාන්තය පිළිබඳව පමාණවත් රාමුවක් නැහැ; පමාණවත් හා
කාර්යක්ෂම කළමනාකරණ වැඩසටහනක් නැහැ; පැහැදිලි
නිරීක්ෂණ වැඩසටහනක් නැහැ; ජාත්යන්තර ධීවර නීති
උල්ලංඝනය කරනෙකොට තහංචි පමුණු වන්ෙන් නැහැ; ගහන දඩ
පමාණවත් නැහැ; ෙනළා ගත් මසුන් සඳහා සහතික කිරීෙම්
වැඩසටහනක් නිසි ෙලස කියාත්මක වන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා.
අද ඊෙය් ෙනොෙවයි ෙමය කිව්ෙව්. 2012 දී කිව්ෙව්.
2012 දී යුෙරෝපා හවුල ෙමවන් අනතුරු ඇඟවීමක්
කරනෙකොට පසු ගිය රජය ෙමොකක්ද කෙළේ? පසු ගිය රජය කරපු
එකම ෙද් තමයි හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාට තමන්ෙග් රාජකාරිය
කරන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැති එක. එතුමාට බාධා කළා. එතුමාට
පශ්න දැම්මා. එතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් සල්ලි කප්පාදු කළා. අපිත්
විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගන ධීවර ඇමතිතුමාෙගන් ෙබොෙහොම
සතුටින් පශ්න ඇහුවා. ධීවර පජාවට ලබා ෙදනවාය කියපු සහන
ෙකෝ කියලා ඇහුවා. එතුමාත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඇඟ
ෙබ්රාෙගන උත්තර දුන්නා; ජාම ෙබ්රා ෙගන උත්තර දුන්නා.
නමුත් පසු ගිය රජය කරපු එකම ෙද් ෙමොකක්ද? තමන් පත් කරපු
ධීවර ඇමතිතුමාට තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉෂ්ට කරන්නට ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. ඒක තමයි කෙළේ.
යුෙරෝපා හවුෙල් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
තමන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලයත් සමඟ ධීවර අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරිනුත් සම්බන්ධ කරෙගන අපි සහෙයෝගෙයන් ෙම් දුර්වලතා
අවම කර ගනිමුය කියලා ෙයෝජනා කරන ෙකොට පසු ගිය රජය
ෙමොකක්ද කෙළේ? පසු ගිය රජෙය් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා වන රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට තමන්ෙග් රාජකාරිය ඉෂ්ට කරන්නට ඉඩ
ලබා ෙනොදී එතුමාෙග් කකුෙලන් ඇද්දා. මම ෙපන්වන්නම්,
කකුෙලන් ඇදපු අවස්ථාවන්. සාක්ෂි සහිතව ඒ තර්කය ඉදිරිපත්
කරන්නට මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙම් නීති-රීති, ෙරගුලාසි කියාත්මක වීම පිළිබඳව ෙවනසක්
ඇති ෙනොවන ෙකොට, විශාල යාතා ඇවිල්ලා ඉන්දියන් සාගරෙය්
මහා පරිමාණෙය් මසුන් ඇල්ලීෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක කරන
ෙකොට, ඒ මත්ස්ය මං ෙකොල්ලකෑම කිසිම පාලනයකට ලක්
ෙනොවන ෙකොට, 2014 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී යුෙරෝපා හවුල
ඊළඟ අනතුරු ඇඟවීමත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කියාවලිය තුළ අෙප්
රෙට් ධීවර පජාවට ෙකළවල්ලන්, සප්පරා - swordfish යුෙරෝපා හවුලට අපනයනය කරන්නට තිබුණු ඉඩ පස්ථාව අද
අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. 2013 වනෙකොට යූෙරෝ මිලියන 74ක
පාඩුවක් ශී ලංකාෙව් අපනයනවලට සිදු වුණා. හැබැයි, ඒ යූෙරෝ
මිලියන 74 ගැන කථා කරන ෙකොට ධීවර ජනතාවෙග් තිබුණු
ගින්දර, ඔවුන්ෙග් දුක ෙම් ගරු සභාෙව් මැති ඇමතිතුමන්ලාට,
මන්තීතුමන්ලාට ෙනොෙත්ෙරනවා ඇති. නමුත් ෙබොෙහොම
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අමාරුෙවන් ජීවිකාව කරෙගන යන රෙට් ධීවර පජාවට ඒ දුක
දැනුණා. ෙම් වාෙග් අවදානම් තත්ත්වයක් තිබියදී, අෙප් රෙට් ධීවර
පජාවට ෙම් වාෙග් මහා භයංකාර ජාත්යන්තර අභිෙයෝගයක් එල්ල
වන ෙකොට, ෙද්ශාභිමානෙයන් ෙවළිච්ච, ෙද්ශානුරාගෙයන්, ජාති
හිෛතෂීත්වෙයන් පිරී ඉතිරී ගිය රජය නිහඬව, තක් බීරි ෙවලා
හිටිෙය් ඇයි කියලා මා අහන්න කැමැතියි. ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙය්
මහා ෙලොකු දක්ෂයින් සිටියා නම්, අෙප් රෙට් ධීවර පජාව ෙගොඩ
ගන්නට ඔබතුමන්ලාෙග් පාලකයින් කටයුතු ෙනොකෙළේ ඇයි? ඒ
ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්න හදපු පුද්ගලයාෙග්ත් - රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් - කකුෙලන් ඇද්දා. ඒක තමයි සුපුරුදු
කියාවලිය. ඒ ෙහේතුව නිසා තමයි එතුමා ෙවනසක් ඇති කරන්නට
ෙබොෙහොම පගතිශීලී තීන්දුවක් ගත්ෙත්. කරන්න පුළුවන් මිනිහාට
කරන්න දුන්ෙන්ත් නැහැ; ෙවන කවුරු හරි වැෙඩ් කෙළේත් නැහැ.
අවසානෙය් විපතට පත් වුෙණ් රෙට් ධීවර පජාවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය්ත් යුෙරෝපා හවුල තව මාස තුනක් කල් දුන්නා. අෙප් රෙට්
බහුදින ෙටෝලර් යාතා 4,300කට වැඩි පමාණයක් තිෙබනවා.
ලක්ෂ ගණනින්, දස ලක්ෂ ගණනින් අෙප් රෙට් ධීවර පජාව ෙම්
කර්මාන්තෙයන් යැෙපනවා. ෙඩොලර් මිලියන ගණනක, රුපියල්
බිලියන ගණනක අපනයන ආදායමක් එයින් අෙප් රටට
ලැෙබනවා. එෙහව් තත්ත්වයක් තිබියදී, පසු ගිය රජය ෙමොකක්ද
කෙළේ? ශී ලංකාෙව් ධජය යටෙත් අෙප් මුහුදු සීමාවට ඇවිල්ලා
නීති විෙරෝධි අන්දමින් මත්ස්ය කර්මාන්තය කරන්නට චීන නැව්
ගණනාවක් ෙයෙදව්වා. චීන නැව් අටක් ෙයෙදව්වා. ඇමතිවරයා
ඒවා නතර කරන්න හැදුවා. නමුත් එතුමාට ඒවා නතර කරන්න
ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඇයි? තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම
දන්නවා, ඇමතිවරුන්ට වඩා මහා ඉහළ හස්තයක් පසු ගිය රජය
කාලෙය් කියාත්මක වුණු බව. ඒ ඉහළ හස්තෙය් ඕනෑ එපාකම්
අනුව තමයි රෙට් පමුඛතා තීන්දු වුෙණ්. එදා තිබුණු පමුඛතාව
ධීවරයා සුරැකීම ෙනොෙවයි. යුෙරෝපා හවුලට ලබා ෙදන්න තිබුණු
අපනයන ආරක්ෂා කිරීම ෙනොෙවයි ඒ පාලකයින්ෙග් වුවමනාව
වුෙණ්. පාලකයින්ෙග් අභිමතාර්ථය වුෙණ් එය ෙනොෙවයි.
පාලකයින්ට ඕනෑ වුෙණ් අරලියගහ දිව්ය ෙලෝකය හදා ගන්න;
ජනාධිපති දිව්ය ෙලෝකය හදා ගන්න; සුර සැප විඳින්න. කියන්න
ලජ්ජයි, ජනතාවට ෙපරළා සහන ලබා ෙදන්නට මැති
ඇමතිවරුන්ට සහන ලබා දුන්ෙන් නැහැ. මැති ඇමතිවරුන්ට
පතිපාදන ෙවන් කෙළේ නැහැ. මැති ඇමතිවරුන්ෙග් මුදල් කප්පාදු
කළා. ජනතා ෙසේවාව ෙවනුෙවන් මැති ඇමතිවරුන්ට තිබුණු
වරදාන, වරපසාද සහමුලින් විනාශ කළා. අෙප් ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා
මන්තීතුමාෙග් මුහුණ දකින ෙකොට ඒ බව ෙපෙනනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ෙකොච්චර කලකිරීෙමන්ද එදා ඇමතිකම
කෙළේ. ඇත්ත කථා කරන්න ෙකෝ. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව.
[බාධා කිරීමක්] මම දන්නවා, ඔබතුමා මම කියන ෙදයට එකඟ
ෙවන බව. [බාධා කිරීමක්] ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි, කවුරු ෙමොන ඇමැතිකම්
දැරුවත්, අදෘෂ්යමාන හස්තයක්, බලෙව්ගයක් එතුමන්ලා පාලනය
කළ බව.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මට කිසි කරදරයක් තිබුෙණ් නැහැ. අන්ධ අය, ෙගොළු අය,
ආබාධිත අය හිටිෙය්. කිසි කරදරයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙකොච්චර
සැපද?

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය රජය පරාජය ෙවන්න ෙහේතුවත්
අන්න ඒකයි. තමුන්නාන්ෙසේලා හිතා ෙගන හිටිෙය් ෙම් රෙට්

953

2015 ෙපබරවාරි 18

මුළුමහත් පුරවැසි පරපුරම අඳ ෙගොළු බිහිරි අය හැටියටයි. එෙහම
හිතපු නිසා තමයි ඡන්දයත් පැරදුෙණ්. එෙහම තමයි පාලකෙයෝ
හිතුෙව්. ඒ අය හිතුවා, අරලියගහ දිව්ය ෙලෝකය හදන්න; ජනාධිපති
දිව්ය ෙලෝකය හදන්න. ෙම් රෙට් සුවහසක් ධීවර කම්කරුවා
සුරකින්නට, ධීවර පජාව රැක ගන්නට ඒ අය හිතුෙව් නැහැ. ධීවර
පජාවෙග් ශමය සූරා කන්නට පසු ගිය රජය කටයුතු කළා. නමුත්
ධීවරයාෙග් අයිතිවාසිකම්, වරදාන, වරපසාද සුරක්ෂා කරන්න
කටයුතු කෙළේ නැහැ. කරන්න හදාපු ඇමතිවරයාෙග්ත් කකුෙලන්
ඇද්දා. ඒක තමයි විසිහතර පැෙය්ම පුන පුනා පසු ගිය රජය
කියාත්මක කෙළේ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් අෙප්
බහුදින යාතාවකට එක් වරක් මුහුෙද් යන්නට අඩුම ගාෙන් රුපියල්
ලක්ෂ තුන හතරක් වැය වනවා. රුපියල් ලක්ෂ තුන හතරක් වැය
කරලා ඉතාම අවම තත්ත්වෙය් පවතින තාක්ෂණය ෙයොදා ෙගන
තමයි ඒ අය මත්ස්ය කර්මාන්තය කියාත්මක කරන්ෙන්. අද ඒ
අයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? විෙද්ශීය බහුදින
යාතා සමඟ, විෙද්ශීය ෙටෝලර් යාතා සමඟ, නවීන තාක්ෂණික
උපාංග සමඟ, උපකරණ සමඟ ෙපොර බදලා, තරග කරලා අෙප්
රෙට් මුහුදු සීමාෙව් මත්ස්ය සම්පත ෙනළා ගැනීම අෙප් රෙට්
ධීවරයින්ට අහිමි වන තත්ත්වයකයි අපි පසු ගිය කාලෙය් හිටිෙය්.
ඒක තමයි සත්යය. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. පසු ගිය රජය
ධීවරයාෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන් අබ මල් ෙර්ණුවක ෙසේවාවක්
ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ. ඒක ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙහොඳාකාරවම
දන්නවා. ඒ නිසා තමයි චීන යාතා අටකට, ඒ පිට රට යාතාවලට
අෙප් රෙට් මුහුදු සීමාවට ඇවිල්ලා ඕනෑ තරම් මත්ස්ය
ෙකොල්ලකෑෙම්
නියැෙලන්නට,
මුහුදු මං
ෙකොල්ලයක
නියැෙලන්නට අවස්ථාව ලබා දුන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම චීන
රජෙය්, චීන රෙට් ෙකොලනියක් හැටියටයි අපි කටයුතු කෙළේ.
ඕනෑම චීන ෙබෝට්ටුවකට, ෙටෝලර් යාතාවකට කිසිම අවසරයකින්
ෙතොරව ඇවිල්ලා, රිසි ෙසේ, ඕනෑ තරම් මුහුදු ෙකොල්ලකෑෙම්
නියැලිලා ආපසු යන්නට පුළුවන්. රජය නිහඬයි. ෙමොකක්ද
ෙහේතුව? ධීවරයාෙග් මත්ස්ය සම්පත ෙම් විධියට ෙකොල්ලකන
ෙකොට නිහඬව සිටින්න චීනෙයන් රජයට කප්පමක් හම්බ වුණාද?
පාලකයින්ට කප්පම් හම්බ වුණාද? පාලකයින්ට පගා හම්බ
වුණාද? චීනෙයන් ෙමොනවා ෙහෝ සම්පතක් ලැබුණා ද? මා
අහන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම රට පාලනය කරපු ඔබලාෙගන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ධීවරයාට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අනුන්ෙග් පව් තමන්ෙග් කර පිටින්
යන තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම නීත්යනුකූල ෙනොවන, වාර්තා
ෙනොවන සහ අවිධිමත් ධීවර කමෙව්දය - illegal, unreported and
unregulated fishing - නිසා අද යුෙරෝපා හවුල අෙප් රටට
සම්බාධක පමුණුවා තිෙබනවා. නමුත් එක ෙදයක් මා කියන්න
කැමැතියි. අෙප් රටට ජාත්යන්තර වශෙයන් එල්ල වන හැම
අභිෙයෝගයකටම මුහුණ ෙදන්නට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාෙග්ත්
රජය ලෑස්තියි. අපට පුළුවන් ජාත්යන්තර අභිෙයෝගවලට මුහුණ
ෙදන්නට. ඒ නිසා තමයි අෙප් ජාත්යන්තර සබඳතා උපෙයෝගි
කරෙගන අෙප් රටට විරුද්ධව ඉදිරිපත් කරන්නට ගිය මානව
හිමිකම් වාර්තාව එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය මාස හයකින් කල්
දමා තිෙබන්ෙන්. අන්න අපි ලබාපු ජයගහණයක්. අන්න අපි ලබාපු
ජාත්යන්තර ජයගහණයක්. අපි හුෙදකලා ෙවලා සිටින්ෙන් නැතිව,
ෙලෝකයත් සමඟ ගනුෙදනු කරලා රෙට් ෙභෞමික අඛණ්ඩතාව,
ෙද්ශපාලන නිදහස සුරකිමින් අෙප්කම, ගෙම්කම, රෙට්කම, අෙප්
සංස්කෘතිය තුට්ටු ෙදකට විකුණන්ෙන් නැතිව අපි අෙප් රෙට්
ස්ෛවරීත්වය ආරක්ෂා කර ගත්තු ආකාරය තමයි ඒ. එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය මානව හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් ෙගෙනන
ලද රටට විෙරෝධි ඒ ෙයෝජනාව, ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම කල්
දැමීම තුළින්ම පැහැදිලි ෙවනවා අෙප් රජෙය් තිෙබන දක්ෂතාව,
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හැකියාව. අන්න ඒ නිසා ගරු ධීවර ඇමතිතුමාට විෙශේෂෙයන්ම
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් මඟ ෙපන්වීම
යටෙත් යුෙරෝපා හවුලත් සමඟ ගනුෙදනු කරලා, කථා කරලා,
සාකච්ඡා කරලා අෙප් රටට ෙම් පනවා තිෙබන ෙම් සම්බාධක, ෙම්
තහනම, ධීවරයා වනසන ධීවරයා විපතට පත් කරන ෙම් ආර්ථික
සම්බාධක ඉවත් කර ගැනීෙම් ඒ අනභිභවනීය මහා කියාදාමය
ජයගහණය කිරීෙම් හැකියාව ගරු ධීවර ඇමතිතුමාට තිෙබනවාය
කියන එක ෙබොෙහොම සතුටින් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමනි, මා මෙග් කථාෙව් සඳහන්
කළා පසු ගිය රජය කාලෙය් ධීවර ඇමතිතුමාෙග් කකුෙලන් ඇදපු
ආකාරය ගැන.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කාරණයත්
ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි. එතුමා ඒ රජෙය් ධීවර
ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට 2006 දී ධීවරයාට
ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා ෙදනවා කියා ෙපොෙරොන්දු වුණා
ෙන්ද? 2006 දී ෙපොෙරොන්දු වුණු ඉන්ධන සහනාධාරය කියාත්මක
කෙළේ කවදාද? 2012 දී තමයි ඒක කියාත්මක කෙළේ. මාස කීයද
කියාත්මක කෙළේ? මාස 8යි කියාත්මක කෙළේ. මහ ෙලොකුවට
පම්ෙපෝරි ගැහුවා "දළ රළ ජය ගන්නා ධීවරයා සුරකිනවා" කියා.
එෙහම කිය කියා වාර්තාවල විවිධ චින්තන මුදණය කරමින්
ෙමොනවාද කෙළේ? ඉන්ධන සහනාධාරය ෙදනවා කියා දුන්නු ටිකත්
කපා දැම්මා. මම දන්ෙන් නැහැ රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා
තමන්ෙග් ඇමතිකම ෙකොෙහොම කළා ද කියා. එතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් තමයි පසු ගිය
රජය ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ. ධීවරයාට ලබා දුන් ඉන්ධන
සහනාධාරය සහමුලින් කප්පාදු කළා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ධීවර ක්ෙෂේතය පිළිබඳව උනන්දුවක්
දක්වන හිටපු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි. ධීවර ජනතාව
ෙවනුෙවන් නිවාස 30,000ක් හදනවා කියා, ඒ සඳහා රුපියල්
ෙකෝටි 150ක් ෙවන් කරනවා කියා මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙම්
සඳහන් වුණා. දවසක් මම රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගන්
ඇහුවා, ඒ නිවාස 30,000 හදන්න ෙකොපමණ මුදල් පමාණයක්
ෙවන් කර තිෙබනවාද කියා. එවකට සිටි ඇමතිවරයා හැටියට
එතුමාම කිව්වා, ශත 5ක්වත් ෙවන් කරලා නැහැයි කියා. ඔන්න
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් කකුෙලන් ඇද්ද අයුරු. එක
පැත්තකින් ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා ෙදන්න එතුමාට ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. තවත් පැත්තකින් නිවාස වැඩසටහන කියාත්මක
කරන්න එතුමාට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
හිටපු ගරු ෆීලිකිස් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට් ධීවර
පජාව ඉමහත් විපතකට පත් ෙවලා ඉන්දියාෙව් අත් අඩංගුවට පත්
ෙවලා ඉන්න ෙකොට ඒ ධීවරෙයෝ ෙබ්රා ගන්න කවුද ගිෙය්? ගරු
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා තමයි ගිෙය්. එතුමා ගිහිල්ලා
ඉන්දියාෙව් නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කර, රාජ්ය තාන්තික
සාකච්ඡා පවත්වලා, විෙද්ශ ඇමතිවරයා සමඟ සහ රජෙය් ෙවනත්
නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා පවත්වලා ඒ ධීවරයින්,- [බාධා කිරීමක්]
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ කටයුතු
ඇමතිවරයාත් සමඟ සාකච්ඡා කර, රාජ්ය නිලධාරින් සමඟ
සාකච්ඡා කර, ඉන්දියාෙව් ධීවර පජාවත් සමඟ සාකච්ඡා කර
ෙකොෙහොම හරි ධීවරයන් ටික ෙබ්රා ගත්තා; ධීවරයන්ෙග් නිදහස
දිනා ගත්තා. නිදහස දිනා ෙගන එතුමා ජයගාහී ලීලාෙවන් ගුවන්
ෙතොටුපළින් අෙප් රටට එන ෙකොට ෙමොකක්ද අෙප් රෙට් විෙද්ශ
කටයුතු ඇමතිවරයා කෙළේ? එතුමා පුවත් පත් නිෙව්දනයක් දැම්මා,
"ෙම්ක රාජිත ෙසේනාරත්නෙග් ෙකරුවාව ෙනොෙවයි, ෙම්ක විෙද්ශ
කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙකරුවාව" කියා. විෙද්ශ කටයුතු
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

අමාත්යාංශය තමයි ධීවරෙයෝ ටික ෙබ්රා ගත්ෙත්, විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශය තමයි මැදිහත් ෙවලා ෙම් මහා කටයුත්ත කියාත්මක
කෙළේ. එතැනදීත් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට වැඩ කරන්න
දුන්ෙන් නැහැ. එතැනදීත් එතුමාට හිමි විය යුතු ගරුත්වය විෙද්ශ
කටයුතු ඇමතිතුමා උදුරා ගත්තා. ෙමන්න රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාට ලබා දුන් කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල. ෙමන්න ෙම්
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙවත එල්ල
කරන ෙකොට ෙලොකුම මරු පහරට ලක් වුෙණ් එතුමා ෙනොෙවයි,
රෙට් ධීවර පජාවයි. ලක්ෂ ගණනින්, දසලක්ෂ ගණනින් අෙප් රටට
විෙද්ශ විනිමය උපයන, අෙප් රටට මත්ස්ය සම්පත සපයන අෙප්
රෙට් අහිංසක අසරණ සුවහසක් ධීවර පජාව තමයි පසු ගිය රජෙය්
කුහකකම, පසු ගිය රජෙය් උද්දච්චකම, පසු ගිය රජෙය් කුහක
පතිපත්ති නිසා විපතට පත් වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම යුෙරෝපා
හවුල පනවා තිෙබන සම්බාධක ඉවත් කර ගැනීෙම් මහා
ෙමෙහයුෙම් එක් පියවරක් තමයි අද අෙප් රජය කියාත්මක
කරන්ෙන්. ෙම්ක ෙකටි කාලීන ගමනක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාල
වකවානුව පුරාවටම අෙප් රට පාලනය කරපු පසු ගිය රජය
තමන්ෙග් යුතුකම, තමන්ෙග් වගකීම ධීවර පජාව ෙවනුෙවන් ඉෂ්ට
කර නැහැ. එෙසේ ෙනොකිරීම තුළ සහ ෙම් ඇති වී තිෙබන විශ්වාසය
භංග වීෙම් වට පිටාව තුළ අමාරු ගමනක් යන්න අපට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා.
අෙප් වර්තමාන ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා, හිටපු ධීවර අමාත්ය ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර
ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත්, අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත් නායකත්වය, ෙමෙහයවීම, මඟ ෙපන්වීම තුළ
අපි ඉතාම සතුටින් පකාශ කරනවා, යුෙරෝපා හවුල පනවා තිෙබන
ෙම් ආර්ථික සම්බාධක -මත්ස්ය සම්බාධක- ඉතාම ෙකටි කාලයක්
තුළ ඉවත් කර ගැනීෙම් ඉඩ පස්ථාව එළඹිලා තිෙබනවාය කියා.
ඉක්මනින්ම, ෙකටි කාලයක් තුළ ෙම් රෙට් ධීවර පජාව ෙවනුෙවන්
ෙම් සම්බාධක ඉවත් කරලීෙම් කියාවලිය ජයගහණය කරවමින්,
ෙම් රෙට් අසහනයට, විපතට පත් ෙවලා සිටින අෙප් ධීවර ජනතාව
මුදවා ගන්නට වර්තමාන ධීවර අමාත්යතුමාට ෛධර්ය, ශක්තිය,
වාසනාව, පඥාව, දැනුම- මිනුම පහළ ෙව්වා කියා පාර්ථනා
කරමින්, මෙග් ඉදිරිපත් කිරීම අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 2.47]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර
ක්ෙෂේතයට අදාළ වැදගත් නීතියක් -පනත් ෙකටුම්පතක්- සම්මත
කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත්, එහි ගැටලු
පිළිබඳවත් ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට
කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ලක්ෂ හයකට ආසන්න පවුල්
පමාණයක් සෘජුවම තමන්ෙග් රැකියාව බවට ධීවර ක්ෙෂේතය පත්
කර ෙගන තිෙබන බව අපි දන්නවා. පුද්ගලයින් හැටියට
ගත්ෙතොත් එය ලක්ෂ 26කට ආසන්න පමාණයක් ෙවනවා. අෙප්
රෙට් ජනගහනෙයන් අෙටන් එකක් තමන්ෙග් පධාන ආදායම,
තමන්ෙග් පධාන වෘත්තිය බවට ධීවර ක්ෙෂේතය පත් කර ෙගන
තිෙබනවා. රටක් හැටියට, පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට, ආණ්ඩුවක්
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හැටියට ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය නඟා සිටුවීෙම්දී; ඔවුන්ෙග්
ඇති වී තිෙබන ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දීෙම්දී ධීවර ක්ෙෂේතය කිසි
ෙසේත්ම අමතක ෙකොට අත්හැර යන්න පුළුවන් ක්ෙෂේතයක්
ෙනොෙවයි. එයින් යැෙපන ජනගහනය පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප්
රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීෙම්දී, ඕනෑම රටක් තමන්ට
තිෙබන සම්පත් පභවයන් පිළිබඳව දැක්මක් සහ අධ්යයනයක් කළ
යුතුව තිෙබනවා. එහිදීත්, අෙප් රෙට් ජාතික ආර්ථිකය නැංවීෙම්දී,
විෙශේෂෙයන්ම ධීවර ක්ෙෂේතය -ධීවර පභවය- ඉතාම වැදගත්
ක්ෙෂේතයක් බවට පත් වන එක වළක්වන්න බැහැ. ඒ නිසා පැති
ගණනාවකින් ෙමම ක්ෙෂේතයත්, ෙමම ක්ෙෂේතෙය් ජීවත්වන
ජනතාවත්, ඔවුන්ෙග් වෘත්තීයත් අතිශය වැදගත්කමක් උසුලන
බවත්, කිසි ෙසේත්ම අපට අත් හළ ෙනොහැකි තත්ත්වයක් බවත් අපි
විශ්වාස කරනවා. නමුත් ෙමම ක්ෙෂේතයත්, ෙමම ක්ෙෂේතෙය්
ජීවත් වන ජනතාවත් ඔවුන්ෙග් වෘත්තීන් පවත්වා ෙගන යාෙම්දී
ගැටලු මතු වී තිෙබනවා. එය පධාන ක්ෙෂේතයක් ෙලස සලකා
පැවති ආණ්ඩු කටයුතු කළා දැයි සැක හිෙතන තරමට එම ගැටලු
උත්සන්න ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නවා, ධීවර හා
ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යාංශය විසින් නිසි කියා මාර්ග පැහැර හැරීම ෙහේතු ෙකොට
ෙගන, ශී ලංකාෙව් මත්ස්ය නිෂ්පාදන යුෙරෝපා සංගමය විසින්
තහනම් කරනු ලැබූ බව. ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව,
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය -එවකට පැවති
රජය- ඉහත තහනම සම්බන්ධෙයන් සෘජුවම වග කියන්නට ඕනෑ.
එවැනි සැලකිය යුතු කාලයක් මඟ හරින්නට, එවැනි සැලකිය යුතු
කාලයක් අතපසුවීමක් ෙලස කිසිෙසේත්ම සලකන්න බැහැ. එය
හිතා මතාම කරන ලද වැඩ පිළිෙවළක පතිඵලයක් යැයි සැක
හිෙතන තරමට සාධක තිෙබනවා. 2010 වසෙර්දී -මීට අවුරුදු
පහකට ෙපර- යුෙරෝපා සංගමය විසින් පථම වරට, නීති විෙරෝධී
ධීවර කටයුතු නැවැත්වීමට ශී ලංකා රජය දැනුවත් කළා. 2010
වසෙර් සිට 2012 වසෙර් ෙනොවැම්බර් දක්වා අවුරුදු ෙදකක කාලය
තුළ ඉහත ගැටලු විසඳා ගැනීමට අවශ්ය නිසි පියවර ශී ලංකා රජය
විසින් ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා 2012 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මාසෙය්
15වැනි දින නිල වශෙයන් අනතුරු අඟවා, කහ කාඩ්පත නිකුත්
කළා.
අනතුරුව 2012 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මස 15වන දින පැවැති
සාකච්ඡාෙව්දී ශී ලංකාව අනුගමනය කළ යුතු කරුණු අටක්
යුෙරෝපා සංගමය ෙපන්වා දුන්නා. ෙමම කරුණු අට සම්පූර්ණ
කිරීමට ඔවුන් 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් සිට වසරක කාලයක්
ලබා දුන්නා. අවුරුද්දක්, යළි මාස තුනක්, නැවතත් කාලය ලබා
ෙදමින් 2014 සැප්තැම්බර් මාසය දක්වා -කීප වතාවක්- ෙමම
කාලය ශී ලංකා රජය දීර්ඝ කර ගත්තා. "ෙමම කාර්යය
කරන්නම්, කාලය දීර්ඝ කර ෙදන්න" කියලා අපමයි ඉල්ලුෙව්.
නමුත්, ඒ කිසිදු දීර්ඝ කිරීමක් ඇතුෙළේ ෙමම කාරණා සම්පූර්ණ
කරන්න අප අසමත් වුණා. 2014 සැප්තැම්බර් මාසෙය් ෙමම
කාලය යළිත් දීර්ඝ කළ අතර, එතැන් සිට මාස තුනක් ඇතුළත
ෙමම කරුණු සම්පූර්ණ කරන ෙලස නැවත දැනුම් දුන්නා. එෙසේ
කිරීමට ෙනොහැකි වුවෙහොත් ශී ලංකාෙව් මත්ස්ය නිෂ්පාදනය මිලදී
ගැනීම නතර කරන බව ඔවුන් දැනුම් දුන්නා. 2015 ජනවාරි
මාසෙය් 15වැනි දා සිට මිලදී ගැනීම නතර කිරීම කියාත්මක
ෙවන්න පටන් ගත්තා.
බලන්න, 2010 වසෙර් සිට අනතුරු අඟවලා, 2012 දී කහ
කාඩ් පත නිකුත් කරලා, නැවත අවුරුද්දක් ඇතුළත ෙයෝජනා
අටක් ඉදිරිපත් කරලා, 2014 වසෙර් සැප්තැම්බර් දක්වා කාලය
දීලා, නැවතත් මාස තුනකින් කාලය දීර්ඝ කළත්, ෙම් කිසිදු
කාලයක ෙම් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතයත්, ධීවර ජනතාවත් පිළිබඳව
සලකලා ෙම් ගැටලුව විසඳා ෙදන්න අසමත් වී තිෙබනවා. එය
හලාවත ජීවත් වන ඇන්ටන් මහත්මයා ෙහෝ, දික්වැල්ෙල් ජීවත්
වන සුමනවීර ෙහෝ, තිකුණාමලෙය් ජීවත් වන නඩරාජා ෙහෝ,
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මන්නාරෙම් ජීවත් වන මුස්ලිම් සෙහෝදරෙයක් ෙහෝ කළ යුතු
කාර්යයක් ෙනොෙවයි. ඒ අය ෙම් රෙට් සාමාන්ය පුරවැසියන්.
බලයට පත් වුණු රාජ්යයක්, බලය ගන්නා ලද ආණ්ඩුවක් ඒ
පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරනවා ෙවනුවට, එය
මුළුමනින්ම අත්හැරලා තිෙබනවා. ඒකට වන්දි ෙගවන්න වන්ෙන්
කාටද? ඇමතිවරයාට ෙහෝ පැවතුණු ආණ්ඩුවට ෙහෝ ධීවර
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්ට ෙහෝ ෙනොෙවයි. අෙප් රෙට් ධීවර
ජනතාවටත්, ධීවර ක්ෙෂේතයටත් තමයි ඒකට වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ
වුෙණ්. එය කිසිෙසේත්ම අපට පිළිගත ෙනොහැකි, පිළිගත යුතු නැති
තත්ත්වයක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ක සාමාන්ය
ජනතාවට ගිහිල්ලා විසඳා ගන්න පුළුවන් ගැටලුවක් ෙනොෙවයි;
සාමාන්ය ජනතාව පාරට බැහැලා, උද්ෙඝෝෂණය කරලා,
ෙපෝස්ටරයක් ගහලා, දිවා රෑ ෙදෙක්ම මුහුදු ගිහින් -ඒ වාෙග්
මහන්සි ෙවලා- විසඳා ගන්න පුළුවන් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමය
රාජ්ය තාන්තික වැඩකටයුත්තක්. එය කිරීම මුළුමනින්ම ආණ්ඩුෙව්
වගකීමක්. එය පැහැර හැරීෙම් වගකීම මුළුමනින්ම ආණ්ඩුව
භාරගත යුතුව තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතයත්,
ධීවර ජනතාවත් ෙමම අසීරුතාවට, ෙමම දුෂ්කරතාවට, ෙමම
පීඩනයට පත් කිරීම ගැන පැවැති රජය මුළුමනින්ම වග කියන්න
ඕනෑ. දැන් කවර ෙද්වල් කිව්වත්, එය කිසි ෙසේත්ම අත් හරින්න
බැරි කරුණක්.
එතුමන්ලා අපට කලින් කිව්ෙව් ෙමොනවාද? "ජනාධිපතිතුමා
ධීවර ඇමති ෙවලා හිටිෙය්; තංගල්ල ධීවර පෙද්ශෙය් ජනතාවත්
එක්ක සුහදත්වෙයන් තමයි ජීවත් ෙවමින් සිටිෙය්; එතුමා ධීවර
ඇමති කාලෙය් තමයි ෙගොඩක් ෙද්වල් කෙළේ" කියලායි. එෙහව්
ජනාධිපතිවරෙයක් හිටියා. නමුත්, ෙමොකක්ද ෙම් ක්ෙෂේතයට
කෙළේ? රාජ්ය තාන්තික වශෙයන් මැදිහත් ෙවලා ෙම් ක්ෙෂේතෙය්
කළ යුතු කාර්ය භාරය කිසි ෙසේත්ම කරන්ෙන් නැතිව අත්හැරලා
තිබුණා. ඒ තත්ත්වය එම ජනතාවත්, එම ක්ෙෂේතයත් විශාල
වශෙයන් කඩා වැටීමට ලක් ෙවන්න ෙහේතු වුණා.
විෙද්ශීය යාතාවලින් විවිධ රටවල මුහුදු සීමාවලින් අල්ලා ගනු
ලබන ෙකන්දා මසුන් එකතු කර තවත් විෙද්ශීය විශාල මව් යාතා
11කින් පමණ අෙප් රටට ෙග්නවා. ෙවන යාතා මඟින් ඒ මසුන්
අල්ලලා මව් යාතා 11කින් අෙප් රටට ෙග්නවා. ෙමවැනි මව්
යාතාවලින් මාළු ෙගොඩ බෑමට අවසර ෙනොමැතිද? ඒවාට අවසර
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? ඒවා කියන්න ඕනෑ. කවර ෙහෝ විෙද්ශීය
සමාගමක්, විෙද්ශීය ෙනෞකාවක් මාළු අල්ලාෙගන අෙප් රටට
ෙග්නවා නම් ෙම් රෙට් ජනතාව -අඩුම තරෙම් ධීවර ජනතාවවත්දැන ගන්න ඕනෑ ෙම් ෙම් නැව්වලට අප බලපත ලබා දී
තිෙබනවාය කියලා. එෙහන් නැවක් එන ෙකොට ධීවර ජනතාව
මන්තීවරයාට, නැත්නම් නිලධාරිෙයකුට, ධීවර සමිතිවලට කථා
කරනවා, ෙමන්න නැවක් ඇවිල්ලා කියලා. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
ජනතාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ, "ෙමන්න ෙම් ෙනෞකාවලට අප
අවසර ලබා දීලා තිෙබනවා, අවසර ලබා දීෙමන් අපට ලැෙබන
පතිලාභ ෙම්වායි, ඒවායින් අපට ලැෙබන මුදල ෙමච්චරයි, අපට
එන ලාභය ෙමච්චරයි" කියලා. එෙහම නැත්නම් ෙම්ෙකන් අපට
අවාසිද කියන කාරණා ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව දැන ගන්න ඕනෑ.
ෙම්ක ධීවර අමාත්යාංශෙය් ෙහෝ නිලධාරින්ෙග් කාර්ය භාරයක්
ෙනොෙවයි. ඒ ක්ෙෂේතය අයිති ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. එයින් පීඩාවට
පත් වන්ෙන් ෙම් රෙට් ධීවර ජනයායි. එය ෙම් රෙට් ජාතික
නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතයක්. ඒ නිසා ෙම් යාතා එෙකොළහ ෙමොන රටවල
ඒවාද, ඒ කාර්යය සඳහා ඔවුන්ට අවසර දීලා තිෙබනවාද කියන
කාරණා ගැන ඒ ජනතාව දැනගත යුතුව තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමවැනි එක් යාතාවක්
සතියකට වරක් අප වරායන්වලට පැමිෙණන බවට ෙතොරතුරු ලැබී
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තිෙබනවා. එමඟින් මාළු කිෙලෝගෑම් 120,000ක් පමණ ෙගොඩ
බානවා. අෙප් ධීවර ක්ෙෂේතයට ෙම් සිද්ධ වන්ෙන් ෙමොකක්ද?
ෙමම ෙනෞකා ෙමරටට ෙගන්වනු ලබන්ෙන් Tropic Frozen
Foods Limited, Global Sea Foods (Pvt.) Limited, Jay Sea
Foods Processing (Pvt.) Limited යන සමාගම්. ඔවුන් ෙමෙසේ
මිල දී ගත් මසුන් ෙද්ශීය ධීවර යාතාවලින් අල්ලා ගත් මසුන් බව
සටහන් කර යුෙරෝපා රටවලට අපනයනය කළා. ඒක ඇත්තයි.
ඒක තමයි ෙමතැන තිබුණු වැෙඩ්. ඒ සමාගම ෙවන ෙවන තැන්වල
ෙහොෙරන් මාළු අල්ලනවා. ඒවා ෙම් සමාගම්වලින් මිල දී ෙගන
ඒවා ෙම් රෙට් ෙද්ශීය ධීවර පජාවෙගන් මිල දී ගත්තාය කියා
වාර්තා හැදුවා. ෙද්ශීය ධීවර යාතාවල logbookවල, අවශ්ය
අපනයන ලියකියවිලිවල සටහන් කර තිෙබනවා. එෙහමයි ෙම්
වැෙඩ් කෙළේ. එය නීති විෙරෝධි කියාවක්. එම නීති විෙරෝධි
කටයුත්ත ධීවර සහ ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්
දැනුවත්ව කර ෙගන ගියා. ෙම්ක දන්ෙන් නැති ෙදයක් ෙනොෙවයි.
ෙකොපමණ මාළු පමාණයක්ද ලැෙබන්ෙන් කියා දැන ගන්න
පුළුවන්. මුහුදු යන්ෙන් ෙකොපමණ පමාණයක්ද, අපට තිෙබන
ධාරිතාව ෙකොපමණද, අපට බහුදින යාතා ෙකොපමණ තිෙබනවාද,
අපට එක්දින යාතා ෙකොපමණ තිෙබනවාද, ෙවනත් කමවලින්
නිෂ්පාදනය කරන මාළු ෙකොපමණද කියලා ෙම් රට දන්නවා. අඩුම
තරෙම් ආසන්න 10,000ටවත් ෙතොරතුරු තිෙබන්න ඕනෑ, ධීවර
සහ ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව සතුව. නමුත් ෙමතරම් ෙතොග
ගණන් මාළු එන ෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැන ගන්න ඕනෑ, ෙම්වා
නීති විෙරෝධි මාළුයි කියලා. හංගලා කරපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
දැනුවත්වම විවිධ යටිකූට්ටු වැඩ හරහා ෙකොමිස් අත්පත් කර
ගැනීම, විශාල සමාගම්වල අයිතිය අත්පත් කර ගැනීම, විශාල
ධනස්කන්ධයක් එක් රැස් කර ගැනීම ඒ පිටුපස තිබුණා.
යුෙරෝපා සංගමය නීති විෙරෝධි කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
අනතුරු හඟවා තිබියදී -ඒ ෙගොල්ෙලෝ 2010 දී අපට අනතුරු හඟවා
තිබුණා- එය ෙනොසලකා අන්තර්ජාතික සමුද නීති හිතා මතා
උල්ලංඝනය කරමින් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
චීන ෙනෞකා අටකට ශී ලංකා ධජය යටෙත් ධීවර කටයුතුවල
නියැලීමට අවසර දී තිෙබනවා. යුෙරෝපා සංගමෙය් තහනමට
පධානම ෙහේතුව ෙමම ෙනෞකා අටයි. ෙමම ෙනෞකා අටට අවසර
දීමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා කියන්න ඕනෑ. ඒ තුළින් අපට
ලැබුණු පතිලාභ ෙමොනවාද? ඕනෑ නම් මා කියන්නම් ඒ ෙනෞකා
අෙටන් අපට ලැබුණු මුදල ෙකොපමණද කියලා. එය රටට කිසිදු
පතිලාභයක් නැති එකක්. විෙශේෂ ෙනෞකා අටක් ෙතෝරා ගත්ෙත්
ෙකොෙහොමද? ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීම් කරනු ලැබුවාද? ඒ අය
විසින් ඉල්ලා ගනු ලැබුවාද? ෙවන ෙවන අය ඉල්ලුවාද? ෙම් නැව්
අටක් පමණක් ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව් ෙකොෙහොමද? ඒ වාෙග්ම VMS
නමැති උපකරණය අෙප් යාතාවලට සවි කරන්න කියන කාරණය
යුෙරෝපා සංගමෙය් තවත් පධාන ඉල්ලීමක් හැටියට තිබුණා. පසු
ගිය වසර කිහිපය තුළ රටට ලැබිය යුතුව තිබූ විෙද්ශ විනිමය
විශාල පමාණයක් අප ඉහත කරුණු ඉටු ෙනොකිරීම නිසා ෙම් වන
විට අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. තවද, ෙමම කර්මාන්තය තුළින්
ඍජු රැකියාවල නිරත වී සිටින ශී ලංකාෙව් ජනගහනෙයන් විශාල
පිරිසක් දුෂ්කරතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2015 වර්ෂයට අදාළව Blue Ocean
Fishery (Pvt.) Limited නමැති චීන සමාගමට අයත් ෙමම නැව්
අටට ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදීමට බලපත ලබා දී ෙනොමැති අතර
ෙමොවුන් ශී ලංකා රජෙය් අණ ෙනොතකා නීති විෙරෝධිව මසුන්
මැරීම සඳහා ෙම් ෙවලාවටත් පිටත් ෙවලා තිෙබනවා. 2015 වර්ෂය
සඳහා ඔවුන්ට බලපත ලබා දීලා නැහැ. නමුත් ෙම් නැව් අට නැවත
පිටත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා වහාම නීතිමය පියවර අනුගමනය
කළ හැකි තත්ත්වයක් තිබිය අමාත්යාංශය නිහඬව ඉන්ෙන් ඇයි?
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2015 වර්ෂය සඳහා බලපත නැහැ; බලපත අලුත් කරලා නැහැ,
දැන් නැව් අට පිටත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
කරන්න. මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, ඒ පිළිබඳව
පරීක්ෂණයක් කරනවාද කියලා. ඒවා යට ගහන්න නම් ඒ පිළිබඳව
පබල ෙද්ශපාලන හස්තයන්ෙග් මැදිහත් වීම් තිෙබන්න ඕනෑ. එම
නිසා ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
ෙම් වන විට යුෙරෝපා සංගමය මසුන් මිල දී ගැනීම තහනම් කර
ඇති අතර ඇෙමරිකාව, කැනඩාව, ජපානය වැනි රටවල් කිහිපයක්
Tuna A+ වර්ගෙය් මසුන් පමණක් අෙපන් මිල දී ගත් ෙමම නීති
විෙරෝධි ෙනෞකා මඟින් ෙම් ෙමොෙහොෙත්ද අප රට තුළ තිෙබන
කුඩා ෙවෙළඳ ෙපොළටද මසුන් ෙගන එනවා. එම නිසා
අනිවාර්යෙයන් ෙම් කටයුත්ත වැළැක්වූෙව් නැත්නම් එම මිල දී
ගැනීමත් නතර වීෙම් ඉඩ කඩ තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙකන්දා මසුන් කිෙලෝගෑම් ලක්ෂ
ෙදකහමාරකට අධික පමාණයක් රැෙගන 2015 ෙපබරවාරි මාසෙය්
13වන දා ගම්පහ දිස්තික්කෙය් දික්ඕවිට වරායට නීති විෙරෝධි
ෙනෞකා ෙදකක් පැමිණියා. ෙමම මසුන් අල්ලා ෙගන ඇත්ෙත් නීති
විෙරෝධි කමයකටයි. ඒ බව ධීවරයින් පකාශ කරනවා. ඒ ගැන
ඔබතුමා දන්නවා. ෙපබරවාරි 15වන දා ෙම් නැව් ෙදක ඇවිල්ලා
විශාල මාළු ෙතොගයක් බෑවා. එෙහම සිද්ධ වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමය ඔරුවක් ෙනොෙවයි;
එක්දින යාතාවක් ෙනොෙවයි. ෙමය වරායකට එනවා. නැවක්
වරායකට එනවා. ඒ නැෙවන් කිෙලෝගෑම් ලක්ෂ ෙදකහමාරකට
වඩා අධික මාළු පමාණයක් ෙගොඩ බානවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව
තවමත් නිසි අධ්යයනයක් කරලා ඒවාට අවශ්ය වන මැදිහත්වීම
ෙනොකරන බව තමයි ෙපන්නුම් කරමින් තිෙබන්ෙන්.
2015 ෙපබරවාරි මස මුලදී ධීවර අමාත්යවරයා, ධීවර රාජ්ය
අමාත්යවරයා සහ ධීවරයින් අතර සාකච්ඡාවක් පැවැත් වුණා. ඒ
සාකච්ඡාෙව්දී ෙමම යාතා තහනම් කරන බවට ෙල්කම්වරයා
පකාශයක් කළා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි පකාශ කරලා විතරක්
වැඩක් නැහැ. අපි පකාශ රාශියක් අහලා තිෙබනවා, ගරු
ඇමතිතුමනි. "අපි ෙම්වා තහනම් කරනවා. අපි ෙම්වාට කමිටු පත්
කරනවා. අපි ෙම්වා අධ්යයනය කරනවා. ෙම්වා කිසි ෙසේත්ම සිද්ධ
වන්න ෙදන්ෙන් නැහැ"යි කියන පකාශ අපි අහලා තිෙබනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීත්,
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්
පිටතදීත්
ධීවර
ජනතාවෙගනුත්, නිලධාරින්ෙගනුත්, ඇමතිවරුන්ෙගනුත් ෙමවැනි
පකාශ ඕනෑ තරම් අපි අහලා තිෙබනවා. අවශ්ය වන්ෙන් පකාශ
ෙනොෙවයි.

960

ෙම් මුහුද අවට හැම තැනම ධීවරයන් ගැවෙසනවා; ඔවුන්ෙග්
ෙබෝට්ටු තිෙබනවා. ෙම්ක ෙහොෙරන් කරන්න පුළුවන් වැඩක්
ෙනොෙවයි. කවුරු හරි කල්පනා කරනවා නම්, නැවකට අවසර
ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙහොෙරන් මාළු බා ගන්නට ඉඩ කඩ ෙදනවා
කියලා, එෙහම කරන්න බැහැ. ෙම් ධීවර ජනතාව නිරන්තරෙයන්
මුහුදත් සමඟ හැප්පි හැප්පී, මුහුද සමඟයි ඉන්ෙන්. ඒ ජනතාව ෙම්
තත්ත්වය දන්නවා. ඒ නිසා ෙපොෙරොන්දුවලින් පමණක් ෙම් පශ්නය
ෙබ්රන්න
බැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඒ පිළිබඳව
තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම VMS එකක්
රුපියල් ලක්ෂ 4ක් වටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මාස 5ක් ඇතුළත
යාතා 1,500කට ෙමම උපකරණ සවි කර ෙදන බවට ඔබතුමා
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. ඒෙක් පතිඵලය ෙමොකක්ද දන්ෙන්
නැහැ? මම දැන ගන්න කැමැතියි ඒ කටයුතු ෙකොෙහොමද ඉදිරියට
යන්ෙන් කියලා. ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාෙග්
කථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න. ඔබතුමා කිව්වා ෙබෝට්ටු
1,500කට ෙම් උපකරණ සවි කරන්න සූදානම් කියලා. ෙම් වන
විට ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවලා තිෙබනවාද, ඒ යන්ත මිල දී
ෙගන තිෙබනවාද, එෙසේ නැත්නම් කලින් ගත්ත ඒවා තිෙබනවාද,
ඒ උපකරණ ෙතෝරා ෙගන තිෙබනවාද? එෙහම නැත්නම් ෙම් මාස
5 ඇතුළත ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. අෙපේල් මාසෙය්
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හැරියාම ජුනි මාසය වන තුරු ඡන්ද. ඒ
මාස තුන තුළ ෙමොකුත් කරන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ඔබතුමාට ෙම් කටයුත්ත කරනවා නම් කරන්න තිෙබන්ෙන්
අෙපේල් මාසෙය් 23වන දාට ෙපර තමයි. අෙපේල් මාසෙය් 23වන
දාට ෙපර කරන්න නම් ෙම් වන විට මිල දී ගැනීෙම් කටයුතු
ආරම්භ කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ධීවර යාතා හඳුනා
ගැනීම කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය වන අෙනකුත්
මිලදී ගැනීෙම් කියා පටිපාටි අනුගමනය කරලා තිෙබන්න ඕනෑ.
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව නම් ෙම් මාස
5 තුළ ෙමය අවසන් කරන්න ෙනොහැකි ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ
ඡන්දය ෙකෙරන මාස 3 විසින් ෙම් කටයුත්ත ඈත අනාගතයට
තල්ලු කරන එක වළක්වන්නටත් බැහැ. ඔබතුමා ෙම් VMS යන්ත
ධීවර යාතා 1,500කට සවි කරන බවට එකඟ වුණා. ඒ සඳහා
ඉක්මන්, ෙව්ගවත් කියා මාර්ගයක් අනුගමනය කරන්න කියලා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ෙපබරවාරි මාසෙය් 15වන දා සාකච්ඡාෙව්දී ඒ පිළිබඳව කියා
මාර්ග ගන්නා බවට ෙල්කම්වරයා දැනුම් දුන්නා. ඒ සාකච්ඡාවට
ඔබතුමාත් හිටියා. නමුත් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? කිසි කියා
මාර්ගයක් අරෙගන නැහැ. සාකච්ඡාව එතැනම නතර ෙවනවා.
ෙපබරවාරි 15 දා සිට කාලය පමාණවත් ෙනොෙවන්න පුළුවන්.
නමුත්, ෙම්ක අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් පශ්නයක්. ෙම්ක ෙම් රෙට්
ධීවර ජනතාවෙග් පශ්නයක්. ඒ නිසා වහාම ඒ පිළිබඳව කියා මාර්ග
ගත යුතුව තිෙබනවා.

ෙමම Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited සමාගම යටෙත්
ලැබී ඇති ආදායම බලන්න. ඔබතුමාත් දන්නවා රුපියල් ලක්ෂ
56යි, නැව් 8කින් ලැබිලා තිෙබන්ෙන් කියලා. තී වීලර් එකක්
හන්දියක ගාල් කරෙගන දිව්වත් ඊට වඩා හම්බ ෙවනවා. තී වීලර්
එකක් හන්දියක ගාල් කරෙගන දිව්වා නම් ඊට වඩා මුදලක්
ෙහොයා ගන්න පුළුවන්. ෙම් සමාගමට අෙප් ධීවර වරාෙය් පහසුකම්
ෙදනවා, නීති විෙරෝධීව මාළු බාන්න ෙදනවා, ඒ හරහා අෙප් ධීවර
ක්ෙෂේතය අනතුරට පත් කරලා තිෙබනවා, අෙප් ධීවර ජනතාව
අනතුරට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම කරලාත් රුපියල්
ලක්ෂ 56යි හම්බ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා දන්නවා ඒ බව.
ෙමොකක්ද අපට ෙම්ෙකන් ලැෙබන පතිඵලය? ඒ පිළිබඳව
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඒ නිසා මා ඉල්ලා
සිටින්ෙන් වර්තමානෙය්දී ෙම් ක්ෙෂේතෙය් මතු වී ඇති ගැටලු
පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලසයි.

තවද, ෙමම Blue Ocean Fishery (Pvt.) Limited සමාගෙම්
නැව් 8ට අමතරව ෙවනත් විෙද්ශීය නැව්වලින් ෙමරටට නීති
විෙරෝධී මසුන් ෙගන ඒම තහනම් කරන බවට අමාත්යවරයා
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. එදා ඔබතුමා කිව්වා, ෙම් නැව් 8 විතරක්
ෙනොෙවයි, එන අෙනක් නැව්ද තහනම් කරනවා කියලා. ධීවර
ජනතාව ඒ සාකච්ඡාෙවන් පසුව ටිකක් සතුටින් ගියා. නමුත් ඒ
ෙපොෙරොන්දු දුන්නාට වැඩක් නැහැ. ඒ ෙද් සිද්ධ ෙවමින් තිෙබනවා.

අවසාන වශෙයන් මම කියන්ෙන් ෙමම කාරණයයි. ගරු
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, අෙප් ධීවර ජනතාව
සංස්කෘති මය වශෙයන් තව ඉහළ තලයකට ෙගෙනන්න ඕනෑ.
ඔවුන්ෙග් අධ්යාපනය, නිවාස සහ අෙනකුත් පහසුකම් ගැන
සෑහීමකට පත් ෙවන්න පුළුවන් පමාණයකින් සමහර ස්ථාන
තිබුණත්, ෙබොෙහෝ පෙද්ශවල ෙහොඳ තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි
තිෙබන්ෙන්.
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ඔබතුමා දන්නවා, වාරකන් කාලයට හලාවත පෙද්ශෙය්
ධීවරයන් නැෙඟනහිර මුහුදට යන බව. දැන් ධීවරයන් අතර
ගැටුමක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳ ගැටුමක් ෙනොෙවයි.
ෙමොකද, ෙම් පැත්ෙතන් යන්ෙන් සිංහල ධීවරයන්. ඒ පැත්ෙත්
සිටිනවා, මුස්ලිම් ධීවරයන්. ඒ නිසා ෙමය සිංහල, මුස්ලිම් ජනයා
අතර ගැටුමක් දක්වා වර්ධනය වීෙම් අනතුර පවා තිෙබනවා.
ෙමොකද, දැන් ඒ අයෙග් ෙබෝට්ටු විනාශ කරනවා. ඒ ෙබෝට්ටුවලට
පහර ෙදමින් තිෙබනවා. ධීවරයන්ට පහර ෙදමින් තිෙබනවා.
සිංහල අයට ෙවනම මුහුදක්, මුස්ලිම් අයට ෙවනම මුහුදක්, ෙදමළ
අයට ෙවනම මුහුදක් කියලා ෙකොතැනකවත් තිෙබන්න බැහැ.
ෙම්ක සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් කියන ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන සියලු
පුරවැසියන්ෙග් මුහුද. ෙම් පැත්ෙත් වාරකන් කාලයට ෙම් පැත්ෙත්
ධීවරයන් මාළු අල්ලන්න ඒ පැත්තට යනවා. හැබැයි, ඒ පැත්ෙත්
මුස්ලිම් ජනතාව ෙම් පැත්ෙතන් යන සිංහල ජනතාවට පහර
ෙදනවා නම් එය කිසිෙසේත් සාධාරණ නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර
එය දිගු ගැටුමක් බවට පත් ෙවන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. එය රෙට්ම
විශාල ගිනි ගැනීමක් බවට පත් ෙවන්න ඉඩ තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා ඒ කාරණාව ෙකෙරහි මා ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. විෙශේෂෙයන් ෙම් පළාත්වලින් ඒ
පළාත්වලට මුහුදු රක්ෂාව කරන්න යන ජනතාවෙග් රැකියාව
සුරක්ෂිත කරන ෙලසත්, ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට
කටයුතු කරන ෙලසත් ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.05]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුෙරෝපා සංගමෙය්
තහනම ගැන මම කරුණු කිහිපයක් කියන්න ඕනෑ. මම ගරු
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
VMS ෙනොමිලෙය් ලබා දීම ගැන. ගිය වර අපි සූදානම් වුෙණ් ඒවා
ණයට ලබා ෙදන්න. පසු ගිය රජෙය් තිබුණු ආර්ථික තත්ත්වෙය්
හැටියට ඊට වඩා ෙදයක් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් ඒවා ෙනොමිෙල්
ලබා ෙදනවා නම් ඉතාම වැදගත්. ෙම් VMS සවි කිරීෙම් කටයුත්ත
අපි කරන්න පටන් ගත්ෙත් යුෙරෝපා සංගමෙය් වුවමනාව නිසා
ෙනොෙවයි. මම 2009 දී ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලලා, 2010 වන
විටම VMS සවි කිරීෙම් වැඩසටහන ආරම්භ කළා.
ඊට පසු කාලයක තමයි යුෙරෝපා සංගමය VMS එක ගැන
අපට කථා කෙළේ. නමුත් VMS එක ගැන අවෙබෝධයක් තිෙබන
කිසිම ෙකෙනක් ලංකාෙව් හිටිෙය් නැහැ. VMS එක හඳුන්වා
ෙදන්න ෙපර, ලංකාවට උචිත ෙහොඳම satellite එක ෙමොකක්ද
කියලා ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. Satellites වර්ග කිහිපයක් තිෙබනවා.
Inmarsat කියලා ඒකක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ එෙහම
ෙනොෙවයි, satellites වර්ග තිෙබනවා. Argos කියලා එකක්
තිෙබනවා; Iridium කියලා එකක් තිෙබනවා. ඒවායින් ෙකොයි
එකද අපට ෙහොඳ කියලා ෙතෝරා ගන්න අෙප් විෙශේෂඥයන්ට
කාලයක් ගියා. ඒවා ෙතෝරා ගන්න Technical Evaluation
Committee දැම්ෙම් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ෙනොෙවයි. අෙප්
අමාත්යාංශෙය් ඒ සම්බන්ධ දැනුම තිෙබන අය හිටිෙය් නැහැ. ඒ
නිසා කැබිනට් මණ්ඩලය මඟින් මම Procurement Committee
එකක් පත්කර ගත්තා. ඒකට නාවික හමුදාව, ෙමොරටුව
විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්යවරු, TRC එක, භාණ්ඩාගාරෙය් අය
හිටියා. ඒ අයත් අධ්යයනය කරමින් ෙබොෙහොම ෙහමින් තමයි ෙම්
කටයුතු කෙළේ. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන්ටත් ෙම් ගැන හරි
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අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. පිට රට ගිය ෙවලාවක ෙකොයි එකද
ෙහොඳම කියලා මමත් ෙහොයා ගත්තා. ෙමොකද, යම්කිසි අනතුරක්
වුණාම ඒ අනතුර ගැන ඉක්මනට දැනුම් දුන්ෙන් නැත්නම්
ධීවරෙයෝ අපට ෙචෝදනා කරන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ විධියට ඒ
සියල්ල ෙසොයා බලලා අඩුම මුදලට ෙහොඳම එක ෙතෝරා ගන්නට
Procurement Committee එකට මාස 7ක් විතර ගියා. එෙහම
ෙතෝරා ගත්තාට පස්ෙසේ කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් appoint කළා,
Cabinet Appointed Negotiating Committee එකක්. වර්තමාන
භාණ්ඩාගාර ෙල්කම් තමයි එහි සභාපතිවරයා හැටියට හිටිෙය්.
Cabinet Appointed Negotiating Committee එක අවුරුදු
ෙදකකට කිට්ටු කාලයක් පවත්වාෙගන ගියා. මම වරින්වර ඒ අය
ෙගන්වලා පුළුවන් ඉක්මනට ෙම් කටයුත්ත ඉවර කරන්න
කිව්වාට, ඒ අයත් තමන්ෙග් ඇඟ ෙබ්රාෙගන තමයි කටයුතු කෙළේ.
ෙමොකද, හරි අවෙබෝධයක් තිෙබන කවුරුවත් හිටිෙය් නැති නිසා
තීන්දු ගැනීෙම් පශ්නයක් තිබුණා. නමුත් ගියවර ෙම් පශ්න ආපු
ෙවලාෙව් ඒ අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය හමු වීමට මම ම ගියා. 2013
අෙපේල් මාසෙය් 24 වැනි දා Minute එෙක් ෙමෙසේ සඳහන් වුණා:
"Ms. Lowri Evans, Director-General, appreciated the action
taken by the Hon. Minister on IUU control measures and the
plan of introducing VMS to over 3,000 vessels thereby
undertaking an effective control”. මට ස්තුති කරලා 2013
අෙපේල් මාසෙය් 29 Ms. Lowri Evans ලියමනක් එව්වා. ඊට
පස්ෙසේ ජුනි 12 ෙවනි දා යුෙරෝපා සංගමෙය් ධීවර කටයුතු පිළිබඳ
ෙකොමසාරිස්වරිය වන Ms. Damanaki ෙමන්න ෙම් පකාශය කළා,
යුෙරෝපා සංගමය ඉදිරිෙය්. “During these last months, we were
able to convince some countries of moving to an effective
fisheries control system. In particular, Fiji, Togo, Sri Lanka
and Panama have made credible progress”. ඉතා පශංසාත්මක
දියුණුවක් ලංකාව ඇතුළු ෙම් රටවල් ජුනි මාසය ෙවන ෙකොට ලබා
ෙගන තිෙබනවා කියලා තමයි එතුමිය කිව්ෙව්. 2013 ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය් 18 වැනි දා අෙප් තානාපතිවරයාට, Cesar Deban විසින්
ලියමනක් එවලා තිෙබනවා. ඔහු තමයි තාක්ෂණික අංශෙය්
පධානියා. ඔහුෙග් ලියුෙමන් ඔහු කිව්වා, “I recall that the
Commission recognized the positive cooperation and
progress made by Sri Lanka in the fight against IUU
fishing…” කියලා. ෙම් පිළිබඳව ඉතා විශාල පගතියක් ලංකාව
අත් කර ෙගන තිෙබනවා කියලා එතුමාෙග් ලියමෙනන් දැන්නුවා.
ඊට පස්ෙසේ 2013 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 28 ෙවනි දා නැවත Lowri
Evans මහත්මිය මට ලියමනක් එව්වා. ඒෙකන් කිව්වා, “From
recent correspondence between our services, I am pleased to
see that Sri Lanka is making an effort to remedy the situation
highlighted in the list of necessary actions to be taken sent to
you in June this year” කියලා.
ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 13 වන තුරුත් පශංසාත්මක වශෙයන්
කිව්ෙව්, අපි යවන වාර්තා ඉතා ෙහොඳයි කියලායි. ඇත්තටම ඊට
පස්ෙසේ තමයි ෙමහි ෙවනසක් ඇති වුෙණ්. මම නම් හිතනවා ෙම්ක
තාක්ෂණික කරුණක් වාෙග්ම ෙද්ශපාලනික කරුණක් කියලා.
ඒක ෙද්ශපාලනික කරුණක් කියන්ෙන් ෙමොකද? ඔවුන්ෙග්
අවසාන Report එෙක් හැම තැනම, පරිච්ෙඡ්දෙයන් පරිච්ෙඡ්දෙය්
කියනවා, "This is not political" කියලා. ගිහිල්ලා බලන්න,
ඇමතිතුමනි. අපි කවදාවත් කිව්ෙව් නැහැ "political" කියලා. ෙම්
රජයත් එක්ක තිබුණ පශ්නය එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය
යටෙත් තිෙබන FAO එක ඇතුළු ෙම් ආයතන මඟින් පකාශ වුණා.
අපි වැරැද්දක් කරනවා නම්, අෙප් වැරැදි ෙහොයන්න තිෙබන
ආයතනය තමයි ඉන්දියන් සාගර ටූනා ෙකොමිසම. ඒ ෙකොමිසම අද
වන තුරු අපට කිසිම වැරැද්දක් කියලා නැහැ.
අෙප් යාතා තිෙබනවා. IUU - Illegal, Unreported and
Unregulated - vessels අතර චීනෙයන් ෙහෝ ෙවනත් රටකින්
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

ෙහෝ එන එක යාතාවක්වත් නැහැ. අපි හැම මාසයකම ලැයිස්තුවක්
යවන්න ඕනෑ, ඒ ඒ රටවල හසු වූ යාතා ෙමන්න ෙම්වායි කියලා. ඒ
ලැයිස්තුෙව් තිෙබන සියල්ල ලාංකික යාතායි. ඒකට ෙහේතුවක්
තිෙබනවා. ඒ ෙහේතුව තමයි, ලාංකික යාතාවලට ගැඹුරු මුහුෙද්ත්,
ජාත්යන්තර මුහුෙද්ත් මත්ස්ය සම්පත අල්ලාගන්න තිෙබන
ෙනොහැකියාව. ඒ නිසා ඔවුන් නියමිත මුහුදු සීමාව පසු කර තවත්
ෙවරළාසන්න මුහුදකට යනවා මාළු බාන්න. ෙලොකු ෙනෞකා
කවදාවත් එය කරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ගැඹුරු මුහුෙද් මත්ස්ය
සම්පත ෙහොඳින් ෙනළාගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2014 ඔක්ෙතෝබර්
මාසෙය් 14වන දා -ඒ කියන්ෙන්, කලින් ආණ්ඩුෙව් අවසාන
කාලෙය්- ෙම් තහංචිය එන ෙකොට ඉන්දියානු සාගර ටූනා
ෙකොමිසෙම් විධායක ෙල්කම්තුමා වන Randolph Payet මට
ෙමෙසේ ලියා එව්වා:

“I am very sad to hear about the decision of the EU.
This is an extremely challenging moment for your
developing and growing fishing industry”; “...developing
and growing fishing industry...”
එෙහමයි එතුමා කිව්ෙව්. එතුමා තවදුරටත් ෙමෙසේ කියනවා:
“Please let me know how you think the IOTC Secretariat
may be able to assist within the next three months and
beyond, so that this decision may be reversed”. "දියුණු ෙවන
ෙම් industry එක ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ෙකොයි විධියටද, අපි
ආධාර උපකාර කරන්ෙන්?" කියා එතුමා ඇහුවා. ෙමන්න ෙම්ක
තමයි තත්ත්වය. එෙහම නම් ඕනෑම ෙකනකුට ෙත්රුම් ගන්න
පුළුවන් තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියන එක. මම ගරු මංගල සමරවීර
ඇමතිතුමාටත් කිව්වා, "ෙම්ක ෙද්ශපාලනික කරුණක්. ඔබතුමා
ගිහින් ෙද්ශපාලන වශෙයන් ෙකොතරම් කථා කළත් ඒ අය එය
පිළිගන්ෙන් නැහැ. එකඟ ෙවනවා තමයි. නමුත් ෙමහි තාක්ෂණික
පැත්ත හරි ගස්සන්න ඕනෑ. ඒක ඉදිරිපත් කළාම තමයි අර
ෙද්ශපාලන කරුණු ටික ෙවනස් ෙවන්ෙන්." කියලා. ඒක අද ඒ
විධියටම සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඇයි, චීන යාතා ලංකාවට
ෙගනාෙව්? මීට වඩා අනතුරක් තිබුණා, 2010 දී. යුෙරෝපා සංගමෙය්
බලපෑම අපනයන මාළු ටිකට විතරයි.
2010 දී යුෙරෝපා සංගමය ඉන්දියානු සාගර ටූනා ෙකොමිසමට
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, ඉන්දියානු සාගරයට quota කමය
ෙගෙනන්න. එය ෙම් වන ෙකොට පැසිෆික් සාගරය, අත්ලන්තික්
සාගරය, අන්තර් ඇෙමරිකානු සාගරය කියන සියල්ලට ෙගනැවිත්
අවසානයි. ජාත්යන්තර මුහුෙද් අල්ලන මාළු පමාණය
සම්බන්ධෙයන් ඒ අය quota එකක් ෙදනවා. කලින් මාළු ෙමටික්
ෙටොන් 500ක් අල්ලපු එක ෙමටික් ෙටොන් 5කට සීමා කෙළොත් ඒ
අනුව හැම රාජ්යයටම අයිති quota එක අඩු කරනවා. Quota එක
සියෙයන් 1ක් නම් ඒ සියෙයන් 1 තමයි අපට අදාළව තිෙබන්ෙන්.
ඒ quota කමය අනුව 2010 දී අපට අයිති ෙවලා තිබුෙණ් මාළු
ෙමටික් ෙටොන් 362යි. මාළු ෙමටික් ෙටොන් 362ක් ෙගෙනන්න නම්
අපට යාතා 15ක් තිබුණාම ඇති. නමුත් ඒ වන විට අපට
ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර කටයුතු කරන බහු දින යාතා 3,000ක්
තිබුණා. ඒ තුන්දාෙහන් 15ක් මාළු අල්ලන්න ගියාට පස්ෙසේ ඉතිරි
අය ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒ සියලු ෙදනාෙග් ධීවර කටයුතු විනාශ
ෙවලා යනවා. ඒ ෙවලාෙව් මම ෙවරළාසන්න සියලු රටවල ධීවර
ඇමතිවරුන් ෙගන්නලා දවස් ෙදකක් ෙමෙහේ ඉඳෙගන එයට
විරුද්ධව කියා කළා. හැෙමෝම ඒ වැෙඩ්ට ආසයි; නමුත් බයයි. ඒ
ෙමොකද? ඒ, යුෙරෝපා ෙවළඳ ෙපොළ නිසායි. අන්තිමට මම කිව්වා,
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"තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදනවා නම් මම ෙයෝජනාව
ෙගෙනනවා." කියලා. සියලු ෙදනා සහෙයෝගය දුන්නා.
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වරට ඉන්දියානු සාගර කලාපීය ටූනා
ෙකොමිසෙම්දී අපි යුෙරෝපා සංගමෙය් ෙයෝජනාවක් පරාජය කළා.
ඒ නිසා ඔවුන් මා සමඟ ටිකක් හිත ෙහොඳ නැති වුණා. මාස හයකට
පස්ෙසේ යුෙරෝපා සංගමෙය් ෙකොමසාරිස්වරයා ඇවිත් කිව්වා, මට
බය හින්දයි ෙමය කෙළේ කියා අෙනක් ඇමතිවරුන් කියනවා
කියලා. මම කිව්වා, "මට ෙමොකටද බය ෙවන්ෙන්? ඒ අයෙග්
ඇමතිකම් නැති කරන්න මට බැහැ. ෙම්ක ෙබොරු කථාවක්."
කියලා. නමුත් මට මෙග් උපෙද්ශකවරයා කිව්වා, ෙම් යන විධියට
ඉදිරිෙය්දී එක් එක්ෙකනාව බාගන්නවා, ඒ නිසා ඉන්දියාවත්
එක්ක ෙහොඳ ස්ථාවරයකට එන්න කියලා. ඒ නිසා මම ඉතාම දැඩි
ස්ථාවරයක් ෙවනුෙවන් ඉන්දියාෙව් සහෙයෝගය මට ලබා ගත්තා.
ඒ quota එක එදා පරාජය කෙළේ නැත්නම් අෙප් අපනයන ධීවර
කර්මාන්තය අවසානයි. අපනයන ධීවර කර්මාන්තය කඩා
වැටුණාම එය ෙවළඳ ෙපොළට බලපානවා. අපි දැන ගත්තා, ෙම්ක
හැම දාම නවත්වන්න බැහැ කියලා. අෙනක් හැම සාගරයකටම
quota කමය තිෙබනවා නම් අෙප් රටටත් ඒ කමය එනවා.
ඉදිරිෙය්දී තවත් අවුරුදු ෙදක තුනකින් ඒ කමය එන නිසා මම
වහාම ලෑස්ති ෙවන්න පටන්ගත්තා, එයට මුහුණ ෙදන්න. ඒ නිසා
මම ඉස්සර ෙවලාම ආරාධනා කෙළේ සවුදි අරාබිෙය් අල් ෆයිඩා
සමාගමටයි. ඊට පස්ෙසේ අෙප් සියලු embassies හරහා, සියලු
මාර්ග හරහා පකාශන මඟින් හැම තැනකින්ම ඉල්ලුවා, පුළුවන්
තරම් මත්ස්ය නැව් එවන්න කියලා. ෙමොකද, ලංකාවට ෙගොඩ බාන
මත්ස්ය පමාණය වැඩි කර ගත්ෙතොත් අෙප් quota එක වැඩි
ෙවනවා. තායිලන්තය කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? තායිලන්තෙය් විෙද්ශ
ෙනෞකා දහස් ගණනක් කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් රෙට් වාෙග්
ෙකොන්ෙද්සි කිසිවක් ඒ අයට නැහැ. ඒ නිසා ෙබොෙහෝ ෙදනා
එෙහේට යනවා. අප ආරාධනා කළාට ෙමෙහේ එන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද මම කියනවා, සියයට 10ක් ධීවර සංස්ථාවට ෙදන්න ඕනෑ,
ෙම් ෙම් tax ෙගවන්න තිෙබනවා කියලා. ෙකොන්ෙද්සි නැති හින්දා
තමයි තායිලන්තෙය් මත්ස්ය අපනයන ෙවළඳාම ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් බිලියන 6ක් ෙලස තිෙබන්ෙන්. නමුත් අෙප් රෙට් තවම
තිෙබන්ෙන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 250යි.
ෙම් ෙඩොලර් මිලියන 250ට වඩා අපට අවශ්ය වන්ෙන් ෙම්
කර්මාන්තය ෙබ්රා ගැනීම නම් අපි ෙම් quota කමයට මුහුණ
ෙදන්න ඕනෑ. අපි ඉල්ලුවාම ලංකාවට ආෙව් ජපන් යාතා ෙදකයි,
චීන යාතා අටයි. චීනෙයන් යාතා විස්සක් ෙග්නවා කිව්වාට විස්සක්
ලැබුෙණ් නැහැ. ෙනොෙයකුත් තහංචි, කරදර තිෙබන නිසා ඒ
ෙගොල්ලන් එන්ෙන් නැහැ. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා
කිව්වා, අපට ලැබිලා තිෙබන ආදායම රුපියල් ලක්ෂ 56යි කියලා.
එෙහම ෙනොෙවයි. මෙග් ළඟ බිල්පත් තිෙබනවා. 2013 ජූලිවල
ඉඳලා 2014 ෙපබරවාරි මාසය වන ෙතක් වූ මාස 8ට ෙම්
සමාගම්වලින් අෙප් රටට ලැබුණු ආදායම -income එක- විතරක්
රුපියල් මිලියන 839.75ක් වනවා. නමුත්, අෙප් රෙට් පද්ධතියත්
එක්ක ෙම් කටයුතු කරන්න ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙබොෙහොම අමාරුයි.
අෙනක් කරුණ, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් කිසි යාතාවකට අෙප්
ආරක්ෂක ෙසේවකයන් කිසි ෙකනකු අපි දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් හැම
යාතාවකම ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙයන්, රක්නා ලංකා ආරක්ෂක
ෙසේවෙය් ෙසේවකයින් ෙදෙදෙනකු යැව්වා.
ෙමොකද, ඒ
යාතා මත්ස්ය කර්මාන්තෙය් ෙයදුෙණ් ෙසෝමාලියාව කිට්ටුවයි.
ෙසෝමාලියානු මං ෙකොල්ලකරුවන්ෙගන් ෙබ්ෙරන්න තමයි හැම
යාතාවකටම රක්නා ලංකා ආරක්ෂක ෙසේවෙයන් ෙසේවකයින්
ෙදෙදෙනකු දුන්ෙන්.
අෙනක් කරුණ, අෙප් මුහුදු තීරෙය් තිෙබන්ෙන් වර්ග
කිෙලෝමීටර් 517,000ක් බව මතක තියාගන්න. නමුත්, ජාත්යන්තර
මුහුද තිෙබනවා, කිෙලෝමීටර් 75ක්. ඒ කියන්ෙන් අෙප් මුහුදු තීරය
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වාෙග් එකසියපණස් ගුණයක්. කාට ෙහෝ ජාත්යන්තර මුහුෙද් ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන්න යාතා දුන්නාට එය අෙප් ධීවර
කර්මාන්තයට කිසිම ආකාරයකින් බලපාන්ෙන් නැහැ. එය ඒ
තරම් විශාල මුහුදක්. ෙමොකද, ඒ ෙගොල්ලන් යන්ෙන් ඉන්දුනීසියාව
පැත්තට, මැෙල්සියාව පැත්තට, ෙසෝමාලියාව පැත්තට.
ෙසෝමාලියාව ආශිත මුහුෙද් විශාල මත්ස්ය සම්පතක් තිෙබන
හින්දා තමයි ඒ ෙගොල්ලන් රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගෙම්
ෙසේවකයන් සම්බන්ධ කර ගත්ෙත්.
මම දැනුත් ගරු ඇමතිතුමාට ෙම් කරුණ කියනවා. යුෙරෝපා
සංගමය කියනවා නම්, ෙම් ෙලොකු යාතා යුෙරෝපා සංගමයට එපා
කියලා මම ඉස්ෙසල්ලාම කියනවා, තමන්ෙග් යාතා ටික අයින් කර
ගන්න කියලා. ෙම් VMS කමය එනෙකොටම මට ඉන්දියාෙවන්
ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඉන්දියාව ෙම්කට විරුද්ධ වුණා. මා සමඟ
සාකච්ඡා කිරීෙම්දී මම කිව්වා, "ඔය ෙගොල්ලන්ට ෙම්ෙක් පශ්නයක්
නැහැ. ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් පංශ සහ ස්පාඤ්ඤ ෙනෞකාවලට
විතරයි." කියලා. ඉන්දියානු සාගරෙය් මත්ස්ය සම්පෙතන් සියයට
48ක් යුෙරෝපා සංගමයට අයත් ෙනෞකාවලින් අල්ලා ගන්නවා. එය
මතක තබා ගන්න. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. අපට ෙම් යථාර්ථයට
මුහුණ ෙදන්න වනවා. ඒක තමයි ඒ ෙගොල්ලන් quota ගන්න
හදන්ෙන්. Quota එක ගත්තාම ඒ ෙගොල්ලන්ට සියයට 48ක් හම්බ
වනවා. ඉතිරි සියයට 52 අනික් සියලු රටවලට ෙපොඩ්ඩ ෙපොඩ්ඩ
හම්බ වනවා. අපට කියනවා නම්, ෙලොකු යාතා ෙග්න්න එපා
කියලා ඒක වැරදියි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් යාතාවල capacity එක
ෙමටික් ෙටොන් 1,000 සිට ෙමටික් ෙටොන් 2,000 දක්වා වනවා. එදා
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙලොකු යාතා ඉවත් කරන්න
කියලා. මම කිව්වා, "එෙහම නම්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ෙලොකු යාතා ටික අයින් කරන්න." කියලා. ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් එක යාතාවක ධාරිතාව ෙමටික් ෙටොන් 1,000යි,
2,000යි. ඔවුන් අෙප් මත්ස්ය සම්පෙතන් සියයට 48ක් අරෙගන
යනවා. යුෙරෝපා සංගමයත් එක්ක අපි ගනුෙදනු කරන්න ඕනෑ ෙම්
තත්ත්වය ෙහොඳට බලාෙගනයි. නමුත්, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
අභිපායයනුත් අපි දැනගන්න ඕනෑ. ෙම් කමයට ගිහිල්ලා අපි
ඔක්ෙකෝම නැවැත්තුෙවොත්, quota එක ඉස්සරහට ෙගනියන්න
අපට බැරි වුෙණොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? ඉන්දියානු සාගර
ෙකොමිසමට එන අවුරුද්ද ෙහෝ ලබන අවුරුද්ද වනෙකොට quota
කමය එනවා. ඒ quota කමය එනෙකොට අන්තිමට අපට වැඩිම
වුෙණොත් ෙමටික් ෙටොන් 400ක්, 500ක් හම්බ ෙවයි. එතැනදි අෙප්
මුළු කර්මාන්තයම ඉවරයි. අෙප් බහුදින යාතා ෙසේවය සියල්ලම
ඉවරයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have one more minute.
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පුළුවන්. හැබැයි, ඉන්දුනීසියානු, තායිවාන් යාතා cancel කරන්න
අපට බැහැ. ඒ රජයට කියලා, ඒ රජය ලවා ඒ නිෙයෝගය නිකුත්
කරන්න ඕනෑ. ඒක අද ඉන්දියානු සාගර ටූනා ෙකොමිසෙම්
ෙකොන්ෙද්සියක්. යම් රටකට අයත් යාතා ෙවනත් රටකට අයත්
මුහුෙද්
යාතා කරනවා නම්, ඒ රෙට් flag එක යටෙත්
යන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ යාතා ඒ රෙට් නීති පද්ධතියට යටත්
වන්න ඕනෑ.
අලුත් ධීවර ඇමතිතුමා වන අෙප් ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමාට ෙම් කටයුත්ත අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. එතුමා
කලිනුත් ෙම් විෂය භාරව සිටියා. එතුමාට ජාත්යන්තර පැත්ෙතන්
ෙම් සම්බන්ධෙයන් balance එකකින් ෙම් කටයුතු කර ෙගන
යන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් අනාගතය, ධීවර
කර්මාන්තෙය් අනාගතය බලා ඒ කටයුතු ඔබතුමා හරියට ඉෂ්ට
කරන්න. ඉතිරි කටයුතු පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. අෙප් රෙට්
මත්ස්ය නිෂ්පාදනය, අපනයනය, පරිෙභෝජනය කියන සියලු
ෙද්වල් දැන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Felix Perera. Before he
starts, will an Hon. Member propose the Hon. R.
Yogarajan to take the Chair?
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

I propose that the Hon. R.Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, Hon. Felix Perera, you may start your speech.
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය ෙහොඳට අවෙබෝධ කර ගන්න. ෙමොකද,
ගරු ඇමතිතුමාට ඉදිරිෙය්දී ඒ පශ්නය එයි.
අෙනක් කරුණ, ශී ලංකා ධජය යටෙත් තමයි ඒ ෙගොල්ලන්
යන්න ඕනෑ කියලා අපි තීන්දුවක් ගත්තා. ෙමොකද, 1991 ඉඳලා
තායිවානෙය්, ඉන්දුනීසියාෙව් ඔක්ෙකෝම යාතා ආෙව් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ධජය යටෙත්යි. එතෙකොට ඔවුන් වැරැද්දක්
කෙළොත්, ඒ ෙගොල්ලන්ට විරුද්ධව නීතිය කියාත්මක කරන්න ඒ
රටවලට කියන්න ඕනෑ. ශී ලංකා ධජය ගැහුවාට පස්ෙසේ ඒ
ෙගොල්ලන් යම් වැරැද්දක් කෙළොත්, එය නවත්වන්න අපට පුළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ අනුව ඕනෑම ෙවලාවක ඒවා cancel කරන්න
දැන් ඔබතුමාට පුළුවන්. ෙමොකද, දැන් ඒ තීන්දුව ගන්න අපට

[අ.භා. 3.21]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර විෂය ගැන කථා කරද්දී
අපි විෙශේෂෙයන්ම කියන්න ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. අෙප්
ආර්ථික අනන්ය කලාපය රට වෙට්ටම වර්ග කිෙලෝ මීටර් 1,750ක
ෙවරළ තීරයක් සමඟ ෙගොඩ බිම වාෙග් අට ගුණයක මුහුදක් අපට
තිෙබනවා. ෙම් සාගරය අපට ෙලොකු සම්පතක්. ඒකට අපි
කියන්ෙන් “සාගර සම්පත” කියලායි. සංචාරක ව්යාපාරයට
වාෙග්ම රෙට් ෙනොෙයකුත් ෙද්වලට විශාල රුකුලක් ෙම් මුහුෙදන්
සහ මුහුදු ෙවරෙළන් අපට ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි සාගර සම්පත
ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ.

967

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ධීවරයන් විසිහය ලක්ෂයක්
ඉන්නවා. අද ඒ ධීවරයන් එක්ක කථා කරද්දී ඒ ෙගොල්ලන්
කියන්ෙන් "අද අපි අඳුරට වැටිලා" කියලායි. ඒ තත්ත්වයට
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙහේතුව තමයි විෙද්ශ යාතාවලින් කරන
ජාතික අපරාධය. මම ධීවර ඇමතිවරයාව ඉන්න ෙකොට කිසිම
දවසක අෙප් ලංකාෙව් ෙකොඩිය ඒ අයට දුන්ෙන් නැහැ. ඒක අපට
ෙදන්න බැහැ. ෙමොකද, ඒ අය අෙප් ලංකාෙව් ෙකොඩිය දමා ෙගන
අෙප් මුහුදු සීමාව තුළ මාළු අල්ලා ගත්ෙතොත් අපට මාළු නැතිව
යනවා. සාමාන්යෙයන් ධීවර යාතාවක් ෙටොන් තුෙන් ඉඳලා ෙටොන්
පහ දක්වා තමයි මාළු අල්ලන්ෙන්. නමුත් ෙම් ධීවර නැවක්
ෙකොච්චර මාළු අල්ලනවා ද? ඒ වාෙග් හතළිස් ගුණයක් අල්ලනවා;
පණස් ගුණයක් මාළු අල්ලනවා.
ඒ අය විශාල යාතාවකින් ඇවිල්ලා අල්ලන කමය බලන්න.
අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්න එක ෙහොඳයි. ඔබතුමාටත් ඒ කාරණය කියන්න ඕනෑ. ඒ
කමයට කියන්ෙන් "Purse Seine System" කියලායි. මීටර් 20ක්
යටින් tent එකක් දමලා ඒකට ෙබෝයාවක් දමලා තාක්ෂණය සවි
කරලා ඒක පාෙවන්න ෙදනවා. ඊට පස්ෙසේ වෙට්ටම security
දමලා ඒක ආරක්ෂා කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් ඒ system එක
උපෙයෝගී කර ෙගන සිටින හැම මාඵවාම අල්ලනවා. ෙමොකද,
ෙකොටයක් දැම්මත් එතැනට මාළු එකතු ෙවනවා. ෙම් ඔක්ෙකොම
මාළු අල්ලා ෙගන ෙමහාට ෙග්න්ෙන් නැහැ. මුහුද වෙට්ම
ඒෙගොල්ලන්ෙග් බහුදින යාතා තිෙබනවා. එතැනින්ම පටවලා
ෙකොටසක් අරිනවා. අපි ෙම් මාළු සම්පත ඉතිරි කර ගන්න ඕනෑ.
උදාහරණයක් වශෙයන් මාලදිවයින බලන්න. මාලදිවයිෙන් බිලි
පිත්ෙතන් තමයි මාළු අල්ලන්ෙන්. පුංචි මාළු කන්න තමයි ෙලොකු
මාළු ටික එන්ෙන්. ෙම් පුංචි මාළු ටිකත් එක්කම විනාශ කළාම
අපට මුහුදක් ඉතිරි වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙම් විසිහය ලක්ෂයක් වන ධීවරයන් ෙවනුෙවන් අෙප් විෙද්ශ
පතිපත්තියත් නිවැරදිව කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙනො
කෙළොත් සිද්ධ වන්ෙන් ධීවරයා විපෙත් වැෙටන එකයි කියන එක
පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම කවුරු ෙමොනවා කිව්වත් මම
යන්න ඉස්සර ෙවලා ෙම් VMS - Vessel Monitoring System එක ගැන කැබිනට් පතිකාව දැම්මා. අනතුරු ඇඟවීමක් කළා. ඒ
ෙගොල්ලන් කිව්වා, ඉක්මනට කරන්න කියලා. අපි කාලයක් ඉල්ලා
ගත්තා. කැබිනට් පතිකාව දමලා අපි අත් හදා බැලීමක් කළා.
Vessel Monitoring Systems ෙදකක් දමලා සතියක් බැලුවා.
ෙකොළඹ, ෙමෝදර ඉඳලා යන හැටි බලා ෙගන හිටියා. ඒක නිසා
ෙම්ක කෙළේ නැහැයි කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙම්ක
නිර්මාණයක් කියන්න බැහැ. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ තිබුණු
පශ්නයක්. Indian Ocean Tuna Commission එක කියන්ෙන්
මාළු අල්ලන්න එපා කියලා ෙනොෙවයි, වැරදි විධියට මාළු
අල්ලන්න එපා කියලායි. ඒ වාෙග්ම අපි ඒ කාලෙය් radar system
එකක් දමන්න හැදුවා. Radar system එකක් දමලා ලංකාෙව් මාළු
අල්ලන එක ෙනොෙවයි, විෙද්ශ යාතා ෙමරටට එන එක නතර
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක බලන්න ඕනෑ. ෙමොකද, සමහර
මුහුදු තිෙබනවා, දැන් මාළු නැහැ. ඉන්දියන් සාගරෙය් විතරයි මාළු
ටිකක් තිෙබන්ෙන්. ඒ ටිකත් විෙද්ශිකයන්ට අල්ලා ෙගන යන්න
දුන්ෙනොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ ටික අල්ලා ගැනීම සඳහා අපි
උත්සාහ කරන්න ඕනෑ. අපි ඉන්න ෙකොට ලංකාෙව් බහුදින ධීවර
යාතා සඳහා සියයට 8ක ෙපොලී අනුපාතයක් යටෙත් බැංකු
අයිරාවක් දුන්නා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක සියයට 6ක් කරලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නමුත් ඔබතුමා කියන
තර්ක නම් මට පිළිගන්න බැහැ. ෙමොකද, ෙම් ෙලෝකෙය් VMS
භාවිත කරන රටවල් තිෙබනවා. ඇල්ෙම්නියාව තිෙබනවා;
ආර්ජන්ටිනාව තිෙබනවා; ඕස්ෙට්ලියාව තිෙබනවා; කැනඩාව
තිෙබනවා; චිලී, තායිවානය, ෙකොඒෂියාව, ෙඩන්මාර්කය, දකුණු
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අපිකාව, ජර්මනිය, අයිස්ලන්තය, ඉන්දියාව, ජපානය,
ෙනදර්ලන්තය, නවසීලන්තය, ෙප්රු, රුසියාව තිෙබනවා. ෙම්
හැම රටක්ම VMS පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් බලන්න,
ෙඩන්මාර්කෙය් තිෙබන්ෙන් 600යි. තායිවානෙය් තිෙබන්ෙන්
1,200යි. ජර්මනිෙය් 300යි.
අයිස්ලන්තෙය්
1,600යි.
ෙනදර්ලන්තෙය්
500යි.
නවසීලන්තෙය් 1,000යි. අපි එකවරටම 3,000ක් ගන්න යනවා. ඒ
ඇයි කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙබොෙහෝ රටවල් දිගු කාලයක සිට
ෙම් තාක්ෂණය පෙයෝජනයට ගන්නවා. කැනඩාව 2001 වර්ෂෙය්
ඉඳලා පෙයෝජනයට ගන්නවා. නවසීලන්තය 1994 ඉඳලා,
ස්වීඩනය 1998 ඉඳලා පෙයෝජනයට ගන්නවා. ෙම්ෙක් systems
තුනක් තිෙබනවා. එකක් තමයි Inmarsat-C කමය. ෙම් කමය
ෙගොඩක් ලාභයි. ගරු ඇමතිතුමා හිටියා නම් මට ෙම්ක කියන්න
තිබුණා. ෙම්ක ෙකොච්චර ලාභද කියලා බලන්න. -දැන් ඇමතිතුමා
ෙම් ගරු සභාවට එනවා.- ෙම්ෙක් systems ෙගොඩක් තිෙබනවා.
Inmarsat-C system එක තිෙබනවා. අෙනක Argos කමය.
තවත් එකක් තිෙබනවා. ඉන්දුනීසියාෙව් යාතා 1500ක පමණ ෙම්
තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. දකුණු ෙකොරියාවත් ෙම් තාක්ෂණය
පාවිච්චි කරනවා. අපි ෙලොකු expensive තාක්ෂණයක් ෙග්න්න
යනවා. රජය කළත් කවුරු කළත් ෙකොෙහොම කළත් ෙම්ක අවශ්ය
ද කියන එකයි මම අහන පශ්නය. විෙද්ශ විනිමය ෙකොපමණ
යනවා ද? තමුන්නාන්ෙසේලාට පිරී ඉතිෙරන්නට සල්ලි තිෙබනවා
ද? හිතන්න. අෙනක් අතට ෙම් ධීවරයන්ට ගහන දඩ ටික ගැන
බලන්න. ෙපොඩි ගණනක් ද, තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ගහන්න
යන්ෙන්. එක එක ගණන් දඩ ගහන්න යනවා. ෙම් සංෙශෝධනයට
අනුව දිග මීටර් 10.3 - මීටර් 15 දක්වා වූ ෙබෝට්ටු සඳහා රුපියල්
මිලියන 1.5ක දඩ මුදලක් අය කරනවා.
බලපතයක් ලබා
ෙනොෙගන යාතාවක් ගිහිල්ලා අහු වුෙණොත් ෙමහි නඩුවකුත් දාලා
කරන්ෙන් ෙමොකක් ද, මිලියන 1.5ක දඩයක් ගහනවා. ගරු
අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙචෝදනාවක් එනවා. ෙම්
සංෙශෝධනෙයන් කරන්ෙන් ෙමොකක් ද? මිලියන 1.5ක දඩයක්
ගහනවා.
දිග මීටර් 15 සිට මීටර් 24 දක්වා වූ ෙබෝට්ටු සඳහා රුපියල්
මිලියන 5ක දඩයක් අය කරනවා. මීටර් 24 සිට මීටර් 45 දක්වා වූ
ෙබෝට්ටු සඳහා රුපියල් මිලියන 75ක් අය කරනවා. මීටර් 45 සිට
මීටර් 75 දක්වා වූ ෙබෝට්ටු සඳහා රුපියල් මිලියන 120ක් අය
කරනවා. මීටර් 75ට වැඩි ෙබෝට්ටු සඳහා රුපියල් මිලියන 150ක්
අය කරනවා.
බලන්න, මිනිස්සු යාතාවක් ගනීවි ද? හරියට ෙම්ක
කැසිෙනෝවලට දඩ ගහනවා වාෙගයි ෙන්. කැසිෙනෝවලටත්
ෙමපමණ දඩයක් නැහැ ෙන්. ෙම්ක සංෙශෝධනය කර ගන්න.
ඔබතුමාෙගන් මා ඉල්ලන්ෙන් ෙමය සංෙශෝධනය කර ගන්න
කියායි. අෙප් මිනිෙහක් ආෙයෝජනය කරාවි ද? මුහුදු යනවාය
කියන්ෙන් අවදානමක්. එක පැත්තකින් අවදානම. අෙනක්
පැත්ෙතන් සුළඟ. අෙනක් එක මාළු රෑන පිටුපස්ෙසන් ෙබෝට්ටුව
යනවා. වුවමනාෙවන්ම මාළු ඇල්ලුවාය කියා අධිකරණෙයන්
නිර්වචනයක් කළෙහොත් ෙකොෙහොම ද ඒක කරන්ෙන්?
අධිකරණෙයන් නිර්වචනය කරන්න ඒ නඩුව අහන කට්ටියට
මුහුද පිළිබඳ අවෙබෝධයක් තිෙබනවා ද? ෙම්ක අනවෙබෝධෙයන්
කළෙහොත් ධීවර කර්මාන්තය සම්පූර්ණෙයන් ලංකාෙවන් තුරන්
ෙවලා යනවා. එම නිසා ෙම්කට ඉඩ ෙදන්නට එපාය කියා ඉතාම
කාරුණිකව මා ඉල්ලා සිටිනවා.
අප ෙම් අමාත්යාංශය භාරව සිටි කාලෙය් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්
කළා. අපට සම්පූර්ණ මුහුද තිබුෙණ් නැහැ. මුහුෙදන් තුෙනන්
එකයි තිබුෙණ්. මුහුෙදන් තුෙනන් එකක් තියාෙගන තමයි අපි
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ධීවර කටයුතු කෙළේ. නමුත් කළමනාකරණය කළා. ඒ කාලෙය් මා
ලංකාෙව් ෙකොඩිය ගහෙගන යන්න දුන්ෙන් නැහැ. ලංකාෙව්
ෙකොඩිය ෙදන්න එපාය කියලාමයි මම කියන්ෙන්. ෙමොකද, අෙප්
රට තාක්ෂණෙයන් දියුණු ෙවනවා නම්, ආෙයෝජන තිෙබනවා නම්,
අපටම ෙම් වැඩ කර ගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තිෙබන්නට
ඕනෑ. චීන නැව්වලට ඉඩ දීම නිසායි අපට ෙම් යුෙරෝපා තහනම
පැන වීමට මූලික කාරණාව වුෙණ් කියන එක සඳහන් කරන්නට
ඕනෑ. ෙමොකද, ඒ අය Purse Seine system එකයි අනුගමනය
කරන්ෙන්. ෙලොකු hut එකක් වාෙග් tent එකක් දාලා, ඒක
පාෙවන්නට දාලා එහි තිෙබන හැම ෙදයක්ම අල්ලා ෙගන යනවා.
අෙනක් එක bottom trawling කමය. Bottom trawling
කියන්ෙන් ෙමොකක් ද?[බාධා කිරීමක්] Purse Seine system එක
තහනම්. ඔබතුමා ෙකොෙහොම ෙමොනවා කිව්වත්,- [බාධා කිරීමක්]
ෙම් පුංචි රෙට් Purse Seine system එක කරන්න බැහැ. මහා
සාගරය තිෙබන්න ඕනෑ. Purse Seine system එක මාර්ගෙයන්
කරන වංචාව ෙකොච්චර ද කියා බලන්න. මා අහන පශ්නය ෙම්කයි.
මීටර් 20ක් යටට tent එකක් පාෙවන්නට දාලා- ෙබෝයාවක් දාලා
ෙබෝයාෙව් සිග්නල් එක බලා ෙම් හැම මාඵ පැටිෙයක්ම අල්ලා
ගන්නා එක ඔබතුමා අනුමත කරනවා ද? ටූනා මත්ස්යෙයක් අවුරුදු
තුනක් ඇතුළත කිෙලෝ 100 - 150 අතර පමාණයකට හැෙදනවා.
ෙපොඩි මාළුන් ටික අල්ලා ගත්තාම ෙකොෙහන් ද මාළු? [බාධා
කිරීම්] යුෙරෝපා සංගමය ෙනොෙවයි, ෙම්ක ලංකාව? ෙම්ක ලංකාව.
හරිද? ෙම්ක ඔබතුමා ෙත්රුම් ගන්න. දැන් අපට තහනම වැටිලා
ඉවරයි. VMS එක ඕනෑය කියා අප කටයුතු කළා. අවුරුදු හතරක්
තමුන්නාන්ෙසේ සිටියා, ඒක කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. මමත්
තමුන්නාන්ෙසේට සුබ පැතුවා, තමුන්නාන්ෙසේ ඒ අමාත්යාංශය භාර
ගත්ත ෙවලාෙව්. නමුත් ෙම් වැඩය කරන්නට එපා. ෙම් වැඩය
කෙළොත් ෙම් රට විනාශ ෙවනවා. අපට කන්නට ෙදයක් නැති
ෙවනවා. මාළු නැතිව යනවා.
අපි
තවත්
කාරණයක්
මතක්
කරන්නට
ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා භාරයක්ද ෙමොකක්ද ෙවලා ඒ කාලෙය් මිරිදිය
ජල ජීවි වගාව තහනම් කරලා තිබුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඒක
නැවත ඇති කර දුන්නා. එහි පතිඵලයක් වශෙයන් දැන් රට
අභ්යන්තර ජලාශවල ෙටොන් හතළිස්දහසක මාළු පමාණයක්
හදනවා.
Purse Seine system එකයි, bottom trawling system
එකයි සම්පූර්ණ වැරදියි. ෙම් කටයුත්තට නම් අපි විරුද්ධයි.
ධීවරයක්ෙගන් ඇහුෙවොත් ඔවුන් සම්පූර්ණෙයන් විරුද්ධයි. අපි
කරන්ෙන් ෙමොකක් ද? අපි කරන්ෙන් longline system එක.
Longline system එක ඔබතුමා දන්නවා ෙන්. මුහුෙද් අට
ෙපොළකට බිලිකටු දාලා මාළු අල්ලන මරුවැල් කමය. මුහුෙද් අට
ෙපොළකට විතර ෙම්වා යැව්වායින් පස්ෙසේ, ෙලොකු මාළු විතරයි
ෙම්කට අහු ෙවන්ෙන්. ෙපොඩි මාළුවා ෙබරිලා යනවා. මාළු අල්ලන
ෙනට් එෙක් සිදුරු ෙලොකු කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකටද? ෙපොඩි
මාළුන්ට අහු ෙවන්ෙන් නැති ෙවන්න රිංගලා යන්න. ෙලොකු මාළුන්
අල්ලා ගන්නයි. ඉතින් මාළු සම්පත දැන් ඉවරයි ෙන්ද? ආපහු
ෙම්ක හදන්නද කියන්ෙන්? ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් ෙත්රුම? අපිත්
කවුරු එක්කවත් ෙපෞද්ගලික ෛවරයක් නැහැ. ෛවර කරන්න
මට වුවමනාවකුත් නැහැ. නමුත් ෙම් ධීවරයා ෙවනුෙවන් කථා
කරන්න මට අයිතියක් තිෙබනවා. ෙහේතුව, අපි ධීවර පෙද්ශවල
ජීවත් වන අය නිසා.
අෙනක් කාරණය, අපි කෙතෝලිකයන්. ගරු ඇමතිතුමාත්
කෙතෝලිකෙයක්, මමත් කෙතෝලිකෙයක්. ෙජ්සුස් කිස්තුන්
වහන්ෙසේ තමන්ෙග් පධාන ෙගෝලයා හැටියට ෙතෝරා ගත්ෙත්
කාවද? ධීවරයකුව ෙතෝරා ගත්ෙත්. ෙජ්සුස් වහන්ෙසේ ඔහුට කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? "ෙප්දුරු නුඹ පර්වතයක්ය. ෙම් පර්වතය පිට මාෙග්
සභාව ෙගොඩ නඟන්ෙනමි" කියලා කිව්වා. ඒ නිසා ධීවරයන් ගැන
කථා කරන්න අපට අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ අයිතිය නැති කරන්න
කාටවත් බැහැ කියන එක පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
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දැන් අපි විශාල විපතකට වැටිලා තිෙබන්ෙන් කියන එක මා
කියන්නට ඕනෑ. ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, ෙම්
කර්මාන්තය කරන ෙකොම්පැනි පහක්, හයක් තිෙබනවා කියලා. ඒ
ෙගොල්ලන් මාළු අල්ලනවාද? මාළු ෙගන්වනවාද? මුහුද මැදට
ගිහිල්ලා විශාල නැව්වලින් එන මාළු ටික ලබා ගන්නවා.
එතෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙමෙහ මාළු අල්ලන්න බැහැ. එෙහම
නම් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් catch permit එකක් ෙදන්න ඕනෑ.
මාළු අල්ලන්න permit එක ෙදන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ගිහිල්ලා
බලන්න. ලංකාෙවන් අල්ලපු මාළු විධියට ෙබොරු permit එකක්
ෙපන්වන්ෙන්. ලංකාෙව් මාළු අල්ලන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙගොල්ලන්
ගිහිල්ලා මුහුද මැද තිෙබන නැව්වලින් මාළු අරෙගන එනවා. චීන
නැව්වලිනුත් මාළු අරෙගන එනවා. එෙහම අරෙගන ඇවිල්ලා,
අෙප් ලංකාෙවන් අල්ලපු මාළු කියලා ෙමෙහන් permit එකක්
ගස්වලා ෙදනවා. එතෙකොට තමයි යුෙරෝපා ෙකොමිසම ඒක පිළි
ගන්ෙන්. එම නිසා ෙම්වායින් මිෙදන්න කටයුතු කරන්න. ජනතාව
අපව ෙමතැනට එවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා
කරන්නයි. ඒ නිසා අපි ෙම්කට විරුද්ධයි. ෙම් දඩයට අපි විරුද්ධයි.
ෙමච්චර ෙලොකු දඩ ගැහුවාම කවුද ෙබෝට්ටු ගන්ෙන්? අපි
වාහනයක් ගත්තාම insurance එකකුත් ලබා ගන්නවා. ඇයි? ඒ
වාහනය ෙමොකක හරි හැප්පුෙණොත්, කැඩුෙණොත්, අනතුරක්
වුෙණොත් ඒ අලාභ වන මුදල නැවත ලබා ගන්න. ධීවර යාතාවකට
ෙමච්චර ෙලොකු දඩයක් ගහපුවාම මිනිස්සු ෙබෝට්ටු ගනීවිද? නැහැ
ෙන්. ෙතප්පම් ගනීවි. එතෙකොට අපි ඉන්න ඕනෑ, ෙවරළ හරිෙය්.
ෙලොකු නැව් ටික ඇවිල්ලා අෙප් මුහුෙද් මාළු ටික අල්ලා ෙගන
යාවි. එතෙකොට අපි ෙමොනවාද කන්ෙන්? මුකුත් කන්න ෙදයක්
නැතිව යනවා. ෙපෝටීන් ඌනතාව මඟ හරවන්න සියයට 80ක
ෙපෝටීන් පමාණයක් මාළුවලින් සපුරා ගන්නට පුළුවන් කියලා
කියනවා. ෙමහි යථාර්ථය ගැනයි මා කථා කරන්ෙන්. එක එක
පැත්තට තාර්කිකව කථා කරලා ෙම්ක විනාශ කරන්න ෙදන්න
බැහැ කියන එකත් අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
අද විශාල ඉල්ලුමක් තිෙබනවා, - ටූනා - ෙකළවල්ලා
මසුන්ට. ෙම්වාට කියනවා, “ශෂිමි” කියලා. ජපානෙය් අය වසාබි
ෙසෝස් එකත් එක්ක අමුෙවනුයි කන්ෙන්. මාළු කිෙලෝ එකකට
අඩු තරමින් ලංකාෙව් මුදලින් රුපියල් 3,000ක් 4,000ක්
ලැෙබනවා. අෙප් රෙට් හැටියට නම්, කිෙලෝ සියයක මාළු
ෙදෙදෙනක් දුන්නාම එෙහන් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ෙමොකද,
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් නිසා ඒ ෙගොල්ලන්ට වැඩි
ෙපෝෂණය තිෙබන ෙද්වල් මිල දී ගැනීෙම් හැකියාව සහජෙයන්ම
ලැබිලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් වාෙග් රටක සිදු වන්ෙන්,
සාමාන්ය මාළු ටික ආහාරයට අරෙගන, ෙලොකු මත්ස්ය වර්ග
export කරලා ඒ ලැෙබන සල්ලිවලින් දරු පවුල් රැකෙගන
කටයුතු කිරීමයි.
මා තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙකොම්පැනිය
කාෙග්ද? මම එදත් ෙම් ගැන කිව්වා. ෙම් ෙකොම්පැනිය ධීවර
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරියකුෙග්. ඒ නිලධාරියා මිලියන 600ක
ෙකොම්පැනියකින් සියයට 60ක් ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? හිතන්න.
එෙහම නිලධාරිෙයක් ඉන්නවා පුඵවන්ද? ධීවර අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරියකුට මිලියන 600ක ෙකොම්පැනියකින් සියයට 60ක
shares තිෙබනවා. එතෙකොට එයාෙග් share එක මිලියන 310යි.
කල්පනා කරලා බලන්න. මම කියන්ෙන් ඒකයි. ඔය යහ පාලනය
කියන ඒවා හරි යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ටික හරියට කරන්න.
එෙසේ කෙළොත් අෙප් රට ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. ෙම් පිළිබඳව
අනතුරු ඇඟවීමක් කර තිෙබනවා. 2012 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් දී
අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කළා. අෙනකුත් රටවල් ෙම් ෙකොමිසෙම්
නිර්ෙද්ශ පිළිබඳව සාධනීය මට්ටෙමන් කටයුතු කරපු නිසා ඒ
ෙගොල්ලන්ට ෙම්ක අයිති වුණා. ඒ අනතුරු ඇඟවීම කෙළේ කවුද?
ධීවර හා සාගර සම්පත් ෙකොමිසෙම් ෙකොමසාරිස්වරිය වන මරියා
දමනකී මහත්මිය තමයි නිෙව්දනයක් නිකුත් කෙළේ. ශී ලංකාවට
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

සමගාමීව 2012 දී අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කළ අෙනකුත් රටවල්
වන බසීලය, පීජී, පැනමා සහ වනාතු යන රටවල අනතුරු ඇඟවීම
ඉවත් කළ බවත් එහිදී පකාශයට පත් වුණා. අනතුරු ඇඟවීම
කළාම ඒ ෙගොල්ලන් ඒවා හදා ගත්තා. අපිත් ෙම්ක හදා ගන්න
ඕනෑ. මම ෙපෞද්ගලිකව ෙදොස් කීමක් ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. මට
අයිතියක් තිෙබන නිසා ඒ අයිතිය පිළිබඳව කථා කිරීමක් ෙම්
කරන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් බලවත් තැන්වල ඉන්නවා ෙන්.
බලවත් තැන්වල ඉන්නෙකොට ඒ බලය ජනතාවෙග් පෙයෝජනය
සඳහා පාවිච්චි කරන්න. යම් යම් ෙතොරතුරු සැඟවීමට ඒ බලය
පාවිච්චි කරන්න එපා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතත්
සම්මත කර ගැනීමට ඉක්මනින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න.
එතෙකොට ඒ සියල්ල ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපට දැන
ගන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ ටික තමයි මට කියන්නට තිෙබන්ෙන්.
ඊළඟට, VMS හදනවාට අමතරව අප විෙශේෂෙයන්ම කළ
යුත්ෙත් පිට රටින් එන නැව් ටික අෙප් මුහුෙද් මසුන් අල්ලාෙගන
යන එක නතර කිරීමයි. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් මා ඉල්ලීමක්
කරන්න කැමැතියි. ෙපොඩි radar system එකක් හදලා navy එකට
ෙදන්න. එතෙකොට ෙම් අනතුරු සියල්ල නැති කර ගන්න පුළුවන්.
Mother vessels ගණනාවක් මුහුද මැද්ෙද් නතර කරලා ඒවාට
ෙතල් ගහගන්නවා. ඒකට කියන්ෙන් bunkering කියලා. එෙසේ
bunkering කරලා එෙහම්ම අෙප් මත්ස්ය සම්පතත් එහා පැත්තට
අර ෙගන යනවා. ඒ අෙප් විෙද්ශ විනිමය. ඔය ටික නතර
කරන්නය කියලා මා ඉතා කාරුණිකව ඉල්ලන අතර, ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් සම්මත කර ගැනීම සඳහා
ඉක්මනටම පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්නය කියලා
ඉල්ලා
සිටිනවා. එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාම, ඒ සියලු ෙතොරතුරු
දැන ෙගන ඇත්ත තත්ත්වය ගැන රටට ෙහළි කරන්න අපට
පුළුවන්.
ඊළඟට, ෙම් රට ෙබ්රා ගත් අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගැන
කළ පකාශයක් සම්බන්ධව මම රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එතුමා අවංක මනුෂ්යෙයක්. එතුමා කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් යුද ජයගහණය
කාටවත් අවතක්ෙසේරු කරන්නට බැහැ කියලා එතුමා කියා
තිෙබනවා. "Daily Mirror" පත්තරය බලන්න, එතුමා කර
තිෙබන එම පකාශය එහි පළ ෙවලා තිෙබනවා. වැදගත්, අවංක
මනුෂ්යයකු වශෙයන් එහි ෙගෞරවය එතුමාට හිමි වන බවත් මා
කියන්නට ඕනෑ. අවංකකෙම් පතිමූර්තියක් තමයි ඔබතුමන්ලාෙග්
නායකයා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඉවසීමට සමාන වචනය රනිල්
විකමසිංහ මහතා යන්නයි. එතුමා තරම් ඉවසපු ෙකෙනක් නැහැ.
එම නිසා කවුරු කවුරුත් විෙව්චන ඉවසන්නට ඕනෑ. විෙව්චනය
කරන්ෙන් ෙමොන පරමාර්ථෙයන් ද? මාළු ගන්න ද? ශෂිමි මාර්කට්
එෙකන් කෑල්ලක් ඉල්ලා ගන්න ද? නැහැ. ෙම් ගරු සභාව රට
හදන තැන ෙන්. රට හදන තැන හරියට කියා කරන්න ඕනෑ කියන
එක අප මතක් කරන්නට ඕනෑ. කමක් නැහැ. දැන්වත් අප ඒ වැරදි
හදා ෙගන කටයුතු කරමු.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මූලාසනාරූඪ
තිෙබන්ෙන්?

ගරු

මන්තීතුමනි,

මට

තව

විනාඩියද

දැන් බලන්න, අෙප් බහු දින යාතාවක් සාමාන්යෙයන් රුපියල්
ලක්ෂ හතරක, පහක ඉන්ධන ගහෙගන යනවා. සමහර ෙවලාවට
මාළු හම්බ ෙවන්ෙන්ත් නැතිවම නැවත එන්න ෙවනවා. අපිත් ඒ
කාලෙය් බහු දින යාතා ෙදන්න ගියා. ධීවරයන් කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
"අෙන්! අපට මාසයකට සැරයක්වත් ෙගදර එන්න ඕනෑ, අපට
පවුල් ඉන්නවා; දරුෙවෝ ඉන්නවා; අපට මුහුෙද් ජීවත් ෙවන්න
බැහැ" කියලා කිව්වා. දැන් ෙම් නැව් මාස හයක්, හතක් මුහුද
මැද්ෙද් නතර කරලා තිෙබනවා. වෙට්ම දැල් දමලා, මාළු ටික
එකතු කර ෙගන ඒකට පටවා ගන්නවා. අෙප් export කරන අය
ඒෙකන් ෙහොෙරන් අරෙගන ඇවිල්ලා,
අෙප් ලංකාෙව්
නිෂ්පාදනයක් විධියට ෙලෝකයට හඳුන්වා ෙදනවා. ෙම් ෙලෝකෙය්
තාක්ෂණය නැද්ද? NGO නැද්ද? ඒවා ෙහළිදරවු වීම නිසා තමයි
අපට ෙම්ක නැති වුෙණ් කියන එක මා පකාශ කරනවා. හිත්
රිදීමක් වුණා නම් ඒකටත් සමාෙවන්න. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්ෙන්, ෙම් කටයුත්ත හරියාකාරව කරන්න කියන එකයි.
ෙම්කට විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග්ත් ඍජු මැදිහත්වීම අවශ්යයි.
ෙමොකද, ඉන්දියාවත් ඒක කරනවා. ඉන්දියාෙවනුත් ඇවිල්ලා
ෙලොකු යකඩ ෙදකක් දමලා, ෙම් පැත්ෙතන් ෙබෝට්ටු ෙදකක් දමලා
අෙප් ඉස්ෙසෝ සම්පතයි, මත්ස්ය සම්පතයි ඒ සියල්ලම ඇදෙගන
යනවා. එතෙකොට ලක්ෂ 26ක ධීවර ජනතාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන්?
ඒ අය ෙවනුෙවන් කථා කරන්ෙන් කවුද? ෙම් ධීවරයන්ට
සහනාධාර අවශ්ය නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් ධීවරයන්ට
සහනාධාර අවශ්යයි කියලා, එෙහම අවශ්ය නැහැ කියලා. එම
ධීවරයන් ජීවත් වන පරිසරෙය්, මුහුෙද් අයිතිය ඒ අයට ලබා දීලා;
මුහුෙද් මාළු ඇල්ලීෙම් හැකියාව ඔවුන්ට ලබා දීලා; බහු දින
යාතාවලට අවශ්ය තාක්ෂණය ලබා දීලා; බහු දින යාතා ලබා
ගැනීමට අඩු ෙපොලියට ණය ලබා දීලා; ඔවුන්ට අවශ්ය ආරක්ෂාව
ලබා දුන්ෙනොත්, ඒ ෙගොල්ලන් එම කටයුතු කර ෙගන යයි.
හැබැයි, යම් විධියකින් වැරදිලාවත් ඒ පැත්තට ගිහිල්ලා ඒ
රෙටනුත් දඩ ගහලා, ෙමෙහනුත් දඩ ගහලා රුපියල් ලක්ෂ 100,
150 ෙගවන්නට සිදු වුෙණොත් එෙහම ධීවර කර්මාන්තය
සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවන බව පකාශ කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසාන කරනවා.

[3.40 p.m.]
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා

(மாண் மிகு அ. விநாயக

ர்த்தி)

(The Hon. A. Vinayagamoorthy)

ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා,
ඔබතුමාෙග් experience එක අනුව වැරදි තැන් නිවැරදි කර
ගැනීමට කටයුතු කරන්නය කියලා. ෙදමළ බසින් කියමනක්
තිෙබනවා, එක රිටි පහරක් ගහලා වැරදුෙණොත් රිටි පහරවල්
දහසක් ගැහුවත් හරි තැන ෙසොයා ගන්න බැහැ කියලා. එම නිසා
රිටි ගහන්ෙන් නැතුව දැන් හබලක්වත් පාවිච්චි කරලා ෙම් ගමන
යන්න. එතෙකොට අෙප් රෙට් සංවර්ධනයට හරියාකාරව
දායකත්වය ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් ෙව්වි.

Hon. Presiding Member, I thank you for giving me an
opportunity to speak on the Fisheries and Aquatic
Resources (Amendment) Bill.
I think from what the Hon. Minister stated, it became
necessary for this Bill to be brought in because of the ban
imposed by the European Union. I want to find out from
the Hon. Minister whether he is taking any steps to get
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the ban removed or whether he is speaking to the
European Union people who are involved in this because
unless he does it, we will lose our own wealth.
Sri Lanka is known as the “Pearl of the Indian Ocean”
and around Sri Lanka you find seawater. If we develop
the fisheries industry, we can get all the foreign exchange
we need. Why do we not do that? We are importing fish.
When we have got enough fish here, why do you want to
import fish? Another matter I have noticed is that our fish
which is our wealth, is being plundered by foreign
countries like China, Japan and Thailand. I also
understand that the Government has given licences for
these countries to come and do fishing here. Hon.
Minister, please stop that. Then only we can develop our
industry.
The Navy does not arrest any Chinese, Japanese or the
Thai people. They arrest only the Tamils who come from
South India who are living below the poverty line. How
can the Navy close their eyes and be in the sea without
arresting the Chinese, Japanese or the Thai people?
Please see that you stop issuing further licences to all
these countries to come and do fishing here. Please take
necessary steps to get that ban removed. If we can
develop our fisheries industry to a certain extent, we can
get all the foreign exchange we want without depending
on any other products. So, I kindly request the Hon.
Minister to stop issuing licences to other countries to
come and do fishing here and direct the Navy to arrest
even the Chinese, Japanese and Thai people, not only the
Tamils, who come and do fishing here.
Thank you.
[3.44 p.m.]
ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மங்கள

சமர ர

-

ெவளிநாட்ட

வல்கள்

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign
Affairs)

Hon. Presiding Member, as you maybe aware, at the
end of January, I was in Brussels, the home of the
European Union. The objective of my visit was largely to
revive positive relations and begin a new chapter in Sri
Lanka-European Union relations, based on mutual respect
and understanding. But, I was also in Brussels to
specifically address two very urgent issues of great
national importance: firstly, the EU-IUU fishing ban
which was announced on the 14th of October last year and
which came into force three months later, on the 14th of
January this year, exactly one week after the new
President was sworn into office. Secondly, I went there to
discuss the question of the GSP Plus tariff concession,
which was withdrawn from Sri Lanka nearly five years
ago as a result of the previous Government’s persistent
reluctance to embrace good governance and ensure basic
human rights.
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When engaged in high seas fishing, countries have
obligations to comply with the international regulations
that help ensure the sustainability of common resources.
These international regulations help ensure that fish
stocks are sustainable and attempt to limit environmental
damage. In Sri Lanka’s case, the relevant regulations are
those agreed upon at the Indian Ocean Tuna Commission
or better known as the IOTC. According to the
Environmental Justice Foundation, global losses
associated with IUU which stands for Illegal, Unreported
and Unregulated fishing are valued at between US Dollars
10 million to 23.5 billion annually.
The EU imposes bans on countries that fail to comply
with these regulations. These bans are imposed after
multiple warnings, and offers of assistance to help with
compliance and investigations. It is the previous
administration’s failure to comply with these regulations
despite repeated warnings, and their turning a blind eye to
IUU fishing activities that led to the current ban. Thus, all
nations and specially countries like Sri Lanka whose
coastal fisheries account for nearly 53 per cent of total
marine fish production, have an incentive and a duty to
protect and manage common resources in a way that
prevents the depletion of fish stocks, and ensure the
preservation of this resource for posterity.
In fact, as you are well aware, 1.8 per cent of our GDP
is generated through fish and fisheries products and
fisheries is the ninth largest export sector. In 2013, the
share of seafood in the overall export basket was around
2.5 per cent generating export income of nearly US
Dollars 246 million, and the EU accounts for about 40 per
cent of our total fish exports.
Mr. Presiding Member, the IUU fishing by Sri Lankan
vessels was first flagged as an issue of concern, when an
investigation mission from the European Commission in
2010 found Sri Lanka to be non-compliant with standards
enforced by the IOTC. Thereafter, on the 15th of
November 2012, a yellow card was issued to eight
countries, of which Sri Lanka was one, formally notifying
Sri Lanka on the possible identification of the country as
a non-cooperating third country in the EU-IUU fishing
regulations. Following that early warning, the Ministry of
Fisheries and the Sri Lankan Government managed to
hold several very fruitful discussions and dialogues with
members of the EU and IOTC, showing much progress on
the ground, and was even on the verge of reversing the
yellow card and having the file closed. Indeed, recently,
as early 2014, the EU commended Sri Lanka on its
“significant progress” in terms of its compliance with
IOTC regulations, including addressing the IUU fishing.
I have been told, Sir, that, in fact, Sri Lanka has 1,615
vessels in the high seas, where over 90 per cent of this
fishing fleet is less than 15 metres in length, all of which
are by international standards considered to be artisanal
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[ගරු මංගල සමරවීර මහතා]

fishing vessels and minimally damaging to the
environment. However, the problems started in March
2014, when a political decision was taken by the previous
government to increase the quota of fish that Sri Lanka
could export, by introducing eight high capacity Chinesebuilt and owned Purse Seiner vessels. These commercial
ships are over 45 metres long, have a capacity of 651
metres and may catch as much as 300 metric tons of fish
per trip. Their catch size is between 25 and 100 times
more per trip than the small sized artisanal Sri Lankan
boats, which, as I just mentioned, are the type of vessels
traditionally found in Sri Lankan waters.
The fishing gear used by these vessels has pernicious
effects on the environment, sustainability of fish stocks
and marine bio-diversity. Purse Seine fishing produces
significantly greater "by-catch", that is the catch of nonmarketable sea animals than other more traditional fishing
methods such as longline fishing.
Most importantly, however, the introduction of the
vessels took the other stakeholders in the Indian Ocean by
complete surprise because they were not forewarned
because it seemed to be at odds with our overall policy for
fishing in the Indian Ocean, because at the time, there
were no regulatory and control measures in place
signified to our partners in the Indian Ocean that we were
about to embark on large-scale commercial fishing
without the consultation of other stakeholders or the
consideration of the environment and our international
obligations.
In April 2014, Sir, the Director-General for Maritime
Affairs and Fisheries in Brussels, better known as DGMARE, declared that “the momentum set in motion,
during which much of the progress has been reported, is
likely to be on a derailed path”. Not soon after, on 14th
October, 2014, the European Union decided to inform us
of the decision to ban Sri Lanka's fisheries exports to the
EU but had decided to implement the ban only three
months later, thus giving Sri Lanka yet another three
months to rectify the situation. However, due to sufficient
lack of progress in these three months, the ban
unfortunately came into effect on the 14th of January, this
year.
But, let us not be misguided in thinking that the ban
will be so easily removed as by revoking the licences of
those eight large vessels. The EU has also drawn our
attention to the fact that that not all vessels flying the Sri
Lankan flag and which are authorized to fish in the high
seas outside the jurisdiction of our own waters, have valid
licences. In fact, out of the 1,615 vessels, I have been
told that only 86.3 per cent have valid licences and many
vessels are still, however, submitting catch certificates
even without a logbook and VMS data is still only limited
to a small number of vessels. In the most recent count, I
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have been told that only 35 vessels, out of 1,615 are
having these Vessel Monitoring Systems in place.
Further, deterrents to violations were at the time
inadequate to prevent additional violations; physical
inspections rarely revealed non-compliance of vessels to
the IOTC regulations and when there were such reports,
not enough was done unfortunately to follow up.
At the time of issuing of the ban, the vessel observer
scheme was underdeveloped, VMS reports on progress
required by Resolution 06/03 had not been provided,
length frequency data for coastal fisheries required by
Resolution 10/02 had not been submitted and neither had
there been a report on import, landing, and transshipment
of tuna and tuna-like fish products as required by
Resolution 10/10.
Thus, there are many areas where Sri Lanka needed
and still needs drastic improvement, especially in the
application of legislative frameworks and in the ground
policing of vessels. While all my meetings were
extremely warm and cordial - in fact, there was a great
need amongst all the officials I met to help Sri Lanka to
come out of this impasse as soon as possible - it became
evident that Sri Lanka needs to implement several serious
reforms before the EU may begin to consider lifting the
ban. The constant revisions of deadlines, such as the
deadlines to order and introduce the appropriate
transponders on board ships, have been the cause of a
significant loss of credibility or, as the DG-MARE put it
in my meeting with her, the cause of much
"disappointment" from within the EU and despite the
well-intentioned administrative work force within the
Ministry of Fisheries, it was stressed that what was
lacking in Sri Lanka was the "political will" to execute
the necessary changes.
But, I am happy to note that under the new Minister of
Home Affairs and Fisheries, this "political will" has been
amply displayed and in fact, there was a meeting just a
week ago chaired by the Prime Minister himself, where
the question of Vessel Monitoring Systems being ordered
as early as possible was discussed in great detail, and I
am sure, the Hon. Minister will inform the House that the
process has already begun. We believe that by the 1st of
July, more than 1,500 of these Vessel Monitoring
Systems would have been ordered and fixed in these
vessels.
In advocating for the need for swift and urgent
reforms, let me also note one important consequence of
the EU-IUU fishing ban. The EU, as a trade bloc, has
emerged as the number one market for Sri Lanka’s
exports for decades and in 2013, accounted for about 32
per cent of Sri Lanka’s total exports. In the period
between 2005 and 2010, Sri Lanka was a significant
beneficiary under the GSP Plus scheme, which was
extremely important for the success of Sri Lanka’s
business community, and achieved a GSP Plus utility rate
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as high as 72 per cent. These tariff concessions helped Sri
Lanka promote and develop ethical trading practices
primarily in the garment and textile sector, and over the
years more than 100 garment factories across the country
were awarded with the “garments without guilt” label by
the International Certification Authorities for their
progress in providing positive working environments.
Currently, Sri Lanka enjoys trade preferences granted
by the European Union under the standard GSP scheme
where the utility rate of preferential trade concessions has
been in an average range of 61 per cent during the 20112013 period. Thus, in this context, it is crucial for the EU
-IUU ban to be lifted immediately in order for Sri Lanka
to have a positive response by the European Commission
to its GSP Plus application.
In fact, we know that there was a reversal of such a
fishing ban in Belize, where, I was told that it took eight
months. The senior officials I met in Brussels assured me
that they will give priority to Sri Lanka but Sri Lanka
must, as I said earlier, have the political will to implement
these reforms as early possible and I think this Bill which
is presented in Parliament today, again amply
demonstrates the political will of the new administration
to get this ban reversed as early as possible.
Thank you.
[අ.භා. 3.59]

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)
(The Hon.Victor Antony)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, උපන් දා ඉඳලාම ධීවර
පෙද්ශයක ජීවත් වන ෙකනකු හැටියට ධීවර ජන ජීවිතෙය් පශ්න,
ගැටලු හා ෙව්දනා මා ෙහොඳට දන්නවා; හඳුනනවා. ඒ නිසාම හැම
ධීවරෙයකුෙග්ම පශ්න දිහා අපි බලන්න ඕනෑ විධිය ඇත්ත
වශෙයන්ම මා දන්නවා.
මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොෙහොම නමුත් අද
පධානම පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, බහුදින ධීවර ජනතාවට සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන හානියයි. බහුදින ධීවර ජනතාව විශාල පපාතයකට
වැටී ෙගන යන කාලයකුයි ෙම් තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ඔවුන් මුදා
ගන්න හිටපු හැම ධීවර අමාත්යතුෙමක්ම උත්සාහ කළා. මම කිසිම
අමාත්යවරෙයකුට ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අෙප් හිටපු
හැම ධීවර ඇමතිවරෙයකුම ධීවර ජන ජීවිතෙය් නැග්මක් උෙදසා
යම් කිසි විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කළ උදවියයි. ලංකා
ඉතිහාසය ගත්තාම හිටපු අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා තරම් ධීවර ජනතාවට ෙසේවය කළ ෙවනත් ෙකෙනක්
නැහැ. ඒක අපි අවිවාදෙයන් පිළිගන්න ඕනෑ. අෙප් හිටපු ධීවර
ඇමතිවරෙයකු වන ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමාටත් අපි ගරු
කරන්න ඕනෑ. එතුමාත් යම් යම් ෙද්වලට හුඟක් උත්සාහ කළා. ඒ
වාෙග්ම තමයි අෙප් හිටපු ධීවර අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා. අපට ෙමම පශ්නෙය්දී එතුමාව ෙකොෙහොමටවත් අමතක
කරන්න බැහැ. එතුමා බහුදින ධීවර යාතා හිමියන් සම තැනකට
ෙගෙනන්න ෙලොකු උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් ඒ උත්සාහය හුඟක්
අවස්ථාවල බැහැර වුණු හැටි අපි දැක්කා. සමහර ෙවලාවට ෙලොකු
පශ්න, ගැටලුවලට එතුමා මුහුණ දුන්නා. එතුමා ඒ අවස්ථාවල
හදවතින්ම කියා කළ බව මට අවිවාදෙයන්ම කියන්න පුළුවන්.
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එතුමා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරපු කාලෙය් අපි
එතුමා ළඟ හිටියා. වයඹ පළාත විශාල ධීවර ජනතාවක්
නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශයක්. එම පෙද්ශෙය් ධීවර කටයුතුවලට
අපි එතුමාත් එක්ක සහභාගි වුණා. ධීවර ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය
නඟා සිටු වන්න එතුමා ගත් උත්සාහයන් මට ෙමොෙහොතකටවත්
අමතක කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. යුෙරෝපා සංගමෙයන්
ශී ලංකාවට පනවපු මත්ස්ය අපනයන තහනම ඉවත් කර ගැනීම
ෙවනුෙවන් එතුමා ෙබොෙහොම මහන්සි වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
එතුමා හුඟක් කථා කළා.
ඉන්දියානු සාගර ටූනා ෙකොමිසමත් සමඟ එතුමා සාකච්ඡා කළ
ආකාරය අපි දැක්කා. යුෙරෝපා සංගමය සමඟ කළ සාකච්ඡා අපි
දැක්කා. ඒ හා සම්බන්ධ ගැටලු මතු වුණු ෙවලාෙව් එතුමා ඒවාට
මුහුණ දුන් ආකාරය අපි දැක්කා. විෙශේෂෙයන්ම ධීවර ජන ජීවිතයට
ෙහොඳ තත්ත්වයක් උදා කර ෙදන්න, බහුදින ධීවර ජනතාවට
යහපත්, උසස් 1.07 අනික් රටවලින් මාළු ගන්නවා; අෙප්
මාළුවලට තැනක් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලායි. එහි ෙපොඩි ඇත්තකුත්
තිබුණා. ඒ ධීවර ජනතාව ඉල්ලපු සුළු සුළු කාරණා ටිකක් තිබුණා.
ඒෙගොල්ෙලෝ සමහර ෙවලාවට කිව්වා, ෙලෝකෙය් ෙකොයි නැව
ඇවිල්ලා මාළු වික්කත් අපට කමක් නැහැ; ලංකාෙව් ධීවර
ජනතාවෙග් මාළු ඉස්ෙසල්ලා ගන්න; අෙප් අයට ෙපෝළිමක් නැතිව
ගන්න; අෙප් අයට පහසුෙවන් ඒ මාළු ටික විකුණා ගන්න අවසර
ෙදන්න කියලා. සමහර ෙවලාවට තමන්ෙග් මාළු ටික විකුණා
ගන්න බැරිව දවස් තුනක් ෙපෝලිෙම් සිටියා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් සුළු
පශ්නවලට සමහර ෙවලාවට ඒ අය මුහුණ දුන්නා. හැබැයි මම
මතක් කරන්න ඕනෑ, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා එදා යම් යම්
ෙකොම්පැනි ෙගනැල්ලා කථා කරලා, ලංකාෙව් ධීවරයින්ෙගන්
ෙව්ලපහින්ම මාළු ගන්න කියලා ඒ ෙකොම්පැනිවලින් ඉල්ලීමක්
කළා කියන කාරණය. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ධීවර ජනතාවට
ගැළෙපන සාධාරණ මිලක් ෙදන්න කියලා එතුමා පකාශ කළා.
එතුමාෙග් ළඟ හිටි අය හැටියට අපි ඒ බව දන්නවා. එම නිසා
එතුමන්ලා කාටවත් මම ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. එතුමා පුළුවන්
තරම් උත්සාහ කළා, ෙම් ධීවර ජනතාවෙග් විෙශේෂෙයන්ම බහු දින
ධීවර යාතාවලට පැන නැඟී තිෙබන පශ්නය විසඳන්න. ෙම් පශ්නය
අන්තිමට අෙප් ආගමික නායකයන් කරාත් ගියා. ඒ වාෙග්ම ධීවර
ජනතාව සහන ඉල්ලපු අවස්ථාවලදී ආගමික නායකෙයෝ මැදිහත්
වුණු බව අපි දැක්කා. අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ඉතාමත්
පැහැදිලිවම ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා ධීවර ජනතාවට ෙම්
සහනාධාරය ලබා ෙදනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම එතුමා එම
සහනාධාරය ලබා දුන්නා. "මාස 3ක් මට කල් ෙදන්න" කියලා
එතුමා කිව්වත්, මාස 3ක් එතුමා හිටිෙය් නැහැ. මාසයකට, මාස
එකහමාරකට ආසන්න කාලයකදී රුපියල් 20කින් එම භූමිෙතල්
සහනාධාරය ධීවර ජනතාවට එතුමා ලබා දුන්නා. අප එය අමතක
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. එවැනි සහන ලබා දීලා තිෙබනවා.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස අමාත්යතුමා ෙහොඳ කථාවක් කළා. අපි එය
නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් එතුමා කිව්ව යම් යම් කරුණුවලට
අපට එකඟ ෙවන්න බැහැ. ධීවර සහනාධාර කප්පාදු කළා කියන
එකට එකඟ ෙවන්න බැහැ. මට මතකයි මුළු ලංකාෙව්ම ධීවර
ගැටලුව වූ ෙතල් සහනාධාරය පිළිබඳ පශ්නය මතු වූ ෙවලාෙව්,
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ජනතාව මැද්දට ගිහිල්ලා ෙම්
පිළිබඳව විසඳුමක් ෙහව්වා. අන්තිමට ජනතාව වැඩි පමාණයක්
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? "අපට දැල් සහනාධාරයක් ෙදන්න, ෙතල්
සහනාධාරය එපා" කියලා. ෙතල් සහනාධාරය ෙවනුවට දැල්
සහනාධාරයක් ඉල්ලුවා. එහිදී එතුමා Cabinet Paper එකක් දාලා
දැල් සහනාධාරය අනුමත කළා. ඒ දැල් තවම ෙබදා ගන්න විධියක්
නැතිව, ගබඩාවල stock කරලා තිෙබනවා. ඒ අතර කාලය තුළ
තමයි හිටපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමම ෙතල් සහනාධාරය ලබා
දුන්ෙන්. ඕනෑ නම්, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමැතිතුමාට එදා
පුළුවන්කම තිබුණා, තමුන්නාන්ෙසේලාට අපි ෙතල් සහනාධාරය
දුන්නා, දැල් සහනාධාරය ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා දැන්
සහනානධාරය නවත්වන්න.

979

පාර්ලිෙම්න්තුව

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)
(The Hon.Victor Antony)

නමුත්, හිටපු ධීවර ඇමති රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා එෙහම
කෙළේ නැහැ. එතුමා ෙතල් සහනාධාරයත් ගන්න, දැල්
සහනාධාරයත් ගන්න කියන පදනම මත ඉඳලා, එම සහනාධාර
ධීවර ජනතාවට අද දක්වාම ලබා ෙදනවා. අප ඒවා අමතක
කරන්න ෙහොඳ නැහැ. අප ෙම් ෙකෙනකුට හුණු ගානවා ෙනොෙවයි.
හෘදය සාක්ෂියට එකඟව අපි කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, මමත්
වයඹ පළාත් සභාෙව් අවුරුදු 9ක් ධීවර ඇමතිවරෙයකුව හිටියා.
අපට ෙමම පශ්න මතු වුණා. අප ෙමම ගැටලුවලට මුහුණ දුන්නා.
ඒ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන විට අපට ෙත්ෙරනවා හරියට යන්ෙන්
කවුද, වැරැදියට යන්ෙන් කවුද කියලා. එම නිසායි මම කිව්ෙව්
හිටපු කිසිම ධීවර අමාත්යවරෙයකුට මම ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ
කියලා. ෙමොකද? හැම අමාත්යවරෙයක්ම උත්සාහ කළා, ධීවර ජන
ජීවිතෙය් නව ගමනක් යන්න.
ගරු මන්තීවරුනි, අද ඇති ෙවලා තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය ෙම්
පශ්නය විතරක් ෙනොෙවයි. මම අලුත් ධීවර ඇමතිතුමාට සුබ
පතනවා. එතුමා දක්ෂ ෙකෙනක්; හිටපු ධීවර ඇමති ෙකෙනක්;
පරිණත ෙකෙනක්. අද වන විට මහ ධීවරයා පමණක් ෙනොෙවයි,
සුළු ධීවරයාත් එක පැත්තකින් වැටී ෙගන යනවා. Trawling
කමය, තහනම් දැල් කමය කියන ඒවා නිසා අද ෙමම ධීවර
ජනතාව වැටී ෙගන යනවා. තමුන්නාන්ෙසේට අද ඒවාටත් විසඳුම්
ෙසොයන්නට ෙවයි. අද trawling කමය නිසා -අයහපත් ධීවර කමය
නිසා- සුළු ධීවරයා විනාශ වී ෙගන යන තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
රාජ්ය ෙපරළියත් එක්ක ෙමම trawling කමය වැඩි ෙවලා.
මම නිර්භයව කියනවා, හිටපු ධීවර ඇමති රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමා මුහුණු දුන්නු පශ්නවලට කිසිම ඇමති ෙකෙනක් මුහුණ
දුන්ෙන් නැහැ කියලා. Trawling කමය තහනම් කරපු එකම
ඇමතිවරයා රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමායි. කවුරුත් ඒකට අත
ගැහුෙව් නැහැ. නමුත් අද ඒක නැවත වරක් මතු ෙවලා, ගරු
ඇමතිතුමනි. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්, සුළු ධීවරයාත්
ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑය කියලායි. වැඩි පුර ඉන්ෙන් සුළු ධීවරයන්.
ඒ සුළු ධීවරයන් ආරක්ෂා කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට තිරසාරව,
එඩිතරව මුහුණ දීලා කටයුතු කරන්න කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
අෙප් මුලසුන සංඥා කරනවා, "කථා කළා ඇති" කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම
නවතිනවා.
[අ.භා. 4.09]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි. ෙම් පියවර
ගැනීම ගැන, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මම
මුලින්ම ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාට මාෙග් ස්තුතිය පළ
කරන්න ඕනෑ. අෙප් රට වටා තිෙබන මුහුෙදන් අයුතු පෙයෝජන
ගන්න පිට රට ෙබෝට්ටුවලින් පැමිෙණන ධීවර පිරිස් හරහා ඇති
ෙවන සූරාකෑම නතර කරන්න ඒ තුළින් වැදගත් පියවරක්
ගැෙනනවා. ෙම් කරුණ කියන ගමන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම්
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පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් කරලා තිෙබන ආකාරෙය් යම්
වැරැදීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත්
සඳහන් කරලා තිෙබනවා, "පනෙත් 49වන වගන්තිය එම
වගන්තිෙය් (2අ) උපවගන්තිය ඉවත් කර" කියලා. නමුත් ඇත්ත
වශෙයන් පනෙත් ඒ වාෙග් ෙකොටසක් නැහැ. කරුණාකර ඒ ගැන
බලා ඒක නිවැරැදි කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි කථා කරන්ෙන් 1996 අංක 2 දරන ධීවර සහ ජලජ සම්පත්
පනත ගැන. ඒක හරිද?

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඔව්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක සංෙශෝධනය කරලා තිෙබනවා. සංෙශෝධනය ෙවලා 2013
අංක 35 දරන ධීවර හා ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත කියලා
එකක් තිෙබනවා. ඒ පනෙත් තමයි ඔය කරුණ තිෙබන්ෙන්.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ෙහොඳයි. ෙම් සංෙශෝධනය කියාත්මක කිරීම වැදගත් ෙවනවා.
අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙමය පමාද වීම ෙහේතුෙකොටෙගන ෙම්
අවුරුද්ද මුල ඉඳලා යුෙරෝපා සංගමය අපට විරුද්ධව සම්බාධක
පනවන්න කටයුතු කරලා තිෙබන බව. ෙම්ක අෙප් ධීවර
ආර්ථිකයට තදින් බලපායි. අපි දන්නවා, ෙම් ධීවර අංශෙයන් අෙප්
රටට ලැෙබන ආදායම දළ ෙද්ශීය ආදායෙමන් 1.3ක් වැනි ඉතාම
අඩු පතිශතයක් බව. කෘෂිකර්ම ක්ෙෂේතෙය් වර්ධනයක් අෙප් රෙට්
සිදු ෙවලා තිබුණාට, ධීවර අංශෙය් එවැනි වර්ධනයක් ෙනොතිබීම
ගැන අෙප් කනගාටුව පකාශ කරන්න ඕනෑ. ධීවර අංශය නියම
මට්ටමකට නග්ගන්න ෙම් කාලය තුළදී ඔබතුමාට ෙලොකු වග
කීමක් තිෙබනවා.
ඉදිරි කාලෙය්දී අප රෙට් ධීවර අංශය දියුණු කිරීමට නවීන
තාක්ෂණයත් උපරිම ෙලස ෙයොදවා ගනියි කියලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් අෙප් රටට ලැෙබන ආදායම
වැඩිෙවනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් ධීවර සමාජයටත් ෙලොකු
වාසියක් අත් ෙවනවා. ධීවර අංශෙයන් යැෙපන ලක්ෂ 5කට වැඩි
ජනතාවක් අප රෙට් ඉන්නවා. තාක්ෂණය උපරිම ෙලස ෙයොදා
ගැනීම තුළින් ඒ අංශෙය් ආදායම් අපට වැඩි කරගන්න පුළුවන්
ෙව්වි.
තාක්ෂණය පැත්ෙතන් බැලුවාම අපට දියුණු කරන්න තිෙබන
අංශයක් තමයි, බහුදින යාතා අංශය. ෙම් අංශය දියුණු කිරීමට මා
විද්යාත්මක කටයුතු භාර ඇමති හැටියට COSTI කියලා සංවිධාන
ව හයක් ෙගොඩ නැඟුවා. ඒ ආයතනය හරහා අපි ධීවර අංශෙය්
විවිධ ෙකොටස් එක්ක සාකච්ඡා පවත්වලා, ෙම් බහුදින යාතා දියුණු
කිරීම සඳහා වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරෙගන
ගියා. මා පාර්ථනා කරනවා, ඒ කටයුත්ත දියුණු කරෙගන
ෙනොකඩවාම ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවන්න කියලා. අෙප් රෙට්ම
ෙම් යාතා නිෂ්පාදනය කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
අංශයට අත දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙම් අංශය අප රෙට් දියුණු
ෙනොකරන නිසා තමයි පිට රටින් ඇවිල්ලා අෙප් මුහුෙදන් උපරිම
පෙයෝජන ලබා ගන්ෙන්. ෙම් තත්ත්වය අපට ෙවනස් කරන්න
පුළුවන් වන්ෙන් අප රෙට්ම ෙම් අංශය දියුණු කරන්න පුළුවන්
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වුෙණොත් පමණයි. ෙම් කටයුත්ත සඳහා අවශ්ය සහාය ලබා දිය
යුතුයි. ෙම් අංශය දියුණු කිරීමට ෙපෞද්ගලික ව්යාපාරිකයන්
ඉදිරිපත් ෙවන්න ලෑස්ති වුණත් ඒ අයට අවශ්ය මූල්ය ධනය ලබා
ගැනීෙම් පශ්න තිෙබනවා. මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඉදිරි
කාලෙය්දී ඒ ගැන සලකා බලා අවශ්ය සහාය ලබා ෙදයි කියලා.
තාක්ෂණය පැත්ෙතන් බලන ෙකොට තවත් වැදගත් අංශයක්
තමයි, චන්දිකා තාක්ෂණය. චන්දිකා තාක්ෂණය හරහා මුහුෙද්
මාළු ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා ෙහොයා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබන
බව අප දන්නවා. ඒ sensor mechanism පාවිච්චි කරලා ෙතොරතුරු
දැනෙගන, ඒ ෙතොරතුරු ධීවර ජනතාවට ලබා ෙදන්න වැඩ
පිළිෙවළක් දියත් කරන්න ඕනෑ. "විදාතා" වැඩ පිළිෙවළ දියුණු
කරන ගමන් මා බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ෙම් සම්බන්ධකම ඇති
කරෙගන මුහුද ආසන්න පෙද්ශවල ඉන්න ජනතාවට ඒ ෙතොරතුරු
ලබා ෙදන කමෙව්දයක් කියාත්මක කරන්න. මා කියන්න
සන්ෙතෝෂයි, ඉන්දියාෙව් ආණ්ඩුව ෙම් කටයුත්තට සහාය ෙදන්න
ලෑස්ති ෙවලා හිටිය බව. නමුත් අපට ෙමෙතක් එයින් උපරිම
පෙයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවලා නැහැ. ඉදිරි කාලෙය්දී අපි ඒ
සඳහා කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ඒ දැනුම දිනපතාම අෙප් ධීවරයන්ට
ලබා ෙදන්න පුළුවන් වුෙණොත්, මාළු ඉන්ෙන් ෙකොෙහේද කියලා
කලින් දැනෙගන වැඩි මාළු ෙතොගයක් අල්ලා ගැනීමට හැකි
ෙව්වි. ඒ නිසා ෙම් අංශයත්, ෙම් තාක්ෂණයත් දියුණු කිරීම වැදගත්
වනවා.
කර්මාන්ත තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ ආයතනය, නාරා ආයතනයත්
සම්බන්ධ කරෙගන ධීවර කර්මාන්තෙය්දී අපෙත් යන ෙද් ගැන
ෙසොයා බලන්න කටයුතු කරනවා. මාළු පිරිසිදු කරන ෙකොට
වාෙග්ම අෙළවි කරන අවස්ථාෙව්දී ෙනොෙයකුත් ෙකොටස් අපෙත්
යනවා. ෙම් අපෙත් යන ෙකොටස් එකතු කරලා ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ෙහොඳ මිලක් තිෙබන දව්ය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඒ
සඳහා අෙප් විද්යාඥයන් සම්බන්ධ කරෙගන, තාක්ෂණයත්
උපෙයෝගි කරෙගන කර්මාන්ත දියුණු කරලා ධීවර අංශයට අතුරු
ආදායමක් ලබා දීමට පුළුවන්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, කර්මාන්ත
තාක්ෂණ පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙයන් ෙමෙතක් කරලා තිෙබන
පර්ෙය්ෂණවලින් උපරිම පෙයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා පියවර ගත
යුතුයි කියලා.
ඒ එක්කම ධීවර ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් බලන ෙකොට කවුරුත්
පිළිගන්නා ෙදයක් තමයි, මැද සිටින ෙවෙළන්දන්ෙග් ගසාකෑම
ෙහේතු ෙකොට ෙගන ධීවර අංශෙය් වැඩ කරන ජනතාවට නිසි
ආදායමක් ලබා ගැනීෙම් අපහසුතාවක් තිෙබනවා කියන එක.
ෙම්වා පරාජය කිරීම සඳහා සමුපකාර කම ශක්තිමත් කර දියුණු
කිරීම, අෙළවි කිරීෙම් පහසුකම් දියුණු කිරීම කළ යුතුයි. ඒ කටයුතු
හරහා ධීවර ජනතාවට වැඩි ආදායමක් ලබා ගැනීමට හැකි වැඩ
පිළිෙවළක් ඇති කිරීම වැදගත් ෙවනවා. මම හිතන විධියට ෙම්
ආකාරයට කටයුතු කරමින් ධීවර ජනතාවෙග් ආදායම වැඩි කරන
වැඩ පිළිෙවළකුත් ඉදිරි කාලෙය්දී අප රට තුළ කියාත්මක කළ
යුතුයි.
කෘෂිකාර්මික අංශයට සහනාධාර ලබා ෙදනවා වාෙග්ම, ධීවර
අංශය දියුණු කිරීම සඳහාත් වැඩි සහනාධාර පමාණයක් ෙදන්න
කියන ඉල්ලීමත් ඒ ජනතාව ෙවනුෙවන් මා ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. (Mrs.) Vijayakala
Maheswaran. Before she starts, will an Hon. Member
propose the Hon. Shantha Bandara to take the Chair?
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(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I propose that the Hon. Shantha Bandara do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்
பிறகு,
மாண் மிகு
ஆர்.
ேயாகராஜன்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு சாந்த பண்டார அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE
HON. SHANTHA BANDARA took the Chair.

[பி.ப. 4.21]

ගරු විජයකලා මෙහේසව
් රන් මහත්මිය (කාන්තා කටයුතු
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

- மகளிர்

(The Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran - Deputy Minister
of Women's Affairs)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
இன்ைறய
தினம்
சைபயில்
சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள
கடற்ெறாழில், நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்)
சட்ட லம் சம்பந்தமான விவாதத்தில் உைரயாற் வதற்குச்
சந்தர்ப்பம்
தந்தைமக்காக
த ல்
நன்றிையத்
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். யாழ். மாவட்டத்திேல 25 வ ட
காலமாக மீனவக் கு ம்பங்கள்
இடம்ெபயா்ந்
வசித்
வ கின்றன. ெசன்ற கிழைம வட பகுதிக்கு - யாழ்.
மாவட்டத் க்கு விஜயம் ெசய்த கடற்ெறாழில் அைமச்சர்
மாண் மிகு ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா அவர்கள் ேநர யாக
அந்தக் கு ம்பங்க டன் உைரயா யி க்கிறார். அவ க்கு
மீனவர்களின் பிரச்சிைன பற்றி நன்றாகத் ெதாி ம். இந்த
வயதி ம்
அவர்
ஓர்
இைளஞர்ேபால்
ெசயற்பட் ,
அவர்க டன் கூ
மகிழ்ந்
அவர்க ைடய குைறகைளக்
ேகட்டறிந்தி க்கிறார். "எங்க ைடய அரசின் 100 நாள்
ேவைலத்திட்டத்தில்
அவர்க க்கு
எங்களால்
இயன்ற
உதவிகைளச் ெசய்ய ேவண் ம்; எந்த அள க்கு அவர்கைள
மீள்கு ேயற்றம் ெசய்ய
ேமா, அந்த அள க்குக்
கு ேயற்றி
அவர்க க்கு
ெதாழில்
வாய்ப் க்கைள ம்
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம்" என்
அவர் கூறியி ந்தார்.
அவ க்கு இந்தச் சைபயிேல வட மாகாண மக்களின் சார்பில்
நான் நன்றிையக் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
யாழ்ப்பாணப் பிரேதசத்தில் மீனவக் கு ம்பங்கள் வசித்த
இடங்களில்
ன்ைனய
அரசாங்கத்தினால்
இரா வ
காம்கள் அைமக்கப்பட்டன. அத்தைகய இரா வ காம்கள்
சம்பந்தமாக வர்த்தமானியி ம் அறிவித்தல் பிரசுாிக்கப்பட்ட .
அந்த வர்த்தமானி அறிவித்தைல இரத் ச்ெசய் , அத்தைகய
இரா வ காம்கைள அகற்றி, அந்த மீனவக் கு ம்பங்கைள
அங்கு கு ேயற்ற ேவண் ெமன ம் அந்த பிரேதசத்தில்
அவர்க க்கான
ெதாழில்
வாய்ப் க்கு
அ மதி
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ெமன ம் நான் ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்களிட ம்
பிரதம
அைமச்சர்
ெகளரவ
ரணில்
விக்கிரமசிங்க அவர்களிட ம் இந்த உயர்ந்த சைபயிேல
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ேவண் ேகாள்
வி க்கின்ேறன்.
மக்களால்
ெதாி
ெசய்யப்பட்ட எங்க க்கு இ ஒ பாாிய ெபா ப் ! 100 நாள்
திட்டத்தி டாக
கட்டாயம்
இைதச்
ெசய் ெகா க்க
ேவண் ம். நாவாந் ைற, நவா , ஆைனக்ேகாட்ைட ேபான்ற
பிரேதசங்களில்
இரா வ
காம்கள்
அைமந் ள்ளன.
உண்ைமயாக
அந்தப்
பிரேதசங்கள்
கைரேயாரப்
பிரேதசங்களாகும்; அந்தக் கைரேயாரங்கள் மீனவ கு ம்பங்கள்
வசிக்கின்ற இடங்களாகும். அந்த இடங்கைள அவர்க க்குப்
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். அ
உயர் பா காப்
வலயமல்ல.
ன்ைனய அரசாங்கத்தில் இ ந்த ேபால
அல்லா
இந்த அரசாங்கம் தைடகைள நீக்க ேவண் ம்.
அப்ப
நீக்கினால்தான் எங்கள் மக்கள் மத்தியில் - தமிழ்,
சிங்கள, ஸ் ம் மக்கள் மத்தியில் - நம்பிக்ைக உண்டாகும்.
ேம ம், அந்த மீனவக் கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத் க்கும்
நாங்கள் உதவி ெசய்ய ேவண் ம்.
காங்ேகசன் ைற,
மயி ட் ,
பலா
ேபான்ற
பிரேதசங்க ம்
மீனவக்
கு ம்பங்கள்
வாழ்கின்ற
பிரேதசங்களாகும்.
அங்குள்ள
பாடசாைலகள்,
கள்,
பள்ளிவாசல்கள், ேதவாலயங்கள் ேபான்றன
ற்
தாகத்
தைரமட்டமான
நிைலயில்
காணப்ப கின்றன.
ேபார்
வைடந்
தற்ேபா
ஐந்தைர
வ டங்கள்
ர்த்தியாகிவிட்டன. ேபார் நைடெபறாத 2013 - 2014ஆம்
ஆண்
காலப்பகுதியில்தான்
அைவ
ற்றாகச்
ேசதமாக்கப்பட்டன. இந்த அரசாங்கத்தில் இ ந் ெகாண்
நான் அதைன வன்ைமயாகக் கண் க்கின்ேறன். ேபார்
நடக்காதேபா ம் அந்த பிரேதசத்ைத நீங்கள் ஏன்
ற்றாக
அழித்தீர்கள்? இன் நாங்கள் ஒ பள்ளிக்கூடத்ைதேயா, ஒ
ட்ைடேயா,
ஒ
கு ம்பத்ைதேயா
கட் க்காப்பதற்கு
எவ்வளேவா
கஷ்டப்ப கின்ேறாம்.
மக்கள்
தம
ன் ேவைள உண க்காகக் கஷ்டப்ப ம் இவ்ேவைளயில்,
அந்த மீனவ கு ம்பங்கள் இப்ப யான இக்கட்டான
சூழ்நிைலக்குத் தள்ளப்பட்
க்கின்றன.
மண்ைடதீ ப் பிரேதசத்தில் 1,000 கு ம்பங்கள் வசித்
வ கின்றன. அவற்றில் 750 இற்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்கள்
மீனவக் கு ம்பங்களாகும். கிளிெநாச்சி, வ னியா, மன்னார்
ேபான்ற பிரேதசங்களில் வாழ்ந்த மீனவக் கு ம்பங்கள்தான்
அங்ேக
மீளக்
கு யமா்ந்தி க்கின்றன.
அவர்களின்
வாழ்வாதாரத் க்கும்
உதவ
ேவண் ம்.
ன்ைனய
அரசாங்கத்தினால்
மற்ைறய
பகுதி
மீனவர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட ேபான்
அந்த மீனவக் கு ம்பங்க க்கு
மீன்பி
உபகரணங்கள்
வழங்கப்படவில்ைல.
அ
எல்ேலா க்கும் நன்றாகத் ெதாி ம். ஆைகயால், இந்தக்
கு ம்பங்க க்கு மீன்பி உபகரணங்கள் வழங்கேவண் ம்.
ேம ம், மண்ைடதீ ப் பிரேதசத்தில் வா ம் மீனவர்களின்
கு ம்பத் தைலவர்கள்
ன்
ேபர் இன் வைர சிைற
வாழ்க்ைக
அ பவித்
வ கின்றனர்.
அதாவ ,
ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தல் ெதாடர்பில் ைக ெசய்யப்பட்ட
தமிழக மீனவர்கள் ஐந்
ேப க்கும் இலங்ைக மீனவர்கள்
ன்
ேப க்கும் மரண தண்டைன விதிக்கப்பட்
ந்த .
எனி ம், கடந்த அரசாங்கத்தினால் தமிழகத்ைதச் ேசர்ந்த
ஐந்
மீனவர்க ம்
ெபா மன்னிப்பின்கீழ்
வி தைல
ெசய்யப்பட்டனர். ஆனால், குறிப்பிட்ட இலங்ைக மீனவர்கள்
ன் ேப ம் வி தைல ெசய்யப்படவில்ைல. ெசன்றகிழைம
நான் மண்ைடதீ ப் பிரேதசத் க்குச் ெசன்றெபா
, அந்த
ன் மீனவர்களின ம் மைனவிமார் அ
குழறினார்கள்.
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இதைனப் பார்க்கும்ேபா
எங்க க்கு மிக ம் கவைலயாக
இ ந்த .
இந்த
வி விப்ைபப்
ெபா த்தவைரயில்
இலங்ைகயிேல
ெவளிநாட்டவர்க க்கு
ஒ
சட்ட ம்
உள்நாட் ல் வசிக்கும் வட பகுதி மீனவர்க க்கு இன்ெனா
சட்ட ம் கைடப்பி க்கப்பட்
க்கின்ற . சட்டம் என்றால்
எல்ேலா க்கும்
சமமாக
இ க்க
ேவண் ம்.
ெவளிநாட்டவர்க க்கு ஒ
சட்ட ம் எம
மக்க க்கு
இன்ெனா சட்ட மாக இ க்கக்கூடா . கடந்த காலத்தில்
இ ந்த அரசாங்கம் நீதியாக நடக்கவில்ைல. எனேவ,
தற்ேபாதி க்கின்ற அரசாங்கமாவ
அந்த மீனவர்கைள
வி தைல ெசய்வதற்கு ன்வர ேவண் ம்.
அ த் , வட பகுதியின் கைரேயாரப் பிரேதசங்களில்
தண்ணீ க்குத் தட் ப்பா நில கின்ற நிைலயில், அங்குள்ள
ஐந்
கிண கள்
டப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்றன.
இைவ ஏன் டப்பட் க் கிடக்கின்றன? எனேவ, இந்த ஐந்
கிண கைள ம்
உடன யாகப்
னரைமத் த்
தரேவண் ெமன நான் இச்சைபயிேல ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்க க்கும் மாண் மிகு பிரதம அைமச்ச க்கும் பகிரங்க
ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன். இந்தக் கிண கள் தனியார்
காணிகளி ம் ெபா க்காணிகளி ம் இ க்கின்றன. இந்த
ஐந்
கிண கைள ம்
னரைமப் ச் ெசய் , மக்களின்
பாவைனக்கு
விடேவண் ம்.
அந்தக்
கிண கள்
டப்பட்
ப்ப
எங்க க்குச்
சந்ேதகத்ைத
உண்டாக்கி ள்ள .
ன்ைனய அரசாங்கத்தின் காலத்தில்
பைடயினர்
மற் ம்
தமிழ்
ஆ தக்கு க்களின்
நடவ க்ைகயினால்
எங்க ைடய
பிரேதச
மீனவக்
கு ம்பங்கைளச்
ேசர்ந்த
பல ைடய
சேகாதரர்கள்,
கணவன்மார் காணாமல் ேபா ள்ளனர். அவர்க க்கு என்ன
ேநர்ந்த
என்பைதச் சிலேவைள நாங்கள் இதி
ந் ம்
அறிந் ெகாள்ள
ம். எனேவ, இந்தக் கிண கைளப்
னரைமப்பதற்கு அரசாங்கம் அ மதி வழங்கேவண் ம்.
மாண் மிகு கடற்ெறாழில் அைமச்சர் அவர்கள் கு நகர்
பிரேதசத் க்கும்
ெசன்றி க்கின்றார்;
"சீ-ேநார்"
நி வனத் க்குச் ெசன்றி க்கின்றார். அேதேபால், மீனவக்
கு ம்பங்கள்
ேவைலெசய் ம்
ெதாழிற்சாைலக க்கும்
ெசன்றி க்கின்றார்; அங்கு 300 இளம் ெபண்கள் ேவைல
ெசய் ெகாண்
ப்பைத
அவர்
கண்களாேலேய
பார்த்தி க்கின்றார்.
அந்தப்
ெபண்களின்
ைககைளத்
ெதாட் ப்பார்த்தால் அைவ விைறத் ப் ேபாயி ப்பைதக்
காணலாம்.
ன் ேநர உண க்காக இந்தப் ெபண்கள்
இவ்வா
கஷ்டப்ப கின்றார்கள். எனேவ, இந்த மீனவக்
கு ம்பங்க க்கு மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் தன
அைமச்சி டாக உதவி ெசய்யேவண் ம். இ சம்பந்தமாக
நான் அவாிடம் ேவண் ேகாள் வி த்தி க்கின்ேறன். அவ ம்
அக்கு ம்பங்க க்கு
உதவிெசய்வதாக
உ தியளித்தி க்
கின்றார். அதற்காக நான் அவ க்கு இந்தச் சைபயிேல
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
அ மட் மல்ல, மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்கள் தன
பதவிக்காலத்தில் மீனவக் கு ம்பங்கைள அவர்க ைடய
ெசாந்த இடங்களில் மீள்கு ேயற்றம் ெசய் , அங்கு அவர்கள்
ெதாழில் ெசய்வதற்குாிய ஏற்பா கைள ம் ெசய் ெகா க்க
ன்வரேவண் ம். அந்தக் கு ம்பங்கள் குழறி அ த ம்,
அைமச்சர் அவர்க ைடய ைககைளப் பி த் , "நாங்கள்
இங்கு
25
வ டங்களாக
இ க்கின்ேறாம்;
எங்கைள
எங்க ைடய
ெசாந்தக்
காணிகளில்
கு யமர்த்தினால்
ேபா ம்;
உங்க ைடய
உபகரணங்கள்
எங்க க்குத்
ேதைவயில்ைல; நாங்கள் ெசாந்தமாகத் ெதாழில் ெசய்
எங்க ைடய
கு ம்பங்கைள
ன்ேனற்றிக்ெகாள்ேவாம்"
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என் கூறிய ம் அவ க்கு நன்றாகத் ெதாி ம். இந்த மீனவக்
கு ம்பங்கள் வா ம் பிரேதசங்களில் இரா வ
காம்கள்
இ க்கின்றன.
இ
ெதாடர்பில்
வர்த்தமானியி ம்
பிரசுாிக்கப்பட்
க்கின்ற . அந்த வர்த்தமானி அறிவித்தைல
உடன யாக
இரத் ச்ெசய் ,
அவர்கள்
வா ம்
பிரேதசங்களி ள்ள
இரா வ
காம்கைள
அகற்ற
ேவண் ெமன நான் மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். மீனவக்
கு ம்பங்கள்
ெநாிசலாக
வா கின்ற
பிரேதசங்களில்
இரா வம் நிைலெகாண்
ப்பைத நாங்கள் ற்
தாகக்
கண் க்கின்ேறாம். நாங்கள் உயர் பா காப் வலயத்தி ள்ள
இரா வத்ைத
அகற் மா
ேகட்கவில்ைல.
மாறாக,
நகரத்தில்
நிைலெகாண்
க்கின்ற
இரா வத்ைத
அகற் மா தான் ேகட்கின்ேறாம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)
நன்றி.

[අ.භා. 4.30]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ධීවර ඇමතිතුමා ෙම්
අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් නැති වුණත් මම ෙම් කරුණ කියන්න
ඕනෑ. එතුමාෙග් කථාව ආරම්භෙය්දී පැහැදිලි කළා, ෙම්
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්ෙන් යුෙරෝපා හවුෙලන්
අපට පනවා තිෙබන මත්ස්ය තහනම ඉවත් කර ගැනීම සඳහා
ගන්නා ලද පියවරක් විධියට බව.
වර්තමාන ආණ්ඩුව ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට්
ජනතාවට දීපු පතිඥා අතර, ෙකටි කාලීන ඉක්මන් වැඩසටහන –
100 දිනක් ඇතුළත කියාවට නංවන ක්ෂණික සහන වැඩසටහන යටෙත් ධීවර ජනතාවට බලපාන කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර
තිබුණා. ඒක ධීවර ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ලක් වුණා. ඒ ෙකටි
කාලීන සහන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්, -ජනතාව අතර ෙබදා හැරිය
ඉදිරි මඟ කියන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්- ඇති අංක 63, 64, 65 යන
වගන්ති තුනම ධීවර ක්ෙෂේතයට බලපාන කරුණුයි. අංක 63හි
සඳහන් වන්ෙන්, ධීවර යාතා, දැල් ආම්පන්න සහ ෙබෝට්ටු එන්ජින්
සඳහා දැනට පනවා ඇති අධික බදු ඉවත් කිරීමයි. අංක 64 යටෙත්
සඳහන් වන්ෙන්, විෙද්ශ ධීවර යාතා ලංකා මුහුදු සීමාව ආකමණය
කිරීම වැළැක්වීමයි. අංක 65 යටෙත් සඳහන් වන්ෙන් මත්ස්ය
අපනයනය සඳහා අහිමි වී තිෙබන යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළ නැවත
ලබා ගැනීමයි. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 15 වැනිදා ඉඳලා ෙම්
තහනම කියාත්මකයි. ෙම් තහනම නිසා ෙම් රටට ලැෙබන්න
තිබුණු විෙද්ශ විනිමය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 200ක විතර
අපට අහිමි ෙවලා තිෙබනවා.
දැන් ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කිරීම අෙප් රෙට් ධීවර ක්ෙෂේතෙය්
සෘජුව සහ වකව ධීවර කටයුතුවල ෙයෙදන පන්ලක්ෂ හාරසියයක
පමණ ධීවර ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය දියුණු කිරීමට වැදගත්
ෙවනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් අෙප් ආණ්ඩුව තිබුණ
ෙවලාෙව් සමහර පශ්නවලදී ධීවරයින් එළියට බැස්සා. යුෙරෝපා
හවුෙල් ෙම් තහනම පිළිබඳව එදා ධීවරයින්ට හරි දැක්මක්,
අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා යුෙරෝපා හවුල ෙගන ගිය
මත්ස්ය අපනයන තහනමත් එක්ක ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ඇති වුණු
අර්බුදය එදා පැවතුණු ආණ්ඩුව පිට තමයි ගිෙය්. ඒ නිසා මා
කියන්න කැමැතියි, ෙම් පශ්නයට විසඳුම් ෙදන්න එදා අවස්ථා
ගණනාවකදීම එවකට රජෙය් ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට හිටපු
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා උත්සාහ ගත් බව. ඒ රජෙය් හිටපු
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අමාත්යවරයකු හැටියට එතුමාෙග් කථාෙව්දී එතුමා ඒක ෙහොඳින්
පැහැදිලි කළා. එතුමා ඉතා පැහැදිලිව වැදගත් කරුණු ෙදකක්
කිව්වා. එකක් තමයි ෙම් තහංචිය සඳහා තාක්ෂණික ෙහේතු වාෙග්ම
ෙද්ශපාලනික ෙහේතුත් තිෙබනවායි කියන එක.
යුෙරෝපා හවුෙල් කටයුතුවලදී ෙලෝක තත්ත්වයන් පිළිබඳව
අපට අත් දැකීම් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හුඟක්
ෙවලාවට බටහිර රටවල්, රටවල් ඇතුළත පශ්න හදන්නත් සමහර
පියවර ගන්නවා. ෙකෙසේ ෙවතත් මත්ස්ය පරිෙභෝජනය කරන
යුෙරෝපෙය් ජීවත් වන ජනතාවට සාධාරණ අයිතියක් තිෙබනවා,
ඔවුන් පරිෙභෝජනය කරන්ෙන් කවර ස්වභාවෙය් මත්ස්යයින්ද
කියලා දැන ගන්න. ඒ වාෙග්ම තිරසාර සංවර්ධනයක් ෙවනුෙවන්
ඒ කමෙව්දය සකස් කිරීෙම් වැදගත්කමත් තිෙබනවා. ඒක මා
පතික්ෙෂේප කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන් පසු ගිය රජය කාලෙය්
තවත් සංෙශෝධන පනතක් ෙගනාවා. ඒ තමයි 2013 අංක 35 දරන
ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත. ෙම් මූලික පනතට
ෙමම සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් යුෙරෝපා හවුල ඉදිරිපත් කළ කරුණු
සම්පූර්ණ කරන්නයි. ඒක අධ්යයනය කෙළොත් ෙපෙනනවා, ඔය
කියන ෙකොන්ෙද්සිවලට විසඳුම් ඒ පනෙත් අන්තර්ගතයි කියලා.
රාජිත ෙසේනාරත්න හිටපු ඇමතිතුමා තමයි ෙම් පනත ෙගනාෙව්.
නමුත් එයින් මූලික පියවරයන් රැසක් ෙගන තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව්
මතු වුණු අෙනක් පශ්නය තමයි ෙම් දණ්ඩනය පමාණවත් නැහැ
කියන එක. මෙග් ෙපෞද්ගලික අදහස හැටියට මම කියන්න ඕනෑ,
ෙම් තිෙබන දඬුවම් බර වැඩියි කියලා. ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ෙහොඳට
අත් දැකීම් තිෙබන ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා හිටපු ඇමතිතුමාත් ඒක
පැහැදිලි කළා. ෙමොකද, ෙද්ශීය ජල තීරෙයන් ඔබ්බට යන්න වන
අවස්ථා ඇති ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට මාළු රෑනක් සමඟ යන
ෙකොට, "ෙච්තනාත්මකව ෙද්ශීය ජල තීරෙයන් පිටට ගිහින්
මත්ස්යයන් අල්ලනවා"ය කියන අදහසකින් ෙතොරව ෙද්ශීය ජල
තීරෙයන් පිටට ඇදී යන්න වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙමවැනි දණ්ඩනයක් නියම කරන විට ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ පිළිබඳ
විනිශ්චය ආසනයකට ෙදන ලද සාක්ෂි සහ ඒ කරුණු තහවුරු
කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණික පසු බිමක් තවම අෙප් රෙට් නැහැ. ඒ
නිසා ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරලා අපි දඬුවම්
නියම කරන ෙකොට ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදන ධීවරයන්ට ඒක
දැඩිව බලපානවා. ඒ නිසා ෙම්ක ලාංකීය ධීවර ක්ෙෂේතය
අෛධර්යවත් කරන්නටත් බලපාන්න ඉඩකඩ තිෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම් දණ්ඩනය නියමයන් පිළිබඳව වර්තමාන ධීවර ඇමතිතුමාට
මම කියනවා, ඒ ගැන යළි සලකා බැලීමක් කරන එක ෙහොඳයි
කියලා. හැබැයි ඒ සලකා බැලීම කරන ෙකොට මතෙභ්ද
හදාගන්ෙන් නැතුව යුෙරෝපා හවුලත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා, අෙප්
රෙට් ධීවරයන්ෙග් ස්වභාවය පිළිබඳවත් ෙත්රුම් කර දීලා කිසියම්
එකඟත්වයකට ඇවිත් ඉදිරි කාලෙය් ෙහෝ ෙම් තත්ත්වය ෙවනස්
කරගන්න උත්සාහයක් ගන්නවා නම් ෙහොඳයි කියන කාරණය
පැහැදිලි කරන්නට ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි
ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණය පිළිබඳවත් මම
කියන්න කැමැතියි. ෙම් ක්ෂණික වැඩසටහන මඟින් කියපු
සහනාධාර, ඒ කියන්ෙන් බදු සහන ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් අය
වැය තුළ කිසිවක් සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙතල් මිල අඩු වීම
ධීවර ජනතාවට යම් සහනයක් වුණා. ඒක මම පතික්ෙෂේප
කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ධීවර ක්ෙෂේතයට ෙමවැනි තහංචි නිසා
ධීවර පජාවට ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා. ඒ නිසා
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[ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා]

ධීවර පජාව එම තත්ත්වෙයන් මුදාගන්න අවශ්ය වූ යම් සහනදායී
පිළිෙවත් අනුගමනය කිරීම වැදගත්. ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු ක්ෂණික වැඩසටහෙන් 63,
64, 65 යටෙත්යි මම කථා කෙළේ. මම ෙම් ගැන කියන්න හදිසි
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු
කරපු කාලෙය් මට අත් දැකීමක් තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන
සැලකිල්ලක් දක්වයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
මම අවසාන වශෙයන් ෙම් කාරණයත් කියන්න කැමැතියි. අපි
ෙම් සියල්ල ෙවනස් කරලා, අවශ්ය ෙකොන්ෙද්සි සම්පූර්ණ කරලා,
ඒ වාෙග්ම ෙම් දණ්ඩන නියමයන් ෙමතැනදී සම්මත කරෙගන
ගියත්, ෙහට දවෙසේ අලුත් ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් කරන්නත් පුළුවන්.
ඒ නිසා ෙම්ක තුළ තිෙබන තාක්ෂණික පැත්ත ෙමන්ම හිටපු ධීවර
ඇමතිතුමා වන රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා වෙග්
ෙද්ශපාලන පැත්තකුත් තිෙබන බව මම විශ්වාස කරනවා.
“ජීඑස්පී“ සහනය ගැනත් කථා කළා. ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා; ගරු මංගල සමරවීර
ඇමතිතුමාත් කිව්වා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය දැන් ටිකක් ෙවනස්
ෙවයි කියා මම හිතනවා. රෙට් බලාෙපොෙරොත්තුවල මීට වඩා
ෙවනසක් ඇති ෙවලා වඩා සහනදායී තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න
පුළුවන්. ෙකෙසේ ෙවතත් එය ෙනොසලකා ෙනොහැර ඒ පිළිබඳව
මැදිහත් ෙවන්න. මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
මැදිහත් වන බව කිව්වා, සාකච්ඡා ආරම්භ කරපු බව කිව්වා.
ඔබතුමා ධීවර අමාත්යවරයා හැටියට ෙම් කරුණු ගැන වැඩි
අවධානයක් ෙයොමු කරලා ධීවර පජාවෙග් අනාගතය ෙවනුෙවන්
රටක් හැටියට ගන්න පුළුවන් සියලු පයත්න ගනු ඇතැයි මා
විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙමයට බාධා ෙනොකරන බවත්,
ෙම් වාෙග් යහපත් අදහස්වලදී කිසිම පැකිළීමකින් ෙතොරව අපි
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවත් මා පකාශ කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි. මීළඟට ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මන්තීතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි හතක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.40]

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

මුලසුන ෙහොබවන ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ධීවර
පජාව වැඩි වශෙයන් ජීවත් වන පෙද්ශයක් වන තිකුණාමල
දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් වශෙයනුත්, ඒ
වාෙග්ම හිටපු ධීවර නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක් වශෙයනුත් මට අෙප්
නව ධීවර අමාත්යතුමාට මතක් කරන්නට කරුණු කිහිපයක්
තිෙබනවා. ලංකාෙව් මාළු, එෙහම නැත්නම් ටූනා මාළු
අපනයනෙයන් විෙද්ශ විනිමය ලබා ගන්නා ආකාරය ගැන බලලා
තමයි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ඔක්ෙකෝම කථා කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමනි,
අෙප් රෙට් ජනතාවට ලාෙභට මාළු කෑල්ලක් කන්න ෙදන්න
පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ෙගොඩාක්
වටිනවා කියලා තමයි මම විශ්වාස කරන්ෙන්. ෙමොකද, හිටපු ධීවර
හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමති රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා
හැම අවස්ථාෙව්දීම කිව්ෙව් මන්දෙපෝෂණය නැති කිරීම සඳහා මාළු
ඉතාම ෙහොඳ ආහාරයක්, ජනතාවට මාළු ෙදන්න ඕනෑ කියලා.
නමුත් ඒක එෙහම ෙවලා නැහැ. හැම අවස්ථාෙව්දීම අෙප් රෙට්
මිනිසුන්ට මාළු මිලදී ගන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන් ගිනි ගණන්වලට.
ඒ වාෙග්ම ඒවා ෙහොඳ මාළුත් ෙනොෙවයි. එෙහම ෙන්ද ගරු
ඇමතිතුමා? ඒ නිසා අන්න ඒකට වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න
ඔබතුමාට පුළුවන් නම්, එය හුඟක් වටිනවා කියලා මම හිතනවා.
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කෘෂි කර්මාන්තය -වී ෙගොවිතැන- තමයි අෙප් රෙට් බහුතර
ජනතාවෙග් පැවැත්ම ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අද වී ෙගොවිතැන සඳහා
සහනාධාරයක් වශෙයන් රුපියල් 350ට ෙගොවියාට ෙපොෙහොර ලබා
ෙදනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග්
එවැනි කමෙව්දයක් ධීවරයා ෙවනුෙවනුත් හදන්නට පුළුවන් නම්
ෙහොඳයි. ෙමොකද, ධීවරයාට අද එවැනි පහසුවක් නැහැ. අද
භූමිෙතල් මිල ටිකක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා, ඒක ෙහොඳයි. ඒක
නරක නැහැ. නමුත් ධීවර ෙබෝට්ටුවක් ගන්න ගියාම, ඒකට අවශ්ය
කරන ආම්පන්න ගන්න ගියාම ධීවර රක්ෂාව කරන අෙප්
දිස්තික්කෙය් ධීවරයන් ඇතුළු ෙම් රෙට් සිටින බහුතර ධීවර
ජනතාවට විශාල මුදලක් ඒ සඳහා වියදම් කරන්න සිදු ෙවලා
තිෙබනවා.
ඒ නිසා ධීවරයන් ෙවනුෙවනුත්
එවැනි යම්
කමෙව්දයක් ඔබතුමන්ලාෙග් නව රජය යටෙත් ඇති කරන්න
පුළුවන් නම්, ඒෙකන් ෙම් රෙට් මිනිස්සුන්ටත් යහපතක් ෙවයි; ඒ
වාෙග්ම ධීවර රැකියාව කරන අයටත් ෙලොකු යහපතක් ෙවයි
කියලා මම හිතනවා.
මා ඔබතුමාට මතක් කර ෙදන්න කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම
තිකුණාමල දිස්තික්කය තුළ සිංහල, දවිඩ, මුස්ලිම් කියන අෙප්
සෙහෝදරෙයෝ - නෑදෑෙයෝ - බහුතරයක් කෘෂිකර්මාන්තයට
අමතරව ඊළඟට වැඩි වශෙයන් ෙයෙදන්ෙන් කරදිය සහ මිරිදිය
ධීවර කර්මාන්තෙය් බව. ගරු ඇමතිතුමනි, තිකුණාමල
දිස්තික්කෙය් මුලතිව් ඉඳලා ෙපොතුවිල් දක්වා පහළ මුහුදු තීරෙය්
ඩයිනමයිට් වැනි නීති විෙරෝධී පන්න කම, එෙහම නැත්නම්
ෙවනත් නීති විෙරෝධී කම මඟින් තමයි අද බහුල වශෙයන් ධීවර
රැකියාව කරන්ෙන්. ඒ විධියට ඩයිනමයිට් ෙයොදා අල්ලා ගන්නා
ලද මාළු ෙකොපමණ පමාණයක් ෙගනත් තිෙබනවාද කියලා
තිකුණාමලෙය් ෙතොග ෙවළඳ මධ්යස්ථානයට ගියාම බලා ගන්න
පුළුවන්.
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පළාෙත් ධීවර ජනතාවෙග් ෙබෝට්ටු විශාල
පමාණයක් license කරලා නැහැ. ෙබොෙහොම අඩු ෙබෝට්ටු
පමාණයක් තමයි
license කර තිෙබන්ෙන්.
උතුෙර්ත්,
නැෙගනහිරත් ධීවර සම්පත ගත්තාම, අෙප් අසල්වැසි රට වන
ඉන්දියාෙව් ධීවරයින් ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙබෝට්ටු අෙප්
මාදැල් උඩින් - ඒවාට අවහිර වන පරිදි - පවා ධාවනය කරලා,
අෙප් ධීවර සම්පත විශාල වශෙයන් බලහත්කාරෙයන් ෙනළා
ෙගන යනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙම් නව රජෙය් පතිපත්ති අනුව,
විෙශේෂෙයන්ම
ඉන්දියාවත්
එක්ක
ෙබොෙහොම
සමීප
සම්බන්ධතාවක් තිෙබන නිසා, ඉන්දියාෙව් ධීවරයන් ඇවිල්ලා
උතුරු පළාෙත් අෙප් ධීවර සම්පත මංෙකොල්ල කන එක නතර
කර ෙදන්න පුළුවන් නම් එය අෙප් ධීවර ජනතාවට විශාල
සහනයක් ෙව්වි කියලා මා විශ්වාස කරනවා. ෙම්වා කෙළොත් තමයි
ඒ ජනතාවට දැෙනන්ෙන්. ඔබතුමාත් දන්නවා, ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන NARA ආයතනය තමයි මහ
මුහුෙද් ධීවර සම්පත පිළිබඳ ෙතොරතුරු සපයන්ෙන් කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමන්ට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
(மாண் மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம)

(The Hon. Susantha Punchinilame)

පරිසරෙය් යම් ෙවනසක් සිදු වී තිෙබනවා නම්, ඒ ෙතොරතුරු
ලබා දුන්නාම ඒ අනුව මත්ස්ය සම්පත ෙබෝ ෙවන එක, නැති
ෙවන එක පිළිබඳ යම් අදහසක් ගන්න පුළුවන් ෙවනවා.
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ගරු ඇමතිතුමනි, එදා ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් ඒ කටයුතු
කරන NARA ආයතනෙය් නිලධාරින්ට නවාතැන් ගන්නට
තිකුණාමලය කලපුෙව් ධීවර වරාෙය් නිවාඩු නිෙක්තනයක් සමඟ
පර්ෙය්ෂණ ආයතනයක් තිබුණා. අද වන විට එය අහිමි ෙවලා
තිෙබනවා. හිටපු ධීවර ඇමතිතුමාටත් එය නැවත ගන්නට බැරි
වුණා. ඒ නිසා පරීක්ෂණ පවත්වන්න එන අයට එහි නතර ෙවලා
හරියාකාරව පරීක්ෂණ පවත්වා, ධීවර සම්පත පිළිබඳව ජනතාවට
අවශ්ය කරන ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න බැරි අවස්ථාවක් අද උදා
ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයා සහ
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා සමඟ ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා නැවත
එය ලබා ගන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලීමක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවසාන වශෙයන් ෙම්
කාරණය ගැනත් මා මතක් කරන්න කැමැතියි. ලංකා ඉතිහාසෙය්
පථම වතාවට ධීවර ජනතාව අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා ගුටි බැට
දුන්ෙන් අෙප් හිටපු ධීවර ඇමතිතුමා වන රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්යි. ඒ කාරණයත් අප අමතක කරන්න ෙහොඳ
නැහැ. අන්න ඒ වාෙග් ෙද්වල් නැවත ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් සිදු
වන්න ෙදන්ෙන් නැතිව, ඔය කියන යහ පාලනය ෙහොඳ විධියට
ධීවර ජනතාවෙග් පැත්තටත් ලබා ෙදන්න කියන ඉල්ලීමත්
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.47]

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

- மின்வ

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
අෙප් දිස්තික්කයට අදාළ විෂයක් පිළිබඳව සාකච්ඡාවට භාජන
වන ෙම් අවස්ථාෙව් දී ඒ ගැන අදහස් දක්වන්නට අවස්ථාව ලැබීම
ගැන මා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, ෙවන්නප්පුව සහ ගම්පහ මායිෙම් සිට
මන්නාරම මායිම දක්වා සම්පූර්ණෙයන් තිෙබන්ෙන් මුහුදු තීරයක්.
විශාල පිරිසක් ෙම් මුහුදු තීරෙය් ධීවර කර්මාන්තෙය් නියැෙළනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාෙව් අෙනක් පෙද්ශවලට වඩා සුවිෙශේෂී
ෙවනසක් තිෙබන ෙකොට්ඨාසයක් තමයි පුත්තලම කලාපය.
ෙමොකද, කළපු ෙදකක්, ඒ වාෙග්ම දූපත් 18කින් සමන්විත මුහුදු
කලාපයක් තිෙබන ලංකාෙව් එකම පෙද්ශය පුත්තලම මුහුදු
කලාපයයි. ඒ අතරින් සුවිෙශේෂී තැනක් ගන්න ස්ථානයක් තමයි,
බත්තලන්ගුණ්ඩුව. මීගමුෙව් ධීවර ජනතාව බත්තලන්ගුණ්ඩුවට
ගිහින් පදිංචි ෙවලා තමන්ෙග් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයෙදමින් රෙට්
ජනතාවට අවශ්ය මත්ස්ය සම්පත ලබා ෙදන්නට දායක ෙවනවා.
පුත්තලම කලාපෙය් කළපු ෙදෙක්ත්, මුහුදු තීරෙය්ත් ධීවර
කර්මාන්තෙය් ෙයෙදනවා වාෙග්ම, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තෙය්
ෙයෙදන අතිවිශාල පමාණයකුත් ඉන්නවා. පසිද්ධ මිරිදිය ජලාශ
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ගණනාවක් තිෙබන කලාපයක් තමයි පුත්තලම කලාපය. කරදිය
සහ මිරිදිය කියන වර්ග ෙදෙකන්ම මත්ස්ය නිෂ්පාදනය ලබා ෙදන
පෙද්ශයක් තමයි අෙප් පෙද්ශය.
අෙප් රෙට් නිෂ්පාදන දිහා බැලුවාම වියදමකින් ෙතොරව කවුරුවත් කෑම ෙදන්ෙන් නැතිව, ෙබෙහත් ෙදන්ෙන් නැතිව,
නඩත්තු කරන්ෙන් නැතිව - කරන්න පුළුවන් එකම නිෂ්පාදනය
අෙප් ෙම් මත්ස්ය සම්පත බව අපට ෙපෙනනවා. මුහුෙද්, නැත්නම්
මිරිදිය ජලාශවල හැෙදන මත්ස්යයන් අල්ලාෙගන ඇවිත්
ජනතාවට අෙළවි කරලා විනිමය -ආදායම- ෙහොයා ගන්න පුළුවන්
මාර්ගයක් තමයි ෙම් ධීවර කර්මාන්තය කියන්ෙන්. හැබැයි, එම
කර්මාන්තය කරෙගන යන ධීවර කාර්මිකයන්ට ගැටලු රාශියක්
තිෙබනවා. මෑත යුගෙය් දී යුෙරෝපා සංගමය විසින් ලංකාෙව්
මත්ස්ය සම්පත මිලදී ගැනීමට පනවන ලද තහංචිය; බාධකය ඒ
අතර පධානම ගැටලුව බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. දිගින් දිගට
නීති උල්ලංඝනය කරමින් ලංකාෙව් ජනතාව ෙමල්ල කරනවා
වාෙග්ම, අෙනක් පැත්ෙතන් අප ෙලෝකෙය් ජනතාවටත් ෙසල්ලම්
දමන්නට ගියා. ඒ ෙසල්ලම් දමන ෙකොට බලාෙගන ඉඳලා, ඉඳලා
ඒ උදවිය අප කරන වැරැදි නවත්වන්න උපෙදස් දුන්නා.
සහෙයෝගෙයන්, සංවාදෙයන් ඒවා ෙබ්රා ගන්න උත්සාහ කළා.
නමුත් ඒවාට අවනත ෙනොවනෙකොට ටිෙකන් ටික ඒ අය අපව
ෙකොනිත්තන්න පටන් ගත්තා. ඒෙක් පතිඵලය ෙකොයි තරම් දුරට
ආවාද කියනවා නම්, පසු ගිය රජය කාලෙය් ලංකාෙව් මත්ස්ය
සම්පත යුෙරෝපා ෙවෙළඳ ෙපොළට මිලදී ගැනීමත් නතර වුණා.
ෙම්ෙකන් පහර වැදුෙණ් කාටද? පාලකයන්ටද, ධීවරයන්ටද,
එෙහම නැත්නම් පාලිතයන්ටද? පාලකයා දරදඬු ෙවලා, අෙනක්
උදවියට චණ්ඩිකම් ෙපන්වනෙකොට රිදුෙණ් පාලිතයන්ටයි.
ෙමොකද, ෙලෝක පජාව ගහනෙකොට ඒ පහාරය වදින්ෙන් ෙම් රෙට්
ඉන්න කුඩා ජනතාවටයි. ධීවර ජනතාව තමන්ෙග් මහන්සිය
ෙයොදලා මත්ස්ය සම්පත ෙගනාවත්, ඒ මත්ස්ය සම්පත විෙද්ශ
ෙවෙළඳ ෙපොළට විකුණා ගන්න බැරිව යනෙකොට මාළු මිලට
පශ්නයක් ඇති ෙවනවා. ඉතින් ධීවරයාෙග් ආදායමට තමයි ෙම්
පශ්නය බලපෑෙව්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය වකවානුෙව් ධීවර
ජනතාවෙග් ආදායමට වඩා වියදම ෙබෙහවින්ම වැඩි ෙවලා
තිබුණා. ෙමොකද, ධීවර ආම්පන්නවලට යන වියදම අධික ෙවලා
තිබුණා. ෙබෝට්ටු, දැල් ආදියට යන වියදම අධික ෙවලා තිබුණා. ඒ
වාෙග්ම නව තාක්ෂණය පාවිච්චි කරන්න විධියක් නැහැ. ඒ නව
තාක්ෂණයට යන මිල ඉහළ ගිහින් තිබුණා. ෙම් වාෙග් කාරණා
නිසා ධීවරයා අසීරුතාවට පත් ෙවලා තිබුණා. ෙමන්න ෙම් නිසා
ධීවර ජනතාව රෙට් පැවැති රජෙයන් ඉතාම සාධාරණ සහ යුක්ති
සහගත ඉල්ලීමක් කළා.
රෙට් සෑම කාර්යයකටම අවශ්ය වන ඉන්ධන ධීවර
කර්මාන්තයටත් අත්යවශ්යයි. තමන්ෙග් වියදම ආදායම අභිභවා
යන නිසා ජීවෙනෝපාය ෙගොඩ නඟා ගන්න බැරි තත්ත්වයකට,
පවුෙල් ජීවිත ආරක්ෂා කර ගන්න බැරි තත්ත්වයකට ධීවර
ජනතාව පත් වුණා. එම නිසා ධීවර ජනතාව ඉතාමත් සාධාරණ
ෙලස රජයට කරුණු කියන්නට ආවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ විප්ලව කෙළේ
නැහැ; ෙද්ෙපොළ විනාශ කෙළේ නැහැ; ෙද්ෙපොළ ගිනි බත් කෙළේ
නැහැ; ජීවිත විනාශ කෙළේ නැහැ; නීතිය කරන උදවියට පහර
දුන්ෙන් නැහැ; ඒ උදවිය ඝාතනය කෙළේ නැහැ; ඒ නීතිය කරන
උදවියෙග් අවි ආයුධ උදුරා ගන්න ගිෙය් නැහැ; ඒ ආයතන කුඩු
පට්ටම් කෙළේ නැහැ. ඒ උදවිය ඇවිල්ලා ඉතාමත් සාධාරණ විධියට
රජෙයන් ඉල්ලීමක් කළා, "කරුණාකරලා සාධාරණ මිලට ඉන්ධන
ෙදන්න, රෙට් මිනිසුන්ට ෙහොඳට කාලා, බීලා සාධාරණව ජීවත්
වන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න අපි මුහුදට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ආහාරයට අවශ්ය ඉතාමත් වටිනා ෙපෝෂ්යජනක
ආහාරය වන මත්ස්ය සම්පත ෙගනැවිත් ෙදන්නම්"යි කියලා. ඒ
මිනිස්සු එළියට බැහැලා ඒ ඉල්ලීම කරන ෙකොට පාලකයන් ඒ
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ඉල්ලීමට එෙරහිව ෙමොකද කෙළේ? කඳුළු ගෑස්වලින් සහ බැටන්
ෙපොලුවලින් සංගහ කරන්න පටන් ගත්තා. විෙශේෂෙයන්ම ඒ මුහුදු
තීරෙය් තිෙබන කෙතෝලික ෙද්වස්ථානවල පියතුමන්ලා, ඒ
වාෙග්ම රදගුරුතුමන්ලා ෙම් විපත දැකලා ජනතාවෙග් ජීවිත
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ෙද්ෙපොළ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජනතාවෙග්
ආරක්ෂකයින් විධියට එළියට ආවා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔවුන්ව
රැකීමට උත්සාහ කළා. පියතුමන්ලා සහ බිෙෂොප්තුමන්ලා එළියට
ඇවිල්ලා පැවැති රජෙය් නිලධාරින් එක්ක, පාලකයින් එක්ක
සාකච්ඡා කළා. බිෙෂොප්තුමන්ලාට, පියතුමන්ලාට විවිධාකාර
ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. ඉන්ධන සහනයක් ලබා ෙදනවාය කිව්වා,
සාධාරණ මිලකට ඉන්ධන ෙදනවාය කිව්වා. ඒ වාෙග්ම
ෙබෝට්ටුවලට, දැල්වලට සහ උපකරණවලට සාධාරණ සහනයක්
ෙදනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. ඒ අනුව මුල් අවස්ථාෙව්දී
ජනතා උද්ෙඝෝෂණය යටපත් කර ගන්න පුළුවන් වුණා. නමුත්
ජනතාව දිගින් දිගටම රවටන්න බැහැ. ජනතාව බලා ෙගන සිටියා.
නමුත් තමන්ෙග් අවශ්යතාව, ඉල්ලීම ඉෂ්ට වන්ෙන් නැති වුණාම
ජනතාව නැවතත් වීදි බහින්න පටන් ගත්තා. ඔවුන් සාධාරණව
තමන්ෙග් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කළා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு பா

த ரங்ேக பண்டார)

(The Hon. Palitha Range Bandara)

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමාට ෙවන් කර තිෙබන
විනාඩි 10ක කාලයත් මට ලබා ගන්න අවසර දීලා තිෙබනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙම් ධීවර ජනතාව එළියට බැහැලා තමන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට
කරන්න කියලා ඉල්ලීම් කළා. ඒ ධීවර ජනතාව වීදි බැහැලා,
තමන්ෙග් මුහුදු තීරෙය් ඉඳෙගන මනුෂ්යත්වෙය් නාමෙයන්
සාධාරණව තමන්ෙග් අවශ්යතාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට
පියතුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දු දුන්නු, බිෙෂොප්තුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දු
දුන්නු රජය ෙමොකක්ද කෙළේ? ධීවර ජනතාව ඉදිරියට ගිහින්
ඔවුන්ට බැටන් ෙපොල්ෙලන් පහර දුන්නා, කඳුළු ගෑස් ගහලා
ඔවුන්ව එෙළව්වා. ඊට පස්ෙසේ විෙශේෂ කාර්ය බලකාය, හමුදාව
ෙයොදවලා ඔවුන්ට ෙවඩි තැබුවා. ඉල්ලුෙව් ඉන්ධනවලට සාධාරණ
මිලක්. පිළිතුරු දුන්ෙන් උණ්ඩෙයන්. වන්දිය ගත්ෙත් ජීවිතවලින්.
ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි ධීවර ජනතාවට සංගහ කෙළේ,
සැලකුෙව්. අපි නිෙයෝජනය කරන හලාවත දිස්තික්කෙය් එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජය බිහි කිරීම සඳහා කැප වීෙමන් වැඩ
කරපු, සංවිධාන කටයුතු කරපු ඇන්ටනි පනාන්දු ඝාතනය කළා.
ඔබතුමා නිෙයෝජනය කළ පැවැති රජය පුත්තලම දිස්තික්කෙයන්
පළමුවන බිල්ල ගත්තා. ඒ බිල්ල අරෙගන නතර වුෙණ් නැහැ.
රීගන් ඇතුළු තවත් තුන්ෙදනකුට බරපතළ තුවාල සිදු කළා.
වැල්ෙල් ෙබෝට්ටු තල්ලු කරමින්, මහ දියෙඹ් දැල් එළමින්, මත්ස්ය
සම්පත ෙමරටට ෙගනාපු ශක්තිමත් පුරුෂයින් තුන්ෙදනකු සදා
කල් ආබාධිතයින්, ෙරෝගින් බවට පත් කළා. මාසයකට ශත පහක
දීමනාවක්, ආදායමක් නැතුව අනුන්ෙගන් යැෙපන පුද්ගලයින්
බවට ඔවුන්ව පත් කළා. ෙම්ක තමයි ධීවරයාට දුන්නු ඉන්ධන
සහනාධාරය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ දවස්වල තර්ක කරමින්
කිව්වා, "ෙම්ක සාධාරණ ඉල්ලීමක්. ෙම් සාධාරණ ඉල්ලීම ඉෂ්ට
කරන්න. ධීවරයාට තමන්ෙග් ජීවිතය රැක ගන්න ඉඩකඩ සලසා
ෙදන්න" කියලා. එවකට පැවති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග්
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රජය ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "ඉන්ධන ෙම් මිලට ෙදන්ෙන්ත් ඉතාම
අසීරුෙවන්, මීට වඩා අඩුෙවන් ෙදන්න විධියක් නැහැ, ලංකා ඛනිජ
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව කඩා වැෙටනවා, ඒ වාෙග්ම රෙට්
ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා, ෙම් ෙදන්ෙනත් ෙබොෙහොම
අමාරුෙවන්, ෙම් ගාණට ෙදන්නත් බැහැ, මීට වඩා අඩුෙවන්
දුන්ෙනොත් ඉවරයි" කිව්වා.
ජනවාරි මාසෙය් 10ෙවනි දා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත්
සමඟ ඇති කළ යුග ෙපරළියත් සමඟ අපි 19ෙවනි දා ගිහින්
විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය භාර ගත්තා. අපි ෙම්ක
අධ්යයනය කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි එදා කිව්වා
වාෙග්ම ගිහින් බලන විට ෙපනුණා, එක ෙපටල් ලීටරයකින්
රුපියල් 67ක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් රජය ජනතාවෙගන්
බදු වශෙයන්, එෙහම නැත්නම් ලාභ වශෙයන් අරෙගන තිෙබන
බව. ෙම් විධියට භූමිෙතල්වලිනුත් ගත්තා; ඩීසල්වලිනුත් ගත්තා.
අපි වහාම කියාත්මක ෙවලා භූමිෙතල් මිලත්, ෙපටල් මිලත්,
ඩීසල් මිලත් අඩු කළා. ඒ සඳහා අමාත්යාංශය භාර ෙගන දවස් 4යි
ගත වුෙණ්. දවස් 14ක් යන විට අෙප් මුදල් අමාත්ය ගරු රවි
කරුණානායක මැතිතුමා ෙම් රටට අතුරු අය වැය ෙල්ඛනයක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරන විට අපි
නැවත වරක් භූමිෙතල් ලීටරෙය් මිල තවත් රුපියල් 6කින් අඩු
කළා. නව රජයක් බිහි ෙවලා දින 14ක් ඇතුළත,
ෛමතී පාලනයක් ඇවිල්ලා දින 14ක් ඇතුළත භූමිෙතල් ලීටරයක
මිල රුපියල් 22කින් අඩු කරලා ජනතාවට ලබා දුන්නා.
මුහුදු යන ධීවරයා අද සතුටින් කථා කරනවා. ඔවුන්ෙග් දවසක
වියදම රුපියල් 2,000කින් අඩු වුණා කියලා ඔවුන් ෙබොෙහොම
සන්ෙතෝෂෙයන් කථා කරනවා. අද ඔවුන් ෙවන දා ගිය පමාණයට
වඩා මුහුෙද් ඈතට ගිහින්, දියඹට ගිහින් වැඩිපුර මත්ස්ය සම්පත
ෙග්න්න පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අයෙග් වියදම අඩු වුණා. ඒ
නිසා ඒ අයට මත්ස්ය සම්පත වැඩිපුර අල්ලා ගන්න පුළුවන් ෙවලා
ඔවුන්ෙග් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ජනවාරි මාසෙය් 08ෙවනි දා ජනතාව ගත්ත ඉතා වටිනා වූ
ෛමතී පාලනයක් බිහි කිරීෙම් යුග තීන්දුවත් සමඟ මිනිසුන්
මර්දනය කරමින්, මිනිසුන් ඝාතනය කරමින් පාලකයින් යැෙපන
යුගය අවසන් කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි කළ යුතු කාරණය ෙවන්ෙන්.
ජනතාව ජීවත් කරවීම සඳහා තමයි රටක පාලනයක් ඇති කළ
යුත්ෙත්. එෙහම නැතිව ජනතාව මර්දනය කිරීමට ෙනොෙවයි;
විප්ලව කරන, උද්ෙඝෝෂණ කරන, සාධාරණ ඉල්ලීම් කරන
මිනිසුන්ව පැහැර ෙගන යන්න සුදු වෑන් එවන්නට ෙනොෙවයි;
තමන්ෙග් ඉල්ලීම් ෙවනුෙවන් සටන් කරන, උද්ෙඝෝෂණය කරන
මිනිසුන්ව ඝාතනය කිරීමට ෙනොෙවයි; ඇත්ත යුක්තිය කථා
කළාම, Beverly Palace වාෙග් ඒවා හදන විට ෙම්වාට විරුද්ධව
කථා කළාම, ඒවා ෙපන්වා දුන්නාම ඒවා ෙපන්වා දුන් මිනිසුන්ෙග්
ෙද්ෙපොළ ගිනි තියලා මහ පාරට දාන්නට ෙනොෙවයි. නමුත් පසු
ගිය වකවානුෙව් සිද්ධ වුෙණ් ඒකයි.
අපි ෙදනියාෙය් ගිහින් මඟ නැඟුෙමන් ඉදි කළ බංගලාව බලලා
හලාවතට යන්න ඉස්ෙසල්ලා මෙග් කාර්යාලය ගිනිබත් කරලා
දැම්මා. මට රුපියල් ෙකෝටි එකහමාරක පමණ අලාභයක් සිදු
කළා. ඒ, අතීතය. එෙහම නම් ඒ ජරස්ත අතීතය අමතක කරමින්,
මකා දමමින් රටට යහ පාලනයක් ෙග්න්නට හැකියාව ලැබුණු
නිසා තමයි අද ධීවරයින්ෙග් ආර්ථික පශ්නය, ජීවන පශ්නය
විසඳන්නට කටයුතු කරන්නට පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ධීවරයාට දැඩි ෙලස බලපාන
කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිබුණු මත්ස්ය සම්පත ජාත්යන්තර
ෙවෙළඳ ෙපොළට විකුණා ගැනීමට බැරිව තිබුණු පශ්නයට
පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කිරීමටත්,
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ධීවරයාට සහනයක්, සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන්
තත්ත්වයක් ඇති කිරීමටත් ෙමම සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. වැරදි කරන පුද්ගලයන්ට
නිසි දඬුවම් ලබා දීමටත්, නිවැරදි පුද්ගලයින් ආරක්ෂා කරෙගන
ඔවුන් සහ ඒ සමාජය යහපත් තැනට ෙගන යන්නට පුළුවන් ෙවන
විධියට කටයුතු කරන්නටත් ධීවර අමාත්ය ගරු ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා මැතිතුමා අද පියවර අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් කියාවලිය
ඉතාම පශංසනීය කියාවලියක්. එතුමා කාලයක් ධීවර ඇමතිවරයා
වශෙයන් වැඩ කළා. අපි ඒ කාලෙය් ඉස්ෙකෝෙල් යනවා.
එතෙකොට අපි ෙද්ශපාලනයට ඇවිත් නැහැ. අපට මතකයි, එතුමා
ධීවර සමුපකාර සංගම් හැදුවා; ගම්වල ධීවර සංවිධාන හැදුවා;
නිවාස වැඩසටහන් හඳුන්වලා දුන්නා. පැල්ෙකොෙට් හිටපු ධීවරයාට
නියමිත පරිදි ෙගයක ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් පරිසරය හැදුවා. විදුලි
ලාම්පුවක්, විදුලි එළියක් දකින්ෙන් නැතුව කුප්පි ලාම්පුෙවන්
පන්දම් එළිෙයන් ජීවත් වුණු ධීවරයාෙග් නිවසට විදුලිය ලබා
ෙදන්න කටයුතු කළා. ඒ පෙද්ශවල ජනතාවට සකසුරුවම් ණය
කම, අධ්යාපනය සඳහා පාසල් ආරම්භ කිරීම ආදී සියල්ල එදා
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයක් තුළ සිදු වුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ
පුෙරෝගාමීන් විධියට වැඩ කටයුතු කරපු නායකයින් ෙදෙදෙනකු
අපි දකිනවා. එතුමන්ලා තමයි, වර්තමාන ස්වෙද්ශ කටයුතු හා
ධීවර අමාත්යතුමා වන ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමා හා
අෙප් දිවංගත ෙෆස්ටස් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා. එතුමන්ලා
ෙදෙදනා කරපු ඒ ෙසේවාව අපි ඉතාම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත්
කරනවා. හැබැයි, එතුමන්ලාෙග් යුගවල කවදාවත් ෙබෝට්ටු
ඉල්ලුවාම, දැල් ඉල්ලුවාම, සහන ඉල්ලුවාම, ෙතල් මිල අඩු
කරන්න කිව්වාම ධීවරයන්ට ෙවඩි තියලා මැරුෙව් නැහැ;
බලහත්කාරෙයන් අරෙගන ගිහිල්ලා වැළළුෙව් නැහැ; තමන්ෙග්
පවුෙල් සාමාජිකයන්ට එන්න බැරි ෙවන්න හමුදාව දමා කටයුතු
කෙළේ නැහැ; පියතුමන්ලාට ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දුන්ෙන් නැහැ;
බිෙෂොප් වහන්ෙසේලාට ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු දීලා රැවටුවා නැහැ. පසු
ගිය වකවානුව තුළ ආගමික නායකයාත් රැවැට්ටුවා. ගෙම්
මිනිහාත් රැවැට්ටුවා, ධීවරයාත් රැවැට්ටුවා. ඒ යුගය අවසන් කර
යහපත් යුගයක වැඩ කටයුතු කරන්න ඉඩකඩ සැලසීම නිසා අද
ධීවර ජනතාවට පමණක් ෙනොව සියලු ජනතාවට සාධාරණව ජීවත්
ෙවන්න පුළුවන් යුගයක් නිර්මාණය වීම පිළිබඳව අපි සියලු ෙදනා
සන්ෙතෝෂ ෙවන්නට අවශ්යයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
මට අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වන අතර
ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා ධීවර ජනතාවෙග්
සුරක්ෂිතභාවය සහ ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය ආරක්ෂා කිරීමට පියවර
ගැනීම පිළිබඳව අෙප් ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය ගරු
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම අගාමාත්ය
ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාටත්, අෙප් ධීවර ජනතාව
ෙවනුෙවන්, විෙශේෂෙයන් පුත්තලම් දිස්තික් ජනතාව ෙවනුෙවන්
පසාදය පුද කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු රාජ්ය අමාත්යතුමාට ස්තුතියි.
පනාන්දු මන්තීතුමා.

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

ගැටලුවට අදාළව වචන කිහිපයක් පකාශ කරන්න ඔබතුමා
මූලාසනෙය් සිටින විට දී අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රට දියුණු කරන්න නම්
පධාන අංශ තුනක් දියුණු කරන්නට වුවමනා බව හැමදාමත් අපි
කිව්වා. එයින් එක් අංශයක්, ෙම් රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය. ෙම්
රෙට් කෘෂි කර්මාන්තය දියුණු කරන්න වුවමනායි. ෙම් රෙට් කෘෂි
කර්මාන්තය, සංචාරක ව්යාපාරය හා ධීවර කර්මාන්තය කියන
අංශ තුන දියුණු කෙළොත් අනිවාර්යෙයන් ෙම් රට දියුණු කිරීමට
හැකියාව ලැෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, යුෙරෝපා
සංගමය - European Union එක- විසින් අෙප් ධීවරයන්ට පනවා
තිෙබන මත්ස්ය අපනයන තහනම සම්බන්ධෙයන් විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්ය ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා සාධනීය පියවර කිහිපයක්
අරෙගන තිෙබනවා. ධීවරයන්ෙග් ධීවර නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීම
සම්බන්ධෙයන් පනවා තිෙබන ෙම් තහනම ගැන කථා කරද්දී ෙම්
පවතින රජය -වර්තමාන රජය- එක කාරණයක් පැහැදිලි කර
ගන්නට වුවමනායි. එක කාරණයකට අපට පිළිතුරු වුවමනායි. ඒ
ෙමොකක්ද? ෙම් රෙට් විෙද්ශ අමාත්යවරයා ඒ ගත්තා වූ සාධනීය
පියවරත් එක්ක ඉදිරියට ගිහිල්ලා, ෙම් තහනෙම් සැබෑ අරමුණ
ෙමොකක්ද කියන එක ෙසොයා ගැනීම. යුෙරෝපා සංගමය පනවා
තිෙබන තහනෙම් සැබෑ අරමුණ ෙමොකක්ද කියන එක පිළිබඳව
සාකච්ඡා කර, ඒක ෙහොයා ගන්න ඕනෑ. ඒකට තමයි මුලින්ම
පිළිතුරු ෙදන්න ඕනෑ.
ෙමහි ෙද්ශපාලන අරමුණක් තිෙබනවා නම්, මම හිතන්ෙන්
ධීවරයන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙමොනවා කළත් වැඩක් නැහැ කියායි. ඒ
අයෙග් ෙද්ශපාලන අරමුණට අවශ්ය කරන පිළියම ෙයොදන්න
ඕනෑ. අපට මතකයි, ඒ ෙවලාෙව් චීන නැව් දහයක් වාෙග්
පමාණයක් ධීවර අමාත්යාංශය හරහා අෙප් ධජය අරෙගන අෙප්
මුහුෙද් මත්ස්යයින් ඇල්ලීම දිගටම සිද්ධ කළා. චීනයත් සමඟ
තිෙබන පශ්නයකටද අපට වන්දි ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කියන කාරණාව අපි ඉස්ෙසල්ලාම විසඳාගන්න ඕනෑ.
චීනය තරහා කර ෙගනත් ෙම් වැෙඩ් කරන්න බැහැ. චීනය
කියන්ෙන් ෙම් රටට බලපාන පධාන බල කඳවුරු ෙදෙකන් එකක්.
අපි සමහර ෙද්වල් සම්බන්ධෙයන් හැම තිස්ෙසේම වාෙග් චීනය
ඈඳාෙගන කථා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නව රජය එක
ෙවලාවක කිව්වා, චීනයත් එක්ක කරෙගන යන ෙකොළඹ වරාය
නගරය ව්යාපෘතිය තහනම් කරනවා කියා. හැබැයි,
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒක තහනම් කර ගන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. චීනය තරහා කරෙගන යන්න බැහැ. ධීවර අමාත්යාංශය
ධීවරයන් සම්බන්ධෙයන් -විෙශේෂෙයන් මත්ස්යයන් ඇල්ලීම
සම්බන්ධෙයන්- චීනය සමඟ යම්කිසි ගනුෙදනුවක් සිද්ධ කළා.
ෙද්ශපාලන අරමුණක් තිෙබනවා නම් ඒ බල කඳවුරු ෙදකටම
සම්බන්ධ වන්ෙන් නැතිව, මැද මාවතක් අනුගමනය කරමින් ඒකට
පිළියමක් ෙයොදන්න ඕනෑ.

මීළඟට ගරු අරුන්දික

[අ.භා. 5.03]
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)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
තරුණ මන්තීවරෙයකු හැටියට, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තරුණ
සංවිධානෙය් සභාපති ධුරයට පත් වීම සම්බන්ධව මුලින්ම මා
ඔබතුමාට සුබ පතනවා. අෙප් රෙට් ධීවරයන්ට පැන නැඟුණු ෙම්

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන
පුත්තලම දිස්තික්කෙය්, විෙශේෂෙයන් මෙග් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය වන ෙවන්නප්පුෙව් තමයි බහුදින යාතා ධීවරයන්
වැඩිම පිරිසක් ඉන්ෙන්. දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අෙප් ගරු සරත්
කුමාර ගුණරත්න හිටපු ධීවර නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා සිටිනවා.
එතුමා විශාල වැඩ ෙකොටසක් කළා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ධීවර
අමාත්යතුමා වන ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාත් විශාල
වැඩ ෙකොටසක් කළා. ෙම් රෙට් හිටපු සියලු ධීවර අමාත්යවරුන්
තමන්ෙග් ශක්ති පමාණෙයන් දැවැන්ත වැඩ ෙකොටස් රාශියක් කර
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් පුත්තලම දිස්තික්කෙය් සිටින ජනතාවට බහුදින යාතා මඟින් ධීවර රස්සාෙව් ෙයෙදන අයට- පධාන
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගැටලුවක් තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අල්ලා ගත්
මසුන්ෙගන් පළමුවැනි quality එකට -first quality එකටQuality "A" කියා අපි කියනවා. Quality "A" යවන්ෙන්
විෙශේෂෙයන් ජපානයට සහ ඇෙමරිකාවටයි. ජපානෙය් "ශෂිමි"
කියන කෑම වර්ගය සඳහා තමයි පළමුවැනි quality එක යවන්ෙන්.
අපි අල්ලා ගන්නා ඒ මාළු quality ෙදකකට වර්ග කරනවා. ඒ
අතරින් ෙදවැනි quality එක තමයි අපි European Union එකට
යැව්ෙව්. දැන් පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා, ෙමහි ෙද්ශපාලන
අරමුණක් නැත්නම් ධීවරයන් භාවිත කරන උපකම, එෙහම
නැත්නම් තාක්ෂණික කම සම්බන්ධව ද තහනම පනවා
තිෙබන්ෙන් කියා. VMS එක කියන්ෙන් මාළු ෙසොයා ගන්නා යාතා
සුපරීක්ෂණ පද්ධතියයි. ෙම් තහනෙම් තිෙබනවා අපි දැක්කා,
ධීවරයන්ෙග් ලියා පදිංචි අංකය ෙබෝට්ටුෙව් පදර්ශනය කරන්න
කියා. ධීවරයන් මරු වැල් සඳහා උණ බටයක් වාෙග් ෙදයක් ෙයොදා
ගන්නවා. ලියා පදිංචි අංකයත් සමඟ ෙකොඩි දමන්න කිව්වා. සමහර
ෙවලාවට European Union එක ෙම් වාෙග් සරල කාරණාත්
කිව්වා. ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, European Union
එකට යැව්ෙව් ෙදවැනි quality එකයි කියන එක. එෙහම නම් ෙම්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඕනෑ.
අෙනක් කාරණාව ෙම්කයි. විශාල වශෙයන්, සමාගම්
තිෙබනවා. ධීවර නිෂ්පාදන පිට රට යවන සමාගම් රාශියක්
තිෙබනවා. ඒ සමාගම් බල අධිකාරියක් පිහිටුවාෙගන තිෙබනවා. ඒ
සමාගම් විෙද්ශ නැව්වලින්, එෙහම නැත්නම් චීන නැව්වලින් එන
ඒවාට පමුඛතාව ෙදනවා. එවිට අෙප් ධීවරෙයෝ අසරණ ෙවනවා.
සමහර ෙවලාවට අෙපෙ◌ේ ධීවරයන් තමන්ෙග් නිෂ්පාදන ෙගනාපු
ෙලොරි ගාල් කරෙගන දවස් ගණන් -දවස් ෙදකතුන- බලාෙගන
ඉන්නවා. එෙහම බලාෙගන ඉන්න ෙකොට අර සමාගම් නැව්වලින්
ෙගෙනන මාළු ටික ගන්නවා. නැව්වලින් ෙගෙනන මාළු ටික
සමහර විට අඩු මිලට ගන්නවා. අඩු මිලට අරෙගන ඒ අයට වාසිය
සලස්වා ඒ නැව් මාළු ටික විතරක් සම්පූර්ණෙයන් පිට රටවලට
යවනවා. අෙප් ධීවරෙයෝ -බහුදින යාතා ධීවරෙයෝ- බලාෙගන
ඉන්නවා. සමහර ෙවලාවට ඒ අය ෙගන ආ මාළුවල quality එක
බාල ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි අනිවාර්යෙයන්
ෙම්වාට විසඳුම් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. පළමුවැනි කාර්යය හැටියට,
නැව්වලින් ෙගෙනන ධීවර නිෂ්පාදන ෙමෙහන් පිට රට යවන නැව්
සමාගම් සහ ධීවරයන් අතර සම්බන්ධීකරණයක් -සම්බන්ධතාවක්ඇති කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාලෙය් එෙහම කරන්න විශාල
වශෙයන් උනන්දු වුණා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ගරු
සභාෙව් සමහර අය හැම තිස්ෙසේම වාෙග් කථා කරනවා, පසු ගිය
රජය ධීවරයන් සම්බන්ධෙයන් කිසි ෙදයක් සිද්ධ ෙනොකරපු
ආකාරයට. ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ, හිටපු අතිගරු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් රෙට් ධීවරයන්ට ලබා දීපු ෙලොකුම
සහනය, යුද්ධය අවසන් කර දීපු එකයි කියා. අෙප් රෙට්
සංකමණික ධීවරයන් ඉන්නවා. ඒ අය මාස හයක් රෙට් එක
පැත්තක ධීවර රස්සාව කරනවා. වාරකන් කාලය ආවාම ඔවුන්
මාස හයක් ධීවර රස්සාව කරන්න යන්ෙන් රෙට් අෙනක්
පැත්තටයි. යුද්ධය තිෙයද්දී ඒ අයට මාස හයක් බඩගින්ෙන් ඉන්න
සිද්ධ වුණා. දරුවන් එක්ක බඩගින්ෙන් ඉන්න සිද්ධ වූ කාලයක්
තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා අවසන් කෙළේ.
අද විජයකලා මෙහේස්වරන් මන්තීතුමියලා උතුෙර් ධීවරයන්
ගැන කථා කරනවා. එදා යුද්ධය නිසා උතුෙර් ධීවරයන්ට මුහුදට
යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. යුද්ධය අවසන් වුණු නිසා
තමයි අද ඒ අයට ධීවර රස්සාව කර ගන්න පුළුවන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. හැම තිස්ෙසේම හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ෙමොකුත්ම කෙළේ නැහැ කියන කාරණාව තුළ සිට කථා
කරනවා නම්, අපි වැරදියි.

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව
විනාඩි ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා

(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்

)

(The Hon. Arundika Fernando)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද නුෙග්ෙගොඩට ගිහිල්ලා
බැලුෙවොත් ෙපෙනනවා, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාට ආදරය කරන විශාල පිරිසක් ඒ පෙද්ශයට ඇවිල්ලා
සිටින බව. අපි කියන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ඒ ජනාධිපතිතුමාෙග්
කාල සීමාෙව්දී යම් කිසි වැඩ ෙකොටසක් ෙම් රටට; සමාජයට කර
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක්
ෙදන්න.
අපි පළමුෙවන්ම ෙමතැනදි කාරණා ෙදකක් මතු කරන්න
ඕනෑ. පළමු වන කාරණාව, ෙමහි ෙද්ශපාලන කාරණාව හඳුනා
ෙගන ඒකට පිළියම් ෙයදීම. ෙදවැනි කාරණාව, ෙමයයි.
ධීවරයන්ෙග් පැත්ෙතන් ෙමොනවා ෙහෝ අඩු පාඩු සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා නම්,
තාක්ෂණික කම හඳුන්වා දීලා ඒ
සම්බන්ධීකරණය හරියට ඉටු කර දීලා ඒ අයට හරියට උපෙදස්
මාලාවක් දුන්නාම ඒ අය ඒ අනුව කටයුතු කරනවා.
ෙමහිදී මතුවන තුන්වන කාරණාවකුත් මම දකිනවා. ධීවර
කර්මාන්තය ආශිතව බල අධිකාරියක් පිහිටුවා ෙගන ඇති සමාගම්
තිෙබනවා. අද හැම තැනම වාෙග් ෙම් තත්ත්වය තිෙබනවා; හැම
ව්යාපාරයක් තුළම තිෙබනවා. බල අධිකාරියක් පිහිටුවා ෙගන
තිෙබන ෙම් අතරමැදි සමාගම් සමහර ෙවලාවට සාමාන්ය
යාතාවල ගමන් කරන ධීවරයන්ට වැඩිය නැව්වල ගමන් කරන
අයට පමුඛතාව ෙදනවා. අපි ෙම් ෙද්වල් හරියට හඳුනා ගන්න
ඕනෑ. ධීවරයන්ට නිවැරදි තාක්ෂණය කියා දීලා ඒ සඳහා අවශ්ය
උපෙදස් දීලා ෙම් පශ්න විසඳා ගන්න පුළුවන් නම්, ෙම්
කර්මාන්තය මීටත් වැඩිය ඉදිරියට ෙගන යන්න පුළුවන්ය කියා
මම හිතනවා.
ගරු ධීවර ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙගන් මම එක ඉල්ලීමක්
කරනවා. ෙම් රෙට් විශාලම ධීවර කලාපයක් තමයි පුත්තලම
දිස්තික්කය ආශිත කලාපය. ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර ඇමතිතුමා
කිව්වා වාෙග් ගම්පහ සිට මන්නාරම දක්වා එකම එක ධීවර
වරායක්වත් අපට නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් මා කළ ෙයෝජනාවක්
අනුව ෙවන්නප්පුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට ධීවර වරායක් ලබා
ෙදන්න පසු ගිය රජය විසින් අය වැෙය්දි මුදල් ෙවන් කළා. ඒ,
විෙශේෂෙයන්ම බහුදින ධීවර යාතා සඳහා.
ඉතාමත් ෙහොඳ ෙකෙනකු හැටියටත්, ධීවර අමාත්යාංශය
ෙමෙහයවපු ෙකෙනකු හැටියටත්, ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලෙය්දී ෙම් බහුදින යාතාවල ගමන්
කරන අය ෙවනුෙවනුත්, කුඩා ධීවර යාතාවල ගමන් කරන අය
ෙවනුෙවනුත්
නැංගුරම්
ෙපොළක්වත්
නැති
පුත්තලම
දිස්තික්කෙයන් ෙතෝරා ගත් ෙවන්නප්පුව පෙද්ශයට ධීවර වරායක්
ඇති කර ෙදයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුවත් එක්ක මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මන්තීතුමා.
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ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, first

of all, I would like to thank the Minister, Hon. M. Joseph
Michael Perera, for bringing in this Bill. You are an
experienced Parliamentarian; everybody knows about you
and your service.
மட்டக்களப்
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அ
கூ தலான கடல் வளங்கைள ம் மற் ம் கூ தலான வாவி
கைள ம் உள்ளடக்கிய ஒ பிரேதசமாக இ க்கின்ற . அ
அைமச்சர் அவர்க க்கும் ெதாி ம். ஆகேவ, அங்குள்ள ெப ந்
ெதாைகயான மக்கள் அந்த வளங்கைளப் பயன்ப த் கின்ற
வர்களாக இ க்கின்றார்கள். ெபா வாக மட்டக்களப்
மாவட்டத்தின் ெமாத்த மீனவக் கு ம்பங்களின் ெதாைக
25,726. அங்கு 82,567 ேபர் கடற்ெறாழி
ம் மற் ம் வாவித்
ெதாழில், அதாவ நன்னீர் மீன்பி த் ெதாழி
ம், தங்கியி க்
கின்றார்கள். அங்கு ெமாத்தமாக 14,287 கு ம்பங்கைளச்
ேசர்ந்தவர்கள்
கட ேல
மீன்பி க்கின்றார்கள்.
11,439
கு ம்பங்கள் வாவிகளிேல மீன்பி க்கின்றன. அங்கு ஆ ,
கடல் மற் ம் வாவிகள் எல்லாம் ேசர்த்
கிட்டத்தட்ட 122
இறங்கு ைறகள் இ க்கின்றன. அதாவ
சி
ைறகளில்
இ ந் பாாிய ைறகள் வைரக்குமான இறங்கு ைறகளாக
அைவ உள்ளன. ேம ம் மட்டக்களப் மாவட்டத்திேல 130
மீன்பி ச் சங்கங்கள் இ க்கின்றன. அங்கு கிட்டத்தட்ட 252
கிராம ேசவகர் பிாி களில் இந்த மீனவர்கள் இ க்கின்றார்கள்.
அங்ேக 353 multi-day trawlers இ க்கின்றன. ஒ நாளிேல
மீன்பி த் விட் வ கின்ற one-day trawlers 77 இ க்கின்றன.
அேதேபான்
fibre glass boats 1,078 இ க்கின்றன.
அேதேவைள கட ேல 1,108 ேதாணிகைள ம் வாவியிேல
2,325 ேதாணிகைள ம் மீன் பி ப்பதற்குப் பயன்ப த்
கிறார்கள். இவ்வாறான வைகயில்தான் உபகரணங்கைளப்
பயன்ப த்தி அங்கு மீனவக் கு ம்பங்கள் வாழ்கின்றன.
கடந்த
அரசாங்க
காலத்திேல
நாங்கள்
பாாிய
அபிவி த்திகைள
ேமற்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
அதைன
ம ப்பதற்கில்ைல.
ன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ
அவர்க ம்
அதற்கு
ேவண் ய
உதவிகைள
வழங்கி
யி க்கின்றார். அேதேபான்
நா ம் அைமச்சர் ராஜித
ேசனாரத்ன அவர்க ம் ேசர்ந்
மட்டக்களப்பிேல இறால்
வளர்க்கின்ற
திட்டத்ைத
அதிகாித்தி ந்ேதாம்.
இறால்
வளர்க்கக்கூ ய சிறந்த பிரேதசமாக மட்டக்களப் ப் பிரேதசம்
இ க்கின்ற . நாம் அங்கு இறால் குஞ்சு ெபாாிக்கின்ற
நிைலயம் ஒன்ைற ம் இறால் வளர்க்கின்ற ஒ model farm
ஐ ம் திறந்தி க்கின்ேறாம். அத டாக இன் மக்கள் பயன்
ெபற் வ கின்றார்கள். தற்ெபா
அங்கு 09 பாாிய குளங்கள்
இ க்கின்றன. 300 க்கும் ேமற்பட்ட ந த்தர மற் ம் சி
குளங்கள், அதாவ medium and minor tanks, இ க்கின்றன.
இந்தக் குளத்திேல விடப்ப கின்ற நன்னீர் மீன் குஞ்சுகளின்
எண்ணிக்ைக ேபாதா . அங்கு ஒ season க்கு கிட்டத்தட்ட 20
மில் யன் குஞ்சுகைள விடலாம். ஆனால், அங்கு இரண் ன்
மில் யன்
குஞ்சுகைளத்தான்
இப்ெபா
விட் க்ெகாண்
க்கின்றார்கள். ஆகேவ, ெகளரவ அைமச்சர்
அவர்கேள! அங்கு ஒ நன்னீர் மீன் hatchery ஐ உ வாக்கித்
தரேவண் ம்
என்
நான்
உங்களிடம்
அன்பாகக்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். அவ்வா அதைன உ வாக்கினால்
நாங்கள் அங்கு கூ தலான மீன்குஞ்சுகைள விட் , இந்தக்
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நம்பியி க்கின்ற, அந்தக்
கிராமத்திேல
இ க்கின்ற
ெப ந்ெதாைகயான
சி
மீனவர்களின் அந்த உற்பத்திையக் கூட்டலாம் என்பைத ம்
உங்களிடம் நான் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.
ெபா வாக வடக்கு, கிழக்கு கைரேயாரப் பிரேதசங்களிேல
இ க்கின்ற தமிழர்கள் கூ தலாக மீனவர்களாக இ க்
கின்றார்கள். ஆனால், இன்
வட பகுதிைய எ த் க்
ெகாண்டால் அங்கு எங்க ைடய மீனவர்கள் பாாிய பாதிப் க்
குள்ளாகி வ கின்றார்கள். காரணம், ெதன்னிந்திய மீனவர்கள்
எங்கள் கடற் பிரேதசத் க்கு வந்
மீன்பி ப்ப தான்.
அவர்களால் அங்குள்ள எம
மீனவர்களின் வைலகள்
அ க்கப்ப கின்றன; வள்ளங்கள் ேசதமாக்கப்ப கின்றன.
அத் டன் அவர்கள் எங்க ைடய பிரேதசத்
மீன்கைள
அள்ளிக்ெகாண்
ேபாகின்றார்கள். ஆனால், இ பற்றி
அங்குள்ள மாகாண சைபகூட சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம்
ேகட்பதில்ைல. இந்தியா டன் பைகக்கக்கூடா என்பதற்காக
அவர்கள் அைத விட்
க்கின்றார்கள். ஆனால், அ
எந்த
நாடாக இ ந்தா ம் அ பற்றிக் ேகட்க ேவண் ம். ஆகேவ,
அவர்கள் எங்க ைடய கடல் எல்ைலக்குள் வ வ
நி த்தப்பட ேவண் ம்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

කරුණාකර නිශ්ශබ්ද වන්න. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு,
அக்கிராசனத்தினின்
[மாண் மிகு சந்திம

மாண் மிகு

சாந்த

பண்டார

அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர்
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
அவர்கள்

Whereupon THE HON. SHANTHA BANDARA left the Chair and
MR.
DEPUTY
SPEAKER
[THE
HON.
CHANDIMA
WEERAKKODY] took the Chair.

ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
(மாண் மிகு விநாயக

ர்த்தி

ரளிதரன்)

(The Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran)

ஆகேவ,
அதைனத்
த க்கும்வைகயிலான
சட்ட
திட்டங்கைள நீங்கள் அ லாக்கேவண் ம் என்பைத நான்
உங்களிடம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்
றால், கூ தலாக
ல்ைலத்தீ
மாவட்டத்திேல இ க்கின்ற
மக்கள்
பாதிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள்;
காங்ேகசன் ைற,
வல்ெவட் த் ைற ேபான்ற பிரேதசங்களிேல இ க்கின்ற
மக்கள் பாதிக்கப்ப கின்றார்கள்.
அேதேபான்
மன்னாாிேல
ள்ளிக்குளம்
என்ற
பிரேதசத்தில் ஒ
கடற்பைட
காெமான்
அைமக்கப்
பட்
க்கின்ற . இ உண்ைமயிேல ஒ மீனவக் கிராமம்.
என்ைனப் ெபா த்தவைரயிேல அந்தக் கிராமத்தில் அந்த
காைம அைமக்கேவண் ய ேதைவயில்ைல. ஏெனன்றால்,
கடற்பைட
காம் அைமப்பதற்குப் பல பிரேதசங்கள்
இ க்கின்றன. ஆனால், அந்த
ள்ளிக்குளம் பிரேதசத்திேல
கடற்பைடயினர்
அந்த
காைம
அைமத்தி க்கின்ற
காரணத்தினால்
அங்கி ந்த
மீனவர்கள்
எல்ேலா ம்
ெவளிேயற்றப்பட்
க்கின்றார்கள்.
அ
உண்ைமயிேல
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட
யாத ஒ நிகழ்வாக இ க்கின்ற .
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා]

ஆகேவ, அந்த
காைம நீங்கள் தய ெசய்
அகற் வதற்கு
வழிெசய்ய
ேவண் ெமன்
ெகாள்கின்ேறன்.

அங்கி ந்
ேகட் க்

அ த்ததாக, எம
மீன் ஏற் மதிக்கு ஐேராப்பிய
னியனால் ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற தைடைய நீக்கு
வதற்கு நீங்கள் எ க்கின்ற
யற்சிைய நான் உண்ைமயிேல
வரேவற்கின்ேறன். இ ெதாடர்பாக இன் அைமச்சர் ராஜித
ேசனாரத்ன
அவர்கள்
சிறந்த
ைறயில்
ெதளிவான
விளக்கத்ைதக் கூறியி ந்தார். அந்தத் தைட ெதாடர்பில் பல
அரசியல் பின்னணிகள், பல பிராந்திய ஆதிக்கெவறி
என்ெறல்லாம் பல காரணிகள் இ க்கின்றன. அதைன நாங்கள்
இராஜதந்திர ாீதியாகப் ேபசி ெவல்லேவண் ம் என்பைத நான்
உங்களிடம் அன்பாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். ஏெனன்றால்,
இலங்ைக ஒ
தீவாக இ ப்பதனால், இன்
விதிக்கப்
பட் ள்ள அந்தத் தைட நீக்கப்ப ன், அத டாக எங்க ைடய
மீனவர்கள்
கூ தலான
இலாபத்ைதப்
ெபறக்கூ ய
வாய்ப்பி க்கின்ற .
அத் டன், மீன்பி
ெதாடர்பாகப் பாாிய ெதாழில்
ட்பத்ைத ம் நீங்கள் அறி கப்ப த்த ேவண் ெமன் ம் நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
ஏெனன்றால்,
எங்க ைடய
ெப ம்பாலான மீனவர்கள் பாரம்பாிய மீன்பி
ைறகைள ம்
பாரம்பாிய
ெதாழில் ட்பங்கைள ம்தான்
பயன்ப த்
கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
ந ன
ெதாழில் ட்பங்கைள
அறி கப்ப த் கின்றேபா அவர்கள் கூ தலான மீன்கைளப்
பி ப்பதற்கான வாய்ப்ைபப் ெப வார்கள். அத் டன் எம
மீனவர்கள்
நாளாந்தம்
எதிர்ேநாக்கும்
பிரச்சைனகள்
ெதாடர்பில் கூ தலாகக் கவனம் ெச த்தி அவர்க க்கு
மானியங்கைள
வழங்கேவண் ம்
என ம்
நான்
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
விவசாயிகைளப் ெபா த்தவைரயில் அவர்க க்கு நாங்கள்
உரமானியத்ைத வழங்குகின்ேறாம்; பயிர்ச்ேசதம் நிகழ்ந்தால்
உடன யாக நிவாரணங்கைள வழங்குகின்ேறாம். ஆனால்,
மீனவர்க க்கு எ
ேம வழங்கப்ப வதில்ைல. மீனவர்
க க்கு
மீன்பி
உபகரணங்கள்தான்
க்கியமாக
இ க்கின்றன. மட்டக்களப் மாவட்டத் க்கு ேம ம் பாாிய
மீன்பி
வள்ளங்கள், மீன்பி த் ேதாணிகள் ேதைவயாக
இ க்கின்றன. ஆகேவ, அவற்ைற எம
மீனவர்க க்கு
நீங்கள் மானியமாகத் தந் தவினால் அ
அவர்க க்குக்
கிைடத்த பாக்கியமாக ம் ெப ம்
ண்ணியமான விடய
மாக ம் அைம ம் என்பைதக் கூறிக்ெகாண்
உங்களிட
மி ந் விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.

[5.20 p.m.]
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Thank you, Hon. Deputy Speaker, for this opportunity
to speak on the attempt by the Government to address the
issues raised by the EU, which has banned the export of
sea products from Sri Lanka to the EU. The Government
has now taken action to address the issue of the ban on
fisheries products exported to the EU on a political and
also on a legal and technical front.
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The Hon. Minister of Foreign Affairs, the Hon.
Mangala Samaraweera, explained to this House how he
has been dealing with the EU on a political front. Further,
the Government has brought to this House the current
Amendment to the Fisheries and Aquatic Resources Act
to address the issues raised under IUU fishing, which has
been highlighted by the EU to impose larger fines and to
regulate the fishing industry in and around Sri Lanka.
In this Debate, I wish to highlight the issues that have
arisen between India and Sri Lanka in the field of fishing.
We all know that, every now and then, Indian fishermen
intrude into our waters, they are arrested and their boats
are confiscated. Similarly, when our fishermen intrude
into the Indian waters, they are also arrested and their
boats are seized. This has been going on for some time
and each time there would be an exchange of pleasantries
between the leaders of our countries, then boats or
fisherman would be released, they would be exchanged
and we go back to a neutral position again and again. But,
this issue is continuing. Recently, the previous
Government had taken a decision that whenever an
Indian fisherman intruded into our waters, he would be
arrested, but soon released. However, there was a
decision to hold the boat as a deterrent to continuous
intrusion by Indian fishermen into our waters. And,
through that policy, 87 boats of Indian fishermen were
held by Sri Lanka and as a countermeasure, the Tamil
Nadu Government and the Andhra Government had
seized as many as 28 Sri Lankan boats and held them.
There was a situation where the Indian fishermen
were worried that they would lose their boats and so were
the Sri Lankan fishermen. They, as individuals, had
invested large amounts of money to buy these boats and
by losing them, they were losing their means of
livelihood. Hence, there was a human problem also. At
that time, after the change of the Government, there was
hope in the minds of the people in India that the new
Government would address this issue in a more humane
manner. I got an invitation through a friend of mine, Mr.
K. Jayakumar, Secretary to the Sree Narayana Guru
Society of Indian Malayalees in Sri Lanka, from a wellknown Swamiji in India called Sunil Das Swamiji of
Calangute. I accepted the invitation and went there. I had
the privilege of meeting the Indian fishermen led by N.
Devadas, President of Rameswaram Co-operative
Fishermen's Association, who pleaded with me that I
should speak to the Government of Sri Lanka and help
release 87 boats held in Sri Lanka. When I returned, I
spoke to the Minister of Foreign Affairs, to the Minister
of Home Affairs and Fisheries, to the High
Commissioner of India, and the honourable AttorneyGeneral and came to know that His Excellency the
President had ordered that these boats be released when
the Minister of Foreign Affairs went to India, but the
technicalities had been delaying and the coordination was
not in place. I intervened with all the parties: the
Minister of Home Affairs and Fisheries, the Minister of
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Foreign Affairs, the Indian High Commission, the
fishermen and the Deputy High Commissioner for Sri
Lanka in Chennai, and by bringing these parties together,
we were able to get the 87 boats held in Sri Lanka
released to their owners in India, and also to get the 28
boats and six fishermen held in India, back to Sri Lanka.
This was done before the visit of His Excellency
President Maithripala Sirisena to New Delhi in India to
meet Prime Minister Narendra Modi, and President
Pranab Mukherjee. Through this, we have now reestablished goodwill among the fishermen of India and
the fishermen of Sri Lanka. We have to put a stop to this
arrest and harassment of fishermen by both sides. The
ideal thing would be for these fishermen not to cross the
border but, as we all know, there is no fence in the
maritime border. Fishermen, as was said by some of the
Hon. Members today, go behind the fish and then they
intrude into international waters or beyond the borders of
Sri Lanka, into the waters of India. So, this is a problem
that we have to think of in a more prudent way. The
fishermen of India are in larger numbers with more
powerful boats. We have very few; comparatively less
fishermen and less facilities. So, there has to be some
understanding between the fishermen of India and the
fishermen of Sri Lanka. Several rounds of talks have
taken place between these two groups, but we have still
not been able to reach an understanding. The fishermen of
India are demanding or requesting that they be allowed to
fish in our waters for 90 days in a year including the 52
Sundays each year, because on Sundays our fishermen do
not go to sea. However, there has still not been an
understanding. The next round of talks is expected to take
place in Chennai on the 5th of March this year and during
that time, with the current understanding between the
people in the two countries, we can reach an amicable
solution or an agreement. In fact, the people in Tamil
Nadu had celebrated the victory of our Government and
the replacement of the former Government because they
believe that this Government would be more fair to the
Tamil people in Sri Lanka and, in turn, also understand
the issues that the Tamil people of Tamil Nadu have
regarding the Tamil people living in Sri Lanka. Hence, I
request that we all look at it as a human problem which
exists between the fishermen of Sri Lanka and the
fishermen of India and not as a problem between two
governments, and try to solve this issue on a give-andtake policy.
Further, our Government, in its Manifesto, had
promised great relief to the people, which has now been
granted. Similarly, relief to the fishermen has also been
promised and I am glad that the Minister today, in this
House, reiterated that these promises to the fishermen will
be granted as promised in the "Hundred-Day" Programme
of President Maithripala Sirisena. Under this Programme,
it is necessary to grant relief to the fishermen on the
equipment, nets and boats that they use for fishing. The
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cost of fishing comes down as soon as you reduce duties
as promised in the "Hundred-Day" Programme of
President Maithripala Sirisena. Fish is an essential food
item for our people and today, through the export of fish
products, we earn a large component of the foreign
exchange required by our country. Under these
circumstances, the fishing industry is a very vital and
important industry, which has to be sustained and
developed. Towards this end, we should formulate
policies, implement them and empower the fishing
community to deliver what the country expects from
them.
Thank you.
[பி.ப. 5.33]

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கடற்ெறாழில்,
நீர்வாழ் உயிாின வளங்கள் (தி த்தம்) சட்ட லம் சம்பந்தமான
இந்த
விவாதத்திேல
கலந் ெகாள்வதற்குச்
சந்தர்ப்பம்
தந்தைமக்காக நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் நான் வட பகுதி மீனவர்கள்
எதிர்ெகாள் ம் விடயங்கைள இந்த அைவயிேல ன்ைவக்க
வி ம் கின்ேறன்.
இன்
வட
பகுதி
மீனவர்கள்
எதிர்ெகாள் ம்
க்கியமான பிரச்சிைனயாக இ ப்ப
இந்திய
இ ைவப்
படகுகளின்
அத் மீறிய
ெதாடர்
நடவ க்ைககளாகும். அந்தப் படகுகள் மன்னார் ெதாடக்கம்
ல்ைலத்தீ
வைரயிலான கடற்பகுதிகளில் ெதாழில் ாி ம்
எங்கள
ஆயிரக்கணக்கான
கடற்ெறாழிலாளர்களின்
வாழ்வாதாரத்ைதத் தின ம் சுரண் க்ெகாண்
க்கும் ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைலைமக்கு மத்தியில்தான் நான் இப்ெபா
ேபசிக்ெகாண்
க்கின்ேறன்.
இந்த
அைவயிேல
நான்
உைரயாற் ம்ேபா ம்கூட,
அங்கு
அவர்கள்
அந்த
நடவ க்ைககளில்
ஈ ப கின்றார்கள்.
அதாவ
சில
நிமிடங்க க்கு
ன்
நான் அந்தக் கடற்ெறாழிலாளர்
சங்கங்களின்
தைலவர்க டன்
ேபசியேபா
"நாங்கள்
கடற்கைரயிேல நிற்கின்ேறாம்; இப்ேபா ம் இ ைவப்
படகுகள்
எங்கள
கடற்கைரைய
ேநாக்கி
வந் ெகாண்
க்கின்றன" என்
ெசான்னார்கள். ஆகேவ,
இ ஒ சாதாரண விடயமல்ல. இந்திய மீனவர்களின் கப்பல்
ேபான்ற பாாிய இ ைவப் படகுகள் எங்கள
கடல்
எல்ைலக்குள்
ைழந் , எங்கள
கடற்கைரவைர வந் ,
கடற்ெறாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்ைதச் சுரண் கின்றன.
அவர்கள்
எங்கள
மீனவர்களின்
கடற்ெறாழில்
உபகரணங்கள் மற் ம் வைலகைள அழித் த் தங்கள
ேதைவையப்
ர்த்தி ெசய்கின்ற நிைலைமையேய நாங்கள்
அங்கு காண்கின்ேறாம்.
கடந்த
த்த காலத்தில் எம
கடற்ெறாழிலாளர்கள்
அ பவித்த ெகா ைமகள் பல.
த்தத் க்குப் பின்னரான
சூழ ல் அவர்க க்கு இலகுவாகக் கடற்ெறாழில் ாியக்கூ ய
ஒ
நிைலைம
உ வாக்கப்பட்டா ம் இந்த
இந்திய
மீனவர்களின் அத் மீறல்களினால் அவர்கள வாழ்வாதாரம்
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தின ம் அழிக்கப்பட் க்ெகாண்
க்கின்ற . இதற்கு ஒ
நிரந்தரமான
தீர்
எட்டப்பட
ேவண் ம்.
இந்திய
கடற்ெறாழிலாளர்கள் எங்கள கடற்பிரேதசத் க்குள் குந்
கடல்வளங்கைளச்
சுரண் ம்ேபா
கடற்பைடயினரால்
எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
அரசுக்கு
இராஜதந்திர
அ த்தங்கைள ஏற்ப த் கின்றன. இந்திய மீனவர்கள்
அத் மீறி
ைழந்தால், அதற்கு எதிரான சட்டாீதியான
நடவ க்ைககள் எ க்கப்ப ம்ேபா , அங்கு ஆர்ப்பாட்டங்கள்,
இந்திய அரசுக்கு ெந க்குதல்கள் ெகா க்கப்ப கின்றன.
பி பட்ட இந்திய மீனவர்கைள நல்ெலண்ண அ ப்பைடயிேல
இலங்ைக அரசாங்க ம்
வி விக்கின்ற . ஆனால், இந்த
நடவ க்ைககள் நா க க்கிைடேய நல்ெலண்ணத்ைத ம்
உற கைள ம் வளர்க்கிறேத தவிர, கடற்ெறாழில் ெசய்கின்ற
எம
மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைதப் பா காக்கவில்ைல.
நாங்கள்
எங்கள
கடற்ெறாழிலாளர்களின்
வாழ்ைவ
இழந் தான்
இந்த
நல்ெலண்ணத்ைத
கைடப்
பி க்கின்ேறாமா?
என்ப
ெதாடர்பாகத்
ெதளிவான
வைரயைறெயான் இ க்கேவண் ம்.
எனக்கு
ன்
ேபசிய மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள், "அண்ைமயில் ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய
உத்தரவின்
ேபாில்
நீண்டகாலமாகத்
த த் ைவக்கப்
பட்
ந்த,
இந்திய
கடற்ெறாழிலாளர்களின்
பாாிய
வள்ளங்களில் சில அவர்களிடம் ஒப்பைடக்கப்பட் ம் சில
ஒப்பைடக்கப்பட ேவண்
ம் இ க்கின்ற " என் கூறினார்.
ஆனால், கடந்த காலங்களில் மாண் மிகு ராஜித ேசனாரத்ன
அவர்கள் கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி
அைமச்சராக இ ந்தேபா , "பி பட்ட கடற்ெறாழிலாளர்கைள
மனிதாபிமான
அ ப்பைடயில்
வி விப்பதில்
எந்த
ஆட்ேசபைன ம் இல்ைல; ஆனால் அவர்கள வள்ளங்கைளத்
தி ப்பி
ஒப்பைடப்ப
என்ப
நைட ைறயில்
சாத்தியமில்ைல" என் இந்த அைவயிேல குறிப்பிட்
ந்தார்.
ஏெனன்றால், நாங்கள் வி விக்கும் வள்ளங்கள் நாைள
மீண் ம் அத் மீறி எங்கள
வளங்கைளச் சுரண்ட வ ம்.
அவ்வா
மீண் ம் வராெதன்பதற்கான எந்த உத்தரவாத ம்
இல்ைல. நாங்கள் நல்ெலண்ண அ ப்பைடயில் இந்திய
அரசாங்கத்தின்
ேவண் ேகா க்கிணங்கேவ
வி விக்
கின்ேறாம். ஆகேவ, இதற்கு நிரந்தரமானெதா
தீர்
என்னெவன்றால்,
கடல்
எல்ைலையத்
தாண் ம்
நடவ க்ைககள் கட் ப்ப த்தப்பட ேவண் ம்; த க்கப்பட
ேவண் ம். இதற்கு இந்தியக் கடற்பைட ம் இலங்ைகக்
கடற்பைட ம்
இைணந்
ேராந் ெசன்
இந்த
நடவ க்ைகைய இ க்கமாகக் கைடப்பி க்க ேவண் ம்.
வடபகுதியிேல கடற்ெறாழில் ெசய்கின்ற தமிழ் மீனவர்கள்
தின ம் ேபாராட்டம் நடத் கின்றார்கள். சில தினங்க க்கு
ன்னர்கூட
மன்னாாில்
மிகப்ெபாிய
ஆர்ப்பாட்டம்
நைடெபற்ற .
இேதேபால்
அங்கும்
ஆர்ப்பாட்டங்கள்
நைடெப கின்றன.
எங்கள்
எல்ைலக்குள்
வந்
மீன்பி ப்பதற்கான சட்டாீதியான அங்கீகாரம் ேவண் ம்
என் ேகட் த்தான் அங்கு ேபாராட்டம் நடக்கிற . ஆனால்,
எங்க ைடய
எல்ைலக்குள்
அவர்கள்
வரக்கூடா ;
எங்க ைடய வளங்கைளச் சுரண்டக்கூடா
என் தான்
நாங்கள் ேபசுகின்ேறாம்; ேகா கின்ேறாம்; ேபாராட்டம்
நடத் கின்ேறாம்.
ேபாராட்டம்
என்ப
நியாயத்
தன்ைம ைடயதாக இ க்க ேவண் ம். ஆகேவ, இவர்க ம்
இலங்ைக
மக்கள்தான்.
இவர்களின்
வாழ்வாதாரத்ைத
உ திப்ப த்திக்ெகாண் தான் நாங்கள் நல் ணக்கத்ைத ம்

நல்ெலண்ணத்ைத ம் ெவளிப்ப த்த
நான் வ
த் கின்ேறன்.
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இங்கு

அ த்ததாக, இன் ெமா
க்கியமான விடயத்ைத ம்
குறிப்பிட
ேவண் ம்.
எம
உள்நாட் க்குள்ேள ம்
அத் மீறல்கள் இ க்கத்தான் ெசய்கின்றன.
ல்ைலத்தீ ப்
பிரேதசத்திேல
ெதன்னிலங்ைகயி
ந்
வ பவர்கள்
அட்ைட, சங்கு குளித்தல் என்ற ேபார்ைவயில் ெவளிச்சம்
பாய்ச்சி, சட்டவிேராத கடற்ெறாழில் நடவ க்ைககளில்
ஈ ப கின்றார்கள். சட்டாீதியாக அவர்க க்கு அங்ேக
வ வதற்கு எந்த அ மதி ம் இல்ைல; ெகா க்க ம்
யா .
ஏெனன்றால், அங்குள்ள மக்களின் - கடற்ெறாழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் இதனால் பாதிக்கப்ப கின்ற . பலதடைவகள்
நான்
இந்த
அைவயிேல
இ சம்பந்தமாகக்
குறிப்பிட்
க்கின்ேறன். ஆகேவ, இந்த விடயத்தில் திய
அரசு கடற்ெறாழிலாளர் அைனவ க்கும் பாரபட்சமற்ற
ைறயில் அவர்கள
வாழ்வாதாரத்ைதப் பா காக்கும்
உ திப்பாட்ைட ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம்.
ேம ம்,
வடபகுதியி ள்ள
வ .
வடக்கில்,
காங்ேகசன் ைற
ெதாடக்கம்
வளலாய்
வைரயிலான
கடற்கைரப் பிரேதசங்கள் உயர் பா காப் வலயத் க்குள்
அடங்கியி ப்பதனால்
பல்லாயிரக்கணக்கான
கடற்ெறாழிலாளர்கள் தங்கள ெசாந்தக் கடற்பிரேதசத்திேல
மீன்பி க்க
யாத நிைலயி ள்ளனர். குறிப்பாக, மயி ட்
ேபான்ற பிரேதசங்களிேல மீளக் கு ேயற
யாமல்,
அவர்கள்
ப த்தித் ைற
ேபான்ற
பிரேதசங்களிேல
இைடத்தங்கல்
காம்களில் தங்கியி ந்
தங்க ைடய
ெதாழில்கைளச்
ெசய் ெகாண்
க்கிறார்கள்.
ஆகேவ,
ெசாந்தப் பிரேதசத்தி
ந்
அவர்கள் கடற்ெறாழிைலச்
ெசய்வதற்குாிய ஏற்பா கைளப்
திய அரசு ஏற்ப த்திக்
ெகா க்கேவண் ம்
என்பைத
நான்
இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
மயி ட் மீன்பி த் ைற கம் கடற்ெறாழிலாளர்களின்
மிக ம் பிரசித்தி ெபற்ற
ைற கமாகும்.
அ
இன்
உயர்பா காப் வலயத்திற்குள் இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்த
வலயத்திற்குள்ளி ந்
அந்தப் பிரேதசம் வி விக்கப்பட்
அந்தப்பகுதி மக்கள் அங்கு வாழக்கூ ய ஒ
சூழைல
ஏற்ப த்திக் ெகா க்கேவண் ம். அேதேபான்
மயி ட் ,
ஊறணி,
காங்ேகசன் ைற
ேபான்ற
இடங்களில்
ஆயிரக்கணக்கான
கடற்ெறாழிலாளர்கள்
மீளக்கு ேயற
ேவண் யி க்கின்ற .
இன்
அவர்கள
வாழ்வாதாரம்
மிக ம் ேமாசமான நிைலைமயில் இ க்கின்ற என்பைத ம்
இங்கு நான் குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.
அேதேபான்
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்தி ள்ள
இரைணதீ ப் பிரேதச மக்கள் கிட்டத்தட்ட 20 வ டங்களாக
இடம்ெபயர்ந்
இரைணமாதா நகர் என்ற இன்ெனா
கிராமத்தில் வசிக்கின்றார்கள். அங்கு வசிக்கும் கிட்டத்தட்ட
500 கடற்ெறாழிலாளர்கள் தங்கள ெசாந்த ஊ க்குச் ெசன்
ெதாழிைல ேமற்ெகாள்வதற்கு வி ம் கின்றார்கள். ஆனால்,
இரைணதீவி ள்ள கடற்பைட அந்தப் பிரேதசத்ைதத் தம்வசம்
ைவத் க்ெகாண்
அந்த மக்கள் மீளக்கு ேய வைதத்
தைடெசய்கின்ற .
ஆகேவ,
இந்த
நிைலைமைய ம்
அரசாங்கம்
க த்திெல க்க
ேவண் ம்.
இேதேபான்ற
நிைலைமதான்
சிலாபத் ைற,
ள்ளிக்குளம்
ேபான்ற
பிரேதசங்களி ம் காணப்ப கிற . கிட்டத்தட்ட 1400 ஏக்கர்
நிலம்,
அதாவ
ள்ளிக்குளத்தின்
க்கிராம ேம,
கடற்பைடக்ெகன்
சு காிக்கப்பட்
க்கின்ற .
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அக்கிராமத்தில் 525 கு ம்பங்கள் வாழ்ந் ெகாண்
ந்தன.
அேதேபான்
சிலாபத் ைறயிேல
800
கு ம்பங்கள்
ெந க்கமாக வாழ்ந்த, கிட்டத்தட்ட 100 ஏக்கர் பரப்பள ைடய
மிகப்ெபாிய ஒ நகர்ப்பிரேதசம் கடற்பைடயின் ஆ ைகக்குள்
ெகாண் வரப்பட்
க்கின்ற .
ஆகேவ,
அந்தப்
பிரேதசங்களில்
குறிப்பிட்ட
கடற்ெறாழிலாளர்கள்
மீளக்கு ேயறி அவர்கள
நிம்மதியான வாழ்க்ைகையக்
ெகாண் ெசல்வதற்குாிய
வழிவைககைளப்
திய
அரசு
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என்
நான் ேகட் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன்.
அேதேநரத்தில் ன்ைனய அரசாங்கம் ன்ென த் வந்த
சில விடயங்கைளத் ெதாடரேவண் ம் என்பைத ம் நான்
இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.
ன்ைனய அரசினால்
மண்ெணண்ெணய்
மானியத்திற்குப்
பதிலாகக்
கடற்ெறாழிலாளர்க க்கு 1,20,000
பாய் ெப மதியான
வைலகள், கடற்ெறாழில் உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்
வந்த .
கிட்டத்தட்ட 50
தமான மக்கள்தாம் அந்தப்
பலைனப் ெபற்றி க்கின்றார்கள். கிளிெநாச்சி மாவட்டத்திேல
482 கு ம்பங்க க்கு அந்த வாய்ப் க் கிைடத்த . ஆனால்
215 ேபர்தான் இ வைர ெபற்றி க்கின்றார்கள். அவற்ைறப்
ெபற் க்ெகாள்ளாத மக்கள்
திய அரசு தங்க க்கும்
அவற்ைறப்
ெபற் த்த மா?
என்ற
ஏக்கத் டன்
இ க்கின்றார்கள். அ ேபாலேவ, ல்ைலத்தீ , யாழ்ப்பாண
மாவட்டங்களி ள்ள
50
சத தமான
மக்கேள
மண்ெணண்ெணய்
மானியத் க்கு
மாற்
ஏற்பாடான
வைலக ம்
கடற்ெறாழில்
உபகரணங்க ம்
தமக்குக்
கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைக டன் காத்தி க்கின்றார்கள்.
அவர்கள எதிர்பார்ப்ைபப் ர்த்தி ெசய்யேவண் ெமன நான்
இங்கு வ
த் கின்ேறன்.
இ ேபாலேவ, நீண்டகால
க்கிய ேகாாிக்ைகயாக
இ ந் வ கின்ற கிளிெநாச்சி, யாழ்ப்பாணம்,
ல்ைலத்தீ
ஆகிய
மாவட்டங்கைள
ைமயப்ப த்திய
சுண் க்குளம்
ெதாடக்கம் மாத்தளன் வைரயிலான கடற்கைரப் பிரேதசத்தில்
கடற்ெறாழில்
நடவ க்ைககளில்
ஈ ப வதற்கு
கடற்பைடயினர் இன்ன ம் தைட விதித்
வ கின்றனர்.
இதனால், ஆயிரக்கணக்கான கடற்ெறாழிலாளர்கள் மாற்
இடங்களில் கடற்ெறாழி ல் ஈ படேவண் ய
ர்ப்பாக்கிய
நிைலயில்
இ ந் ெகாண்
க்கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
அவர்க க்குச்
ெசாந்தமான
கடற்கைரப்
பிரேதசத்ைத
அவர்க க்ேக
வழங்குவதற்கு
உாிய
நடவ க்ைககள்
எ க்கேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இ தியாக, நந்திக்கடல் பிரேதசத்ைதப் பற்றி ம் குறிப்பிட
ேவண் ம்.
இ திக்கட்ட
த்தத்தின்ேபா
நந்திக்கடல்
பிரேதசம் ெப ந்ெதாைகயான மக்கள் பாதிப் க்குள்ளான ஒ
பிரேதசம் என்ப
உங்கள் எல்ேலா க்கும் ெதாி ம். இ
கிட்டத்தட்ட
2,000
கடற்ெறாழிலாளர்களின்
வாழ்வாதாரத் க்குாிய ஒ
கடற்பிரேதசமாகும். நந்திக்கடல்
பிரேதசம்
ஆழமாக்கப்பட
ேவண் ெமன
ல்ைலத்தீ
மாவட்ட கடற்ெறாழிலாளர்கள் ெதாடர்ந் ம் வ
த்தி
வ கின்றார்கள்.
உண்ைமயாகேவ,
இறால்
பி க்கும்
ெதாழி ல் மிக ம் பிரசித்தி ெபற்ற இடமாக நந்திக்கடல்
பிரேதசம் விளங்குகிற .
ஆகேவ, இப்பிரேதசத்தி ள்ள
கிட்டத்தட்ட
2,000
கு ம்பங்களின்
வாழ்க்ைகைய
ேமம்ப த் ம் வைகயில், நீங்கள் அந்தக் கடற்பிரேதசத்ைத
ஆழமாக்கிப் னரைமத் அவர்களின் கடற்ெறாழிைல ேம ம்
விாி ப த்த
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ம்
என்பைத
வ
த்தி, விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்.
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ධීවර සහ ජලජ සම්පත්
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් යුෙරෝපා ෙකොමිසම
මත්ස්ය අපනයනය තහනම් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම්
ෙමොෙහොෙත් ධීවර කටයුතු භාර අමාත්යතුමාට පථමෙයන්ම අපි
සුබ පතනවා. එතුමා ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව විෙශේෂ අත් දැකීම්
තිෙබන ෙජ්යෂ්ඨ අමාත්යවරෙයක්. එතුමාට ඒ කටයුතු සාර්ථකව
කර ෙගන යන්න හැකි ෙව්වායි කියා සුබ පැතීම පථමෙයන්ම සිදු
කරන්න කැමැතියි.
අෙප් රට වෙට්ටම මුහුද තිෙබනවා. අෙප් රට දූපතක්. හැබැයි,
අපි තවමත් අපට අවශ්ය මාළු පිට රටින් ෙගන්වන තත්ත්වයක්
තමයි තිෙබන්ෙන්. අපට පරිෙභෝජනයට අවශ්ය මාළු ටික පිට
රටින් ෙගන්වනවා. ඒ වාෙග්ම කරවල ටික පිට රටින් ෙගන්වනවා.
උම්බලකඩ ටික, හාල්මැස්සන් ටික ෙම් සියල්ලම පිට රටින්
ෙගන්වන බව අපි දන්නවා. ෙම් තත්ත්වෙයන් ඔබ්බට යාමට
ෙමෙතක් හිටපු සියලු රජයන්, ධීවර අමාත්යවරුන් විශාල කැප
කිරීමක් කළා. නමුත් අපට තවමත් ඒ ඉලක්කය කරා ළඟා ෙවන්න
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි කෘෂිකර්මාන්තයට දක්වන සැලකිල්ල
වාෙග්ම ධීවර ක්ෙෂේතයටත් විශාල සැලකිල්ලක් දැක්වීම තුළ අපට
අවශ්ය මත්ස්ය සම්පත නිපදවා ගන්නට හැකියාව ලැෙබනවා.
අපි දන්නවා, යුෙරෝපා රටවලට මත්ස්ය අපනයනය තුළින් අපි
විශාල ආදායමක් ලබන බව. ජපානය වාෙග් රටවලින් අපට
විශාල ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. එෙසේ ආදායම ලබන අතර,
අපට අවශ්ය මත්ස්ය සම්පත ලබා ගැනීම සඳහාත් අපි විෙශේෂ වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ.
හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව අපි ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. එතුමා ධීවර අමාත්යවරයා
විධියට හිටපු කාලය තුළ මිරිදිය මත්ස්ය කර්මාන්තය පචලිත
කිරීම සඳහා විශාල වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. 1994 අපි
ආණ්ඩුව භාර ගත් අවධිය වන විට මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය
සම්පූර්ණෙයන් නතර කරලායි තිබුෙණ්. ඒ ෙවලාෙව් රජය ගත්
තීන්දුවක් නිසා ඒ කර්මාන්තෙයන් සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් ෙවලායි
තිබුෙණ්. ඒක තහනම් කළ කර්මාන්තයක් විධියට සලකා තමයි ඒ
ෙවලාෙව් කටයුතු කෙළේ. නමුත් අද වන විට ඒක යම් මට්ටමකට
ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් ජලාශවල මිරිදිය
කර්මාන්තය පචලිත කිරීම තුළින් විශාල මත්ස්ය සම්පතක් ලබා
ගත හැකි අතර ඒ තුළින් විශාල ආදායමක් ලබා ගන්නට හැකියාව
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ගරු අමාත්යතුමා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කර
විෙශේෂ වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් අපට අවශ්ය ෙපෝටීන් අෙප්
රට තුළින්ම ලබා ගන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවාය කියා අපි
විශ්වාස කරනවා.
අෙප් රෙට් අපට අයිති මුහුදු කලාපෙය් තිෙබන මත්ස්ය
සම්පත; ඒ මත්ස්ය අස්වැන්න නිරන්තරෙයන්ම විෙද්ශ රටවලින්
අර ෙගන යන බව අපි දන්නවා. අෙප් අසල්වැසි රට වුණු ඉන්දියාව
හැම ෙවලාෙව්ම අෙප් සම්පත් අර ෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ
තුළින් ගැටුම් නිර්මාණය ෙවනවා. මම දැක්කා, නව ජනාධිපතිතුමා
ඉන්දියාෙව් අගාමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ෙහොඳ හිත
දියුණු කර ගැනීම තුළින් ඉදිරිෙය්දී ඒ කාර්යය නිවැරදි මාවතකට
ෙගන එන්න අපට පුළුවන්කම ලැෙබයි කියා මම හිතනවා.
ඉන්දියාවට අපට වඩා ෙලොකු ෙටෝලර් යාතා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
අවශ්ය පහසුකම් සහ නවීන තාක්ෂණය තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔවුන්
අෙප් රටට අයත් මුහුෙදන් වැඩි මත්ස්ය සම්පතක් ගන්නවා. ඒ
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වාෙග්ම තමයි අෙප් රෙට් ධීවරයිනුත් ඒ පෙද්ශවලට ගිෙයොත්
ඔවුන් අත් අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරනවා. ෙවනත් රටවල්
ආසන්නෙය් මුහුදු තීරයන්වලට ගිය ෙවලාවටත් එෙසේ අත්
අඩංගුවට ගැනීම් හා හිරිහැරවලට ලක්වීම් අනිවාර්යෙයන්ම සිද්ධ
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් ධීවරයන් මුහුෙද්දී අනතුරට පත්
වුණාම ඒ අය ෙබ්රා ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව -අපට
තිෙබන කමෙව්දය පිළිබඳව- සෑහීමට පත් ෙවන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. ඒ තත්ත්වය තවත් වැඩිදියුණු කිරීම අනිවාර්යෙයන්ම කළ
යුතු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් ධීවරයන්ට අවශ්ය පහසුකම් සහිත,
තාක්ෂණය සහිත නවීන යාතා ලබා ගැනීමට අපි උදවු උපකාර
කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ධීවරයන්ට ෙදන සහනාධාර දැන්
කමානුකූලව නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සහනාධාර ඔවුන්ට ලබා
ෙදන්න. ඒවා තමයි ආෙයෝජන. ෙගොවියාට ෙදනවා වාෙග්ම
ධීවරයාට ෙදන ෙද්වලුත් ආෙයෝජන. ඒවා නැවත අප රටට
ලැෙබන ෙද්වල්. ඒ නිසා ඔවුන්ට සහනාධාර කම වාෙග්ම, සහන
ෙපොලියට ණය ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළවල් කියාත්මක කිරීමත්
අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු වනවා.
ධීවරයන්ට තවත් පධාන පශ්නයක් තිෙබනවා. ධීවර ජනතාව
විශාල වශෙයන් මුදල් ෙසොයා ගන්නවා. මාළු තිෙබන කාලයට ඒ
අය සල්ලිකාරෙයෝ. ඒ වාෙග්ම මාළු වැඩිෙයන් අහු ෙවනෙකොට
ඒවා විකුණා ගත්තාම රත්තරන් බඩු ඇතුළු ෙගදරට අවශ්ය සියලු
භාණ්ඩ ඔවුන් ගන්නවා. හැබැයි, වාරකන් කාලය වනෙකොට ඔවුන්
සතු ඒ සියල්ලම බැංකුවලට විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොලී මුදලාලි
ළඟටත් යනවා. වාරකන් කාලයට ෙගදර තිෙබන television එක,
ෙමෝටර් සයිකලය ඇතුළු සියලු ෙද්වල් වැඩි ෙපොලියට උගස් තබන
තත්ත්වයට ධීවරයන් පත් වනවා. ධීවරයන් ඒ තත්ත්වෙයන් මුදා
ගන්න නම්, ඒ අය දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න
ඕනෑ. මම හිතන හැටියට ඒකට ධීවර අමාත්යාංශය මැදිහත් වන්න
ඕනෑ. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ඒ ෙවනුෙවන් වැඩ
පිළිෙවළක් ආරම්භ කරලා තිබුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට
ෙගන යන්න ඕනෑ. ධීවර ක්ෙෂේතෙය් ෙයෙදන අය ෙසොයා ගන්නා
මුදල් නාස්ති කරන පමාණය වැඩියි. සමහර ෙවලාවට මත්පැන්,
සිගරට්වලට පවා ඔවුන් විශාල මුදලක් වියදම් කරන තත්ත්වයක්
දකින්න තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වය වළක්වා ගන්න නම්, ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔවුන්ව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ; ඒ සඳහා ඒ අයට
අවශ්ය උපකාර කරන්න ඕනෑ. ෙමහිදී ඒ අයත් එක්ක
සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන නිලධාරි මණ්ඩලයක් පත් කිරීම
අත්යවශ්යෙයන්ම කළ යුතු වනවා. එෙහම වුෙණොත් ධීවර
ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න අනිවාර්යෙයන්ම
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
අෙප් රෙට් තිෙබන මත්ස්ය සම්පත වැඩි කර ගන්න පුළුවන්
කමෙව්ද තවත් ඕනෑ තරම් තිෙබනවා. ධීවර ක්ෙෂේතෙයන් ඉදිරියට
ගිය රටවල් ඒවා කියාත්මක කරන ආකාරය අපි දැකලා තිෙබනවා.
ෙනෝර්ෙව් වාෙග් රටවලදී කූඩු තුළ මසුන් ඇති කිරීම අපි දැක්කා.
කූඩු තුළ මසුන් ඇති කිරීම තුළින් ඒ රටවල් විශාල ආදායමක් ලබා
ගන්නවා. අෙප් රෙට් තවම එෙහම කමයක් කියාත්මක ෙවන්න
පටන් ෙගන නැහැ. ඒෙකන් ඉතාමත් සාර්ථක පතිඵල ලබා
ගන්නට පුළුවන්. අෙප් ගම්මානවල කුකුළන් ඇති කරනවා; ඌරන්
ඇති කරනවා; එළුවන් ඇති කරනවා; හරක් ඇති කරනවා. ඒ
වාෙග්ම මත්ස්යයන් ඇති කිරීෙම් කර්මාන්තයත් කියාත්මක
කරන්න පුළුවන්. සමහර රටවල් ඒ තුළින් විශාල ආදායමක් ලබා
ගන්නවා. ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා නිලධාරින් ඒ
පෙද්ශවලට ෙයොමු කරලා, ධීවර ක්ෙෂේතෙය් සිටින ඒ සඳහා
ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් ව්යාපාරිකයන් ඒවාට ෙයොමු කරලා
කටයුතු කෙළොත් අපට ඒ කර්මාන්තය තුළින් විශාල ආදායමක්
ලබා ගන්නට පුළුවන්. විෙශේෂෙයන් සැමන් මාළුන් ඇති කිරීම ඒ
රටවල සිදු ෙවනවා. සැමන් මාළුන් ඇති කිරීම ෙවන්න පුළුවන්;
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නැත්නම් අපට ආෙව්ණික මත්ස්ය සම්පත ෙවන්න පුළුවන්, ඒ
විධියට එම කර්මාන්තය කියාත්මක කරන්න අපට පුළුවන්කම
තිෙබනවා.
අෙප් රට තුළ ඉතාමත් ෙහොඳ මත්ස්ය නිෂ්පාදනයක් තිෙබනවා.
ශී ලංකාෙව් ටූනා මාළුන්ට විෙද්ශ ෙවළඳ ෙපොෙළේ ෙහොඳ ඉල්ලුමක්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් මාළුවලත් රසෙය් ෙවනසක්
තිෙබනවා. අපි හිතුෙවොත් එකම මුහුද, ඒ නිසා මාළුන්ෙග් රස
එකමයි කියලා. ඒක වැරැදියි. රැල්ෙලන් රැල්ලට මාළුන්ෙග් රස
ෙවනස් ෙවනවා. කිෙලෝ මීටර් දහයක්, පහෙළොවක් ඈත
රැල්ලකින් එන මාළුන්ෙග් රසයට වඩා, ඊළඟ රැල්ෙලන් එන
මාළුන්ෙග් රසෙය් ෙවනසක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ ෙහොඳ
තත්ත්වයක් තිෙබන ඒවා දියුණු කරන්න, ඒ සම්පත වඩා වැඩි
ආදායමක් ලබන ආකාරයට දියුණු කර ගන්නට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා නම්, අෙප් රට දියුණු කර ගන්නට එය මහඟු
අවස්ථාවක් ෙවනවාය කියා මම විශ්වාස කරනවා.
අෙප් රෙට් වැව් විශාල පමාණයක් තිෙබනවා. කෘෂිකර්මයයි,
ධීවර කර්මාන්තයයි එකට කර ෙගන යන්නට පුළුවන් කර්මාන්ත
ෙදකක්. අෙප් රෙට් වැව් පද්ධතිය සකස් කර ගන්නට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා නම්, -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසාන ෙව්ෙගන
යනවා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ෙහොඳයි. අෙප් රෙට් වැව් පද්ධතිය සකස් කර ගන්නට
පුළුවන්කම ලැබුෙණොත්, ඒ මඟින් එක පැත්තකින් වගාවට
අවශ්ය ජලය වාෙග්ම මසුන් ඇති කිරීම තුළින් විශාල ආදායමක්
ලබා ගන්නටත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
මා අවසාන වශෙයන්, යම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් තිෙබන
පශ්නයක් පිළිබඳව ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි.
රැකව වැල්ලට නැංගුරම් ෙපොළක
අවශ්යතාව තිෙබනවා. ඒ පළාත්වල සුළු ධීවර කර්මාන්තෙය්
ෙයෙදන අය නිතරම අනතුරට පත් ෙවනවා. එම නිසා රැකව
නැංගුරම්ෙපොළ සකස් කිරීම සඳහා කරුණාකර ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියන ඉල්ලීම කරන අතර, නැවතත්
ඔබතුමාට සුබ පතමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
[අ.භා. 5.54]

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගම්පහ දිස්තික්කෙය් මෙග්
හිතවතකු වන, ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය ගරු ෙජෝශප්
මයිකල් ෙපෙර්රා මැතිතුමාට හිටපු ධීවර අමාත්යවරයකු වන
මෙග් ශ්භාශිංසන පළමුෙවන්ම පිරිනමනවා. ධීවර ක්ෙෂේතය
කියන්ෙන් මහ විශාල ක්ෙෂේතයක්. එතුමාට ස්වෙද්ශ කටයුතු
පිළිබඳ කාර්ය භාරයත් පවරා තිෙබනවා. ඒ නිසා පශ්නවලින්
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ෙතොරව එතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙහොඳින් ඉටු කරන්නට වාසනාව
ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම්
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් අලුත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.
කලින් තිබුණු පනතක් සංෙශෝධනය කිරීමක් තමයි ෙම් කරන්ෙන්.
යුෙරෝපා සංගමෙයන් අෙප් මාළුවලට පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. දඩ මුදල් පිළිබඳව මිල ගණන්, එෙහම නැත්නම් දඩ
මුදල් පමාණවත් නැහැ කියා යුෙරෝපා සංගමෙයන් එය නැවත
හරවා එවීම නිසා තමයි අපට අද ෙම් පනත සංෙශෝධනය
කරන්නට සිදු වුෙණ්. ෙම් සංෙශෝධන තුළින් අෙප් බහු දින
යාතාවලට ෙනොෙවයි ඇඟිල්ල දිගු කරන්ෙන්. බහු දින යාතාවකට
රුපියල් මිලියන 1.5 යි කියන්ෙන් කුඩා ගණනක්. ෙමතැන තිබිලා
තිෙබනවා, යාතා වර්ග ගණනාවක්. ඒ වර්ග ගණනාව තුළම
තිෙබන්ෙන් "නැව්" කියන වචනය. ඔබතුමා ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්
අධ්යයනය කෙළොත් ෙපෙන්වි 2010 වර්ෂෙයන් පටන් අර ෙගන
2012 වර්ෂෙය් දී yellow card එකක් issue කරලා, ඊට පසුව red
card එකක් issue කරලාත් අෙප් අමාත්යාංශෙයන් ෙමොකක්ද කෙළේ
කියන එක. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා අපව හැර ගියාට
පසුව තමයි මට පුළුවන් වුෙණ්, ෙම් පිළිබඳව එකමුතුභාවයක් ඇති
කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, සුහදතාෙව් සහ තමන් ෙනොදන්නා
ෙදයක් තව ෙකෙනකුෙගන් දැන ගැනීෙම් අවශ්යතාව ඔබතුමා
පැහැදිලිව ෙත්රුම් ගන්නවා ඇති.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා අද දින ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාට ලස්සනට සුදු හුණු ගාලා, ෙමෙහමයි වුෙණ් කියලා
කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, එෙහම පශ්නයක් ෙනොෙවයි.
සමහරවිට එතුමාත් කියාවි, රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට
ෙද්ශපාලන පශ්නයක් නිසා ෙම්ක කරන්න සිදු වුණාය කියලා.
මටත් එෙහම හිෙතනවා. ගරු සරත් අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමා ෙම්
සඳහා නිලධාරින් යැව්වා. නිලධාරින් ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කළා.
නමුත් යුෙරෝපා සංගමෙය් නිලධාරින් කථා කරලා තිෙබන
ආකාරය පිළිබඳව අපට හිතා ගන්න බැහැ. දැන් ෙමතුමන්ලා
කිව්වා, ඉන්දියාෙව් ෙටෝලර් යාතා අෙප් මුහුදු සීමාව ආකමණය
කරලා මහා විනාශයක් කරනවා කියලා. ෙකොච්චර නිදහස් කළත්
ඒ පශ්නය විසෙඳන්ෙන් නැහැ. දකුණු ඉන්දියාෙව් පැහැදිලිවම
දැනටත් එය සිද්ධ ෙවනවා. ෙමතුමා කිව්වා දැනුත් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා කියලා. ඉතින් ඒ පශ්නයට වඩා ෙම් පශ්නය තුළ අෙප්
බහුදින යාතා අද වනෙකොට ඉතාම කනගාටුදායක තත්ත්වයකට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, යුෙරෝපා සංගමෙයන් තමයි අෙප්
මාළු විශාල පමාණයක් මිලදී ගත්ෙත්. විෙද්ශ අමාත්යාංශය, මුදල්
අමාත්යාංශය, ඒ වාෙග්ම අෙප් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් එකට
වාඩි කරවලා, ධීවර සංවිධානත් වාඩි කරවලා, ඊට අමතරව එයට
අදාළ පධාන සමාගම්වල අයව ෙගන්වලා සාකච්ඡා කරන්න මට
පුළුවන් වුණා. එහිදී තමයි ෙමහි තිෙබන භයානකත්වය දැක්ෙක්.
එතෙකොට වැෙඩ් ෙවලා ඉවරයි. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමාව
හරවලා යැව්වා.
ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා, ගරු රනිල් විකමසිංහ
අගමැතිතුමා දින සියෙය් වැඩසටහන තුළ පැහැදිලි පකාශයක්
කරලා තිබුණා, ෙම්ක ෙවනස් කරනවා, කල් දමා ගන්නවා කියලා.
අපිත් ඉල්ලුෙව් කල් දමන්න කියලා තමයි. නමුත් ෙමතැනදී
ඇඟිල්ල දිගු කරලා ෙම් ෙගොල්ලන් තදින්ම කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. ෙම්ෙක් පධාන කාරණාව හංගන්න ෙදයක් නැහැ. ගරු
සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා ඒවා වහන්න හැදුවාට, ගරු මංගල
සමරවීර ඇමතිතුමා ඒක අද පැහැදිලිවම කිව්වා. එතුමා පැහැදිලිව
කිව්වා, අෙප් ලංකා ෙකොඩිය ගහෙගන විෙද්ශ නැව් ෙම් කරන
ආකමණය තමයි ෙම්කට පධාන ෙහේතුව ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කියලා. Purse Seine කමයට මාළු අල්ලනවා. මරු වැල් කමයට
ෙනොෙවයි විරුද්ධ. 2012 වර්ෂෙය් yellow card එක නිකුත් කරලා
තිෙබද්දී, එක එක්ෙකනාෙග් ෙකොම්පැනිවලින් - මම දන්ෙන් නැහැ
කාෙග්ද කියලා - ෙම් චීන නැව් ලංකාවට ෙගනාෙව් ඇයි? VMS Vessel Monitoring System - එකක් ඇති කළ යුතුයි කියලා
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පැහැදිලිව තිෙබනවා. දැනට මාස ගණනකට උඩදී අෙප් ආයතන
ෙනොමිලෙය් දීපු 50 තමයි අපි සවි කරන්න ලැහැස්ති කෙළේ.
එෙතක් ෙම් VMS - Vessel Monitoring System - එක කිසිම
නැවක තිබුෙණ් නැහැ. කිසිම පරීක්ෂකවරෙයක් ෙම් නැවක
සිටිෙය් නැහැ. මා ළඟ තිෙබන ෙම් ෙල්ඛනය ඔබතුමා කියවා
බලන්න. ෙමහි පැහැදිලිව තිෙබනවා, "large vessels" කියලා. ගරු
ඇමතිතුමනි, එක් ජපන් නැවක් තිෙබනවා. තවම ඒ නැව
ලංකාවට ඇවිල්ලා නැහැ. අෙප් ගරු රාජිත ඇමතිතුමාත් ෙම්වා
කිව්වා. මම ෙම්වා පැහැදිලි කළ යුතුයි. ගරු රාජිත ඇමතිතුමා
කිව්වා, quota එක ආරක්ෂා කරන්නයි ෙම් නැව් ෙගනාෙව් කියලා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම පැහැදිලිව කියන්නම්, කිසිම quota එකක්
නැහැ. ෙම් චීන නැව්වලින් පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට ලැබුණු
මුදල් පිළිබඳව අෙප් නිලධාරින් එක්ක එකතු ෙවලා මම ගණන්
බැලුවා. ෙමතුමා කිව්වා මිලියන 700ක ආදායමක් ලබා තිෙබනවා
කියලා. නැහැ, මිලියන 32යි ෙම් නැව්වලින් ලංකාවට ආදායම
ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නැව් ෙදසැරයයි ලංකාවට මාළු
ෙගනාෙව්. අෙනක් සෑම නැවක්ම ආෙව් zero. ඒ කියන්ෙන් මාළු
නැතිව. ලංකාෙව් ෙකොඩිය අරෙගන ගිහිල්ලා මහ මුහුෙද් මාළු
අල්ලලා, ෙවනත් නැව්වලට මාළු විකුණලා ෙම් ෙගොල්ලන් ෙතල්
ගහ ගන්න අෙප් ලංකාවට ආවා. මිලියන 700ක ආදායමක් අෙප්
රටට ආවා නම්, අද ෙවනෙකොට ධීවර සංස්ථාව ලාභ ලබන
ආයතනයක් ෙන්.
ධීවර සංස්ථාවට මාළු දීලා තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ 60යි. අවුරුද්දක්
යනකම් මුළු ධීවර සංස්ථාවට සියයට 10ක් හම්බෙවලත් ලැබිලා
තිෙබන්ෙන් ලක්ෂ 60යි. ඒෙකන්ම ෙම් quota කමෙය් තිෙබන
පතිරූපය, ෙම්ෙක් අභ්යන්තරය ෙමොකක්ද කියලා ජනතාවට
පැහැදිලි ෙවනවා. ඒක නිසා ෙම්ක හරි භයානක ෙදයක්. කවුරු
උපෙදස් දුන්නා ද දන්ෙන් නැහැ, එතුමා අපට ෙදොස් කිව්වා. ධීවර
සංවිධානවලින් ඇවිල්ලා අමාත්යාංශෙයන් ආපු නිලධාරින්ට ෙදොස්
කිව්වා. එතුමාට කවුරු හරි වැරදි අවෙබෝධයක් දීලා තිබුණා.
එතුමා red card එක ආවට පසුව පුවත් පත්වලට පකාශ කළා
"නැහැ, කිසි ෙදයක් ෙම්ෙක් ෙවන්ෙන් නැහැ, මම ඒවා විසඳලා
ඉවරයි, vesselsවල අයට මම කථා කළා" කියලා. නමුත් මුදල්
අමාත්යාංශය, විෙද්ශ අමාත්යාංශය පැහැදිලිව කිව්වා, ෙම්ෙක්
තිෙබන භයානකත්වය. අෙප් ෙකොම්පැනිවල අය ඇවිල්ලා
පැහැදිලිව කිව්වා. නමුත් ඒ සියලු ෙදනාටම බැණ වදින
තත්ත්වයකට පත් වුණා. ෙම් පශ්නය පිළිබඳව උද්ෙඝෝෂණයක්
කරලා, එදා අෙප් ෙවන්නප්පුව, හලාවත, මීගමුව ධීවරයින් ගුටි
කෑවා. ඒ අයත් එක්ක ගිහිල්ලා හිටපු ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා
කරන්න මට පුළුවන් වුණා. ක්ෂණික පියවර අරෙගන ෙම්කට වැඩ
පිළිෙවළක් හදන්න මට පුළුවන් වුණා. ෙම්ක අර පැත්ෙත්යි, ෙම්
පැත්ෙත්යි කාටවත් සුදු හුනු ගෑමක් ෙනොෙවයි.
ෙම් ෙද් අභ්යන්තරව අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙනොෙවච්ච
ෙදයක්. ගරු ඇමතිතුමනි, දැනට ජාත්යන්තර මුහුෙද් යන අෙප් බහු
දින යාතා තිෙබන්ෙන් 750යි. ලියා පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා
එක්දහස් ෙදසීය ගණනක්. එතෙකොට 3,000ක් තිබුණා කියලා ෙම්
වාර්තාව ගරු ඇමතිතුමාට දුන්ෙන් කවුද? VMS උපාංග 3,000ක්
ෙගෙනන්න ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා. ඒ
ෙමොකද, යම් ආයතනවලින් අපට ෙනොමිලෙය් උපාංග 50ක් ලබා
දුන්නා. ඒක මිල අඩුයි. එතෙකොට අපට බහු දින යාතාවකට
ලක්ෂ 4ක එකක් සවි කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. බහු දින යාතා
හත්සිය ගණනයි දැනට ජාත්යන්තර මුහුදට යන්ෙන්. අපි කියමු
ෙකෝ 1,200යි කියලා. එෙහමනම් 3,000කට උපාංග ෙගෙනන්න
ගිවිසුම් අත්සන් කෙළේ ඇයි? මම ෙම් ෙකොම්පැනියත් එක්ක
සාකච්ඡා කළා. මම කිව්වා ෙම් තුන්දහස් ගණනක පමාණය
දහසකට ෙවනස් කරලා ෙදන්න කියලා. නමුත් ඒ අය බැහැයි
කියලා කිව්වා.
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[ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා]

"අපි ෙම් ගිවිසුම අත්සන් කරලා ඉවරයි. එම නිසා අපට ෙම්
ගිවිසුම ෙවනස් කරන්න බැහැ" කියලා ඒ අය තදින් සිටියා. මම
කිව්වා, "ෙවනස් කරන්න. මීට වඩා අඩුෙවන් ගන්න අපට පුළුවන්.
එෙහම ෙහෝ කමක් නැහැ, අෙප් ධීවරයන්ව අමාරුෙව් දමන්ෙන්
නැතුව පමාද ෙනොකර ෙම් වැඩ පිළිෙවළ කරන්න ඕනෑය" කියලා.
මම දැක්කා, ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා 1,500ට එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා. බහු දින යාතාවකට කුඩා යන්තයක් සවි කළාම
ෙහොඳටම ඇති. චීන නැව් මීට වඩා ෙගෙනන්න එපාය කියලා ෙම්
ෙවන ෙකොට යුෙරෝපා සංගමෙයන් පැහැදිලිව නිෙයෝගයක් දීලා
තිබුණා. ඇයි ඒ? අෙප් ෙම් මුහුදු විනාශය ෙම්ෙකන් නතර ෙවනවා.
ෙම් ෙකෝටා කම, අරවා ෙම්වා ෙබොරු. ෙම්ක ඇතුෙළේ මහා
කුමන්තණයක් තිෙබනවා. එම නිසා ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධව
පැහැදිලි තීරණයක් ගන්න. කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න එපා. ෙම්
ගරු සභාෙව් අප පකාශ කළ ෙද්වල්, අෙප් අනිත් සෙහෝදර
මන්තීවරුන් පකාශ කළ ෙද්වල් සම්බන්ධව පැහැදිලිව ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරන්න. නිලධාරින් කියන සියලු ෙද්වල් ගණන්
ගන්න එපා. ඔබතුමා ෙවනම ස්වාධීන මණ්ඩලයක් පත් කරන්න.
ෙමොකද, ෙම්ක හරි භයානකයි. අද ෙවන ෙකොට ෙටොපික්
ආයතනයටයි, තව ආයතනයකටයි විතරයි ඇෙමරිකාෙවන් සහ
ජපානෙයන් orders තිෙබන්ෙන්. බහු දින යාතා හිමිෙයෝ බලා
ෙගන සිටිනවා, රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමා එතුමාෙග්
පකාශෙයන් කියපු ෙද්වල් ගැන. ධීවරයින්ට සහනාධාර ෙදනවාය
කිව්වා. ධීවරයන්ෙග් ෙම් පශ්නය විසඳන්න හය මාසයක් කල්
ඉල්ලුවා. ධීවරෙයෝත් ෙම් වතාෙව් ඡන්දය දුන්නා. ඔවුන් රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා එක්ක පුදුම විෙරෝධයක් තිබුෙණ්. නමුත්
අවසානෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් දින සියෙය් වැඩසටහනට ධීවර
ජනතාවත් ඡන්දය දුන්නා. එම නිසා ඔබතුමා හිතුවාට ෙම්ක
ෙනොමිලෙය් ෙදනවාය කියලා එච්චර ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි.
දැන් ඔබතුමාටම ෙත්ෙරනවා ඇති, මුදල් අමාත්යාංශෙයන්
ෙකොෙහොමද මුදල් ලබා ගන්ෙන් කියලා. ස්වෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශයයි, ධීවර අමාත්යාංශයයි එකට එකතු කරලා එක
තැනකට මුදල් අරෙගන ධීවර අමාත්යාංශයට ෙවනම මුදල් දීලා
ෙම් කටයුතු කරන ෙකොට ෙම්වා මහා පැටලිලි සහගත වැඩ. නමුත්
මම පාර්ථනා කරනවා, ඔබතුමාට ෙම් විකල්ප වැඩ පිළිෙවළ
කරන්න ලැෙබ්වා කියලා.
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර ඇමතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා,
ධීවරයන්ට ගැහුවා කියලා. ඔබතුමා දන්නවා, ඒ හැම උද්ෙඝෝෂණ
අවස්ථාවකම මම ගරු පියතුමන්ලා සමඟ ඒ උද්ෙඝෝෂණ සිදු කළ
ධීවරයන් සමඟ සිටියාය කියලා. ඒ හැම ෙව්ලාෙව්ම මම ඇසුවා,
ඇයි ෙතල් මිල අඩු කරන්න බැරි කියලා. ධීවරෙයෝ කියන්ෙන්
කවුද? ධීවරෙයෝ කියන්ෙන් රටට මහා සම්පතක් ෙගෙනන අය.
ෙත්වලට සහනයක් ෙදනවා නම්, ෙපොල්වලට සහනයක් ෙදනවා
නම්, රබර්වලට සහනයක් ෙදනවා නම් රටට ෙම් තරම් සම්පතක්
ෙගෙනන ධීවරයන්ට සහනයක් ෙදන්න බැරි ඇයි? ෙත් ගහකට,
රබර් ගහකට ෙපොෙහොර දමලා එහි සම්පත ෙනළා ගැනීමට අවුරුදු
ගණනක් ගත ෙවනවා. නමුත් ධීවරයාට සහන දුන්නාම එෙසේ
ෙනොෙවයි. ධීවරයා මුහුදට ගිහින් නැත්නම් කලපුවට ගිහින් පසු දා
ෙවන ෙකොට සම්පතක් ෙනළා ෙගන එනවා. අපි ෙමන්න ෙම්වා
ගැන හිතන්න ඕනෑ. ඔබතුමාෙග් කාලෙය් සහනාධාර දුන්නා.
නමුත් හැම ෙවලාෙව්ම මම වැරදි ෙදය වැරදියි කියලා කියපු
පුද්ගලෙයක්. සමහරු මට ඒකට ඇඟිල්ල දිගු කරලා ෙදොස්
කියනවා. නමුත් අපි හරි මඟ යන්ෙන් නැතුව අපට කවදාවත්
ඉදිරියට යන්න බැහැ. අපට මතකයි, එක කාලයක් සියයට 90ක
සහනාධාර දුන්නා. දැන් ඔබතුමා දැල් ආම්පන්න ගැන කිව්වා.
ධීවර සංස්ථාව විනාශ ෙවලා ඉවරයි, ගරු ඇමතිතුමනි. ධීවර
සංස්ථාව ෙවෙළන්දන්ට විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 3,000ක ණයක්
තිබුණා. මට පුළුවන් වුණා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කථා කරලා,
මුදල් අමාත්යාංශයට ගිහින් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා සමඟ
ෙම් ගැන කථා කරන්න. අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා ඒ අවස්ථාෙව්දී
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මාත් එක්ක ෙලොකු වාදයකට පැටලුණා. ධීවර සංස්ථාව
තිෙබන්ෙන් ධීවරයන්ෙගන් මාළු ගන්න මිසක් මාළු
මුදලාලිලාෙගන් මාළු ගන්න ෙනොෙවයි. එතැනදී මුදල් රැස් කළා.
අෙප් ශීතාගාර විනාශ ෙවලා. අපට ෙම්වා ගැන හිතන්න ෙවලා
තිෙබනවා. ශීතාගාරයක් නැතුව අපි ෙකොෙහොමද මාළු ගබඩා කර
තබා ගන්ෙන්? මටත් මා දැලක් තිෙබනවා. ඊෙය් මෙග් මා දැලටත්
ෙතෝර මාළු හසු වුණා. අපට ඊෙය් ෙතෝර මාළු, පරා මාළු විකුණා
ගන්න බැරුව ගියා. ෙමොකද, ෙම් දිනවල චීනෙය් තිෙබන උත්සව
නිසා චීන සමාගම් ෙතෝර මාළු, පරා මාළු ගැනීම නතර කර
තිෙබනවා. නමුත් ධීවර සංස්ථාෙව් ශීතාගාර ගබඩා හරියාකාරව
තිබුණා නම් ඒ ෙතෝර මාළු, පරා මාළු හසු ෙවන කාලයට ඒ මාළු
ගබඩා කර තබා අෙප් මිනිසුන්ට ලාෙභට මාළු ලබා ෙදන්න
පුළුවන්කම තිබුණා. මම ෙමය ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. දැන් ධීවර
සංස්ථාෙව් වැඩ පිළිෙවළ අන්තිමටම ෙවනස් ෙවලා. මම හිටපු
ජනාධිපතිතුමාට ෙම් ගැන කිව්වා. එතුමා කිව්වා, "සරත්, ඔබ හරි.
මම ධීවර සංස්ථාව හැදුෙව් මාළු ෙවෙළන්දාෙගන් මාළු මිලදී
ගන්න ෙනොෙවයි. මාළු අල්ලන ඒ අෙප් ධීවර සෙහෝදරයන් ළඟට
ගිහින් මාළු මිලදී ගන්නයි" කියලා. මම එතුමාට කියලා ධීවරයන්ට
සහතික මිලක් ලබා දුන්නා. ඔබතුමා දන්නවා, මීගමුෙව් වැල්ෙල්
සාලයා විකුණා ගන්න බැරුව, හුරුල්ලා විකුණා ගන්න බැරුව
අෙප් ධීවරයන් ඒ මාළු වීසි කළා. ධීවරයන් හැඬුවා. නමුත් මට
පුළුවන් වුණා, හිටපු ජනාධිපතිතුමාට කියලා හුරුල්ලා, සාලයා,
පරා, කුම්බලා කියන මාළුවලට සහතික මිලක් ලබා ෙදන්න. ඒ
සහතික මිල තුළ ධීවරයාට ශක්තියක් තිෙබනවා.
අපි අද වීවලට සහතික මිලක් ෙදනවා නම්, ෙවනත් ෙද්වලට
සහතික මිලක් ෙදනවා නම් මාළුවලට සහතික මිලක් ෙදන්න බැරි
ඇයි? මම ඒ සහතික මිල නියම කරලා ඒක පසිද්ධියට පත් කළා,
ගරු ඇමතිතුමනි. සමහර ෙව්ලාවට මීගමුෙව් ෙව්වා, ෙවන ෙකොෙහේ
හරි ෙව්වා අෙප් මාදැල්වලට මාළු කිෙලෝ 2,000ක්, 3,000ක් හසු
වුණාම, ඒ මාළු විකුණා ගන්න බැහැ. නමුත් ස්ථාවර මිලක්
තිෙබන ෙකොට අතරමැදියාට අෙප් ධීවරයාව ගසා කන්න බැහැ.
අෙප් බහු දින යාතාවල අයටත් ටූනා මත්ස්යයින් ෙවනුෙවන්
රුපියල් 700ක ස්ථාවර මිලක් දුන්නා, එතැනදීත් අතරමැදියන්
ඔවුන් ගසා කන නිසා. ඒ ෙකොම්පැනි ෙගන්වලා ඒ අය එක්ක
සාකච්ඡා කරන්න. එක මන්තීතුෙමක් ෙම් ෙකොම්පැනි ගැන කථා
කළා. ඒ මන්තීතුමා කවුද කියලා මට මතක නැහැ. කවුරු තරහා
වුණත් මම කියනවා, ඔය එකම ෙකොම්පැනියකවත් මාළු අල්ලන
නැවක් නැහැ කියලා. හැම නැවක්ම ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ. මම
එම සමාගමක නිෙයෝජිතෙයකුෙගන් ඇහුවා, ඔය ෙගොල්ෙලෝ මාළු
අල්ලන්න බිලි කටුයි, මරු වැලුයි කීයක් ෙගන යනවාද කියලා.
අපි උදාහරණයකට කියමු 1,000යි කියලා. අෙප් යාතාවල ෙගනි
යන්ෙන් 1,000යි. අෙප් අය දවස් 20ක් රස්සාව කරනවා නම්, මරු
වැල් 1,000ක් ෙගන යන ඒ සමාගම් සුමාෙනන් ෙගෙනනවා අෙප්
වාෙග් තුන් ගුණයක මාළු. ෙකොෙහන්ද ඒවා ෙගෙනන්ෙන්? ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ මාළු ෙගෙනන්ෙන් අල්ලා ෙගන ෙනොෙවයි. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ විෙද්ශ නැව්වලින් මාළු මිලදී අරෙගනයි ලංකාවට
ෙගෙනන්ෙන්. සමහර ෙවලාවට ෙගෙනන්ෙන් කුණු මාළු. අෙප්
බහුදින යාතාවල ධීවරෙයෝ මීට දවස් ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා
දික්ඕවිට වරායට ගිහිල්ලා ඒ නැවක තිබුණු කුණු මාළු එළියට
අරෙගන ෙපන්නුවා. "අෙප් මාළු ගන්ෙන් නැහැ, අෙප් මාළුවලට
මිලක් ෙදන්ෙන් නැහැ, අෙප් මාළු පතික්ෙෂේප කරනවා, ෙම් කුණු
මාළු අරෙගන ෙම් ෙගොල්ෙලෝ අපව රවට්ටනවා" කියලා. ෙම්වා
අපි ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙම් ධීවර ක්ෙෂේතය ෙවනස් කරන්න
ඕනෑ.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාට මම දවසක් කිව්වා, ඔෙබ්
තාත්තා ජලජීවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය වැහුවත් ඔබතුමා අෙප්
ජලජීවී වැඩ පිළිෙවළ ගැන පශංසා කළා කියලා. අද ෙම් ෙද්වල්
ගැන අෙප් නිලධාරින්ට වඩා ෙහොඳ දැනුමක් බහුදින ධීවර
යාතා සමිති නිෙයෝජනය කරන අෙප් ධීවරයන්ට තිෙබනවා. පිට
රටවලට ෙපොකිරිස්සන් යවන අය ෙවන්න පුළුවන්, ඉස්සන් යවන

1013

2015 ෙපබරවාරි 18

අය ෙවන්න පුළුවන්, ඒ අයෙගන් තමයි අපට සම්පත් ඔක්ෙකෝම
ලැෙබන්ෙන්. ඒ අයට චකෙල්ඛ මඟින් දාලා තිෙබන නීති ෙවනස්
කරන්න, ගරු ඇමතිතුමනි. මම අෙප් නිලධාරින්ට කිව්වා, ඒ අය
අෙප් රටට විෙද්ශ විනිමය ෙගෙනන අය, ඔවුන්ට උදවු ෙවන්න,
කුඩා ව්යාපාරිකෙයෝ ෙගොඩ නගන්න කියලා. ඉස්සන්
ව්යාපාරිකෙයෝ ෙව්වා, ෙපොකිරිස්සන් ව්යාපාරිකෙයෝ ෙව්වා, මුහුදු
කූඩැල්ලන් ව්යාපාරිකෙයෝ ෙව්වා, ඔවුන්ට තහංචි දාලා, මාෙසන්
මාසයට permit ෙදන්ෙන් නැතුව, නියම පුද්ගලයින්ව ෙතෝරලා ඒ
අයට නියම බලපත ලබා ෙදන්න කියලා මම ෙයෝජනා කළා.
එෙහම නැත්නම් අපට ෙම් ගමන යන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉන්දීය සංචාරයට යන්න ඉස්සර ෙවලා
ඉන්දියාෙව් සියලු ධීවර යාතා නිදහස් කරලායි ගිෙය්. යාතා විශාල
පමාණයක් තිබුණා. මට මතක හැටියට 70ක්, 80ක් විතර තිබුණා.
ධීවරයන් එක්ක නිදහස් කළා. හැබැයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්,
රාජිත ඇමතිතුමාත් තදින් හිටියා, ෙම්වා නිදහස් කෙළොත් ෙම්
යාතා නැවත අෙප් ලංකාවට එනවා; ෙම්ක මහා ව්යාපාරයක්
කියලා. පාකිස්තානය එෙලස නිදහස් කරලා තිබුණා. අෙප්
ලංකාවත් නිදහස් කළා. නමුත් කවදාවත් දකුණු ඉන්දියාෙවන් එන
ධීවරයන්ව නතර කරන්න කාටවත් හැකියාවක් නැහැ. ඒවා ගැන
TNA එක කථා කරන්ෙන් නැහැ; අෙප් රදගුරුතුමා කථා
කරන්ෙන් නැහැ; පළාත් සභාව කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්
ආකමණ තුළ අෙප් මුහුද සම්පූර්ණෙයන් විනාශ ෙවලා. අද
ඉන්දියානු මුහුෙද් මාළු නැහැ. මම ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙටෝලර්
යාතාවලට ගිහින් බැලුවා. ෙප්සාෙලයි ඉඳලා බලන ෙකොට කිෙලෝ
මීටර් භාගයක් එහාට ඒ යාතා එනවා. නාවික හමුදාවට යාතා
1,000ක් එළවන්න හැකියාවක් නැහැ. නාවික හමුදාව අසරණ
ෙවලා. ඇයි, යුෙරෝපා සංගමයට බැරි ඒවාට විරුද්ධව කථා
කරන්න? ඇයි, යුෙරෝපා සංගමය ලංකාව වාෙග් ෙපොඩි රටකට
ඇඟිල්ල දික් කරන්ෙන්? අද මහා පරිමාණෙය් බලවත් රටවල්
ඇවිත් මුහුද ආකමණය කරලා මාළු අල්ලා ෙගන යනවා. ඒවාට
කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් පුංචි රටට ඇඟිල්ල දික් කරනවා.
ෙම්වාෙය් පසු පස කුමන්තණයක් තිෙබනවාද කියලා මට ෙලොකු
සැකයක් තිෙබනවා. ඉන්දියානු ආකමණ නතර ෙනොකළෙහොත්
අෙප් මාළු සම්පත සම්පූර්ණෙයන් විනාශ වනවා. ඒ වාෙග්ම මුහුදු
පැළෑටි විනාශ ෙවනවා. මම ගිහින් බැලුවා. ඒ යාතා මහා
පරිමාණෙය් යකඩ දාලා මුළු බිමත් එක්කයි ඇද ෙගන යන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙප්සාෙලයි පෙද්ශෙය් තමයි සීනක්කාලි
කකුළුෙවෝ වැඩි වශෙයන් නිෂ්පාදනය ෙකෙරන්ෙන්. මම
ෙවන්නප්පුවට ගිහින් ෙකොම්පැනියක් විවෘත කළා. ඒ අය
සීනක්කාලි කකුළුෙවෝ මිලදී ගන්නවා. ඒ පැත්ෙත් ධීවරෙයෝ
ෙදමළ ෙව්වා, සිංහල ෙව්වා, මුස්ලිම් ෙව්වා ෙබොෙහොම සතුටින් ඒ
වැඩ පිළිෙවළට සම්බන්ධ ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් අර එන
යාතාවලින් කරන විනාශය තුළින් ඒ පෙද්ශයම විනාශ ෙවලා
ඉවරයි. ඒවා ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම්වායි අපි
කථා කළ යුත්ෙත්. අර පැත්තට ඇඟිල්ල දික් කරලා, ෙම් පැත්තට
ඇඟිල්ල දික් කරලා, අෙප් සජිත් ඇමතිතුමා රාජිත ඇමතිතුමාව
ගලවන්න හදනවා. එෙහම ෙනොෙවයි, අපි විවෘතව කථා කරමු.
ෙමොකද, ධීවර පශ්නය කියන්ෙන් රටට බලපාන පශ්නයක්. බහුදින
ධීවර යාතා හිමියන් ඒ අසරණ තත්ත්වෙයන් මුදා ගන්න නම් අපි
විවෘත සංවාදයක ෙයෙදන්න ඕනෑ. අපි නිලධාරින් කියන ෙසේරම
අහලා, ෙබොරු ෙද්වල් කරන්න ගිෙයොත් ඒ වැෙඩ් අපට කවදාවත්
කරන්න බැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අවසාන වශෙයන් තව
ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබතුමන්ලා Port City එක පිළිබඳව
ෙව්දිකාෙව් කථා කළා. ඒක චීනයත් එක්ක තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙබ්රා ගන්න, ඒකට මෙග් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි,
උස්වැටෙකයියාව ෙවරෙළේ ඉඳලා මීගමුෙව් දුංගල්පිටිය,
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ෙසත්තප්පාඩුව මුහුදු තීරෙයන් තමයි ඒ ව්යාපෘතියට වැලි ගන්න
තීරණය කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් නිසා මාළු බිම් විනාශ වනවා.
කිසිම මාළුෙවක් එන්ෙන් නැහැ. දැනටත් වැලි ඇදීම තුළ
ෙසත්තප්පාඩුව, කැපුන්ෙගොඩ ගල් මතු ෙවලා අපට මාදැලක් වට
කරන්න බැහැ; උස්වැටෙකයියාව පෙද්ශෙය් ඉඳලා ෙබෝට්ටුවක්
යන්න බැහැ. ඒ නිසා ඒ පෙද්ශෙයන් වැලි ගන්නවාට මා විරුද්ධ
වුණා. මෙග් සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව්දී මා ෙයෝජනාවක් අනුමත
කළා, ෙම් පෙද්ශෙය් ෙම් ෙද් කරන්න එපා, කැමැති ෙවන
තැනකින් වැලි ගන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම් පැත්ෙතන් වැලි
ගත්ෙතොත් ඒ අය කියනවා, "අපට සහනාධාරයක් ෙදන්නම්" කියා.
නමුත් ධීවරෙයෝ ෙම් වන විටත් පාරට බහින්න සූදානම් ෙවලා
සිටිනවා. මම ඔබතුමාෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, අෙප්
හිටපු ඇමතිවරෙයක් කැපුම්ෙගොඩ හැදූ නැංගුරම් ෙතොටුෙපොෙළේ සිදු
වන විනාශයත්, වැලි අරෙගන කරනු ලබන විනාශයත් කියන
ෙද්වලින් අෙප් පෙද්ශය ගලවා ෙදන්න කියා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට ගරු එම්.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා.
[අ.භා. 6.12]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් කථා කරන ලද සියලු
ෙද් පිළිබඳව තීරණයක් ගැනීමට දැන් ෙවලාව නැහැ. හිටපු ධීවර
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට මම ආරාධනා කරනවා, අපි ෙපොඩ්ඩක්
එකතු ෙවලා ෙම් ගැන කථා කරමු කියා. මම හිතනවා, ඒක තමයි
අද තිෙබන ෙහොඳම වැඩ පිළිෙවළ කියා. පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදීත්,
ඉන් පිටතදීත් ඒ සම්බන්ධව කථා කරන්න අපට පුළුවන්. කථා
කරන්න කාරණා කිහිපයක් තිෙබනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු
අගමැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙමම පශ්නෙය් දී ෙකළින්ම
එතුමා මැදිහත්වීම සම්බන්ධෙයන්. එතුමා ෙකළින්ම මැදිහත්
ෙවලා, අපත් දැනුවත් කර, රාජ තන්ත මට්ටෙමන් ෙම්කට විසඳුම්
ෙසොයලා ඒ අනුව වැඩ කටයුතු කළා. ඊට පස්ෙසේ ඔබතුමා කියපු
ගිවිසුම අනුව අප විසින් VMS උපාංග 1500කට ෙගනැල්ලා එම
amendment එකත් කරලා, මට පිළිතුරක් ලැබුෙණ් දින 330කින්
ෙම් VMS එක සවි කරනවා කියා. මම කිව්වා, "බැහැ" කියා.
අගමැතිතුමාත් තදින් කියා හිටියා, ෙම්ක මාස 5ක කාලයකින්
අවසන් කරන්න ඕනෑ කියා. ඒ කියන්ෙන් මාස 5 අවසානෙය් දී
ෙදන එක ෙනොෙවයි, විටින් විට විටින් විට ෙගනැල්ලා අවසානය
මාස 5ක කාලයයි. එය තමයි දැන් අප කරෙගන යන්ෙන්. අප ඒ
පිළිබඳව තදින් කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ට ඕනෑ,
මුදල් එෙවෙල්ම ලබලා දුන්නා. ෙමය දිගටම කරෙගන යනවා.
මට ඊට වඩා වැදගත් පශ්න කිහිපයක් තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේ සහනාධාර ගැන කිව්වා. සහනාධාරවලත් අප
ෙවනසක් කළ යුතුව තිෙබනවා. හරි අය වැරැදි අය ඔක්ෙකොම
ගන්නවා.
විකුණන්නත්
ගන්නවා.
ගරු
මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ මීගමුෙව් වුණ සිදුවීම් සියල්ල දන්නවා ෙන්? ඒවා
ඉතින් මම අමුතුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ නැහැ ෙන්. අෙප් දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ "ෙවනසකට එක්ෙවමු ෛමතී පාලනයක්
100 දිනකින් අලුත් රටක්" යන පතිකාෙව් '100 දිනක් ඇතුළත
කියාවට නංවන ක්ෂණික සහන වැඩසටහන' යටෙත් ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව සඳහන් ෙවනවා. මම ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

කරන්නම්. එහි අංක 63 යටෙත් ධීවර ක්ෙෂේතය ගැන ෙමෙසේ
සඳහන් ෙවනවා:
"63. ධීවර යාතා, දැල් ආම්පන්න සහ ෙබෝට්ටු එංජින් සඳහා දැනට පනවා
ඇති අධික බදු ඉවත් කිරීම"

අප එය කරනවා.
එහි අංක 64 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"විෙද්ශ ධීවර යාතා ලංකා මුහුදු සීමාව ආකමණය කිරීම වැළැක්වීම"

අප එයට ආකමණය කියා කියමු. එතෙකොට, එය උතුරටත්
බලපානවා.
එහි අංක 65 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"මත්ස්ය අපනයනය සඳහා අහිමි වී තිෙබන යුෙරෝපා ෙවළඳෙපොළ නැවත
ලබා ගැනීම"

එහි අංක 66 යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"කුණාටු සහ මුහුෙද් ඇති වන කැළඹීම් තත්ත්වයන් ගැන නිවැරැදි
ෙතොරතුරු කඩිනමින් ධීවරයා ෙවත ලබා දිය හැකි කාළගුණ විමර්ශන වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කිරීම"

ෙමම වැඩ පිළිෙවළ තමයි ධීවර ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙමම දින
සියය තුළ කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

රක්ෂණය පිළිබඳව ඉතා වැදගත් ෙදයක් සඳහන් කර තිබුණා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපට ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් සියලු ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය
ලබා ගන්න පුළුවන්. අද වන විට තවත් පශ්නයක් මතු ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම නැෙඟනහිර පළාෙත් සිංහල ධීවර ජනතාවත්,
මුස්ලිම් ධීවර ජනතාවත්, දවිඩ ධීවර ජනතාවත් හිටියා. මම ෙම්
මන්තීවරුන් සමඟ කථා කළා, පරණ licences තිබුණු අයට
නැවත වරක් අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කියා.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

ෙපෙර්දා කල්ලාර් පෙද්ශයට යන්න දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කල්ලාර්, ෙකෝකිලායි පෙද්ශවලත් ඒ වාෙග් හැම තැනම එම
පශ්න තිෙබනවා. හැම ෙකෙනකුටම යන්නත් බැහැ. ඒකත් අප
පිළිගන්න ඕනෑ. ඉස්සර අවසර පත - licences - තිබුණු අයට
ගිහිල්ලා එම ධීවර වැඩ කටයුතු කරන්න එතුමන්ලාෙග්
සහෙයෝගයත් අපට ලබා ගන්න තිෙබනවා. ඒකත් අප ලබා
ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම එතුමන්ලාෙග් පළාත්වල පශ්න ෙගොඩාක්
කිව්වා. ඒවා පිළිබඳවත් අප විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවනවා.
මට ඒ ඔක්ෙකොම එකින් එක කියන්න බැහැ. නමුත් ඒ ජනතාවෙග්
අවශ්යතාව අප ඉෂ්ට කරන්න අවශ්යයි. එම නිසා ඒ සම්බන්ධෙයන්
ගත යුතු සියලු පියවර ගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම, පැටලුණු තැනක්
තිෙබනවා. මාතර ධීවර සංවිධාන, මීගමුව ධීවර සංවිධානෙය්
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බහුදින ධීවර යාතා තිෙබන අය ෙගන්වලා අප කථා කළා; අෙප්
නිලධාරින් සමඟත් කථා කළා. ඒකට අෙප් පළාත් සභා
මන්තී ෙහක්ටර් අප්පුහාමි මැතිතුමාත් සහභාගි වුණා.
අපි එක තීරණයකට ආවා. ඒ තීරණය ෙමොකක්ද? මම දන්ෙන්
නැහැ, ෙමෙහම කියන එක හරිද කියා. සිංහ ෙකොඩිය දමා -අෙප්
ජාතික ෙකොඩිය දමා- මාළු අල්ලන නැව් අටක් තිෙබනවා.
එතුමන්ලා කිව්වා, ඒ නැව් අට නතර කරන්න කියා. මම
එෙව්ෙල්ම නිෙයෝගයක් දුන්නා, ඒවා නතර කරන්න කියා. ඊට
පස්ෙසේ තව එකක් තිබුණා. මට නිලධාරින් කිව්වා, ඒක මුහුදට
ගිහිල්ලා එන කල් ඉන්න ඕනෑය කියා. මම කිව්වා, "කමක් නැහැ,
ආවාට පස්ෙසේ ඒකත් නතර කරන්න" කියා. ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් දික්ඕවිට ඊෙය් ෙපෙර්දා ඇති ෙවච්ච
තත්ත්වය ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. මාළු අල්ලන නැව්
වගයක් ෙගනැල්ලා ෙලොකු පශ්නයක් ඇති වුණා. මම කිව්වා, "ඒ
ගැනත් අපි කථා කරමු" කියා. ඒවාත් ලංකාෙව් ඒවා. මම දන්නා
හැටියට ඒවායින් මාළු අල්ලන්ෙන් නැහැ.

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன)

(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne)

මාළු වැඩිෙයන් අහුෙවන කාලයට ඒ අයට මාළු අල්ලන එක
සීමා කරන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ අයට ෙකොෙහොමත්ම අල්ලන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි ෙපොඩි
ධීවරයා නාස්ති ෙවන විධියට ෙකොෙහොමත්ම අල්ලන්න ෙදන්ෙන්
නැහැ. ඒ විධියට මාළු අල්ලන බහු දින යාතාත් තිෙබනවා.
ෙකොෙහොමත් ඒක කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙවලාවකට අපට මාළු
අඩුයි. මාළුවලට ෙහොඳ මිලක් එන ෙකොට ධීවරයා ඒක ෙවනමම
විකුණා ගන්නවා. වැඩි පුර මාළු අස්වැන්න හම්බ ෙවන ෙකොට
සංස්ථාවට ෙහෝ, ෙකොෙහේට ෙහෝ ඒවා ගන්න ෙවනවා. ඒකට වැඩ
පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කරනවා. ඒ වාෙග්ම සුළු ධීවරයා ගැන අපි
ෙම් ෙවලාෙව්දී කථා කළ යුතුමයි. ෙතප්පම්, ෙපොඩි ඔරු, ෙපොඩි
ෙබෝට්ටු පාවිච්චි කරන ධීවරයා ආරක්ෂා කර ගත යුතුයි. ෙමොකද,
ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන මත්ස්ය සම්පත ෙකොෙහේවත් අරින්ෙන් නැහැ.
අපි අතරමයි -අෙප් ජනතාව අතරමයි- ෙබදා හදා ගන්ෙන්. මම ඒ
ස්ථාවරෙය් සිටිනවා.
Trawling කමය සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කර තිෙබනවා.
ෙකොෙහේවත් ඒකට අවසර දීලා නැහැ. ඔවුන් නීති විෙරෝධීවයි ඒවා
කරන්ෙන්. හැබැයි, ඒක තහනම් කළාට අෙප්ම මන්තීවරු
ඇවිල්ලා එක එක ෙද්වල් කියා ඒක කරන්න ෙදන්න කියන බව
ඔබතුමාත් දන්නවා. එතෙකොට අපි හරි අසරණ තත්ත්වයකට පත්
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙපොදු එකඟතාවකට අපි එමු. තව එකක්
තිෙබනවා. සුරුක්කු දැල්, ලයිලා දැල් පිළිබඳව ෙලොකු විෙරෝධයක්
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවුරුද්දකට අවසර
දීලා තිෙබනවා, මාළු රැස් ෙවන හැටි බලලා හැතැක්ම 10කට එහා
ධීවර කටයුතු කරන්න කියා. ඒකටත් ජනතාව විරුද්ධයි. ඒ ගැනත්
අපි බලමු. ඒ ගැන බලලා, ඒකට ගත යුතු වැඩ පිළිෙවළවල් අපි
ෙයොදනවා. මට ඒ පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබුෙණ් ෙමෙහන් විතරක්
ෙනොෙවයි.
අපි උතුරට ගිය ෙවලාෙව් උතුෙරනුත් ඒ වාෙග්ම
මඩකලපුෙවනුත්, හැම පැත්තකින්මත් ෙම් පශ්නය ගැන පැමිණිලි
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම ඉන්දියාෙව් ඉඳලා එන ධීවර යාතා ගැන
පැමිණිලි ලැබුණා. ෙම්ක නම් ෙලොකුම පශ්නයක්. ඒක නතර
ෙවන්ෙන් නැති පශ්නයක්. ධීවර සමිති ගිහිල්ලා යම් යම්
එකඟතාවන්ට පැමිණ තිබුණා. නමුත් දැන් ඒවා කඩලා. ඒවා
එච්චරම සාර්ථක නැහැ. ෙකොෙහොම හරි අෙප් රජය ඉන්දියාවත්
සමඟ ජාත්යන්තර වශෙයන් කථා කර ෙම්කට ස්ථිර විසඳුමක් ලබා

1017

2015 ෙපබරවාරි 18

ගත යුතුයි. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා අපි ඒ පිළිබඳවත් අෙප්
අවධානය ෙයොමු කරමින් ඉදිරි කටයුතු කරනවා.
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ
කිව්ව වැලි ෙක්ස් එක පුදුම විධියට තිෙබනවා. මම දුන්ගාල්පිටිෙය්
කැපුම්ෙගොඩ, වරාය හදපු එක ගැන කියපු ෙවලාෙව් එදා
තමුන්නාන්ෙසේ මාත් එක්ක හැප්පුණා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේ
පිළිගන්නවා, මම එදා කියපු එක හරි කියා. එදා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලීමක් තමයි ෙකරුෙව්. දැන් තමයි මට
ඇත්ත කථාව ෙත්රුෙණ්. ෙකොෙහොමත් අපි ඒ ෙවලාෙව්, තිෙයන
ෙද් කිව්වා. දික්ඕවිට වරාය හදලා ගෙම් ධීවරයන්ට ඇතුළට
ෙබෝට්ටු ගන්න විධියක් නැහැ. ඉතින්, නැංගුරම් ෙපොළක් හදන්න
ඔබතුමන්ලා ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා. මට දැන ගන්න ලැබුණු
විධියට -මම ඊෙය්ත් කථා කළා.- ඒක හදලා ඉවර නැහැ.
ෙපොඩි මිනිහා ගැන කථා කරන ෙකොට ෙමවැනි තැන් ඒ අයටත්
ලැෙබන විධියට කටයුතු කිරීම හුඟක් වැදගත්. නැත්නම් අර
නැව්වලින් මාළු ෙගෙනන ෙකොට ඒ මනුස්සයාටත් ඊර්ෂ්යාවක් ඇති
ෙවනවා. ඒක තමයි ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ව්යාපාරෙය් වාසිය
ඒ ගම්වල ජනතාවටත් එන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අපට කරන්න
තිෙබන ෙද්. ගෙම් මිනිහාට කිසිම ෙදයක් නැත්නම් අර නැව් දිහා
බලා ෙගන ඉන්න ඕනෑ. අපි ඒ අයෙග් පශ්නය පිළිබඳව කථා
කරනවා. මම අද ෙහටම අෙප් ධීවර ෙබෝට්ටු අයිතිකාරයන් එක්ක
කථා කර, ඒ companies එක්ක කථා කර යම් කිසි එකඟතාවකට
එන්න කටයුතු කරනවා. එෙහම ෙහොඳයි ෙන්. එෙහම තමයි
ෙවන්න ඕනෑ.
අපට තව දුරටත් ෙම්ක දියුණු කරන්න ෙවනවා. දියුණු
කමවලින් අෙප් මුහුෙද් ෙකොපමණ දුරට මාළු අල්ලන්න පුළුවන්ද
කියා ෙකොෙහොමත් එතැනදී අපට සාකච්ඡා කරන්න ෙවනවා. ෙම්ක
තමයි ෙලොකුම පශ්නය. අපි ෙකොපමණ සහනාධාර දුන්නත්, දියුණු
කමවලින් ෙකොෙහොමද අෙප් මුහුද පාලනය කර ගන්ෙන් කියන
එක ගැන අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ. එතෙකොට අර ෙගොඩ බිමට
එන සත්තු එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒවාවල මාළු ෙබෝෙවන තැන්
තිෙබනවා. ඉතින්, ඒ ඔක්ෙකෝම destroy ෙවයි. එෙහම වුෙණොත්
අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ වාෙග්ම මුහුදත්, කළපුවත් විනාශ
ෙවන පශ්න රාශියක් තිෙබනවා.
සරත් කුමාර ගුණරත්න මන්තීතුමනි, මීගමුව කළපුව
සංවර්ධනය කිරීෙම් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් තිෙබන බව
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා. ධීවරයින් එක්ක කථා කරලා හරි
කමයකට ෙම් කටයුත්ත කරන්න, ඒ වාෙග්ම ෙමයින් උපරිම
පෙයෝජනය ගන්න, ඒ අනුව වැඩ කරන්නයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන්. ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මැතිතුමා ෙලොකු වාදයක් ෙගන ගියා.
එතුමා ෙගොඩක් දුරට ෙචෝදනා එල්ල කෙළේ රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාටයි.
සරත් කුමාර ගුණරත්න මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් ව්යංගෙයන්
ෙහෝ ෙචෝදනා එල්ල කෙළේ රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටයි.
එතුමාත් ෙම් කටයුත්ත ෙවනුෙවන් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කරලා
තිෙබනවා. අපට ඒක නැහැ කියලා කියන්න බැහැ. විශාල වැඩ
ෙකොටසක් එතුමාත් කරලා තිෙබනවා. එක එක මට්ටෙම් ඉඳෙගන,
එක එක සිද්ධාන්ත තුළ ඉඳෙගන කවුරුත් වැඩ කරලා තිෙබනවා.
වරදින්න පුළුවන්, හරි යන්න පුළුවන්. අපි ඔක්ෙකොම එක්කහු
ෙවලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථකව ඉදිරියට ෙගනි යන්න කටයුතු
කරමු.
ඉන්ධන සහනාධාරය පිළිබඳව කිව්ව කාරණයට මා නම් එකඟ
වන්ෙන් නැහැ. ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා දුන්ෙන් ඉන්ධනවල මිල
වැඩි වුණාමයි; ධීවරයින් කරපු උද්ෙඝෝෂණෙය් පතිඵලයක්
හැටියටයි. සහනාධාරය දීලා ටික දවසක් ගිහිල්ලා ඒක නතර කළා.
ඒකයි ඇත්ත කතන්දරය. ඉන්ධන සහනාධාරය නතර කරන ෙකොට
ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා, ඒ අයට අවශ්ය වන දැල්, engines ආදි
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වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂයක් පමණ වටිනා බඩු ෙදනවාය කියලා.
ෙම්වා සමහර අයට දීලා තිෙබනවා. සමහරු ෙගනැල්ලාත්
තිෙබනවා. දැන් මුළු ලංකාෙව්ම ෙම් පශ්නය තිෙබනවා. මට ගරු
මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මැතිතුමාත් ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්
කිව්වා. ධීවර ෙබෝට්ටු තිබුණු අයට, engines තිබුණු අයට ඒ
සහනාධාරය ලැබිලා නැත්නම් සම්පූර්ණ සමීක්ෂණයක් කරලා
ඒවා ලබා ෙදන්න අපි කටයුතු කරනවා. ලැයිස්තු බැලුවාම මට
ෙපෙනනවා, ධීවර ෙබෝට්ටුවක්වත් ෙනොතිබුණු, engine එකක්වත්
ෙනොතිබුණු මිනිසුන්ටත් ෙම් සහනාධාරය ලබා ෙදන්න නිර්ෙද්ශ
කරලා තිෙබන බව. ඒවාත් ෙවනස් කරලා, හරි මාර්ගෙය් යන්න
අපි කටයුතු කරනවා.
අනික් කාරණය තමයි, ෙගොවිතැනට හුඟක් සහනාධාර ලබා
ෙදනවා කියන එක. ඒක ෙහොඳයි. අපි ඒක නැහැ කියලා කියන්ෙන්
නැහැ. ෙමොකද, ෙගොවි ජනතාවත් ෙම් රෙට් ජීවනාලිය වාෙග් තමයි
වැඩ කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අයිතියක් තිෙබනවා, ධීවරයින්ටත් ඒ
අවස්ථාව ලබා ෙදන්න. ෙම් ගැන මම වැඩිය කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ධීවරයින් ෙලොකු උද්ෙඝෝෂණ කරන්ෙන්
නැති නිසා; වැඩිය කෑ ගහන්ෙන් නැති නිසා. නමුත් අපි දවිඩ,
මුස්ලිම්
මන්තීතුමන්ලාෙග්ත්
සහෙයෝගය
ෙම්
සඳහා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණා ටික ඉෂ්ට කර
ගන්න විරුද්ධ පැත්ෙත් ඉන්න මන්තීතුමන්ලාෙග්ත් සහෙයෝගය
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒ කාරණා ටික ඉෂ්ට කර ගත්ෙතොත්
අපට පුළුවන් ෙවයි ෙහොඳ ඉදිරි ගමනක් යන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම
අෙප් පරිෙභෝජනය වැදගත්. එහිදී inland fisheries පැත්ත වැදගත්
වනවා. පරිෙභෝජනය වැදගත් වන ෙකොට ඒෙකන් ෙලොකු
සම්පතක් අෙප් රටට ලැෙබනවා; අඩු මුදලට මාළු ගන්නත් පුළුවන්
ෙවනවා. මම ෙම් ගැන මීට වැඩිය කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණු
ෙවලාව තමුන්නාන්ෙසේ මට ලබා දුන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙව්ලාව සරත්
කුමාර ගුණරත්න මන්තීතුමා ගත්තා. කමක් නැහැ. එතුමාත් පකාශ
කෙළේ ෙහොඳ අදහස් ෙන්. ඒ නිසා මම මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා. ෙම් පිළිබඳව සහෙයෝගෙයන් කථා කිරීම සම්බන්ධෙයන්
සියලු ගරු මන්තීතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමන්ලාෙග්
ඉල්ලීම් තිබුණා. අපි ඒවාත් සලකා බලනවා. හැන්සාඩ් වාර්තාව
බලලා, ඒ හැම ෙදනා එක්කම කථා කරලා, අලුත් ගමන් මගකට
පිවිෙසන්නට මම ෙපොෙරොන්දු වනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' [ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப் பாரா மன்றக் கு
க்குச்
ப மாக" [மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா]

சாட்டப்

Resolved:

"That the Bill be referred to a Committee of the whole
Parliament."- [The Hon. M. Joseph Michael Perera.]
කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered in Committee.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

පාර්ලිෙම්න්තුව

1019
[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

1 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 1 ordered to stand part of the Bill.

1020

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப ,
சட்ட லம்
தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைற
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

2 වන වගන්තිය. - (1996 අංක 2 දරන පනෙත් 49
වගන්තිය සංෙශෝධනය කිරීම.)

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

வாசகம் 2 .- (1996ஆம் ஆண் ன் 2 ஆம் இலக்கச்
சட்டத்தின் 49 ஆம் பிாிவிைன தி த் தல்.)

ADJOURNMENT

CLAUSE 2.- (Amendment of section 49 of Act, No. 2 of 1996)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ல

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"1 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිය ඇතුළු උපෙල්ඛනය ඉවත්ෙකොට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ඇතුල් කරන්න:'මුදලක් ෙගවීම සඳහා යටත් විය යුතු ය. :උපෙල්ඛනය

மன் கிாிஎல்ல)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

I වන තීරය
ෙබෝට්ටුෙව් දිග

දඩ මුදල

මීටර් 10.3 සිට මීටර් 15ට අඩු
මීටර් 15 සිට මීටර් 24ට අඩු
මීටර් 24 සිට මීටර් 45ට අඩු
මීටර් 45 සිට මීටර් 75 දක්වා
මීටර් 75ට වැඩි

රුපියල් මිලියන 1.5
රුපියල් මිලියන
රුපියල් මිලියන 75
රුපියල් මිලියන 120
රුපියල් මිලියන 150’ ”

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

II වන තීරය

(The Deputy Speaker)
කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා.

Order, please! Before he starts, the Hon. Deputy Chairman
of Committees will take the Chair.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

பகுதியாக

Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.

3 සහ 4 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

3 ஆம், 4ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 3 and 4 ordered to stand part of the Bill.

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.

சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .
Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

දිවි නැඟුම කළමනාකාරවරුන්ෙග් සහ
සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරු

'திவிெநகும' காைமயாளர்கள் மற் ம் அபிவி த்தி
உத்திேயாகத்தர்களின் இடமாற்றம்
TRANSFERS OF DIVINEGUMA MANAGERS AND
DEVELOPMENT OFFICERS

[අ.භා. 6.28]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"අප රෙට් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා 1995 වර්ෂෙය් ෙපොදුජන
එක්සත් ෙපරමුණු රජය මඟින් ආරම්භ කරන ලද සමෘද්ධි වැඩසටහන
තුළින් ඉතා සාර්ථක පතිඵල ෙනළා ගැනීමට හැකි වී තිබුණු අතර, පසු ගිය
කාල සීමාව තුළදී දිවිනැඟුම පනත මඟින් එම වැඩසටහන අඛණ්ඩව
කියාත්මක කිරීම සඳහා දිවිනැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව ස්ථාපිත කර සමෘද්ධි
අධිකාරිය යටෙත් සිටි සියලු කළමනාකරුවන්, සමෘද්ධි සංවර්ධන
නිලධාරින් එම ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටතට අනුයුක්ත කර විශාම වැටුප්
සහිත රජෙය් නිලධාරින් බවට පත් කරන ලදී. විෙශේෂෙයන්ම ෙමම
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නිලධාරින් බඳවා ගැනීෙම්දී ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන හා අෙනකුත් වෘත්තිමය
සුදුසුකම් පිළිබඳව නිසි අවධානයක් ෙයොමු කර බඳවා ෙගන තිබූ අතර, අප
රෙට් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම අරමුණු කර ෙගන මිලියන 2.5කට
ආසන්න පවුල්වලට එම අයෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කර ගැනීම සඳහා
සැලකිය යුතු කාර්ය භාරයක් පසු ගිය කාලය තුළදී ඉටු කළ බව සඳහන්
කළ යුතුය. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීෙම්දී අදාළ
ගාම ෙසේවා වසම්වල ෙසේවෙය් නියුතු නිලධාරින්, අදාළ ගාම ෙසේවා වසම්
තුළ ෙහෝ ඊට යාබද ගාම ෙසේවා වසමක අදාළ නිලධාරියා ස්ථිර පදිංචිය වීම
එම දිවිනැඟුම පතිලාභීන් සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම සිදු විය යුතු බව අතීත
අත් දැකීම් අනුව අවෙබෝධ කර ගත යුතුය. වර්තමානෙය්දී
කළමනාකරුවන් සහ ගාම ෙසේවා මට්ටෙම් ෙසේවෙය් නියුතු දිවිනැඟුම
සංවර්ධන නිලධාරින් හට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීම සඳහා පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙයන් පිටස්තර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙවත
ස්ථාන මාරු වීමට කැමැත්තක් දක්වන්ෙන් නම්, ඒ පිළිබඳව සටහන් කරන
ෙලස දන්වා ඇත. ෙමම තත්ත්වය නිසා සියලු නිලධාරින් සිය රාජකාරි
කටයුතු කර ෙගන යාම පිළිබඳව යම් කිසි මානසික පීඩාවකට ලක් වී ඇති
බැවින්, විෙශේෂෙයන් ෙමම නිලධාරින් අතිමහත් බහුතර පිරිසක්
වර්තමානෙය් ෙසේවය කරන ගාම ෙසේවා වසම තුළ අවුරුදු 05කට අඩු ෙසේවා
කාලයක් සිදු කර ඇති බව දැන ගන්නට ලැබී ඇති බැවින් ෙමම අයෙග්
ස්ථාන මාරුවීම් කියාත්මක කිරීමට ෙපර විෙශේෂෙයන්ම වෘත්තීය සමිති
ඇතුළු අෙනකුත් අවශ්ය කරන අංශ සමඟ විධිමත් සාකච්ඡාවක් පවත්වා
අදහස් ෙයෝජනා ලබා ෙගන මාරුවීම් කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන
ෙමන් ෙයෝජනා කරමි."

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා
වශෙයන් මා කටයුතු කළ අමාත්යාංශෙය්ත්, සමෘද්ධි
අමාත්යාංශෙය්ත් අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන ගරු
ඇමතිතුමාට පථමෙයන්ම මා සුබ පතනවා. මම ෙපෞද්ගලිකව
හිතන ආකාරයට සමෘද්ධි වැඩසටහනක් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනම
ආකාරයකටවත් ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් බලා තීන්දු තීරණ ගත
යුතු වන්ෙන් නැහැ. අතීතෙය්දීත් අෙප් රෙට් තිබුණු සෑම
ආණ්ඩුවක්ම ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා විවිධ
වැඩසටහන් කියාත්මක කළා; හාල් ෙපොත් ලබා දුන්නා; ජනසවිය
ලබා දුන්නා; ඒ වාෙග්ම සමෘද්ධි වැඩසටහන ආරම්භ කළා. නමුත්
අපි කවුරුත් පිළිගත යුතුයි, ෙම් රෙට් දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම්
කාර්ය භාරෙය්දී වැඩිම අරමුණු පමාණයක් ඉටු කර ගන්නට
පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් ෙම් සමෘද්ධි ව්යාපාරය මඟින් බව. ඒකට
ෙහේතුව, හාල් ෙපොත් ලබා දීම, ජනසවිය ලබා දීම, ආහාර මුද්දර
ලබා දීම ආදී ෙපර පැවැති සහනාධාර ලබා දීෙම් වැඩසටහන්
හුෙදක්ම සහනාධාරයකට පමණක් සීමා වුණු නිසායි.
මාසික සහනාධාරය ලබා දීම ෙම් වැඩසටහෙන් එකක් වන
අතර, පජාව තුළ ආකල්පමය වශෙයන් ෙවනස්කම් ඇති කරමින්,
ඒ අය විවිධ කියාකාරකම්වලට ෙයොමු කරමින්, ඒ අයෙග් ජීවිත
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා අවශ්ය කරන සියලු කියාකාරකම් ෙම් වැඩ
සටහන තුළ කියාත්මක වුණු බව අමුතුෙවන් සඳහන් කරන්න
අවශ්ය නැහැ කියලායි මා හිතන්ෙන්. සහනාධාර ලබා දීම එක
වැඩසටහනක් විධියට තියා ෙගන, අෙනකුත් සියලු වැඩසටහන්
කියාත්මක වුණු නිසා තමයි අෙප් රෙට් දුගී දුප්පත්කම තුරන්
කිරීෙම් වැඩසටහන් අතුරින් සාර්ථකම වැඩසටහන බවට අද ෙමම
වැඩසටහන පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් අය ණය ගත්තා; ඉතිරි කිරීම් කළා; ස්වයං රැකියා කළා;
වාණිජ බැංකුත් අභිභවා ඒ ගත්ත ණය ආපසු ෙගව්වා. සියයට 95යි
ආපසු ණය ෙගවීෙම් පතිශතය. සාමාන්ය වාණිජ බැංකුවක
තත්ත්වයත් ෙම්කයි. ෙම්වා නිකම්ම ඇති වුණු ෙද්වල් ෙනොෙවයි.
කුඩා කණ්ඩායම් හදලා, සති ෙදකකට වතාවක් රැස්වීම් තියලා,
සාමූහිකව එකතු ෙවලා වැඩ කරන්න පුළුවන් පුරුද්ද ඇති කරලා
තමයි ෙම් තත්ත්වයට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ඒ අය මත්
දව්ය නිවාරණ වැඩසටහන් වැනි වැඩසටහන් කියාත්මක කරලා
තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න දානපතියන්ෙගන් මුදල් ආධාර
අරෙගන, කැපකරු ශිෂ්යත්ව කම මඟින් දුප්පත් පවුල්වල
දරුවන්ට අධ්යාපනය ලබා දීම සඳහා ශිෂ්යත්ව වැඩසටහන්
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙය් දැවැන්ත
කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම නිසා තමයි නිවාස වැඩසටහන් වැනි
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ඉලක්ක කරා ළඟා වීෙම් පුළුවන්කමක් අද ෙම් ව්යාපාරය ලබා
ෙගන තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමම කාර්යෙය්දී ඒ සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග්,
කළමනාකරුවන්ෙග් කැපවීම අපි අගයන්න ඕනෑ. සමහර අය
දකිනවා, ඒ අය ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුෙව් මැතිවරණ
ව්යාපාර කරන අය හැටියට. සමහර විට එෙහම දකිනවා ෙවන්න
පුළුවන්. නමුත් ඒ අයත් ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධාරින්.
ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් හිමි නිලධාරින් ෙද්ශපාලනය කිරීම
වරදක් විධියට අප දැකිය යුතු වන්ෙන් නැහැ. රාජකාරි කටයුතු
පැත්තකින් තබා, දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා කටයුතු
කරන්ෙන් නැතිව, ඒ අය ෙද්ශපාලනය කළා නම් ඒක වැරදියි. ෙම්
නිලධාරින් අතර සියලු ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට අයත් වන විධියට
පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරුන් පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අය එක
ෙද්ශපාලන පක්ෂයකින් පමණක් පත් වුණ අය ෙනොෙවයි. අද
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන් හැටියට ඉන්නවා සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරින්. ඒ අය ෙද්ශපාලනය කළ බව ඇත්ත.
හැබැයි, අපි මතක තියා ගන්න ඕනෑ, ෙමොනම ආකාරයකින්වත්
තමුන්ෙග් වගකීම් යුතුකම් ඉටු කරන්ෙන් නැතිව ඒ අය
ෙද්ශපාලනය කෙළේ නැති බව. ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් නැති
නිලධාරින් එෙහම කටයුතු කළා නම් වැරදියි.
අද අෙප් රෙට් තිෙබන විශාලතම අභිෙයෝගය ෙමොකක්ද? අෙප්
රෙට් ෙදමාපියන් ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා උගන්වා දරුවන්
විශ්වවිද්යාලයට යවනවා. නමුත් විශ්වවිද්යාලය අද දැඩි
ෙද්ශපාලනීකරණයකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දරුවන්ට
ගිහිල්ලා ඉෙගන ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විවිධ බලපෑම් කරලා
ෙද්ශපාලන පක්ෂවලට බඳවාෙගන කටයුතු කරනවා. එවැනි
තත්ත්වයක් තුළ ෙම්
නිලධාරින් ෙද්ශපාලනමය වශෙයන්
කටයුතු කිරීම වරදක් විධියට දකින්න ෙමොනම ආකාරයකටවත්
අපට පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙම් සෑම නිලධාරිෙයකුටම නියමිත අධ්යාපන සුදුසුකම්
තිෙබනවා. අධ්යාපන සුදුසුකම් නැති කිසිදු නිලධාරිෙයක් නැහැ.
නිලධාරින් 24,540 ෙදෙනක් ඉන්නවා. කළමනාකරුවන් 2,529
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ සියලු අයට නියමිත අධ්යාපන සුදුසුකම්
තිෙබනවා. නමුත් පශ්න තිෙබන අයත් ඉන්නවා. වැරදි අධ්යාපන
සහතික ලබා දීලා ෙම් තනතුර ලබාගත් කිහිප ෙදෙනක් ඉන්නවා.
ඒක ෙම් ක්ෙෂේතය තුළ පමණක් ඇති ෙදයක් ෙනොෙවයි. වැරදි
සහතික ඉදිරිපත් කරලා රස්සාවට ගිහිල්ලා ෙසේවෙයන් පහ කරපු
අය රාජ්ය ෙසේවෙය් සෑම ක්ෙෂේතයකම ඉන්නවා. ෙම් ක්ෙෂේතෙය්ත්
එවැනි අය ඉන්නවා. එවැනි අයට රෙට් පවතින නීතිය අනුව
කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අෙප් විෙරෝධතාවක් නැහැ. නමුත් අෙනක්
නිලධාරින් ෙම් ෙසේවයට බඳවා ගත්ෙත් නියමිත අධ්යාපන
සුදුසුකම් අනුවයි කියන එක අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
ඕනෑම ආණ්ඩුවක් විවිධ ව්යාපෘති විවිධ නම්වලින් හඳුන්වා
ෙදනවා. කලින් සමෘද්ධි ව්යාපාරය තිබුණා. පැවැති ආණ්ඩුෙව්
අමාත්ය මණ්ඩලය තීන්දු කළා, පනතක් ඉදිරිපත් කරලා ඒ
සමෘද්ධි ව්යාපාරය වඩා ශක්තිමත්ව 'දිවි නැඟුම' නමින්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් බවට පත් කළ යුතුයි කියලා. ඒ අනුව ඒක
කළා. වර්තමාන ආණ්ඩුවට සුළුතරයක් තිබුණත්, ෙම් ව්යාපාරය
ඕනෑම නමකින් හඳුන්වා ෙදන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයක බාධාවක්, ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි,
මම එක ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් සම්මත
කළ පනතක් මඟින් දිවි නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුව බවට පත් කළ
ෙම් ව්යාපාරය ෙවනස් කිරීෙම් අයිතිය විෂය භාර අමාත්යවරයාට
තිෙබනවා. හැබැයි, ඒක නිසි පරිදි ෙවනස් විය යුතුයි. එෙහම
ෙනොවුෙණොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තමයි හෑල්ලු ෙවන්ෙන්. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් සම්මත කරපු දිවි නැඟුම පනත යටෙත්
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තමයි අද ෙම් වැඩසටහන් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ඒ පනතට අනුව
තමයි සෑම ෙදයක්ම සිදු විය යුතු ෙවන්ෙන්. ඒ පනත වැරදි නම්, ඒ
පනෙත් තිෙබන ෙද්වල් දිවි නැඟුම ව්යාපාරයට අහිතකර නම්, ඒ
සඳහා පනතට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. එෙහම නැතිව
තිෙබන පනතට, නීතියට පරිබාහිරව නිලධාරින්ෙග් චකෙල්ඛන
මඟින් යම් යම් ෙද්වල් සිද්ධ කරනවා නම් අනිවාර්යෙයන්ම එයින්
හෑල්ලුවට ලක් කරන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවයි.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමා, අමාත්යවරයා සතු බලතල
අනුව 2015.02.02වැනි දින ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් කලාප
ඉවත් කිරීමක් සිදු කරලා තිෙබනවා. ඒ කලාප 6 අෙහෝසි කරලා
තිෙබනවා. ඒ පනෙත් ෙරගුලාසි අනුව ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින්
ඔබතුමාට ඒක අවලංගු කරන්න පුළුවන්, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒක
ඔබතුමාෙග් මතය, ඔබතුමාට තිෙබන අයිතිය. ඒ පිළිබඳව
ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි, ෙම් පිළිබඳව අමාත්ය මණ්ඩලෙය්
අවධානය ෙයොමු වුණාද නැද්ද කියලා මම ෙපෞද්ගලිකව දන්ෙන්
නැහැ. මීට ෙපර, ෙම් කලාප ස්ථාපිත කරලා විෂය භාර
අමාත්යවරයා ඒ කටයුතු සිද්ධ කරනු ලැබුෙව් අමාත්ය මණ්ඩලෙය්
අනුමැතිය ඇතිවයි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය පනතක් මඟින් අද දිවි
නැඟුම ව්යාපාරය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. අද ෙම් සඳහා විවිධ
ෙරගුලාසි සකස් විය යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම බඳවා ගැනීෙම්
පරිපාටිය, උසස් වීෙම් පරිපාටිය, ස්ථාන මාරු ලබා දීෙම් පරිපාටිය
ඇතුළත් මට්ටමක තමයි අද ෙම් ව්යාපාරය තිෙබන්ෙන්. ගරු
අමාත්යතුමනි, ෙම් ව්යාපාරය සැබෑ ෙලස දියුණු කර ගැනීම සඳහා
සකස් කරන ලද ඒ පනෙත් යම් යම් අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම්
ඒවා නිවැරදි කරගන්නවා වාෙග්ම, ෙමහි ඉතිරි ෙකොටස කියාත්මක
කිරීම ෙවනුෙවන් අවශ්ය කරන ෙරගුලාසි යනාදිය පැනවීමට
අවශ්ය නම් ඔබතුමාට ඒ සඳහා අවස්ථාව උදා ෙවලා තිෙබනවා.
පසු ගිය කාල සීමාව තුළ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හැන්සාඩ්
වාර්තා අර ෙගන බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂය, විපක්ෂය වැඩි වශෙයන්ම පාවිච්චි කළ වචනය
'ෙකොමිෂන් සභා' කියන එක බව. ඔබතුමන්ලා දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ගැන කථා කළා; ස්වාධීන
ෙපොලිස් ෙකොමිසම, ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම, ස්වාධීන
මැතිවරණ ෙකොමිසම ගැන කථා කළා. පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී
විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
වැඩිෙයන්ම පාවිච්චි කළ වචනය තමයි 'ෙකොමිෂන් සභා' කියන
එක. ඒ කටයුත්ත ඉටු කිරීම පිළිබඳව අද කිසිම ගැටලුවක් නැහැ.
ඒ කටයුතු දැනට සිදු ෙවමින් පවතිනවා. ඒ ෙකොමිෂන් සභා පිහිටු
වීම පිළිබඳව ෙමොනම ආකාරෙයන්වත් අෙප් විෙරෝධතාවක් නැහැ.
අපි ඒ සඳහා අවශ්ය සහෙයෝගය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ලබා ෙදනවා.
විපක්ෂෙය් සිටින විට එෙහම කථා කරලා, ෙකොමිෂන් සභා
පිහිටුවීම සිදු ෙවමින් පවතින අතරතුර, අද ෙබොෙහෝ ක්ෙෂේතවල
නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් සිද්ධ ෙවමින් පවතිනවා.
ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ඩිෙපෝ කළමනාකාරවරුන් සහ
පාෙද්ශීය කළමනාකාරවරුන් සියල්ලන්ටම ස්ථාන මාරුවීම් ලිපි
ලබා දී තිෙබනවා කියලා අද අපට දැන ගන්නට ලැබුණා.
25,000කට ආසන්න නිලධාරින් පිරිසක් සිටින ෙම් ක්ෙෂේතය
තුළ, දිවි නැඟුම කළමනාකරුවන් ෙසේවා ස්ථාන අතර ස්ථාන මාරු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා 2015.02.10 වැනි
දින චකෙල්ඛයක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් "දිවි නැගුම
පනත" සෑදීමට ෙපර ආයතන සංගහෙය් කියා පටිපාටිය
අනුගමනය කරමිනුයි සමෘද්ධි කළමනාකරුවන්ෙග් සහ
නිලධාරින්ෙග් ස්ථාන මාරුවීම් සිද්ධ කෙළේ. සමෘද්ධි
කළමනාකරුවන් සහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් වාර්ෂික
ස්ථාන මාරු 2011 වර්ෂය සඳහා සිදු කෙළේත් එෙහම. එවකට
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සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ආයතන සංගහෙය් කියා පටිපාටිය
අනුගමනය කරමින් අෙගෝස්තු මාසය වන විට අයදුම් පත ඉදිරිපත්
කරන්න කල් ලබා දීලා, මාරු මණ්ඩල ඇති කරලා, පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, දිස්තික් ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
මට්ටමින් අභියාචනා මණ්ඩල ඇති කරලා, ඒ සඳහා වෘත්තීය සමිති
නිෙයෝජනයන් ලබා දීලා, අයදුම් පත කැඳවලා ජනවාරි 1වැනි දා
සිට තමයි ෙම් ස්ථාන මාරුවීම් පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී සිදු
කරනු ලැබුෙව්. ෙම් නිකුත් කළ ස්ථාන මාරුවීම් වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් චකෙල්ඛය
මඟින්වත්, ආයතන සංගහය අනුවවත් ෙනොෙවයි. ඔබතුමන්ලාෙග්
චකෙල්ඛෙය්ම සඳහන් කරලා තිෙබනවා "ආයතන සංගහෙය්
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභා කියා පටිපාටිය රීති සංගහය 200 III
වගන්තිය පකාරව" කියලා. වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයා පමණක්
මාරු මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. හැබැයි, රාජ්ය ෙසේවා
ෙකොමිෂන් සභාෙව් කාර්ය පටිපාටි, රීතිවලින් පරිබාහිරව තමයි
අනිවාර්යෙයන්ම ෙම් ස්ථාන මාරුවීම් කියාවලිය සිද්ධ කරන්නට
යන්ෙන්. මම මුලින් සඳහන් කළා වාෙග්, අෙප් රෙට් දුගී
දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා විශාල ෙවෙහස, මහන්සියක් ෙවලා
කටයුතු කළ අතිමහත් බහුතර නිලධාරින් පිරිසක් ෙද්ශපාලනමය
වශෙයන්, අෙප් ෙද්ශපාලන පක්ෂෙය් පතිපත්ති දරා ෙගන කටයුතු
කළ බව ඇත්ත. එයට පළිගැනීමක් විධියට තමයි අද ෙම් මාරු වීම්
කියාත්මක කරන්නට යන්ෙන් කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. එෙසේ කිරීෙම් අයිතියත් ඔබතුමන්ලාට
තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ඒ අයෙග් අදහස්, ෙයෝජනා තමයි අපි
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ අයිතිය තිබුණත්,
පසු ගිය කාල සීමාව තුළදී ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ඇති කිරීම
ෙවනුෙවන් කටයුතු කළ, කථා කළ අයෙග් කියා කලාපය පිළිබඳව
අපි අද සැබෑ යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ගත යුතුව තිෙබනවා. අපි
කිව්වා, අදාළ ගාම නිලධාරි වසමට යාබද පෙද්ශයක ෙම්
නිලධාරින් කටයුතු කිරීමත් ෙම් ව්යාපාරය දියුණු වීමට එක් පධාන
ෙහේතුවක් වුණා කියලා.
හදිසිෙය් ෙකෙනක් මැරුෙණොත් ඒ නිලධාරියා ගිහින් මිනී
ෙපට්ටිය අරෙගන ෙදන්න ඕනෑ. ෙවනත් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයක රාජකාරි කරන සමෘද්ධි නිලධාරින්ට එෙහම
රැකවරණයක් ෙදන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. එම නිසා ඒ ගාම
නිලධාරි වසම තුළ ෙහෝ ඒ ගාම නිලධාරි වසම ළඟ තිෙබන
වසමක ඒ අය පදිංචිව සිටීම ෙම් ව්යාපාරෙය් දියුණුවට බලපාන
පධානතම සාධකයක් බවට පත් ෙවනවා. එම නිසා තමයි ෙම්
ෙයෝජනාව හරහා විෙශේෂෙයන්ම අප ෙම් ඉල්ලීම කරන්ෙන්. ගරු
ඇමතිතුමනි, ෙම් ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් ෙගන එන ඕනෑම ෙදයකට
පක්ෂ ෙභ්ද සියල්ලක්ම අමතක කරලා අෙප් සහෙයෝගය සහ
දායකත්වය ලබා ෙදනවා. ඒ පිළිබඳව අෙප් කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, "පසු ගිය දවස්වල ශී ලංකා සමෘද්ධි
අධිකාරිය මඟින් සල්ලි වියදම් කරලා ලිත් ගැහුවා;
සම්ෙම්ලනවලට සල්ලි වියදම් කළා; ෙමච්චර, ෙමච්චර මුදල් වංචා
කළා; වියදම් කළා" කියලා. ෙම් ෙයෝජනාවටත් ඔබතුමා පිළිතුරු
ෙදයි. ෙම් ආයතනෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම වංචාකාරෙයක්
ඉන්නවා නම් ඒ අයට විරුද්ධව කටයුතු කරන්න. හැබැයි,
ඔබතුමාෙග් පිළිතුෙර්දී අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් පිළිබඳව
කටයුතු කරන ආකාරය ගැන පමණයි. ඒ ගැන අපට පැහැදිලිව
කියන්න.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, the Opposition has been allotted half
an hour and you have already taken 22 minutes. If the
Seconder is going to speak, then he can speak for eight
minutes.
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ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

I will take only two more minutes, Sir.
දුගී දුප්පත්කම තුරන් කිරීම සඳහා ආරම්භ කළ තවත් ෙමවැනි
වැඩසටහන් කීපයක් ගැන මම දැන් කියන්නම්. ආහාර මුද්දර ලබා
දුන්නා, ජන සවිය ලබා දුන්නා. කිව්වා, රුපියල් 25,000ක්
බැංකුෙව් තැන්පත් කරනවා කියලා. නමුත්, අෙප් රෙට් කිසිදු
බැංකුවක එවැනි මුදලක් තැන්පත් කරලා නැහැ. ඒවා ගැන කථා
කරලා වැඩක් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් විෂයය භාර
අමාත්යවරයා විධියට ඔබතුමා දැනුත් "ෙමච්චරක් ලිත් ගැහුවා,
ෙමච්චර රැස්වීම් තිබ්බා, අරවා කළා, ෙම්වා කළා" කියලා ෙම්
පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දුන්ෙනොත් මා හිතන හැටියට ඒවා ෙම්
පශ්නයට පිළිතුරක් ෙනොෙවයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එය ෙනොෙවයි. ෙම් මාරුවීම් කියා
පටිපාටිය වැරැදියි. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිති නැහැ.
නමුත්, ඒ වෘත්තිය සමිති ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා.
ඔබතුමා අෙනක් වෘත්තිය සමිති හම්බ ෙවලා තිෙබනවා. සෑම
මාසයකම ඔබතුමා ඒ ෙවලාව ඔවුනට ලබා ෙදන්න තීරණය කර
තිෙබනවා. ඒක අප අගය කරනවා. එම නිසා ෙම් වෘත්තිය
සමිතිවලත් අදහස්, ෙයෝජනා අරෙගන ඒවා සලකා බලා කටයුතු
කරනවා නම් අප අගය කරනවා.
කලින් එවපු චකෙල්ඛය අනුව දිස්තික් මාරු මණ්ඩල පමණයි
කියාත්මක වුෙණ්. දැනට ගම්පහ දිස්තික්කෙය් නිලධාරින්
1,000කට ආසන්න පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා එක මාරු
මණ්ඩලයකින් ෙම් වැඩ කටයුතු කියාත්මක කරන්න බැහැ.
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ෙම් මාරු මණ්ඩල ඇති
කරලා, ෙම් අයට අසාධාරණයක් ෙනොවන පරිදි, ඒ අයෙග්
කැමැත්ත පරිදි, සැබෑ ෙලස සාධාරණය ඉටු කරන්න කියලා මා
ඉල්ලා සිටිනවා. වැරැදි වැඩ කරපු අය ඉන්නවා නම් ඒ අයට
විනයානුකූලව කටයුතු කරලා දඬුවම් ලබා දීම පිළිබඳව ෙමොනම
ආකාරයකින්වත් අෙප් විරුද්ධතාවක් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්
කරුණු පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් දැඩි අවධානය ෙයොමු කරලා කටයුතු
කරන්න කියන ඉල්ලීම කරමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

මීළඟට, ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
අටක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.50]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මන්තීතුමා අද දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.
ෙම් ස්ථාන මාරුවීම් සම්බන්ධව කටයුතු කරද්දි අපට නැවත
කියන්න පුළුවන්, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙම් වාෙග් ෙද්වල්
සිද්ධ වුණාය කියලා. ඒකට විරුද්ධව කථා කරලා තමයි යහ
පාලනයක් උෙදසා ෙමවර ඡන්දය ගත්ෙත්. ඒ වාෙග්ම ෙකොමිෂන්
සභා ස්ථාපිත කරමින්, නිර්ෙද්ශපාලන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
කිරීම සඳහා තමයි ෙම් වතාෙව් බලය ගත්ෙත්. ඒක අප පැහැදිලිව
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් තිෙබන්ෙන්
විකෘති බලයක් ෙන්. 49ක් ඉන්න කණ්ඩායම රජය බලයට පත්
කරෙගන අගමැතිවරෙයක්, අමාත්ය මණ්ඩලයක් යටෙත් රට
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පාලනය කරනවා. බහුතරයක් -තුෙනන් ෙදකක පමාණයක්විරුද්ධ පක්ෂයට ෙවලා අද ෙම් කටයුතුවලට සහෙයෝගය ලබා
ෙදනවා. හැබැයි, ඒක වැරදි විධියට හිතන්න එපා. අප ඉතාම
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ, රජෙය් ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළට අෙප්
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අප
සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. අෙප් ජනාධිපතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය්
නායකත්වය ගත්ත නිසා තමයි ඔබතුමන්ලාට ෙම් අවස්ථාව
ලැබුෙණ්. නැත්නම් ෙම් වන විට එක්ෙකෝ මහ මැතිවරණයක්
පවත්වනවා. එෙහම නැත්නම් අෙප් අගමැතිවරෙයක් යටෙත්
තමයි පාලනය වන්ෙන්. ඒ කාරණය අප පැහැදිලිව කියන්න
කැමැතියි.
මැතිවරණයකින් ඇති වන පතිඵලය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට
දැන ගන්න පුළුවන්, දැන් නුෙග්ෙගොඩ තිෙබන රැස්වීමට ගිහින්
බැලුෙවොත්. එම රැස්වීමට ලක්ෂ ගණනාවක ජනතාව සහභාගි
වීෙමන්ම ෙපෙනනවා, ජනතාවෙග් කැමැත්ත තිෙබන්ෙන් අද
තිෙබන රජයට ෙනොෙවයි, අපටයි කියලා. අද එවැනි තත්ත්වයක්
දකින්න ලැෙබන්ෙන් සැලසුම් සහගත රැස්වීමක ෙනොෙවයි.
අසීමිත ජනතාවක් අද පාරට බහින තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දුන් ෙපොෙරොන්දු ඒ ආකාරෙයන්
ඉෂ්ට කරන්න ෙනොහැකි වීම නිසා තමයි ඒ තත්ත්වය ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
ස්ථාන මාරු කිරීම් සහ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් නතර කරන්න
ඕනෑ. ඒකට තමයි ඔබතුමන්ලා බලය ගත්ෙත්. ගරු සජිත්
ෙපේමදාස ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්, මමත් නිෙයෝජනය කරන
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කය ගත්ෙතොත් තිස්සමහාරාමය මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය්, තිස්සමහාරාමය පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය්
වීරෙහල සමෘද්ධි සමිතියට ඔබතුමාෙග් හිතවත් එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකයන් 15ෙදෙනක් පමණ ගිහින්, එතැන යම් කලබලකාරි
තත්ත්වයක් ඇති කරලා, එහි හිටපු සමිති නිලධාරින් අයින් කරලා
සමිතියක් පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ
ෙතොරතුරු ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව අපට තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. හම්බන්ෙතොට, තිස්සපුර ගාම නිලධාරි
වසෙම් දිවි නැඟුම සංවර්ධන නිලධාරිට තංගල්ලට මාරු වීමක්
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාමත් දුර මාරු වීමක්. ඇය ධම්මිකා
නමැති කාන්තා නිලධාරිනියක්. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට නගර
සභාෙව් විපක්ෂ නායක අයුබ් ඛාන් හම්බන්ෙතොට දිවි නැඟුම
සංවර්ධන නිලධාරි රිෂ්වාන් මහතාට හම්බන්ෙතොට නගරෙය්දී
මරණ තර්ජන එල්ල කිරීමක් සිදු කරලා තිෙබනවා. ෙම්
සම්බන්ධව අවශ්ය කටයුතු කරන්න. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් දන්නවා ඇති. ෙනොදන්නවා නම් ඒ පිළිබඳව
ෙසොයා බලා ඒ සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්න. ෙමය එතරම් ෙහොඳ
තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙයන් අපට
ක්ෂණිකව ලැබුණු ෙතොරතුරු ටිකක් විතරයි ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ.
මා හිතනවා, ඔබතුමා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර ඒ සඳහා
අවශ්ය කටයුතු කරයි කියලා.
සමෘද්ධි ව්යාපාරය, දිවි නැඟුම ව්යාපාරය සහනාධාර ෙදන වැඩ
සටහනක් කියලා අපි ඒ වැඩසටහන් හෑල්ලුවට ලක් කරන්ෙන්
නැහැ. පසු ගිය කාලය තුළ අෙප් රෙට් දුප්පත්කෙම් යම් අඩු වීමක්
වාර්තා වනවා. එයට පධානම සාධකය වුෙණ්, සමෘද්ධි ව්යාපාරය
හා දිවි නැඟුම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන
ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීමයි. ඒ තුළින් සත්ව පාලනෙයන්, කෘෂි
කර්මාන්තෙයන්, ඒ වාෙග්ම ස්වයං රැකියාවලින් ජීවත් වන විශාල
පිරිසක් අද බිහි ෙවලා තිෙබනවා. පවුල් ගණනාවක් ආර්ථික
වශෙයන් ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අපි අමතක කරන්න
ෙහොඳ නැහැ. අසාර්ථක වුණු සමහර අවස්ථා නැත්ෙත් නැහැ. බීජ
පැළ වුෙණ් නැහැයි කියන ෙචෝදනා නිරන්තරෙයන් එල්ල වුණා.
නමුත් සමස්තයක් විධියට ගත්ෙතොත් ෙම් ව්යාපෘතිය තුළින් ෙම්
රෙට් පවුල් ගණනාවක් ආර්ථික වශෙයන් ශක්තිමත් කරන්න
පුළුවන්කම ලැබුණා.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ ඉතිරි කිරීම්වල
විශාල පගතියක් දකින්න ලැෙබනවා. ඒ සඳහා විශාල කැප කිරීමක්
ෙම් නිලධාරින් සිදු කළා. විෙශේෂෙයන්ම අද කාන්තාවන්ෙග් ඉතිරි
කිරීම් විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. කුඩා කණ්ඩායම්
සකස් ෙවලා ඔවුන්ෙග් හැකියා ඉදිරිපත් කරන අවස්ථා දකින්න
ලැෙබනවා. ගම්වල කාන්තාවන් පුරුදු ෙවලා සිටිෙය්, හුරු ෙවලා
සිටිෙය් ළමයින් ටික බලා ගන්නයි, ෙගදර කෑම ටික උයන්නයි
විතරයි. නමුත් අද කාන්තාව ඉදිරියට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ අය
මත් දව්ය විෙරෝධි වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වනවා; දුම් වැටි
විෙරෝධි වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වනවා; පචණ්ඩත්වයට
එෙරහිව පාරට බහිනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් කථිකත්වය
වැඩිදියුණු ෙවලා තිෙබනවා; සාහිත්යමය හැකියාවන් වර්ධනය
ෙවලා තිෙබනවා. අද කාන්තාවන්ට ඉදිරියට ඒම සඳහා පධාන
වශෙයන්ම සමෘද්ධි ව්යාපාරයත්, දිවි නැඟුම ව්යාපාරයත් ඉවහල්
වුණු බවට ඇමතිතුමාම සාක්ෂි දරනවාය කියලා මා විශ්වාස
කරනවා.
මෙග් දිස්තික්කෙය් අමාත්යවරයකු විධියට ඔබතුමා යටතට ෙම්
ව්යාපෘතිය ලැබුණු එක පිළිබඳව මා සතුටු වනවා. මා ඔබතුමාට
ශුභ පතනවා. හැබැයි ෙම් නිලධාරින්ට හිංසාවක් ෙනොවන විධියට,
ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේ මූලික අංග ෙවනස් ෙනොවන විධියට, ඉතාමත්
සාධාරණව හරියාකාරව ෙම් කටයුතු කියාත්මක කෙළොත් එහි
පතිඵලය රටටයි ලැෙබන්ෙන්. එෙහම නැතුව ඒ ෙදස ෙද්ශපාලන
ෙකෝණයකින් බලා කටයුතු කිරීම නිසා ඒ වැඩ පිළිෙවළ
කඩාකප්පල් වුෙණොත් එය ෙම් රෙට් දියුණුවට බාධාවක් වනවා, ඒ
වාෙග්ම දුප්පත්කම තුරන් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළට බාධාවක් වනවා.
අෙපන් අඩු පාඩු සිද්ධ ෙවන්න ඇති; වැරැදි සිද්ධ ෙවන්න ඇති.
ඒවා පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. වංචා සිදු වුණාය, දූෂණ සිදු වුණාය
කියා ෙබොෙහෝ කාරණා පිළිබඳව කථා කරනවා. ඒ ගැන පශ්නයක්
නැහැ. ඒවා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසමට
ෙගන යන්න. ඒ ෙවනුෙවන් දඬුවම් ලබා ෙදන්න. අපි පැහැදිලිව
කියනවා, ඒ එකක්වත් අත් හරින්න එපා, ඒවා කියාත්මක කරන්න
කියලා. ඒවා හුදු මාධ්ය සංදර්ශනවලට පමණක් සීමා කරන්න එපා.
''ෙහොරා, ෙහොරා'' කියලා සියලු ෙදනාටම ෙචෝදනා කරලා, ෙම්
මහජන නිෙයෝජිතයන් හෑල්ලුවට පත් කරන්න එපා.
එෙහම ෙචෝදනා එල්ල කරනවා නම් විපක්ෂයටත් ඕනෑ තරම්
ෙචෝදනා එල්ල කරන්න පුළුවන්. නමුත් ෙචෝදනා එල්ල කරලා
විතරක් වැඩක් නැහැ, ඒවා ඔප්පු කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණට, එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වාෙග්ම සියලු
කණ්ඩායම්වලට අපි කියන්ෙන් ෙමයයි. ෙද්ශපාලනඥෙයක්
ෙහොරකම් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ සඳහා දඬුවම් ලබා දීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ අනිවාර්යෙයන් දියත් කරන්න. ඒ සඳහා අපි අත් ෙදකම
උස්සනවා. ඒ වාෙග්ම නිලධාරින් ඒ කටයුතුවලට මැදිහත් ෙවලා
තිෙබන බව අපි දන්නවා. ඒ අයවත් ඒ වැඩ පිළිෙවළට
අනිවාර්යෙයන්ම ඇතුළත් කර ගන්න. නමුත් නිකරුෙණ් ලිපි
ෙගොනු - files - ෙපන්ව ෙපන්වා, මාධ්ය සන්දර්ශන තියලා පමණක්
ෙම් වැෙඩ් නතර කරන්න එපා කියන කාරණයත් අපි පැහැදිලිව
කියනවා.
මම මීට වඩා කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ. අද ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මන්තීතුමා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්දී ඉතාම
වැදගත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. මම ඒ ෙයෝජනාව නැවතත්
ස්ථිර කරනවා. ගරු සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමනි, ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ
කියාත්මක
කිරීෙම්දී
දිස්තික්කෙය්
මහජන
නිෙයෝජිතෙයකු වාෙග්ම,
කලින් ආණ්ඩුෙව් සිටි ෙකෙනකු
විධියටත්, දැන් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු විධියටත්
ඔබතුමාෙග් ෙහොඳ වැඩසටහන් සියල්ලටම පූර්ණ ආශිර්වාදය,
සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව සිහිපත් කරමින්, සමෘද්ධි ක්ෙෂේතෙය්
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සහ දිවි නැඟුම ක්ෙෂේතෙය් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙම් තත්ත්වය
නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරන ෙලසට ඉල්ලීම කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.58]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු ලසන්ත
අලගියවන්න මැතිතුමාටත්, ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාටත්
පළමුෙවන්ම මාෙග් ස්තුතියි පුද කරනවා, සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය
පිළිබඳවත්, දිවි නැඟුම ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත් ෙම් ෙයෝජනාව
ෙගනැල්ලා ෙම් වැඩසටහන් පිළිබඳව යථාර්ථය පහදා දීමට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන.
හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, -විරුද්ධ පක්ෂෙය් හිටියාට
කමක් නැහැ, අදටත් අපි ඇමතිවරු විධියට ඔබතුමන්ලාට ගරු
කරනවා- ෙම් ෙයෝජනාව ඇති තතු ෙනොදැන අනවෙබෝධෙයන්
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවක් හැටියටයි මම දකින්ෙන්. ඒ පකාශය
තහවුරු කරන්නට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, බලන්න ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන
ෙම් චකෙල්ඛ දිහා. ෙම් චකෙල්ඛවල තිෙබනවා මාරුවීම් කටයුතු
කරන විට නිලධාරියාෙග් කැමැත්ත බලන්න ඕනෑ කියලා. එතැන
ෙකොෙහේද පළිගැනීම? පදිංචි නිවසට ආසන්න ස්ථානයක් වීම.
එතැන ෙකොෙහේද පළිගැනීම? මම ෙමම චකෙල්ඛ තුනම හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ෙම් චකෙල්ඛ දිහා බලන විට ෙපෙනනවා, ෙම්වාෙය් කිසිම
පළිගැනීමක් නැහැ කියා. මම ඔබතුමාට වගකීෙමන් කියනවා
අදාළ නිලධාරින් ආසන්නතම ගාම නිලධාරි වසමට මාරුවීමයි අපි
නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් කියලා. කලාපෙයන් කලාපයටවත් මාරු
කරන්ෙන්
නැහැ.
පාෙද්ශීය
ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙයන්
ෙකොට්ඨාසයටවත් මාරු කරන්ෙන් නැහැ. දිස්තික්කෙයන්
දිස්තික්කයටවත් මාරු කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු
ලසන්න අලගියවන්න මන්තීතුමා කරුණාකරලා ෙපොඩ්ඩක්
අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ. ඒක තමයි මම
කිව්ෙව් ෙම්ක අනවෙබෝධෙයන් කළ ෙයෝජනාවක් කියලා.
ගරු ලසන්න අලගියවන්න මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග්
ෙයෝජනාෙව් කියනවා, වර්තමානෙය් ෙසේවය කරන ගාම ෙසේවා
වසම තුළ අවුරුදු 5කට අඩු ෙසේවා කාලයක් ඇති අතිමහත්
බහුතරයක් සිටිනවා කියලා. හිටපු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කරන ආකාරයට අවුරුදු 5කට
අඩු නම් ෙම් මාරුවීම් අදාළ නැහැ. ඔබතුමා ෙකොෙහේ ඉඳලාද ෙම්
ෙයෝජනාව ලියලා තිෙබන්ෙන්? අතිමහත් බහුතරයක් ඉන්ෙන්
අවුරුදු 5ට අඩු ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කළ අය නම් ඒ අයව
මාරු ෙවන්ෙන් නැහැ. මම හිතන්ෙන් ඔබතුමා ෙම් විෂය පිළිබඳව
ෙහොඳ අධ්යයනයක් කරලා ෙනොෙවයි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට සඳහන්
කරන්නට කැමැතියි, ඔබතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන් ෙවනත් ෙද්ශපාලන අරමුණක් මුදුන් පත් කර ගැනීම
සඳහායි කියලා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමා,

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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මම ඔබතුමාට බාධා කෙළේ නැහැ. මට උත්තර ෙදන්න අවස්ථාව
ෙදන්නෙකෝ. දැන් ෙමතැන කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙම්
මාරුවීම්වල කිසිම පළිගැනීමක් නැහැ.
මම පැහැදිලිවම ඔබතුමාට කියනවා, අපි ෙම් මාරුවීම් පිළිබඳව
පළමුෙවනි චකෙල්ඛය නිකුත් කෙළේ ජනවාරි 28ෙවනි දා බව.
ජනවාරි 28ෙවනි දා ෙම් චකෙල්ඛය නිකුත් කළාට පස්ෙසේ අපට
යම් යම් ෙයෝජනා ආවා. ඒ ෙයෝජනා එන විට අපි ෙමොකක්ද කෙළේ?
අපි ෙපබරවාරි 07ෙවනි දා වහාම වෘත්තීය සමිති රැස්වීමක්
කැඳවලා විධිමත් සාකච්ඡාවක් කළා.
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතියක් නැහැයි කියලා. ෙමොන
අසත්යක්ද? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතියට තමයි
බලහත්කාරෙයන් 18,000ක් බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ජගත්
කුමාර කියලා පළාත් සභා මන්තීවරයකුත් එහි ඉන්නවා. ඒ නිසා
ෙම් ගරු සභාෙව් අසත්ය පකාශ කරන්න එපා. ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතියක් තිෙබනවා. ඒ වෘත්තීය සමිතිය පසු
ගිය කාල වකවානුව තුළ කියාත්මක වුණු ආකාරය ගැන වුණත්
අපට කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකට මම කාලය මිඩංගු
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ හැම වෘත්තීය සමිතියක්ම ෙම්
සාකච්ඡාවට ආවා. ඒ අය ෙපන්වා දුන්නා, පාෙද්ශීය කමිටු පත්
කරන්නය කියලා. ඒ අඩු පාඩුව පිළිෙගන තමයි අපි නැවතත් වරක්
සංෙශෝධිත චකෙල්ඛයක් නිකුත් කෙළේ. ඒවාෙග්ම - [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා දැක්ෙක් නැති පළියට මට කරන්න ෙදයක්
නැහැ ෙන්. ඒවා ෙහොර රහෙසේ කරපු ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙම්ක
ඔබතුමා අනවෙබෝධෙයන් ෙගනාපු ෙයෝජනාවක්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, දිවි නැඟුම නිලධාරින් ඇහුවා, අපිව විතරක් මාරු
කරන්ෙන් ඇයි කියලා. දිවි නැඟුම බැංකු නිලධාරින්ව මාරු
කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියලා ඇහුවා. අපි ඒක පිළිගත්තා.
පිළිෙගන, ෙපබරවාරි 10 වැනි දා චකෙල්ඛය හරහා ඒ මාරුවීම්
පටිපාටිය දිවි නැඟුම බැංකු නිලධාරින්ටත් ෙයොමු කළා.
ඉතින් කරුණාකර කියන්න එපා, ඔබතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙම්
වෘත්තීය සමිතිවලට සවන් ෙදන්න කියන එකයි කියලා.
ඔබතුමන්ලාෙග් යුගය තමයි වෘත්තීය සමිතිවලට සවන් ෙනොදුන්නු
යුගය. මම හැම මාසයකම වෘත්තීය සමිති හමු ෙවනවා. අෙප්
නිලධාරිතුමන්ලා එක්ක සාකච්ඡා කරලා පශ්න විසඳා ගන්න
වෘත්තීය සමිතිවලට ෙවනම දිනයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. දිවි
නැඟුම නිලධාරින්ට, දිවි නැඟුම බැංකු කළමනාකරුවන්ට පශ්න
ඉදිරිපත් කරලා, ඒවා විසඳා ගැනීම සඳහා අමාත්යාංශය තුළ අපි
ෙවනමම දුක්ගන්නාරාළ ෙකෙනක් - ඔම්බුඩ්ස්මන්වරෙයක් - පත්
කරලා තිෙබනවා.
ලසන්ත අලගියවන්න මන්තීතුමනි, ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්තම
කථාව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි වෘත්තීය සමිති නිෙයෝජිතයනුත්
ෙම්කට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා. එතුමන්ලාෙග් අනුකූලත්වයක්
ෙනොමැතිව කිසිම මාරුවීමක් කරන්ෙන් නැහැ. එක වසමක වසර
5ක් හිටියා නම්, ඊළඟට තිෙබන වසමට දාන්න කියලා මම
ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ඔන්න මෙග්
ෙයෝජනාව. ඒක අසාධාරණ ද? ඒක වැරැදිද? ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේ
නිකම් ෙතොරතුරු ෙනොදැන පච ෙයෝජනාවක් ෙන් අද ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන්? නිකම් අසත්ය ෙයෝජනාවක් ෙන්. හැබැයි, ඔබතුමා
ෙගනාපු ෙම් ෙයෝජනාව තුළ මටත් කරුණු රැසක් ඉදිරිපත් කරන්න
තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග් දැන ගැනීම සඳහා මා ෙම් චකෙල්ඛ තුනම
සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඔබතුමා සඳහන් කරලා තිෙබනවා ෙම් කරන්නට යන වැඩ
පිළිෙවළ තුළින් මහා මානසික පීඩාවකට දිවි නැඟුම නිලධාරින්,
දිවි නැඟුම බැංකු කළමනාකරුවන් පත් ෙවලා තිෙබනවා කියලා.
ෙකොෙහොමද මන්තීතුමනි, එෙහම කථාවක් කියන්ෙන්? මම 2015
ජනවාරි 12වැනි දින දිවුරුම් දීලා ජනවාරි 22 ෙවනි දා තමයි වැඩ
බාර ගත්ෙත්. මට කියන්න ෙකෝ, ෙමෙහම වැඩ කරනෙකොට ඒ
නිලධාරින්ට මානසික පීඩාවක් අත්පත් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා. ඔබතුමාම කියන්න ෙකෝ. ෙමෙතක් සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය්,
දිවි නැඟුම ව්යාපාරෙය් ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට ලබා ෙදන්නට තිබුණු,
ෙමෙතක් ලබා ෙනොදුන් රුපියල් 300ක් වූ ක්ෙෂේත දීමනාව මම
ජනවාරි ඉඳලා ලබා දුන්නා. ඒෙකන් මානසික පීඩාවක් ඇති
ෙවනවාද, ගරු මන්තීතුමනි? ඔබතුමන්ලාෙග් කාල වකවානුව තුළ
ෙම් ක්ෙෂේත දීමනාව ලබා දුන්ෙන් නැහැ. අපි ලබා දුන්නා.
ඒෙකන් ෙකොෙහොමද මානසික පීඩාවක් ඇති ෙවන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, දිවි නැඟුම නිලධාරින් 25,000ක්
ඉන්නවා කියලා. තවත් 2,500ක් දිවි නැඟුම බැංකු කළමනාකරණ
නිලධාරින් ඉන්නවා කියලා කිව්වා. ඔබතුමන්ලාෙග් කාල
වකවානුව තුළ සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය් ෙයදී සිටින ෙම් මිනිසුන්ෙග්
සුබ සාධනය ෙවනුෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද?
ඔබතුමන්ලා කිව්වා සියයට 95ක ණය ආපසු අය කිරීමක් කර
තිෙබනවා කියලා. ඒක ඇත්ත. ඔවුන් විශිෂ්ට ෙසේවාවක් කරලා
තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් සමාද්ධි ව්යාපාරය තුළින් ෙම්
මිනිස්සුන්ට බැංකු ණයක් දීලා තිෙබනවාද? සමෘද්ධි ව්යාපාරෙය්,
දිවි නැඟුම ව්යාපාරෙය් සිටින ෙම් නිලධාරින් 28,000ටම ඉතාමත්
සහන ෙපොලියට ණය ලබා දීෙම් වැඩ සටහනක් කියාත්මක
කරන්නට පථම වතාවට අපි නිර්ෙද්ශ කළා. ෙමන්න, එෙහම ණය
ලබා ෙදන ෙකොට කියනවා, ඒ නිලධාරින්ට මානසික පීඩාවක්
ඇති ෙවනවා ලු. පුදුම මානසික පීඩාවක්. ලසන්ත අලගියවන්න
මන්තීතුමා, ෙපොඩ්ඩක් ෙම්ක අහෙගන ඉන්න.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

අහෙගනයි ඉන්ෙන්, ඇමතිතුමනි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

අද වනකල් - ෙම් ෙමොෙහොත වනකල් - ඔබතුමා සඳහන් කරපු
ආකාරයටම උසස්වීෙම් පටිපාටියක් නැහැ.
මහා පබල
ඇමතිවරයකු වුණු බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිටිෙය්
ඔබතුමාෙග්ම දිස්තික්කෙය්.
අපි දැක තිෙබනවා, ඔබතුමාත් ගිහිල්ලා යම් යම් වැඩ කර
ගන්න එතුමා ළඟ හැම ෙවලාෙව්ම වැඳ වැටුණු හැටි. වැඩ කර
ගැනීෙම් නිදහස ඔබතුමන්ලාට තිබුෙණ් නැහැ. ඔක්ෙකෝම සම්පත්
තිබුෙණ් එතුමා ළඟයි. නිලධාරින්ට උසස් වීෙම් පටිපාටියක්
හදන්න එතුමාට බැරි වුණා. අපි අද ඒක හදාෙගන යනවා. දින 100
ඇතුළත උසස් වීෙම් පටිපාටිය හදලා අවසන් කරනවා. ඒ
කටයුත්ත අවසන් කරලා අපි එය දිවි නැඟුම -සමෘද්ධි- ක්ෙෂේතෙය්
නිලධාරින්ට දායාද කරනවා.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ඒ ගැන අපිත් සතුටුයි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

තවත් ෙද්වල් තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමනි. ෙපොඩ්ඩක්
අහෙගන ඉන්න.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මහා
ෙලොකුවට කිව්වා, මම ගැසට් නිෙව්දනයක් මඟින් කලාප ඉවත්
කළා කියලා. ඔව්, ඉවත් කළා. ෙමොනවාද ඔබතුමා කලාප කියලා
කියන්ෙන්? ෙද්ශපාලන කාර්යාල 6ක්. මම ෙද්ශපාලන කාර්යාල
6කුයි ඉවත් කෙළේ. හැම දිස්තික්කයකම පත් කර තිබුණා නිෙයෝජ්ය
අධ්යක්ෂ කියලා දිස්තික් සම්බන්ධීකාරකවරෙයක්. මම ඉවත්
කළා. ඉවත් කළා කියන්ෙන්, ඒ තනතුර ඉවත් කළා කියන එකයි.
ඒ මනුෂ්යාව ඉවත් කෙළේ නැහැ. ඔහු සමෘද්ධි ව්යාපාරය තුළ
ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා දන්නවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ,
ඔබතුමන්ලාටත් ෙහොරා හැම ආසනයකටම සම්බන්ධීකරණ
නිලධාරිවරුන් 160 ෙදෙනකු පත් කරන්නට බැසිල් රාජපක්ෂ
මහත්මයා සැලසුම් කර තිබුණා. මම ඒකත් නතර කළා. මම දැන්
ඔබතුමන්ලාට කියන්නම්, ඒක නතර කරලා අපි කරපු ෙද්
ෙමොකක්ද කියලා. ඒ සියල්ල නතර කිරීම තුළින් රුපියල් ලක්ෂ
300ක් ෙහවත් රුපියල් මිලියන 30ක් ඉතිරි ෙවනවා, ගරු
මන්තීතුමනි. මා ෙයෝජනා කරනවා, ඒ රුපියල් ලක්ෂ 300ම
සමෘද්ධි ක්ෙෂේතය තුළ නිලධාරින් ෙවනුෙවන් සුබසාධන අරමුදලක්
පිහිටුවීම සඳහා ෙයොදවන්නට. එමඟින් නිලධාරින්ට මානසික
ආතතියක් ඇති වනවාද? එමඟින් මානසික පීඩාවක් එතුමන්ලාට
ඇති වනවාද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.
මාරු මණ්ඩල ගැන කථා කරනවා නම්, විෙශේෂෙයන් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙක්න්ද කරෙගන, දිස්තික් ෙල්කම් බල පෙද්ශ
ෙක්න්ද කරෙගන, වෘත්තීය සමිති ඇතුළත් කරලා, ඒ වෘත්තීය
සමිතිවල එකඟතාව ඇති කරෙගනයි අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කරන්න යන්ෙන් කියලා ලසන්ත අලගියවන්න
මන්තීතුමාට මා කියන්න කැමැතියි. ඔබතුමාට කවුරුන් ෙහෝ
ෙහොඳටම දිරච්ච ලනුවක් දීලා තිෙබනවා, ලසන්ත අලගියවන්න
මන්තීතුමනි. ඒ දිරච්ච ලනුව කාලා තමයි තමුන්නාන්ෙසේ අර අෙප්
අහිංසක මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමාවත් ෙපොළඹවාෙගන ෙම්
ෙයෝජනාව පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා මහා විහිළුවක් බවට,
මහා රංගනයක් බවට පත් කරෙගන තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ඒ ආයතන, ගම් මට්ටම, බිම් මට්ටම දක්වා
පතිව හගත කරන බව ඔබතුමාට මා කියන්න කැමැතියි. සෑම
සමෘද්ධි සමිතියකටම, සෑම ෙද්ශපාලන පක්ෂයකම පුද්ගලයන්
සම්බන්ධ කරනවා. මින් ඉදිරියට සහනාධාර ලබා දීම තීන්දු
කරන්න අෙප් නිලධාරින් අවශ්ය නැහැ. අපි පජාවට ඉඩ ෙදනවා ඒ
තීන්දුව ගන්න. කාටද සහනාධාර ෙදන්ෙන්; කාටද ණය ෙදන්ෙන්;
කාටද ආධාර ෙදන්ෙන්; කාටද පතිලාභ ලබා ෙදන්ෙන් කියලා
තීන්දු කරන්න පජාවට පුළුවන්. ඒක නරකද? සහනාධාර
ලැයිස්තුව හැදුවාම එය පසිද්ධ කරනවා. පසිද්ධ කළාම විෙරෝධතා
එල්ල කරන්න පුළුවන්. ඉන් පස්ෙසේ සහනාධාර ලැයිස්තුවට
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි, ගාම නිලධාරි, කෘ.ප.නි.ස. නිලධාරි,
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි, පාෙද්ශීය ෙල්කම් අත්සන් තබන්නට
ඕනෑ. වැරැදියට ෙතෝරා තිෙබනවා නම් නිලධාරින් පස්ෙදනාටම
ෙගදර යන්න ෙවනවා. නරකද කමය? එය ෙහොඳ නැද්ද? ෙම් යහ
පාලනය ෙනොෙවයිද, පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයිද? එතෙකොට
සමෘද්ධි ඇමතිවරයා හැටියට අරයාව ඇතුළු කරන්න, අරයාව
කපන්න, අරයාව ෙකොන් කරන්න කියලා එක් එක්ෙකනාට ලියුම්
ලියන්න මට බැහැ. මැතිවරණයක් ආවාම SLTB බස් යවලා හරක්
දක්කනවා වාෙග් සමෘද්ධි ලාභින් බස්වලට නංවලා රැස්වීම්වලට
ෙගනාපු සංස්කෘතිය ඉවරයි මන්තීතුෙමෝ! ඒ සංස්කෘතිය ඉවරයි,
සතුටු ෙවන්න. ෙමන්න යහ පාලනය.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම විෙශේෂෙයන් තවත්
කාරණාවක් කියන්න කැමැතියි. සමෘද්ධි නිලධාරින් මහා
පීඩාවකට ලක්වුණු කාරණයක් සම්බන්ධෙයන් ෙපෙර්දා මම
තීන්දුවක් ගත්තා. ෙමොකක්ද තීන්දුව? විශාම වැටුප් කමයට
අවතීර්ණ වූ දිවි නැගුම ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන්
8,373ෙදනකුෙග් අර්ථ සාධක මුදල් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
රජෙයන් ඒ අයට ෙනොදී සිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අයට හිමි
අර්ථ සාධකය නතර කරලා තිබුණා. ඒ සියලු ෙදනා සඳහා මුදල්
නිකුත් කරන්න අපි තීන්දුවක් ගත්තා. දැන් ඒෙකන් ඒ අයට
මානසික පීඩාවක් ඇති ෙවනවාද මන්තීතුමනි? එෙහම නැත්නම්,
මානසික සහනයක් ඇති ෙවනවාද? ඒෙකන් මානසික ආතතියක්
ඇති ෙවනවාද; එෙහම නැත්නම් හිතට සැනසීමක් ඇති ෙවනවාද?
ෙම්වා ඔබතුමන්ලාෙග් රජය කළ යුතුව තිබුණු ෙද්වල්.
ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන ඇමතිතුමා, ඒ
නිලධාරිතුමන්ලා 8,373ෙදනාෙග් මුදල් ටික තහනම් කරලා මහා
භාණ්ඩාගාරයට අරෙගන එතුමාෙග් මහා සුරංගනා ව්යාපෘතියක්
කියාත්මක කරන්නයි උත්සාහ කෙළේ කියලා මා වගකීමකින්
යුතුව කියනවා. ඒ සල්ලි ටික ඔක්ෙකෝම සමෘද්ධි ක්ෙෂේතෙය්
නිලධාරිතුමන්ලාට දුන්නා. එතැනින් නතර වන්ෙන් නැහැ. තවත්
අයිතිවාසිකමක් ඉල්ලන සමෘද්ධි නිලධාරින් 14,000ක් ඉන්නවා.
මම සාකච්ඡා කරන්නත් ඉස්ෙසල්ලා කියනවා, ෙමොන සාකච්ඡා
තිබුණත් ඒ අයටත් ඒ සහන ටික ලබා ෙදනවාය කියන එක. අපි
වැඩ කරන ආකාරය ඔබතුමන්ලා ෙහොඳට බලාෙගන ඉන්න.
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ
ෙකොමිෂන් සභා ගැන කථා කළා; යහ පාලනය ගැන කථා කළා;
නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය ගැන කථා කළා. ෙමන්න අපි ඒ ෙද්වල්
කරනවා. කයිවාරුව විතරක් ෙනොෙවයි. අපි කියාෙවනුත් ඒ ෙද්වල්
කරනවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාෙග්
කථාවට disturb කෙළේ නැහැ ෙන්. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න.
අපි සමෘද්ධි සහනාධාරය සියයට 200කින් වැඩි කරනවා.
සමෘද්ධි ව්යාපාරය ෙද්ශපාලනීකරණයට ලක් වුණු නිසා මුද්දරය
ලැබිය යුතු වුවත් ෙද්ශපාලනය නිසා මුද්දරය අහිමි වුණු විවිධ
පක්ෂවල පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා. කාටවත් එය නැහැයි කියන්න
බැහැ. එෙහම පළිගැනීම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පළිගැනීම් සිදු
වුණු අයටත් මාස හත අටකින් අපි අලුත් මුද්දර නිකුත් කරනවා.
අපි අෙපේල් මාසෙය්දී සියයට 200කින් සමෘද්ධි සහනාධාරය වැඩි
කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් කිසිදාක කියාත්මක
ෙනොවුණු ඓතිහාසික, අතිවිශාල ස්වයං රැකියා ව්යාපෘති
වැඩසටහනක් ෙකොට්ඨාස මට්ටෙමන් අපි කියාත්මක කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ඓතිහාසික නිවාස වැඩසටහනකුත් අපි කියාත්මක
කරනවා. ගම ෙගොඩ නඟන්නට ගම්මාන 36,822ම සම්බන්ධ
කරන වැඩසටහනක් අපි දියත් කරනවා. ඒ ගම හදා රට
හදන්නටයි. තමුන්නාන්ෙසේලා "ගම" කියලා කිව්ෙව් ගාම ෙසේවා
වසමටයි.
ගාම
ෙසේවා
වසම්
14,022ක්
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ "එක ගමකට එක වැඩක්" කියලා
රුපියල් ලක්ෂ 10ක් දීලා එක ගමක යම් කිසි වැඩසටහනක්
කියාත්මක කිරීමයි. සමහර තැන්වල රුපියල් ලක්ෂ 8ක වැඩ
කරලා රුපියල් ලක්ෂ 2ක් සාක්කුෙව් දමා ගත්තා. ෙමදා පාර
එෙහම නැහැ. ෙමදා පාර පස් වැඩ නැහැ, ෙබොරලු වැඩ නැහැ,
තාවකාලික වැඩ නැහැ. අපි රුපියල් 100,000ක් ෙදනවා
1,250,000ක වැඩක් කරන්න. එහිදී ෙහොරකම නැහැ. වංචාව
නැහැ. විනිවිදභාවෙයන් යුක්තව අපි ඒ වැඩ කටයුතු කියාත්මක
කරනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළා, මානසික පීඩාවක්
ගැන. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ වචනය පාවිච්චි කරපු එක ෙහොඳයි ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමොකද මානසික පීඩාවට තුඩු ෙදන වැඩ කටයුතු
රැසක් සිද්ධ වුණා. ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව් ඔබතුමාම
කිව්වා, "ෙමන්න ෙම් ෙම් ෙද්වල් ගැන විතරක් කථා කරන්න,
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අරවා ගැන කථා කරන්න එපා"ය කියලා. ඔබතුමා ෙකොෙහොමද
එෙහම කියන්ෙන්? මටත් කථා කිරීෙම් නිදහස තිෙබනවා ෙන්ද?
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් අපට භාෂණෙය් නිදහස ලබා දීලා
නැද්ද? ඔබතුමා කියනවා, "අරවා ගැන නම් කථා කරන්න එපා,
ෙම්ක ගැන විතරක් කථා කරන්න" කියලා. දැන් මම
තමුන්නාන්ෙසේට ෙම්කට ෙහොඳට බඩ කට පිෙරන්න උත්තරය දීලා
තිෙබන්ෙන්. මානසික පීඩනය, මානසික ආතතිය ගැන ඔබතුමා
කථා කළා ෙන්? විශාම වැඩසටහන් හතරක්; කමෙව්ද හතරක් ගිය
වසෙර් කියාත්මක වුණා. ඒක හරි ෙන්? මට තමුන්නාන්ෙසේ
කියන්න, ඒ විශාම වැඩසටහන ෙවනුෙවන් එක රුපියලක් මහා
භාණ්ඩාගාරෙයන් ෙවන් කළාද කියලා. ඒ සඳහා එක රුපියලක්
ෙවන් කෙළේ නැහැ. ෙමොකක්ද ඔබතුමන්ලා කෙළේ? ඔබතුමන්ලා
රැකියාව අත් හැර ගිය දිවි නැඟුම නිලධාරින්ට වන්දි සහ
පාරිෙතෝෂික ෙගව්ෙව් රුපියල් මිලියන 1,546යි. ඒ රුපියල් ලක්ෂ
15,460 ඔබතුමන්ලා ෙගව්ෙව් සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලිවලින්.
ඔවුන්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වලින්, බැංකුවල සල්ලිවලින්.
ඔන්න මානසික ආතතිය ගැන කථා කරන ෙකොට කලන්තය දමන
ෙද්වල්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අඬෙබර ගහලා සමෘද්ධි
නිලධාරින්ව රවටා, දිවි නැඟුම නිලධාරින්ව රවටා ෙහොඳ විශාම
වැටුප් කම හතරක් ලබා ෙදනවාය කිව්වත් එක ශත පහක්, තඹ
ෙදොයිතුවක් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ සඳහා ෙවන් කෙළේ නැහැ.
මම ෙබොරුද කියන්ෙන්?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

සමෘද්ධිලාභින්ෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්වලින් තමයි
ඔබතුමන්ලා වන්දි හා පාරිෙතෝෂික ෙගව්ෙව්. ඒක මම වග කීෙමන්
කියනවා.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

සම්පූර්ණ අසත්ය. ඔබතුමා උපෙද්ශක කාරක සභාවට එන්න.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එය සහමුලින් ඇත්ත. උපෙද්ශක කාරක සභාවක් ඕනෑ නැහැ.
ඒවා සනාථ කරන සියලු ලිපි ෙල්ඛන මා සතුව තිෙබනවා. මම ඒවා
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න. [බාධා කිරීමක්] තරහා
නැතිව ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න ෙකෝ. මම ඔබතුමාට
disturb කෙළේ නැහැ. මම ඔබතුමාට කරදර කෙළේ නැහැ. ෙම්
කාරණයට සවන් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] කිසි ෙබොරුවක් නැහැ;
කිසිම ෙබොරුවක් නැහැ. මම කියන්ෙන් ෙබොරුවක්ය කියා ඔප්පු
කරනවා නම් මම මන්තීකෙමන් අස් ෙවනවා; මෙග් ඇමතිකමින්
මම අස් ෙවනවා; ෙද්ශපාලනෙයනුත් අයින් ෙවනවා. මහා
භාණ්ඩාගාරෙයන් එක රුපියලක් ෙවන් කර නැහැ, ෙම් විශාම
වැටුප් වැඩසටහෙන් වන්දි හා පාරිෙතෝෂික ෙගවන්න. ෙම්වා

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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ෙබොරුය කියා ඔප්පු කරනවා නම් මම ෙද්ශපාලනෙයනුත් අයින්
ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] පච ෙදොඩවනවා ෙනොෙවයි. [බාධා
කිරීමක්] මම දන්නවා. ඔබතුමා "එපා, එපා" කියන්ෙන්,
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ඔබතුමාට මම ෙහොඳ සම්පතක් නිසා
ෙන්. මමෙන් ඔබතුමාට ඉන්න එකම මිතයා.
ජනාධිපතිවරණ සමෙය් රුපියල් 2,500 ගණෙන් දුන්නා. ඒ
සල්ලි භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලිද? [බාධා කිරීමක්] උත්තර ෙදන්න
ඉඩ ෙදන්න ෙකෝ. මම ඔබතුමාට කරදර කෙළේ නැහැ. ෙපොඩ්ඩක්
අහෙගන ඉන්න. ඔබතුමාට ෙම්වා අහෙගන ඉන්න අමාරුයි.
රුපියල් 2,500ක් ෙබදුවා ෙන්. රුපියල් 2,500 ගණෙන් ෙබදන්න
සල්ලි ෙකොෙහන් ද? [බාධා කිරීමක්] ඔව්. මිනිසුන්ෙග් සල්ලි.
සමෘද්ධිලාභියාෙග් අනිවාර්ය ඉතිරි කිරීම්. සමෘද්ධි ලාභියාෙග්
බැංකුවල සල්ලි. සමෘද්ධිලාභියාට හිමි සල්ලි ටික තමයි රුපියල්
2,500ක් ෙදනවා කියලා ආපසු දුන්ෙන්. ලජ්ජයි. ලජ්ජයි කියන්න.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සාමාන්යෙයන් ගරු මන්තීතුමනි, අලුත්
අවුරුද්දට ලිත ගහන්ෙන් මාර්තු මාසෙය්. ෙමදා පාර ලිත ගැහුෙව්
ෙනොවැම්බර් මාසෙය්. ඔන්න අහගන්න. ලිත් ලක්ෂ 50ක් ගැහුවා.
ඒකත් අසත්ය ද? ෙදසැම්බර් 3 වන දා ලිත් ලක්ෂ 18යි. මා ළඟ
ඔක්ෙකොම ලිපි ෙල්ඛන තිෙබනවා. ෙම්වා පච ෙනොෙවයි.
ෙදසැම්බර් 8 වන දා තවත් ලිත් ලක්ෂ 18ක් ගැහුවා. ෙදසැම්බර් 10
වන දා තව ලිත් ලක්ෂ 9ක් ගැහුවා. ෙදසැම්බර් 15 වන දා ලිත්
ලක්ෂ 5ක් ගැහුවා. ඔක්ෙකොම ලිත් ලක්ෂ 50යි. වියදම ෙකොච්චර
ද? රුපියල් ලක්ෂ 260යි. කාෙග් සල්ලි ද? හිටපු ඇමතිවරුන්ෙග්
අම්මාෙග් අප්පාෙග් බූදලය ද? නැහැ. සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලි.
සමෘද්ධි බැංකුවල සල්ලි. වන්දි හා පාරිෙතෝෂික ෙගවන්නටත්
සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලිවලට විද්දා. රුපියල් 2,500 ෙදන්නටත්
සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලිවලට විද්දා. ලිත් ලක්ෂ 50ක් මුදණය
කරන්නටත් සමෘද්ධි ලාභියාෙග් සල්ලිවලට විද්දා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙම්වා මුදණය කරන එකට රුපියල් ලක්ෂ 31ක වැට්
බද්දකුත් ගහලා තිෙබනවා. ඒකත් ෙගවා තිෙබන්ෙන්
සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලිවලින්. ඕවා ෙබොරුද? ෙම් ඔක්ෙකොම
ලිපිෙල්ඛන මා ළඟ තිෙබනවා. ඒ ලිපිෙල්ඛන හැන්සාඩ්ගත කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඡන්දය ළං කරලා දිවි නැඟුම
සම්ෙම්ලනයක් පැවැත්වූවා. එතෙකොට ෙම් දිවි නැඟුම
සම්ෙම්ලනයට සල්ලි ෙකොෙහන්ද? ඒ දිවි නැගුෙම් සල්ලි. ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් සල්ලි. කියද ගණන? රුපියල් ලක්ෂ
637යි. ඔන්න අහගන්න අලගියවන්න මන්තීතුමා. ෙමොනවාට ද
රුපියල් ලක්ෂ 637ක් ගිහින් තිෙබන්ෙන්? බස් රථ 1074කින්
ජනතාව පවාහනය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 240යි. අහිංසක
සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සංගහ සඳහා
රුපියල් ලක්ෂ 203යි. කාෙග් සල්ලි ද? සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලි.
පුවත් පත් දැන්වීම්වලට රුපියල් ලක්ෂ 24යි. කාෙග් සල්ලි ද?
සමෘද්ධිලාභියාෙග් සල්ලි.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්කත් අහගන්න ෙකෝ. විශාල පමාණෙය්
තාවකාලික ආවරණ සැකසීම සඳහා සමෘද්ධිලාභියාෙගන් කීයක්
ගසා කෑවා ද? රුපියල් ලක්ෂ 74ක් ගසා කෑවා. ෙපොඩ්ඩක් හිතලා
බලන්න. ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් එක දවසකට, එක
ෙමොෙහොතකට "දිවි නැඟුම සම්ෙම්ලනය" කියා පච
සම්ෙම්ලනයක් කියාත්මක කරන්නට සමාද්ධිලාභියාෙග් රුපියල්
ලක්ෂ 637කට විදින එක සදාචාර සම්පන්න ද? ඒක නිවැරදි ද?
එම නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්
මානසික පීඩනය ගැන කථා
කරනෙකොට ගරු මන්තීතුමාෙගන් මා අහන්නට කැමතියි,

———————————* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

මානසික පිඩනයට ලක් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සමෘද්ධි ලාභියා ද,
සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරිතුමා ද, එෙහම නැත්නම් ඔබතුමන්ලා
ද කියලා. ෙම්වා ඇෙහනෙකොට මානසික ආතතියක් ඇති ෙවනවා.
ඇත්තටම ෙපොදු ජනතාව සමඟ, ඒ අයෙග් සිතුම් පැතුම් සමඟ
ෙබොෙහොම කිට්ටුෙවන් ඉන්න ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමා
වාෙග් පුද්ගලෙයෝ ඉන්නවා. මම දන්නවා, එතුමාට මානසික
ආතතිය විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් තවත් ආතතියක් හැදිලා ඇති ෙම්
ගණන් හිලවු ටික අහනෙකොට.
ෙමොකද, එතුමා ෙපොදු ජනතාවට ආදරය කරන මනුස්සෙයක්.
ෙපොදු ජනතාවෙගන් ගසා කන මනුස්සෙයක් ෙනොෙවයි. ගරු
ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමනි, කිසිම පළි ගැනීමක් සිද්ධ
වන්ෙන් නැහැයි කියන එක මම ෙබොෙහොම වගකීෙමන් ඔබතුමාට
පකාශ කරනවා. පළි ගැනීමක් සිදු වුෙණොත් ඒ හැම පළි
ගැනීමකටම මම වගකියනවා. එෙහම වරදක් සිදු ෙවලා තිබුෙණොත්
මම ඒක නිවැරදි කරනවාය කියන එක ඔබතුමාට පැහැදිලිවම
කියනවා. හැබැයි, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා
නැඟිටලා "ෙබොරු, ෙබොරු" කියන්න එපා. ෙමොකද, මම ඔබතුමා
කියන ෙද්ට ෙහොඳට සවන් දුන්නා. වන්දි හා පාරිෙතෝෂිකවලට
රුපියල් මිලියන 1546ක් ගන්න සමෘද්ධි ලාභියාෙග් ෙපොකැට්ටුවට
ගැහුවා කියන එක ෙබොරුවක් ෙනොෙවයි. ඒක ඇත්ත. ඒ මහා
භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලි ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් සවන්
ෙදන්න. රුපියල් 2,500 ගණෙන් ෙබදන්න සල්ලි රුපියල් මිලියන
2990ක් මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් ගත්ෙත් නැහැ. ගත්ෙත් "දිවි
නැඟුම" ඉතිරිකිරීම්වලින්. ලිත් ලක්ෂ 50ක් ගහන්න රුපියල් ලක්ෂ
260ක් ෙවන් කෙළේ දුප්පතාෙග් සල්ලිවලින්. ගරු හිටපු
ඇමතිතුමනි, දිවි නැඟුම ජාතික සම්ෙම්ලනයට රුපියල් ලක්ෂ
637ක් ගත්ෙත් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් මැතිවරණ
ව්යාපාරෙයන් ෙනොෙවයි. ඒ සල්ලි ඔක්ෙකොම දුප්පතාෙග් සල්ලි;
ෙපොඩි මනුස්සයාෙග් සල්ලි; ෙපොදු ජනතාවෙග් සල්ලි. ෙම්වා
සත්යය. ඔබතුමන්ලා සත්යය ඉදිරිෙය් හැංෙගන්න යන්න එපා.
සත්ය ඉදිරිෙය් යථාර්ථය අවෙබෝධ කර ෙගන ඔබතුමන්ලාත් ෙම්
වැඩ සටහනත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ෙගන අපි ෙහොඳ ගමනක් යමු.
අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාත් අදහස් කිහිපයක්
ඉදිරිපත් කළා. ෙද්ශපාලන විකෘතියක් කියාත්මක ෙවනවාය කියා
ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා පකාශ කළා. පැහැදිලිවම ඒ
ෙද්ශපාලන විකෘතිය නිවැරදි කරන්න අපි ලැහැස්තියි. මහ
ජනතාව ඉදිරියට යමු. දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් පාර්ශ්වෙය් ෙකොටසක්
තමයි කියන්ෙන් "අෙන්, ඡන්ද තියන්න එපා, ඡන්ද තියන්න එපා"
කියා. අපි ලැහැස්තියි, ජනතාව ඉදිරියට යන්න. අපි ලැහැස්තියි,
ජනතාව ඉදිරියට ගිහිල්ලා, ජනතාවෙග් පැතුම පිළිබඳව ජනතා
මතය ලබා ගන්න . ඒ ගැන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ගරු
මහින්ද අමරවීර මැතිතුමනි, ඔබතුමාත් ෙපොඩ්ඩක් ෙපොට වරද්දා
ගත්තා. ඔබතුමන්ලාෙග් ජාතික සංවිධායකතුමා කවුද? සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා. එතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා, "නුෙග්ෙගොඩ
රැළියත් එක්ක අෙප් කිසිම සම්බන්ධතාවක් නැහැ"යි කියා. දැන්
ඔබතුමා ෙමතැන නැඟිටලා කියනවා, "බලන්න නුෙග්ෙගොඩ
රැළියට ගිහිල්ලා, අෙප් මහජන බලෙව්ගෙය් තරම" කියා. අන්න
බලන්න ෙකෝ, ඔබතුමා ෙපොට වරද්දා ගත්තා ෙන්. සුසිල්
ෙපේමජයන්ත මැතිතුමාත් කියනවා ෙම්ක අෙප් රැළියක් ෙනොෙවයි
කියා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ඇතුළු ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් පක්ෂ නායකත්වය සියලු ෙදනාම පතික්ෙෂේප කර
තිෙබනවා, ෙම් නුෙග්ෙගොඩ රැළිය. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මන්තීතුමන්ලා රැසක් අද ෙම් ස්ථානෙය් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ
ඒ ඇයි කියා. එෙහම නම් ඔබතුමා කියන විධියට ඒ රැළියට
ගිහිල්ලා ඇති. ඔබතුමා ගිය නැත්ෙත් ඇයි කියා මම දන්ෙන් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] හැබැයි, සුසිල් ෙපේමජයන්ත මැතිතුමා - මම
දන්ෙන් නැහැ, මට ඇහුණු ෙද් මම කියන්ෙන්- පකාශ කළා,
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"ෙම්ක අෙප් රැළියක් ෙනොෙවයි, අපි ඒකට සහභාගි වන්ෙන් නැහැ,
අපට ඒකට ආරාධනා කර නැහැ" කියා. ඒ නිසා මම ගරු මහින්ද
අමරවීර හිටපු ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි පනින්න ෙපර
ෙපොඩ්ඩක් සිතා බලන්න කියා. කථා කරන්න ෙපර ෙපොඩ්ඩක්
ෙසොයලා බලන්න, ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂ නායකත්වය අර ෙගන
තිෙබන තීන්දු තීරණ ෙමොනවාද කියා. ඒක වැදගත් ෙවනවා.
ෙම් අවස්ථාෙව් ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ අදහස් මම පැහැර
හරිනවා ෙනොෙවයි. මම ඒ හැම ෙදයක්ම හිතට අර ෙගන අඩු
පාඩුකම් සිදු ෙවනවාද කියා තවදුරටත් ෙසොයා බලනවා. ෙම්
සමෘද්ධි නිලධාරි ක්ෙෂේතෙය් ඔබතුමන්ලාෙග් රජයයන් කිසිදාක
ඓතිහාසික සහන රැසක් ලබා ෙදන්න අපි සැදී පැහැදී සිටිනවා. ඒ
සඳහා මම ඔබතුමන්ලාටත් ආරාධනා කරනවා. ඔබතුමන්ලා
හීෙනකින්වත් ෙම් සමෘද්ධි නිලධාරින්ට, කළමනාකරුවන්ට ලබා
ෙනොදුන් - එදා නම් තුන්වැනි පන්තිෙය් සැලකිල්ලක් ලබා දුන්නා.
විශාම වැටුප් කමයක් ආරම්භ කරනවාය කියා ඒකට සල්ලි ෙවන්
කරන්ෙන් නැත්නම් ඒ කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ල ෙන්. - ෙම් අයට
ලබා ෙදන්න පුළුවන් ඉහළම සැලකිල්ල ලබා දීලා- [බාධා
කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් අවෙබෝධ කර
ගන්න, අද ෙම් වන විටත් පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්ෙන් නැතිව
අධිභාරයක් තිෙබන බව. සාමාන්යෙයන් දින 30න් ෙගවන්න
ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජය පාරිෙතෝෂිකය ෙගවන්ෙන්
නැතිව අද අධිභාරයක් තිෙබනවා. අද මානව හිමිකම් ෙකොමිසමට
ගිහිල්ලා; අද ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිහිල්ලා; අද උසාවියක් ගාෙන්
ගිහිල්ලා. ඇයි? ඔබතුමන්ලාෙග් රජය සල්ලි ෙවන් කෙළේ නැහැ
ෙන්.
ඔබතුමන්ලාෙග් රජය ෙබොරුවට කයිය ගැහුවා විශාම වැටුප්
ලබා ෙදනවයි කියා. ඒ සඳහා එක තඹ ෙදොයිතුවක් ෙවන් කෙළේ
නැහැ. එක සත පහක් ෙවන් කෙළේ නැහැ. එම නිසා මම ලසන්න
මන්තීතුමාට එක ෙදයක් ෙයෝජනා කරනවා. ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන
ගන්න, ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරපු ධර්මය.
ධම්ම පදෙය් ෙම් ආකාරයට සඳහන් ෙවනවා:
"අත්තානෙම්'ව පඨමං පතිරූෙප් නිෙව්සෙය් අථ'ඤ්ඤම'නුසාෙසය්ය න
කිලිස්ෙසය්ය පණ්ඩිෙතෝ"

අනුන්ට බණ ෙද්ශනා කරන්නට ෙපර තමන් සුදුසු ගුණෙයහි
පිහිටා කථා කරන්න ඕනෑ. අනුන්ට උපෙදස් ෙදන්නට ෙපර
කණ්ණාඩිය ඉදිරියට ගිහිල්ලා තමන්ෙග් නිරුවත, තමන්ෙග්
අංෙගෝපාංගයන්, තමන්ෙග් උස මහත, තමන්ෙග් ෙකොට ෙද්වල්,
දිග ෙද්වල් ඒවා දිහා ෙහොඳට විපරම් කරලා තමන් හැදිලා තමන්
ෙදන්න අනුන්ට අවවාද. අන්න ඒ යුතුකම ඔබතුමා ඉෙගන ගන්න.
අඩුම ගණෙන් ඒ යුතුකම, ඒ පාඩම ඔබතුමාට උගන්වන්නට මට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30 වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන

ලදී.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, 2015 ෙපබරවාරි 19 වන
බහස්පතින්දා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா
, பி.ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ கு க்களின் பிரதித்
தவிசாளர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத
ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், 2015 ெபப் வாி 19, வியாழக்கிழைம
பி.ப 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

It being 7.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF
COMMITTEES adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Thursday, 19th February,
2015.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්:
සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) -[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා] පළමුවන වර කියවන ලදී
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත:
ෙදවන වර සහ තුන් වන වර කියවා සංෙශෝධිතාකාරෙයන් සම්මත කරන ලදී

பிரதான உள்ளடக்கம்
வினாக்க

க்கு வாய்

தனி அறிவித்தல்

ல விைடகள்

ல வினா:

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின் அறிக்ைக ஒத்திைவப்
ன்ைனய அரசு ஆரம்பித்த அபிவி த்தித் திட்டங்கள் இைடநி த்தம்:
உள்நாட்ட

வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர

தனி உ ப்பினர் சட்ட

கூற்

லங்கள்:

சுஜீவ ேசனசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ] –
தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட
குற்றச் ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும் சாட்சிக
சட்ட லம் :
இரண்டாம்,

ன்றாம்

க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச்

ைறகள் மதிப்பிடப்பட் , தி த்தப்பட்டவா

நிைறேவற்றப்பட்ட

PRINCIPAL CONTENTS
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
QUESTION BY PRIVATE NOTICE:
Postponement of Report of United Nations Human Rights Council
STALLING OF DEVELOPMENT PROJECTS INITIATED BY FORMER GOVERNMENT:
Statement by Minister of Home Affairs and Fisheries
PRIVATE MEMBERS’ BILLS:
Sujeewa Senasinghe Foundation (Incorporation) - [The Hon. Nalin Bandara Jayamaha] –
Read the First time
ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS OF CRIME AND WITNESSES BILL:
Read a Second, and the Third time, and passed as amended

1037

1038

පාර්ලිෙම්න්තුව

1.

A petition from Mr. K.R. Dissanayaka of No. 72,
Idipokunagoda Road, Tangalle;

2.

A petition from Mr. M.G.M. Wickramasinghe of
No.1335/13, Bogahawaththa Road, Pannipitiya;

3.

A petition from Mr. N.D.B. Rajapaksha of No.
38, Godaparagahahena, Palathota, Kalutara;

4.

A petition from Mr. W.P.R.D. Weerasinghe of
No. 48 L, Weralugolla Waththa, Wataddara,
Veyangoda;

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

5.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

A petition from Mrs. G.I.C. Perera of No. 63/16,
Dambahena Road, Maharagama;

6.

A petition from Mrs. J.M. Kumarasinghe of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Kaduwela
Branch;

7.

A petition from Mrs. K.K. Shiranthika Pavithrani
of No. 18, 2nd Lane, Bangala Handiya, Pitakotte,
Kotte;

8.

A petition from Mrs. K. P. M. Champika of
No. 340, Humbutiyawa, Nittambuwa;

9.

A petition from Mrs. K.T. Matharage of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Galle
Branch;

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2015 ෙපබරවාරි 19 වන බහස්පතින්දා
2015 ெபப் வாி 19, வியாழக்கிழைம
Thursday, 19th February, 2015
—————————–——

The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the
Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීම
பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம்

COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015
ෙපබරවාරි මස 19වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු
03.00ට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට
නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික
මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාටම ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
2012 වර්ෂය සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [ආහාර සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Ordered to lie upon the Table.

12. A petition from Mrs. M. D. Nirosha
Pushpakumari of Sri Lanka Insurance
Corporation Limited, Kalutara Branch;
13. A petition from Mrs. M.G.S. Nilmini Kumari of
Fully Claim Unit, Life Department, Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Colombo 02;
14. A petition from Mrs. S.A.V.R.K. Siriwardhana of
No. 118/1, New Airport Road, Ratmalana; and
15. A petition from Mrs. W.M.S.M. Weerasekara of
Sandaganagama, Weligepola, Balangoda.

(மாண் மிகு எாிக் பிரசன்ன

ரவர்தன)

(The Hon. Eric Prasanna Weerawardhana)

க்கள்

ගරු කථානායකතුමනි, මම වැරැල්ලගම, ඉඩෙම්ගම,
"පුෂ්පසිරි" යන ලිපිනෙයහි පදිංචි පුෂ්පා සංජීවනී ෙගොඩබැද්දෙග්
මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි.

PETITIONS
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

11. A petition from Mrs. M. Verani Yashodha of No.
72/2, Mulleriyawa, Himbutana New Town;

ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා

ෙපත්සම්

ம

10. A petition from Mrs. M. Chandrika Priyani
Perera of Hathathuduwa, Kalawila, Beruwala;

-

ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Speaker, I present the following petitions:

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii) ேமற்ப விலங்குப் பண்ைண உாிைமயாளாின்
ெபயர் மற் ம் கவாி யாெதன்பைத ம்;

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

1040

ல விைடகள்

(iv)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ேமற்ப விலங்குப்பண்ைணயின் உாிைமயாளர்
இந்த ெதாழில் யற்சிக்கு ேமலதிகமாக ேவ
நி வன ெமான்றில் ெதாழில்
ாிவாராயின்
அந்நி வனத்தின் ெபயர் மற் ம் அவர் வகிக்கும்
பதவி யாெதன்பைத ம்

ෙගොහාෙගොඩ සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළ : විස්තර

ெகாஹாெகாட விலங்குப் பண்ைண : விபரம்
GOHAGODA ANIMAL FARM : DETAILS

அவர் குறிப்பி வாரா?

3922/’13

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

2. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය
පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)

(i)

මහනුවර නගරය තුළ එක්රැස්වන කැළි කසළ
මහනුවර, ෙගොහාෙගොඩ පෙද්ශෙය් මහවැලි ගඟ
ආසන්නෙය් වූ ස්ථානයකට බැහැර කරන බවත්;

(ii)

එම ස්ථානය අසල සත්ත්ව
පවත්වාෙගන යනු ලබන බවත්;

asked the Minister of Public Administration,
Provincial Councils, Local Government and Democratic
Governance and Minister of Buddha Sasana:
(a)

ෙගොවිෙපොළක්

(b)

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් ස්ථානෙය් සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළක්
පවත්වාෙගන යෑම සඳහා නීත්යනුකූල අවසරයක්
ලබා දී තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම අවසරය ලබා දී ඇති ආයතනෙය්
ෙහෝ ආයතනවල නම් කවෙර්ද;

(iii)

එම සත්ත්ව ෙගොවිෙපොෙළහි හිමිකරුෙග් නම සහ
ලිපිනය කවෙර්ද;

(iv)

එකී සත්ත්ව ෙගොවිෙපොෙළේ හිමිකරු එම
ව්යාපාරයට අමතරව ෙවනත් ආයතනයක
රැකියාවක් කරනු ලබන්ෙන් නම්, එම ආයතනෙය්
නම සහ ඔහු විසින් දරනු ලබන තනතුර කවෙර්ද;

Is he aware that (i)

the garbage collected in the City of Kandy
is disposed of at a place in Gohagoda area
in Kandy close to the Mahaweli River; and

(ii)

an animal farm is run close to that place?

Will he state (i)

whether legal permission has been granted
to run an animal farm in the aforesaid place;

(ii)

if so, the names of the institutions that have
granted the aforesaid permission or the
name of the institution that has granted the
aforesaid permission;

(iii)

the name and address of the owner of the
aforesaid animal farm; and

(iv)

if the owner of the aforesaid farm is
employed in another institution in addition
to that industry, the name of that institution
and the post held by him?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(c)

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

அரசாங்க நிர்வாக, மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி
மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய அைமச்ச ம்
த்தசாசன
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

கண் நகரத்தில் ேச கின்ற குப்ைப கூளங்கள்
கண்
ெகாஹாெகாட பிரேதசத்தில் மகாவ
கங்ைகக்கு அ காைமயி ள்ள இடெமான்றில்
அகற்றப்ப கின்றெதன்பைத ம்;
அவ்விடத்தில் விலங்குப் பண்ைணெயான்
ேபணிவரப்ப கின்றெதன்பைத ம்

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ
බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க
ஜயசூாிய - அரசாங்க நி வாக, மாகாண
சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய
அைமச்ச ம், த்தசாசன அைமச்ச ம்)

(The Hon.
Karu Jayasuriya - Minister of Public
Administration, Provincial Councils, Local Government and
Democratic Governance and Minister of Buddha Sanasa)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි:
(අ)

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

ேமற்ப
இடத்தில்
விலங்குப்
பண்ைண
ெயான்ைற ேபணிவ வதற்கு சட்டாீதியான
அங்கீகாரம் வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், ேமற்ப
நி வனம் அல்ல
ெயன்பைத ம்;

அ

மதி வழங்கப்பட் ள்ள
நி வனங்கள் யாைவ

If not, why?

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.
එම ස්ථානය අසල සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළවල්
කිහිපයක්ම පවත්වාෙගන යනු ලැෙබ්.

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ෙපෞද්ගලිකව සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළවල් පවත්වා
ෙගන යන අයෙග් ෙතොරතුරු පහත සඳහන් ෙව් :
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සත්ත්ව ෙගොවිපළවල්
හිමිකරුවන්ෙග් නම

ලිපිනය

1

එම්.ජී. සිරිෙසේන මහතා

34/1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

2

එස්.තංගෙව්ලු මහතා

34/බී1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක
වත්ත, කටුගස්ෙතොට

3

එම්.ජී. සරත් මහතා

39, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

4

ෙක්.ජී. ජයතිලක මහතා

34, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

5

ෙක්.ජී. හිරන්ති මහත්මිය

34, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

6

ආර්.ජී.ෙක්. රාජපක්ෂ
මහතා

33/ඒ1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක
වත්ත, කටුගස්ෙතොට

7

එම්.ජී. පියන්ත මහතා

33/ඒ, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

8

එම්.ජී. අජිත් කුමාර
මහතා

04, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

9

ආර්.ජී. පියන්ත කුමාර
මහතා

33/බී, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

10

බන්දුල වීරවර්ධන
මහතා
වසන්ත කුමාර් මහතා

34/1, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට
35, ෙගොහාෙගොඩ පාර, ෙත්ක්ක වත්ත,
කටුගස්ෙතොට

11

(iv)

ෙවනත් රැකියාවක් කරන සත්ත්ව ෙගොවිෙපොළ
හිමිකරුවන්ෙග් රැකියාව හා ආයතන පිළිබඳ
ෙතොරතුරු පහත වගුෙව් දැක්ෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි, එතැන ෙවනත් රැකියා කරන අය නැද්ද?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, මහනුවර, ෙගොහාෙගොඩ කුණු ෙගොඩ නිසා
බරපතළ පාරිසරික පශ්නයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා
ගෙඟ් ජල ෙපොම්පාගාරයට ඉහළ සිට ගඟට අපවිත ජලය සහ
ක්ෂීරණය එකතු කරනවා. ෙම් ජලය "බැර මූලදව්යවලින්
ගහණයි" කියලා මධ්යම පරිසර අධිකාරිය දීපු වාර්තාවක් මම ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. ඒ කුණු කාලා තමයි ඒ ඇති කරන
ඌෙරෝ සහ හරක් හැෙදන්ෙන්. එතෙකොට, ඒ බැරෙලෝහ ඒ
සත්තුන්ෙග් ඇෙඟ් තැන්පත් ෙවනවා. ඒ බැරෙලෝහ තැන්පත් වුණු
හරක් සහ ඌෙරෝ ජා-ඇල පෙද්ශයට රුපියල් 30,000ට, 35,000ට
විකුණනවා. ඒ මාංශ කන මිනිසුන්ෙග් ශරීරෙය් කැඩ්මියම් සහ
මර්කරි කියන බැරෙලෝහ තැන්පත් ෙවනවා. අවසානෙය්දී ඒ
මිනිස්සු ෙලඩ්ඩු බවට පත් ෙවනවා.
බලපතයක් අරෙගන ඒ ෙගොවිෙපොළවල් පවත්වා ෙගන ගියත්,
ඒ සතුන්ට කෙඩන් ගන්න සත්ව ආහාර ෙනොෙවයි කෑමට
ෙදන්ෙන්. ෙගොහාෙගොඩ කුණු ෙගොෙඩ් කෑම පමණයි ඒ සත්තු
කන්ෙන්. මම ඒක ඇස් ෙදෙකන් දැක්කා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන්
මැදිහත්වීම.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු මන්තීතුමනි, අපදව්ය කළමනාකරණය පිළිබඳව ෙලොකු
පශ්නයක් තිෙබනවා. දැනට ඒ ගැන මෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධව කියා කරන ෙලස මම දැනටමත්
උපෙදස් දීලා තිෙබනවා. මම ඉදිරිෙය්දී තව පියවර ගන්නවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ஜயசூாிய)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම ඒ නම් කියවන්නම්.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

සත්ත්ව ෙගොවිපළවල්
හිමිකරුවන්ෙග් නම්

රැකියාව හා ආයතනෙය් නම

1

එම්.ජී. සිරිෙසේන මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු
(විශාමික)

2

එස්. තංගෙව්ලු මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු
(විශාමික)

3

එම්.ජී. සරත් මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් යන්ත
කියාකරු

4

ෙක්.ජී. ජයතිලක මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් රියැදුරු

5

ආර්.ජී.ෙක්. රාජපක්ෂ
මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ෙගොහාෙගොඩ
කුණුෙගොඩ
පතිචකීකරණෙය් දී එය හුෙදක්ම ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට
පමණක් තනිවම කරන්න පුළුවන් වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා
පරිසර අමාත්යාංශෙය්ත්, තවත් අමාත්යාංශ ගණනාවකත්, රාජ්ය
ෙනොවන ආයතනවල සහෙයෝගයත් අවශ්යයි. ෙම් ෙගොහාෙගොඩ
කුණුෙගොඩ සම්බන්ධෙයන් එවැනි සෙමෝධානික වැඩ පිළිෙවළක්,
සියලු අමාත්යාංශ සහ අදාළ බලධාරින් එකතු වුණ වැඩ පිළිෙවළක්
පිළිබඳව අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවාද?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

6

එම්.ජී. පියන්ත මහතා

හාරිස්පත්තුව පාෙද්ශීය සභාෙව්
කම්කරු

7

එම්.ජී. අජිත් කුමාර මහතා

කටුගස්ෙතොට ස්කාගාරෙය් රියැදුරු

8

ආර්.ජී. පියන්ත කුමාර
මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

9

බන්දුල වීරවර්ධන මහතා

එෙකෝෙටක් ආයතනෙය් කම්කරු

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

10

වසන්ත කුමාර් මහතා

මහනුවර මහා නගර සභාෙව් කම්කරු
(දැනට විෙද්ශගත වී ඇත.)

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.

තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මා ෙමම පශ්නය මීට කලිනුත් මතු කළා. එවකට හිටපු උසස්
අධ්යාපන අමාත්යතුමාටත් මා ෙම් බව දැන්වූවා. ෙප්රාෙදණිය
විශ්වවිද්යාලෙය්
මහාචාර්යවරෙයක්
ෙම්
කුණුෙගොඩ
පතිචකීකරණය කරනවාය කියලා ව්යාපෘති වාර්තා ලියමින්

පාර්ලිෙම්න්තුව

1043

1044
காக அதன் நிர்மாணப் பணிகைள ேமற்ெகாண்ட
சீனக் கம்பனிக்கு ைகயளிப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

විශ්වවිද්යාල website එක එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික වුවමනාවට
පාවිච්චි කර තිෙබනවා. ඒ මහාචාර්ය ෙබන් බස්නායක කියන
මහත්මයා. මම ඒක ෙබොෙහොම වගකීමකින් මීට කලින් ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කියලා තිෙබනවා. ෙම් මැදිහත්වීම නතර කරන්නත්
අමාත්යාංශෙය් අවධානය ෙයොමු කරනවාද?

(II)

ஆெமனில், அத் திகதி யாெதன்பைத ம்;

(III)

ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயத்தின் இரண்
டாவ
மற் ம்
ன்றாவ
கட்டங்களின்
பணிகைள நிைற
ெசய்வதற்கு உத்ேதசிக்கப்
பட் ள்ள திகதிகள் யாைவெயன்பைத ம்

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ඔව්.

(இ)

ෙනොෙරොච්ෙචෝල බලාගාරය: ෙමෙහයුම් සහ නඩත්තු
කටයුතු
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயம் : ெதாழிற்பா
மற் ம் பராமாிப்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will he state (i)

the name of the company which presently
carries out the operational activities and
maintenance work of Phase I of
Norachcholai Coal Power Plant, which has
a capacity of 300 MW, of which the
construction work has been completed; and

(ii)

the date on which that company was
assigned with such responsibility?

NORACHCHOLAI POWER PLANT: OPERATION AND
MAINTENANCE
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5. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

(ii)

වැඩ අවසන්ව ඇති ෙනොෙරොච්ෙචෝල ගල් අඟුරු
තාප බලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට් 300ක ධාරිතාව
සහිත පළමුවැනි අදියෙර් වර්තමාන ෙමෙහයුම්
කටයුතු සහ නඩත්තු කටයුතු සිදු කරන සමාගම
කවෙර්ද;

(b)

Will he inform this House (i)

whether arrangements have been made to
delegate the responsibility of carrying out
operational activities and maintenance work
of the aforesaid power plant to the Chinese
company which constructed that power
plant;

(ii)

if so, the date from which such
responsibility will be delegated to that
company; and

(iii)

the scheduled dates of completion of the
construction work of Phase II and Phase III
of that power plant?

එම වගකීම පවරනු ලැබූ දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත බලාගාරෙය් ෙමෙහයුම් කටයුතු සහ නඩත්තු
කටයුතු ඉදිරියට පවත්වාෙගන යෑම සඳහා එහි
ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කළ චීන සමාගමට පැවරීමට
කටයුතු ෙයොදා තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

ෙමම බලාගාරෙය් 2 වැනි සහ 3 වැනි අදියරවල
වැඩ කටයුතු නිම කිරීමට නියමිතව ඇති දින
වකවානු කවෙර්ද;

(c)

If not, why?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ
(அ) (i)

(ii)

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා)

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
பணிகள் நிைற
ெசய்யப்பட் ள்ள
ைரச்
ேசாைல அனல் மின் நிைலயத்தின் 300
ெம.ெவா. ெகாள்ளள டன் கூ ய
தலாவ
கட்டத்தின்
தற்ேபாைதய
ெதாழிற்பாட்
நடவ க்ைககைள ம்
பராமாிப் ப்
பணி
கைள ம் ேமற்ெகாள்கின்ற நி வனம் யாெதன்
பைத ம்;
ேமற்ப
ெபா ப்
யாெதன்பைத ம்

ைகயளிக்கப்பட்ட

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ
மற் ம்
எாிசக்தி அைமச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power and

Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)

වැඩ අවසන්ව ඇති ෙනොෙරොච්ෙචෝල ගල් අඟුරු
තාප බලාගාරෙය් ෙමගාෙවොට් 300ක ධාරිතාව
සහිත පළමුෙවනි අදියර ද ඇතුළුව සියලුම
අදියරයන්හි ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු කටයුතු කිසිදු
සමාගමකට පවරා නැති අතර, එම කටයුතු සිදු
කරනු ලබන්ෙන් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසිනි.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

නැත. ඉහත බලාගාරෙය් ෙමෙහයුම් හා නඩත්තු
කටයුතු ඉදිරියටත් කරෙගන
යනු ලබන්ෙන්
ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසිනි.

திகதி

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

(i)

ேமற்ப
மின்
உற்பத்தி
நிைலயத்தின்
ெதாழிற்பாட்
நடவ க்ைககைள ம் பராமாிப்
ப் பணிகைள ம்
ன்ென த் ச் ெசல்வதற்

(ආ)
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(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

ෙමම බලාගාරෙය් 2 වැනි සහ 3 වැනි අදියරයන්හී
වැඩ කටයුතු ද ෙම් වන විට අවසන් කර ඇත.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)
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මණ්ඩලයට අවශ්ය ගල් අඟුරු සැපයීම් කරන රජයට අයිති
ආයතනයක්. නමුත් ශී ලංකාවට ගල් අඟුරු ෙගන්වීම ආරම්භ
කරපු මුල් වර්ෂෙය් -2009 වර්ෂෙය්- ඉඳලා නිසි ෙටන්ඩර්කරුට
ඒක ලබා දීමට ෙනොහැකි වන ආකාරෙය් යම් යම් බලපෑම් සිදු වී
තිෙබනවා. ෙමවර අපි ඒ ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරය විධිමත් කරලා,
සියලු ෙදනාටම පිළිගත හැකි ආකාරයට, විනිවිද ෙපෙනනසුලු
ආකාරයකට එම ගල් අඟුරු ෙටන්ඩරය විවෘත කරලා තිෙබනවා.
ඒ මඟින් ශී ලංකාවට අවම මිලකට ගල් අඟුරු මිල දී ගැනීමට
හැකියාව ලැෙබනවා ඇති.

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල්
අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු සැපයීෙම්දී ෙකෝටි 150ක වංචාවක්
ෙහළිදරවු වුණා. විෙශේෂෙයන් ඇමතිතුමාට පසු ගිය රජය කාලෙය්
ඒ අමාත්යාංශය දාලා යන්න වුෙණ්ත් ෙමන්න ෙම් වංචාවට අදාළ
ලිපි ෙගොනුව ෙහළිදරවු කිරීම නිසායි.
වර්තමානෙය් අෙප් රජෙය් විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමතිතුමා
විධියට නැවත පත් වුණු ඔබතුමාෙගන් මා ෙම් පශ්නය අහනවා.
පසු ගිය රජය කාලෙය් ඔබතුමාෙගන් පස්ෙසේ ඇමතිකම භාර දීලා
තිබුෙණ් අෙප් පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි හිටපු ඇමතිතුමියටයි. අපි
දන්නවා, ඊට වඩා ඔබතුමාට හැකියාව, පළපුරුද්ද සහ දැනුමක්
තිෙබන බව. අපි අහනවා, ඔබතුමා ෙම් ෙකෝටි 150ක වංචාව
සම්බන්ධව දැන් ෙමොකක්ද කරෙගන යන්ෙන්, ෙමොකක්ද එහි
තත්ත්වය කියලා.

ෙම් පිළිබඳ පැහැදිලි විස්තරයක් මා විසින් පකාශයට පත්
කරන ලද "බලය හා බලය" නමැති කෘතිෙය්ත්, ඒ වාෙග්ම
"ආලාපාළු ආර්ථිකය" නමැති කෘතිෙය්ත් පැහැදිලිව සටහන් කර
තිෙබනවා. ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් තාක්ෂණික විගණනයක
අවශ්යතාව මතු ෙවනවා වාෙග්ම, විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙමවැනි
මහා පරිමාණ මිල දී ගැනීම්වල දී සිදු වන අඩු පාඩුව නිසා රටට
අතිවිශාල හානියක්ද සිදු වනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී වංචා, දූෂණ
මැඬලීමට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව යම්කිසි නීති පතිපාදනයක් අනුමත
කරනවා නම් අනිවාර්යෙයන් ෙම් තාක්ෂණික විගණනෙය්
පහසුකම ඒ අදාළ ආයතනවලට ලැබිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම එම
ගනුෙදනු පිළිබඳවත් දැන් අපි අෙප් අමාත්යාංශෙය් විමර්ශනයට
ලක් කර තිෙබන බව පකාශ කරන්නට ඕනෑ.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් හිටපු ඇමතිතුමිය පසුව පකාශ
කර තිබුණා, එවැනි වංචාවක් -ෙකෝටි 150ක වංචාවක්- ෙනොවුණු
බව. අෙප් හිටපු ෙල්කම්තුමාත් ඒ බව පකාශ කර තිබුණා. ෙකෙසේ
නමුත්, ඒ අවස්ථාෙව් ගල් අඟුරු ෙගන ඒම පිළිබඳව අෙප් නැව්
සංස්ථාව ෙවනත් සමාගමක් සමඟ ඇති කර ගත්ත ගිවිසුම නිසි
ආකාරෙයන් ඉටු ෙනොවීම නිසා -තත්ත්වෙයන්, පමිතිෙයන් බාල
ගල් අඟුරු ෙගන ඒම නිසා- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ආසන්න
වශෙයන් මිලියන 460ක පමණ පාඩුවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
මුදල් පියවන බවට අෙප් රාජ්ය නැව් සංස්ථාව අපට ෙපොෙරොන්දු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඇති තත්ත්වය ෙසොයා
බැලීම සඳහා අෙප් අමාත්යාංශෙයන් විෙශේෂ විමර්ශන ෙකොමිටියක්
දැන් පත් කර තිෙබනවා. ඒ වාර්තාව අපට ලැබුණු වහාම ඊට වග
කිව යුත්තන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරන්න අපි කටයුතු
කරනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි . අපි
දන්නවා, ෙම් ගල් අඟුරු බලාගාරයට ගල් අඟුරු සැපයීම
සම්බන්ධෙයන් ලංකා ෙකෝල් සමාගම පිහිටුවලා තිෙබන බව. ෙම්
සමාගම රජයට යම්කිසි සම්බන්ධතාවක් ඇති. නමුත් ෙම් ලංකා
ෙකෝල් සමාගෙම් ෙටන්ඩර් කැඳවීම්, ගල් අඟුරුවල පමිතිය
සම්බන්ධව වාෙග්ම ෙම්වාෙය් මිල ගණන් කැඳවීම සහ පදානයන්
සම්බන්ධව බරපතළ සැකයක් සහ බරපතළ දූෂණ ඇති බවට
වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපිට ඒ පිළිබඳව ෙතොරතුරු
දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් ලංකා ෙකෝල් සමාගම
සම්බන්ධව ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන තීරණ
ෙමොනවාද කියලා ඔබතුමා අපිව දැනුවත් කරනවාද?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු
කථානායකතුමනි,
ලංකා
ෙකෝල්
සමාගම
සම්පූර්ණෙයන්ම රජයට අයිති සමාගමක්. එය ලංකා විදුලිබල

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන් වැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය රජය සාම්පූර් විදුලි බලාගාරය
සම්බන්ධෙයන් ඉන්දියාව සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කළා. ලංකාවට
සහ ඉන්දියාවට සියයට 50:50ක අයිතියක් හිමි වන ආකාරයට
තමයි ඒ ගිවිසුම අත්සන් කර තිෙබන්ෙන්. බලාගාරය සඳහා යන
වියදෙමන් තමයි සියයට 50 බැගින් දරන්ෙන්. හැබැයි බලාගාරයට
යන වියදෙමන් අඩකට සමාන වියදමක් යනවා, සාම්පූර් සිට
ෙව්යන්ෙගොඩ දක්වා දිෙවන අධිසැර විදුලි මාර්ගය ඉදි කිරීම
සඳහා. නමුත් සියයට 100ක්ම ෙම් වියදම දරන්ෙන් ලංකා
රජෙයන්, එෙහම නැත්නම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙයන්. ඉතින්
ෙම්ක හරියට "ෙමෝඩ මිනිහා කිරි ගවයාෙග් ඉදිරි ෙකොටස භාර අර
ෙගන කන්න ෙදන ෙකොට, කපටි මිනිහා ගවයාෙග් පිටු පස
ෙකොටස භාර අරන් වාසි ලබා ගන්නවා වාෙග්" වැඩක් ෙන්ද?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, ඉන්දියාෙව් 'එන්.ටී.පී.සී.' ආයතනෙය්
සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් ඒකාබද්ධ සමාගමක් මඟින්
ෙමගාෙවොට් 500ක විදුලි බලාගාරයක් සාම්පූර් පෙද්ශෙය් ඉදිකිරීම
සඳහා අවශ්ය කරන සියලුම ගිවිසුම් දැන් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා. එහි සම්ෙපේෂණ පද්ධතිය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
විසින් ජපානෙය් ආධාර ඇතුව ෙගොඩ නඟනවා. ඒ සම්ෙපේෂණ
පද්ධතිය ෙගොඩ නඟන්ෙන් හුෙදක් සාම්පූර්වල තිෙබන ශී ලංකා
ඉන්දියානු සමාගම්වලට අයිති එම විදුලි බලාගාරෙය් විදුලි බලය
ෙගන ඒමට පමණක් ෙනොෙවයි. එය ඊට වඩා එහා ගිය වැඩ
පිළිෙවළක්. තිකුණාමල පෙද්ශෙය් තිෙබන විදුලි බලාගාර
සියල්ෙල්ම විදුලිබල ශක්තිය ෙකොළඹ ඇතුළු රට පුරා පෙද්ශවලට
ෙගන යාමට තමයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්. අපට මුලින්
තිබුණු ගැටලු යම් පමාණයකට අපි දැන් විසඳා ෙගන තිෙබනවා.
ඉදිරිෙය්දී ඒවා තවදුරටත් විසඳනවා. ඉන්දු ලංකා සාම්පූර්
බලාගාරෙය් පරිසර ඇගයීම් වාර්තාව දැනට මහජනයාට විවෘත
කරලා තිෙබනවා. මහජන විෙරෝධතා අවසන් වූ වහාම ඒ පිළිබඳ
තාක්ෂණ ඇගයීමක් සිදු කිරීෙමන් පසු එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කිරීමට කටයුතු කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

the names of those power plants;

நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் : விபரம்

(iii)

the number of new coal power plants that
have been proposed to be built;

(iv)

the locations in which the aforesaid power
plants will be established;

(v)

the methodology that will be adopted to
acquire land that is required for the
aforesaid construction activities;

(vi)

the number of units of electricity that is
generated by the Norachcholai coal power
plant at present; and

(vii)

the aforesaid amount as a percentage of the
total energy requirement of Sri Lanka?

COAL POWER PLANTS : DETAILS
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6. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන ගල් අඟුරු
බලාගාර සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම බලාගාරවල නම් කවෙර්ද;

(iii)

අලුතින් ඉදිකිරීමට ෙයෝජිත ගල් අඟුරු බලාගාර
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iv)

එම බලාගාර ස්ථාපිත කරන පෙද්ශ කවෙර්ද;

(b)

(v)

එම ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්ය ඉඩම් ලබා ගැනීෙම්
කමෙව්දය කවෙර්ද;

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(vi)

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරෙයන්
දැනට ජනනය කර ඇති විදුලි ඒකක සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

එය ශී ලංකාෙව් විදුලිබල අවශ්යතාවෙයන්
ෙකොපමණ පතිශතයක්ද;

(අ)

If not, why?

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(i)

ශී ලංකාෙව් දැනට කියාත්මක වන ගල් අඟුරු
බලාගාර සංඛ්යාව එකකි.

(ii)

එය පුත්තලම, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් පිහිටි ලක් විජය
විදුලි බලාගාරයයි.

(iii)
இலங்ைகயில் தற்சமயம் இயங்கும் நிலக்காி மின்
உற்பத்தி
நிைலயங்களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පළ කරන ලද
2013-2032 දිගුකාලීන ජනක සැලසුමට අනුව
නුදුරු අනාගතෙය්දී අලුතින් තවත් ගල් අඟුරු විදුලි
බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

(iv)

(ii)

அந்த மின் உற்பத்தி நிைலயங்களின் ெபயர்கள்
யாைவ என்பைத ம்;

එම විදුලි බලාගාරය සාම්පූර් පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීමට
තීරණය කර ඇත.

(v)

(iii)

திதாக
நிர்மாணிப்பதற்கு
உத்ேதசிக்கப்
பட் ள்ள நிலக்காி மின் உற்பத்தி நிைலயங்
களின் எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
மின் உற்பத்தி நிைலயங்கள் தாபிக்
கப்ப ம் பிரேதசங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

ෙම් සඳහා මූලික වශෙයන් රජයට අයත් ඉඩම්
ෙයොදා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. රජෙය් ඉඩම්
පමාණවත් ෙනොවන අවස්ථාවන්හිදී 2009 අංක 20
දරන ශී ලංකා විදුලි පනෙත් 52 වැනි ෙඡ්දයට
පකාරව කටයුතු කරමින් ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ද ඒ
සඳහා පවරා ගැනීම කරනු ලැෙබ්.

(vi)

(v)

ேமற்ப
நிர்மாணிப் க க்குத் ேதைவயான
காணிகைள
ெபற் க்ெகாள் ம்
ைறைம
யாெதன்பைத ம்;

(vi)

ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயத்தி
ந்
தற்ேபா
உற்பத்தி ெசய்யப்பட் ள்ள மின்
அலகுகளின்
எண்ணிக்ைக
எவ்வள
ெவன்பைத ம்;

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය
2014.12.31 දින වන විට ජනක යන්ත 1 මඟින්
5418.49 GWhක විදුලි ශක්තියක් ද, ජනක යන්ත
2 මඟින් 1222.8402 GWhක විදුලි ශක්තියක් ද,
ජනක යන්ත 3 මඟින් 434.1885 GWhක විදුලි
ශක්තියක් ද ජනනය කර ඇත.

(vii)

එය ලංකාෙව් සම්පූර්ණ විදුලිබල අවශ්යතාවෙයන්
15%ක පතිශතයකි.

(vii)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

(vii)

இ
இலங்ைகயின் மின்சாரத்
எவ்வளெவன்பைத ம்

ேதைவயில்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will he state (i)

the number of coal power plants that are in
operation in Sri Lanka at present;

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පශ්නය පැන නඟින්ෙන් කලින් ඔබතුමා ලබා
දුන් පිළිතුරත් එක්කයි. මැතිවරණ සමෙය්දී ඔබතුමාත් විවාදවලට
පැටලුණා. විෙශේෂෙයන්ම ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් විදුලි බලාගාරෙය්
ගනුෙදනුව සම්බන්ධෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 150ක වංචාවක් ගැන
කරුණු මතු වුණා.
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ඒක ඔබතුමාටත් සෘජුව ඉලක්ක ෙවමින් ඉදිරිපත් වන
ෙවලාෙව්දී ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් කියැවුෙණ් "ෙම් ගනු ෙදනුව
විතරක් ෙනොෙවයි, මීට වඩා ෙද්වල් තිෙබනවා. මා ඒ ෙද්වල්
ෙහළිදරවු කරන්න සූදානම්" කියලායි. ඒකට අවස්ථාවක් හැටියට
ඔබතුමාට දැන් නැවතත් ඒ විෂය භාර අමාත්ය ධුරයම ලැබිලා
තිෙබනවා. ඒක නිසා ඔබතුමාෙග් පැත්ෙතන් තිෙබන සූදානම
ෙමොකක්ද, ෙමය පූර්වාදර්ශයක් වීම වළක්වන්න, ෙම්
ගනුෙදනුවලදී ෙමෙතක් ඇති වුණු ෙද්වල් ඉදිරියටත් ෙනොෙවන්න
කටයුතු කිරීමට. ඔබතුමා කිව්වා, තාක්ෂණික විගණනයක්
පිළිබඳව. එවැනි ගත හැකි පියවර ෙමොනවා ද? විෙශේෂෙයන්ම
ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සම්බන්ධෙයන්.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සහ
බලාගාරයට ගල් අඟුරු ෙගන ඒම පිළිබඳව ඇති වුණු තත්ත්වයන්
පිළිබඳව, එහි ඇති වුණු අකමිකතාවන් සහ එහි ඇති වුණු ඇතැම්
වංචනික කියා පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් මුලින්ම ෙම් රෙට්
ජනතාවට ඉදිරිපත් කෙළේ මමයි. ඒ මෙග් ''බලය හා බලය''
කෘතිෙයන්.
ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම බලාගාරය හා බලාගාරෙය් වියදම්
පිළිබඳව විධිමත් ඉදිරිපත් කිරීමක් මවිසින් මෙග් ''ආලාපාළු
ආර්ථිකය'' නමැති කෘතිෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. එය මා දැන්
භාර දී තිෙබනවා, විද්වත් තිපුද්ගල කමිටුවකට. එම කමිටුව විසින්
එම පශ්නය හදාරනවා ඇති. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි
අකමිකතාවක් සිදු වී තිෙබනවා නම් අදාළ පුද්ගලයින්ට එෙරහිව
නීතිය කියාත්මක කරනවා ඇති. ඒ වාෙග්ම අනාගතෙය් එවැනි දෑ
සිදු ෙනොවන්නට සිදු කළ යුතු ව්යවස්ථාමය සහ ආයතනික
කියාදාමයන් පිළිබඳව අපි අනාගතෙය් කටයුතු කළ යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම තාක්ෂණික විගණනය හා ඒ පිළිබඳ දැනුම අපෙග්
මිලදී ගැනීම්වලදී, මහා පරිමාණ ඉදි කිරීම්වලදී -විදුලිබල
ක්ෙෂේතෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, මහාමාර්ග, වරාය, ගුවන්
ෙතොටුෙපොළ ආදී ෙම් සෑම ක්ෙෂේතයකම උපාය මාර්ග ඉදි
කිරීම්වලදී- සිදු කළ යුතුයි. ඒ සඳහා අවශ්ය විධිමත් තාක්ෂණික
යන්තණයක් අපි ඉදිරිෙය්දී සම්මත කරන්න යන අල්ලස් ෙහෝ
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාෙව්ත්, විගණන පනෙතත්
තිබිය යුතුයි.
ඒ වාෙග්ම ෙමවැනි ෙතොරතුරු ජනතාව දැනගත යුතුයි.
ෙමවැනි කාරණා පිළිබඳව ෙතොරතුරු දැනගැනීම සඳහා ෙතොරතුරු
දැන ගැනීෙම් පනත ඉතාම අත්යවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව රෙට් මූල්ය ක්ෙෂේතයට වග කියන ආයතනය නිසා
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ෙම් පිළිබඳව විධිමත්ව දැකබලා ගැනීමට
එමඟින් හැකියාව ලැෙබනවා ඇති.
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බලාගාරයක් නිසා රාෆ්ටින් කීඩාව අනතුරට ලක් ෙවලා තිෙබන
බව ජනමාධ්යවලත් පළ වුණා. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා දක්වන
පතිචාරය ෙමොකක්ද? විෙශේෂෙයන්ම එහිදී විකල්ප කියා මාර්ගයක්
හැටියට ඒ රාෆ්ටින් කීඩාව ආරක්ෂා කර ගන්නත්, ඔබතුමන්ලාෙග්
අවශ්යතාව අනුව විදුලි බලාගාරය කියාත්මක ෙවනවා නම් එහි
කටයුතු ෙකෙරන ආකාරය පිළිබඳවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න.

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, කැලණි ගෙඟ් අවසාන ජල විදුලි
බලාගාරය හැටියට කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් ෙබෝඩ්ලන්ඩ්ස් බලාගාරය
ඉදි කරන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉතා විශාල සටනක්
කරලා තමයි ෙම් විදුලි බලාගාරය ෙග්න්න සිද්ධ වුෙණ්. ෙම් සඳහා
කැබිනට් පතිකා 17ක් ඉදිරිපත් කරන්න මට සිද්ධ වුණා. ඒ
බලාගාරය ඉතාම ඈත කාලෙය්දී -1960 දශකෙය්දී- ලංකා
විදුලිබල මණ්ඩලෙය් දිගුකාලීන ජන සැලැස්ෙම් තිබුණු
බලාගාරයක්. කැලණි ගෙඟ් ලක්ෂපාන විදුලි බලාගාර
සංකීර්ණෙය් අවසාන බලාගාරය. ඒ බලාගාරෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු
දැන් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා.
එම ඉදි කිරීම් කටයුතු නිසා කිෙලෝමීටර් තුනහමාරත් පහත්
අතර පමාණයක කැලණි ගෙඟ් ජල මට්ටෙම් අඩු වීමක් සිදුවන
බවත්, එමඟින් දැනට ඒ පෙද්ශෙය් ඉතාම පචලිත රාෆ්ටින්
කීඩාවට බලපෑමක් එල්ල වන බවත් අපට දැනුම් දී තිෙබනවා.
පරිසර ඇගයීෙම් වාර්තාව ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි ඇගයීමක් කරලා
තිෙබනවා. එම පිරිස් සමඟ අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ අනුව දිවා
කාලෙය්දී අඩුවකින් ෙතොරව එම කීඩාව සඳහා අවශ්ය කරන ජලය
කැලණි ගෙඟන් මුදා හැරීමට අපි විෙශේෂ සැලැස්මක් ඉදිරිපත්
කරලා තිෙබනවා. එම සැලැස්ම අපි ඒ අදාළ ආයතන; පිරිස්වලට
ෙපන්වලා දීලා තිෙබනවා. ඒක තවත් ස්වාධීන පිරිසක් විසින්
අනුමත කළ යුතුයි කියා ඒ අය විසින් අපට පකාශ කළා. දැන් ඒක
අපි ස්වාධීන විද්වත් මණ්ඩලයකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. එය
සාකච්ඡාෙවන් විසඳා ගන්නට අපි කටයුතු කරනවා. ජල විදුලිය
පරිසර හිතකාමී විදුලි බලයක් හැටියට, කැලණි ගෙඟ් අවසාන
සම්පත හැටියට අෙප් රටට තිෙබන එය අපි වැඩිදියුණු කර ගත
යුතුයි. ඒ අතෙර් අවට පරිසර පද්ධතියට යම් කිසි බලපෑමක් එල්ල
වනවා නම් අය අවම කර ගැනීම සඳහා පියවර ගනිමින් තිෙබන
බව පකාශ කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 8 -4088/’13- (3), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු අබ්දුල් හලීම් ෙමොෙහොමඩ් හාෂීම් මහතා ( මුස්ලිම්
ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නයත් විදුලි
බලාගාර සම්බන්ධෙයන්මයි අහන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාත් දන්නවා ෙම් ෙවන ෙකොට කිතුල්ගල පෙද්ශෙය් ඉදි
කරන්න යන බලාගාරයක් නිසා ඒ පෙද්ශෙය් මතු ෙවලා තිෙබන
පධාන ගැටලුව පිළිබඳව. ඒ තමයි ලංකාවටම විෙශේෂ වුණු, ඒ
පෙද්ශයටම විෙශේෂ වුණු රාෆ්ටින් කීඩාව සම්පූර්ණෙයන්ම
අනතුරට ලක් ෙවලා තිබීම. ඒ වාෙග්ම ඒක සංචාරක
කර්මාන්තයත් එක්කත් ගැට ගැහිලා තිෙබනවා. ලංකාෙව්
සංචාරකයින්, විෙශේෂෙයන්ම ගුණාත්මක වශෙයන් දියුණු කරන්න
පුළුවන් අය රාෆ්ටින් කීඩාවටත් එක්කයි කිතුල්ගල පෙද්ශයට
එන්ෙන්. ඒ පෙද්ශෙය් ඉදි කිරීමට කටයුතු කරමින් තිෙබන

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம் ெமாஹமட் ஹாஷிம் சமய அ வல்கள் மற் ம் தபால் அைமச்சர்)

ஸ் ம்

(The Hon. Abdul Haleem Mohamed Hasheem - Minister of
Muslim Religious Affairs and Posts)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1051

1052

(ஆ) (i)

ශී ලංකා මිරර් ෙවබ් අඩවිය : විස්තර

குற்றப் லனாய் த்
திைணக்களத்தின்
உத்திேயாகத்தர்கள ேமற்ப நடவ க்ைகக்கு
எதிராக உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்
பட்ட 2 அ ப்பைட மனித உாிைமகள் வழக்கு
க க்கு
ஏற் ைடயதாக
வழங்கப்பட் ள்ள
தீர்மானத்தின்ப , குற்றப் லனாய் த் திைணக்
களத்தின் ெபா ப்பின்கீழ் ெகாண் வரப்பட்ட
கணினிகள் மீண் ம் ஸ்ரீ லங்கா மிரர் நி வனத்
திற்கு ைகயளிக்கப்பட்டதா என்பைத ம்;

ஸ்ரீ லங்கா மிரர் இைணயத்தளம் : விபரம்
SRI LANKA MIRROR WEBSITE: DETAILS

5198/’14

12.ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

ශී ලංකා මිරර් (Sri Lanka Mirror) නමැති ෙවබ්
අඩවිය එවකට ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති
අමාත්යාංශෙය් ලියාපදිංචි කර තිබුෙණ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

(iii)

එම ලියාපදිංචිය සඳහා අය කරන ලද ගාස්තු
කවෙර්ද;

(iv)

නියමිත පරිදි ලියාපදිංචි කර තිබූ එම ෙවබ් අඩවිය
පවත්වාෙගන ගිය ස්ථානය අපරාධ පරීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරීන් විසින් පරීක්ෂාවට
ලක් කර, එහි තිබූ පරිගණක ඔවුන්ෙග් භාරයට
ෙගන තිෙබ්ද;

(v)

එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

(ii)

(ii)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Mass Media and Parliamentary
Affairs:
(a)

අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තු නිලධාරීන්ෙග්
ඉහත කියා කලාපයට එෙරහිව ෙශේෂඨ
් ාධිකරණෙය්
ෙගොනු කළ මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ෙදකට
අදාළව ලබා දී ඇති තීන්දුවකට අනුව, අපරාධ
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව භාරයට ගත්
පරිගණක ශී ලංකා මිරර් ආයතනයට ආපසු භාර දී
තිෙබ්ද;
අමාත්යාංශෙය් ලියාපදිංචි පුවත් ෙවබ් අඩවියකට
අන්තර්ජාල පහසුකම් සපයන ආයතනවල ෙසේවා
අඩාළ වීම නිරන්තරවම සිදු වන්ෙන් නම්,
අමාත්යාංශයට ගත හැකි කියාමාර්ග කවෙර්ද;

Will he state (i) whether the website named Sri Lanka
Mirror had been registered at the Ministry
of Mass Media and Information;
(ii)

if so, the date on which it was done;

(iii)

the fee charged
registration;

(iv)

whether the premises used to maintain the
aforesaid website which was duly
registered, was inspected by the officers of
the Department of Criminal Investigation
and the computers in the aforesaid premises
were taken into their custody; and

(v)

if so, the date on which it was done?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவகுசன ஊடக, பாரா
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

மன்ற அ

வல்கள் அைமச்சைரக்

(b)

ஸ்ரீ லங்கா மிரர் (Sri Lanka Mirror) எனப்ப ம்
இைணயத்தளம் அப்ேபாைதய ெவகுசன ஊடக,
தகவல் அைமச்சில் பதி ெசய்யப்பட்
ந்ததா
என்பைத ம்;

ஆெமனில், அத்ேததி யாெதன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

(c)

the

aforesaid

(i)

whether the computers that were taken into
custody of the Department of Criminal
Investigation have been returned to Sri
Lanka Mirror following a determination
given pertaining to the two Fundamental
Rights cases that were filed at the Supreme
Court against the aforesaid conduct of the
officers of the Department of Criminal
Investigation; and

(ii)

the action that can be taken by the Ministry
if there are constant break-downs in the
provision of internet facilities by service
providers to a news website that is
registered at the Ministry?

ஆெமனில், அத்திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iv) உாியவா பதி ெசய்யப்பட்ட ேமற்ப இைண
யத்தளத்ைதக்
ெகாண் நடத் ம்
இடத்ைத
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தின் உத்திேயா
கத்தர்கள் பாிேசாதைனக்குள்ளாக்கி அங்கி ந்த
கணினிகைள அவர்கள
ெபா ப் பின்கீழ்
ெகாண் வந்தார்களா என்பைத ம்

for

Will he inform this House -

(iii) ேமற்ப பதி க்காக அறவிடப்பட்ட கட்டணம்
யாெதன்பைத ம்;

(v)

அைமச்சில் பதி ெசய்யப்பட் ள்ள ஒ ெசய்தி
இைணயத்தளத்திற்கு ஏற் ைடயதாக இைணய
வசதிகைள வழங்கும் நி வனங்களின் ேசைவ
ெதாடர்ச்சியாகேவ தைடப்ப ெமனில் அந்த
அைமச்சினால் ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய நடவ க்
ைககள் யாைவெயன்பைத ம்

If not, why?
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව තවත් සවිස්තර වාර්තා ඕනෑ නම්,
සවිස්තර වාර්තාවක් පසුව සපයන්නම්.

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

වැරැදි ආදර්ශයක්.

(අ)

(ආ)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(i)

2012 වසෙර්දී ෙමම ෙවබ් අඩවිය ජනමාධ්ය හා
පවෘත්ති අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි කර ඇත.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(ii)

පථම ලියා පදිංචිය 2012.01.12 සිදු කර ඇත.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(iii)

පවෘත්ති ෙවබ් අඩවි සඳහා පථම ලියා පදිංචි
ගාස්තුව වශෙයන් රුපියල් 25,000ක මුදලක් හා
වාර්ෂිකව අලුත් කිරීෙම් ගාස්තුව රුපියල් 10,000ක්
ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය
මඟින් අය කරනු ලැෙබ්. ඒ අනුව ඉහත ශී ලංකා
මිරර් ෙවබ් අඩවිය සඳහා ලියා පදිංචි ගාස්තු
රුපියල් 25,000ක් අය කර ඇත.

(iv)

ෙනොදනී.

(v)

පැන ෙනොනඟී.

(i)

ෙනොදනී.

(ii)

ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යාංශය
පවෘත්ති ෙවබ් අඩවිවල ලියා පදිංචිය පමණක් සිදු
කරන
අතර,
තාක්ෂණික
කටයුතුවලට
මැදිහත්වීමක් සිදු ෙනොෙකෙර්.

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

සියලුම ෙද්වල් ෙසොයා බලා ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව තවත්
සවිස්තර වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න අපි ලෑස්තියි.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්
පශ්නය නැවත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්න කියලා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ඇහුවා, බාධා කිරීම් සිදු වීම පිළිබඳව. පසු
ගිය කාලෙය් දී එවැනි කටයුතු සිද්ධ වුණා අපිත් දැක්කා. අපි වග
කීෙමන් කියනවා, මින් ඉදිරියට එවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන් නැති
බව. එවැනි ෙද්වල් සිද්ධ වන බව අපි දැක්කා.
ෙම් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක පිළිතුරක් මා සති ෙදකකින් ලබා
දීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් ඔබතුමාම පිළිගන්නවා ෙම් ෙවබ්
අඩවිය ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශෙය් ලියා පදිංචි කර
තිෙබනවාය කියලා. ඇත්තටම ෙම්ක ලියා පදිංචි ෙකෙරන්ෙන්
ෙවබ් අඩවියක් හැටියට විතරක් ෙනොෙවයි, පවෘත්ති සපයන ෙවබ්
අඩවියක් හැටියටයි. ඒ නිසා ෙන්, පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්,
ජනමාධ්ය අමාත්යාංශයත් ඒක පිළිගන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරමින් "නියමිත
පරිදි ලියා පදිංචි කර තිබූ එම ෙවබ් අඩවිය පවත්වා ෙගන ගිය
ස්ථානයට CID එක ගිහින් පරීක්ෂා කිරීම් කර තිෙබන බවත්, එම
ස්ථානෙය් තිබුණු පරිගණක ඔවුන්ෙග් භාරයට ෙගන තිෙබ්ද; සහ
ඒ පරීක්ෂා කිරීම්වලට විරුද්ධව ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙගොනු කළ
මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු ෙදකකට අදාළව ලබා දී ඇති තීන්දුව
ගැනත් අසා තිෙබනවා. ඒවාට
"ෙනොදනී" කියලා ඔබතුමා
උත්තර ෙදන එක මට ගැටලුවක්. ෙමොකද, ඔබතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්ෙග් වගකීම තමයි, එවැනි කටයුත්තක්
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද කියන එක ගැන ෙසොයා බැලීම. ෙසොයා
බලා ගන්න ෙන් මමත් ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි.
පසු ගිය කාලෙය් ජනමාධ්යවලට එල්ල වුණු මරු පහරවල් තමයි
ෙම්වා. මා හිතන හැටියට ඔබතුමාට ලැබී තිෙබන්ෙන් පරණ
ආණ්ඩුව ආරක්ෂා කරන උත්තරයි. කරුණාකර ෙම් ගැන නැවත
ෙසොයන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ඔබතුමා ෙම් ගැන
ෙසොයනවාද? "ෙනොදනී." කියන උත්තරය පිළිගන්න බැහැ ෙන්.

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය : පිවිසුම් ස්ථානය
ெதற்கு அதிேவகப் பாைத :

ைழவிடம்

SOUTHERN EXPRESSWAY : ENTRY POINT

4265/’13
14. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

ආෙයෝජන

පවර්ධන

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය මාතර, ෙගොඩගම සිට
හම්බන්ෙතොට, මත්තල දක්වා දීර්ඝ කිරීමට
කටයුතු කරන බවත්;

(ii)

තිහෙගොඩ, කිරින්ද සහ ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවලට ආසන්නම දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගයට පිවිසුම් ස්ථානය ෙලස
අපරැක්ක මාර්ගය ෙයෝජනා කර මිනුම් කටයුතු
පවා සිදු කර ඇති බවත්;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii)

(iv)

Expressway from the Divisional Secretary's
Divisions of Thihagoda, Kirinda and
Dondra and surveying has also been
conducted already;

ෙයෝජිත අපරැක්ක පිවිසුම් මාර්ගය ෙවනස් කර එය
කිරින්ද-පුහුල්වැල්ල
පාෙද්ශිය
ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසෙය්, වලකන්ද පෙද්ශයට ෙගන යාමට
සැලසුම් කර ඇති බවත්;

(iii)

a move has been made to change the
proposed Aparekka entry point and shift the
entry point to Walakanda in the Kirinda-
Puhulwella Divisional Secretary's Division;
and

(iv)

if the entry point is subjected to a change as
mentioned in (iii) above, the opportunity to
give benefits to a wider population will be
lost?

පිවිසුම් මාර්ගය ඉහත (iii) හි සඳහන් පරිදි ෙවනස්
කිරීමකට ලක් වුවෙහොත් වැඩි ජන ෙකොටසකට
පතිලාභ ලැබීමට ඇති අවස්ථාව අහිමි වන බවත්;

එතුමා පිළිගන්ෙනහිද?
(ආ) එෙසේ නම්, දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගයට පිවිසුම් ස්ථානය
ඉහත අ(iii)හි සඳහන් පරිදි ෙවනස් ෙනොකිරීමට කටයුතු
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள், உயர் கல்வி மற் ம்
ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

திஹெகாைட, கிாிந்த மற் ம் ெதவி வர பிரேதச
ெசயலாளர் பிாி க க்கு மிக ம் அண்மித்த
தான ெதற்கு அதிேவகப் பாைதக்கு
ைழ
விடமாக அப்பெரக்க
திைய
ன்ெமாழிந்
அளைவ நடவ க்ைககள்கூட ேமற்ெகாள்ளப்
பட் ள்ளன என்பைத ம்;

(iii) உத்ேதசிக்கப்பட்ட
அப்பெரக்க
ைழ ப்
பாைதைய மாற்றி அதைன கிாிந்த
ஹுல்
ெவல்ல பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவின் வலகந்த
பிரேதசத்திற்கு ெகாண்
ெசல்வதற்கு திட்ட
மிடப்பட் ள்ள என்பைத ம்;
(iv)

lf so, will he inform this House whether he will
ensure that the entry point to the Southern
Expressway will not be changed as stated in (a)
(iii) above?

(c)

If not, why?

தலீட்

ெதற்கு அதிேவகப் பாைதைய மாத்தைற,
ெகாடகம ெதாடக்கம் அம்பாந்ேதாட்ைட, மத்தல
வைர நீ ப்பதற்கு நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்
ப கின்றெதன்பைத ம்;

(ii)

(b)

ைழ ப்பாைதயான
ேமற்ப
(iii) இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா
மாற்றத்திற்கு உள்
ளாக்கப்ப ெமனில் அதிகளவிலான மக்க க்கு
அ கூலங்கள்
கிைடப்பதற்குள்ள
வாய்ப்
குைறவைட ம் என்பைத ம்

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ග දිගුව ව්යාපෘතිය, මාතර
සිට හම්බන්ෙතොට දක්වා දීර්ඝ කිරීම සඳහා කටයුතු
කරමින් පවතී. ඒ සඳහා වන ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීම්, සැලසුම් සැකසීම හා ඊට අදාළ අධ්යයන
කටයුතු ෙම් වන විට සිදු කරමින් පවතී. මාතර ෙබලිඅත්ත ෙකොටස කර ෙගන යනවා. ඉතිරි
ෙකොටස පිළිබඳව අපි නැවත ෙසොයා බලනවා.
(ii)

අධිෙව්ගී මාර්ගය ඉදි කිරීමට ඉඩම් අත්කර
ගැනීෙම් කටයුතු සඳහා මැනුම් කටයුතු සිදු කර
මායිම් සලකුණු කර ඇත.

(iii)

ව්යාපෘතිය සඳහා මූලික ශක්යතා අධ්යයනය සිදු
කරන අවස්ථාෙව්දී අපරැක්ක ෙමන්ම දන්ෙදනිය
පෙද්ශයද අන්තර් හුවමාරුව ස්ථානගත කිරීම
සඳහා විකල්පයක් ෙලස පරීක්ෂා කරන ලදී.
තාක්ෂණික හා පිරිවැය සම්බන්ධ කරුණු
ෙහේතුෙවන් අවසානෙය් එම අන්තර් හුවමාරුෙව්
පිහිටීම වලකන්ද ෙවත ෙගන යාම සඳහා නිර්ෙද්ශ
විය. එබැවින් ශක්යතා වාර්තාව අනුව අපරැක්ක
ස්ථානය අන්තර් හුවමාරුවකට ෙයෝජනා
වී ෙනොමැත.

(iv)

අන්තර් හුවමාරුව වලකන්ද පෙද්ශෙය් ස්ථානගත
කිරීම සඳහා නිර්ෙද්ශ කර තිබුණද අපරැක්ක
පෙද්ශෙය් ජනතාවට අධිෙව්ගී මාර්ගයට පිවිසීෙම්
පහසුකම් ලබා දීම සඳහා හිඟුරුපත්වල සිට
දන්ෙදනිය මාර්ගය හා රදම්පල සිට මුරුතගස්පිටිය
හරහා කිරින්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කර වලකන්ද
හුවමාරුව ෙවත සම්බන්ධ කිරීමට දැනටමත්
ෙයෝජනා කර ඇත.

அவர் ஏற் க்ெகாள்வாரா?
(ஆ) ஆெமனில், ெதற்கு அதிேவகப் பாைதக்கான
ைழ
விடத்ைத ேமற்ப அ (iii) இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள
வா மாற்றியைமக்காதி க்க நடவ க்ைக எ ப்பாரா
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Higher Education
and Investment Promotion:
(a)

Will he admit that (i)

arrangements are being made to extend the
Southern Expressway to Mattala in
Hambantota via Godagama, Matara;

(ii)

the Aparekka road had been proposed as the
closest entry point to the Southern

ඔව්.
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(ආ) (අ) (iii) සඳහන් කර ඇති අධ්යයනෙයහි පතිඵල අනුව
වලකන්ද අන්තර් හුවමාරුව ෙයෝජනා කර ඇති බැවින්, එය
අපරැක්ක පෙද්ශයට ෙගන යාෙම් අවශ්යතාවක් පැන
ෙනොනඟී.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විස්තරාත්මක
පිළිතුරු දීම ගැන මම සතුටු වනවා. මුලින්ම සාකච්ඡා කරලා
අපරැක්ක පෙද්ශයට ෙයෝජනා වී තිබුණු අන්තර් හුවමාරු ස්ථානය
තමයි වලකන්දට ෙගන ගිෙය්. ෙම්වා ශක්යතා අධ්යයනෙය්
නාමෙයන් ගත්ත ෙද්ශපාලන තීන්දු. අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින්
හදලා ෙදන උත්තරය ඔබතුමාට කියවන්නට සිදු ෙවනවා. ඒකට
පශ්නයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ගැන ෙසොයා බලා කටයුතු කරන්න
කියලා, මා ඔබතුමාට කියනවා. ඇත්තටම ඔය සමහර නිලධාරින්ම
ෙන් එදත් හිටිෙය්. ටයි පටිය විතරයි ෙවනස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් ගත්ත තීන්දුෙව් ඇත්තටම ගැඹුරු විද්යාත්මක යථාර්ථයක්
තිෙබනවාද, නැද්ද කියලා ඔබතුමා ෙසොයා බලනවාද?
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ගරු කථානායකතුමාත් දන්නවා, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය යන්ෙන්
කුඹුරු යායවල් මැද්ෙදන් කියලා. නිල්වලා ගං මිටියාවෙත්
ඉන්ෙන් නිල්වලා ෙයෝජනා කමෙයන් බැට කාපු මිනිස්සු. ඒ නිසා
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන විමසුම ෙමොකක්ද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමා කියපු ෙම් ෙකොටස ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්
අධිෙව්ගී මාර්ගවල වියදම ගැනත් විශාල පශ්න තිෙබනවා.
ෙමොකද, තරගකාරි පටිපාටිෙයන් පිට තමයි ෙම්වා කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා අපි දැනටම කරෙගන යන සමහර අධිෙව්ගී
මාර්ගත්, ඒ වාෙග්ම මාර්ගත් අපි ඒ විධියටම කර ෙගන යනවා.
ෙමොකද දූෂණය පිළිබඳව තිෙබන පශ්නයයි, සංවර්ධනය පිළිබඳව
තිෙබන පශ්නයයි අපි ෙවන ෙවනම හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.
[බාධා කිරීමක්]
මා කලිනුත් කිව්වා වාෙග් ෙකොටසින් ෙකොටසයි අප සලකා
බලන්න ඕනෑ. ඔබතුමා ඒ කාරණය මතු කරපු නිසා ඒ ෙකොටස
ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයා බලන්නම්.

ජනාධිපති අරමුදල : විස්තර

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

சனாதிபதி நிதியம்: விபரம்

(The Hon. Eran Wickramaratne)

PRESIDENT'S FUND: DETAILS

ටයි පටියවත් ෙවනස් ෙවලා නැහැ. ගරු මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්ම මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා පධාන අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්
ෙකොටසක වැඩ කටයුතු කරෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම එතැන සිට
ඉතිරි ෙකොටස ගැනත් ෙසොයා බලනවා. ඔබතුමා කියනවා නම් ෙම්
ශ්යක්යතා වාර්තාව ෙද්ශපාලන කරුණු උඩ තීරණය වුණා කියලා,
අනිවාර්යෙයන්ම ඒ ගැනත් ෙසොයලා බලනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී
මාර්ගෙය් හම්බන්ෙතොට සිට මත්තල ගුවන් ෙතොටුපළ දක්වා වන
දිගුෙව් පළමුෙවනි අදියර නිමා කරන්නට කලින් සැලසුම් කරලා
තිබුණු දින වකවානු අනුව ඒ කටයුතු කරන එකද අමාත්යාංශෙය්
අෙප්ක්ෂාව?

3713/’13
1. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க சார்பாக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (5):
(අ)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

(ආ)

ඒකට මට පිළිතුරක් ෙදන්නට බැහැ. ෙමොකද, ඔබතුමා
දන්නවා ෙම්වා පිළිබඳව හුඟක් ෙචෝදනා තිෙබන බව. ෙම්වා ගැන
ෙහොයා බලන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ කටයුතු ඒ දිනවලටම සිදුෙවයි ද
නැද්ද කියලා ස්ථිර ෙලසම කියන්න අපහසුයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

2010, 2011 සහ 2012 වර්ෂවලදී ජනාධිපති
අරමුදලට ලැබුණු මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල් සම්පාදනය කරගත් ආකාරය කවෙර්ද;

යන්න වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා සඳහන්
කරන්ෙනහිද?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(i)

(i)

ජනාධිපති අරමුදලින් පසු ගිය වර්ෂ ෙදක තුළ දී
වැය කරනු ලැබූ සමස්ත මුදල;

(ii)

එක් එක් ක්ෙෂේතය අනුව වැය කළ මුදල;

ෙකොපමණද යන්නත් වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

ජනාධිපති අරමුදලින් ෛවද්ය පතිකාර සඳහා
ආධාර ලබා දීම සඳහා පුද්ගලයන් ෙතෝරා ගැනීම
සිදු කරන පදනම කවෙර්ද;

(ii)

පසු ගිය වර්ෂ 03ක කාලය තුළ පාෙද්ශීය සභා,
පළාත් සභා සහ පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය
කරන මන්තීවරුන් ෙවනුෙවන් ෛවද්ය පතිකාර
සඳහා ජනාධිපති අරමුදලින් ආධාර ලබා දී තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, ඔවුන්ෙග් නම් සහ එක් එක්
තැනැත්තාට ලබා දුන් මුදල් පමාණය කවෙර්ද;

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඔබතුමා ඒ ගත්ත තීන්දුව ගැන අපිට සතුටුයි. ෙමොකද ඒක
තමයි මට දැන ගන්නට වුවමනා වුෙණ්.
මෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගයට
පසු ගිය වකවානුෙව් ඇස්තෙම්න්තුගත වුණු මුදල් පිළිබඳව අපට
බරපතළ පශ්න තිබුණා. ඇත්තටම ජාත්යන්තර පූර්වාදර්ශත් එක්ක
බැලුවාම කිෙලෝමීටරයකට වියදම් කරන මුදල පිළිබඳව පශ්න
තිබුණා. ෙම් මුදෙලන් තුෙනන් එකකින් ෙම්ක කරන්න පුළුවන්ද
කියලා අපිට පශ්න තිබුණා. පාරිසරික පද්ධතියක් හරහා ෙම්
මාර්ගය යන්ෙන්. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාත් දන්නවා,

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

whether aids have been provided from the
President’s Fund for medical treatment to
members of Pradeshiya Sabhas, Provincial
Councils and the Members of Parliament
during the period of last 03 years; and

(iii)

if so, of their names and the amount of
money provided to each person?

பிரதம அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில்
சனாதிபதி நிதியத்திற்குக் கிைடத் ள்ள நிதி
எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப நிதி ெபற் க் ெகாள்ளப்பட்ட
யா என்பைத ம்

வ டாந்த அ ப்பைடயில்
குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

தனித்தனியாக

ைற
அவர்

ஒவ்ெவா
ைற ாீதியாக ெசலவிடப்பட்ட
பணத் ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்

வ டாந்த அ ப்பைடயில்
குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

தனித்தனியாக

அவர்

சனாதிபதி நிதியத்தினால் ம த் வ சிகிச்ைச
க க்கு உதவி வழங்குவதற்காக ஆட்கைளத்
ெதாி
ெசய்கின்ற
அ ப்பைட
யா
என்பைத ம்;

(ii)

கடந்த 03 வ ட காலப்பகுதிக்குள் பிரேதச
சைபகள், மாகாண சைபகள் மற் ம் பாரா
மன்றத்ைதப்
பிரதிநிதித் வம்
ெசய்கின்ற
உ ப்பினர்க க்காக ம த் வ சிகிச்ைசக க்கு
சனாதிபதி நிதியத்தி
ந்
உதவி வழங்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii) ஆெமனில், அவர்களின் ெபயர்கள் மற் ம்
ஒவ்ெவா வ க்கும் வழங்கப்பட் ள்ள பணத்
ெதாைககள் எவ்வள என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

சனாதிபதி நிதியத்தினால் கடந்த இரண் வ ட
காலப்பகுதியில் ெசலவிடப்பட் ள்ள ெமாத்தப்
பணத் ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

(d)

இன்ேறல், ஏன்?

ගරු කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ) (i) වර්ෂය
2010

1,135,962,451.35

2011

1,646,496,088.79

2012

1,863,699,012.78

(ii)
වර්ෂය

2010

(a)

(ii)
(b)

(c)

the amount of money received by the
President’s Fund in the years 2010, 2011
and 2012; and

2012

969,473,122.00

1,376,035,051.00

1,648,471,001.00

ෙපොලී
ආදායම

129,836,475.42

112,754,910.99

155,469,134.38

පරිත්යාග
වශෙයන්

36,580,919.65

157,706,126.80

59,758,877.40

71,934.28

-

-

1,135,962,451.35

1,646,496,088.79

1,863,699,012.78

විවිධ
ලැබීම්

(ආ)

(i)

Will he state separately, in each year (i)

2011

සංවර්ධන
ෙලොතරැයි
මණ්ඩලය
මඟින්

එකතුව

asked the Prime Minister and Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs:

සමස්ත ආදායම (රු.)

(ii)
කාණ්ඩය

වර්ෂය

සමස්ත වියදම (රු.)

2011

1,522,326,318.86

2012

1,713,863,623.15

එක් එක් ක්ෙෂේතය අනුව වැය කළ මුදල
2011

2012

මුළු එකතුව
(රු. මි.)

ෛවද්ය ආධාර

815,814,245.79

857,641,804.65

1,673,456,050.44

the funding sources of that amount?

Will he also state separately, in each year (i)

the total amount of money spent by the
President’s Fund during the last two years;
and

මහෙපොළ උසස්
අධ්යාපන
ශිෂ්යත්ව භාර
අරමුදල සඳහා
ලබා දී ඇති මුදල

600,866,585.50

734,128,030.50

1,334,994,616.00

(ii)

the breakdown of that expenditure on each
sector?

ශිෂ්යත්ව ආධාර

96,266,987.57

102,447,038.00

198,714,025.57

අධ්යාපන
සංවර්ධන
කටයුතු සඳහා
ආධාර

2,000,000.00

10,200,000.00

12,200,000.00

Will he inform this House (i)

the basis on which people are selected for
providing aid for medical treatment from
the President Fund;
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සංස්කෘතික
කටයුතු සඳහා
ආධාර

1,260,000.00

7,385,000.00

8,645,000.00

ආගමික කටයුතු
සඳහා ආධාර

3,150,000.00

650,000.00

3,800,000.00

විෙශේෂ ව්යාපෘති
සඳහා ආධාර

2,000,000.00

800,000.00

2,800,000.00

සුබසාධන හා
ෙවනත් කටයුතු
සඳහා ආධාර

968,500.00

611,750.00

1,580,250.00

1,522,326,318.86

1,713,863,623.15

3,236,189,942.01

වර්ෂය
2012

එකතුව

1062
නම

තනතුර

ගරු ආර්. ධම්මික අංගම්මන
මැතිතුමා
ගරු ෙක්.ආර්. මහින්ද
මැතිතුමා
ගරු අයි.ෙක්. මහින්ද
රත්නතිලක මැතිතුමා
ගරු ඩී.ඒ. ආරියනන්ද
මැතිතුමා
ගරු ඒ.එම්.ෙජ්.එම්. අධිකාරී
මැතිතුමා
ගරු එච්.ඩබ්ලිව්.
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ගරු
ජයලත් ජයවර්ධන මැතිතුමා
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල
මැතිතුමා*
ගරු ඩී.එම්. ජයරත්න
මැතිතුමා

පළාත් සභා
මන්තී පළාත්
සභා මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී හා ගරු
ජනමාධ්ය හා
ෙතොරතුරු
අමාත්ය
ගරු අගාමාත්ය

එකතුව

(ඇ)

(i)

*

විෙශේෂඥ ෛවද්යවරයාෙග් ලිපිය (මුල් පිටපත)

*

වියදම් ඇස්තෙම්න්තුව (මුල් පිටපත)

*

ෙරෝගියාෙග් ෙහෝ ඉල්ලුම්කරුෙග් ලිඛිත ඉල්ලීමක්

*

ෙමම මුදල ෙකොටස් වශෙයන් ආපසු ෙගවීමට එතුමා එකඟ වී ඇත.

(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3-4769/'14-(2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

*

පතිකාර සඳහා පමාණවත් මුදලක් ෙනොමැති

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

*

ආදායම් බදු ෙනොෙගවන

*

පවුෙල් මාසික ආදායම ර.70,000/= සීමාව ෙනො
ඉක්මවූ

*

සැත්කම ෙහෝ පතිකාර සඳහා වූ ඇස්තෙම්න්තුෙවන්
සියයට 50 ෙහෝ ඊට වැඩි මුදලක් රක්ෂණ කමයකින්
ෙහෝ ෙවනත් ආකාරයකින් ෙනොලැෙබන

*

ජාතික රක්ෂණ භාරකාර අරමුදලින් පතිලාභ
ෙනොලබන

*

ජනාධිපති අරමුදලින් ඉල්ලීමක් කිරීමට ෙපර
සැත්කමක් / පතිකාර කිරීමට සිදු වූෙය් නම් ෙරෝගියා
ෙරෝහෙලන් පිට වී ෙගොස් සතිෙය් වැඩ කරන දින 5ක්
ඇතුළත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ.

ඔව්.

(iii)

ඔව්.

500,000.00
541,443.85
1,000,000.00
250,000.00
150,000.00
500,000.00
1,000,000.00
10,908,798.40
29,298,926.09

44,149,168.34

එෙමන්ම ෙමම ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කර ඇති
ෙරෝගීන් අතුරින්, පහත සුදුසුකම් සපුරාලන
පුද්ගලෙයෝ ජනාධිපති අරමුදලින් ෛවද්ය පතිකාර
සඳහා ආධාර ලැබීමට සුදුසුකම් ලබති.

(ii)

වර්ෂය
2010

ෛවද්ය ආධාර ලබාගැනීමට පහත සඳහන් ලියකියවිලි
අවශ්ය ෙව්.

ලබා දුන් මුදල

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා

(மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்)

(The Hon. Abdul Haleem)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය : විස්තර
ைரச்ேசாைல அனல் மின் நிைலயம் : விபரம்

NORACHCHOLAI THERMAL POWER PLANT: DETAILS

නම
ගරු පී. ෙපොඩිඅප්පුහාමි
මැතිතුමා

තනතුර
පාෙද්ශීය සභා
මන්තී

ගරු අෙශෝක ජයවර්ධන
මැතිතුමා

පළාත්
සභා මන්තී

ගරු සරණපාල
විෙජ්සිංහ මැතිතුමා

පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී

ලබා දුන් මුදල
250,000.00
300,000.00
358,000.00
908,000.00

එකතුව

(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - மாண் மிகு அஜித்
மான்னப்ெப ம சார்பாக)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon.
Ajith Mannapperuma)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

වර්ෂය

නම

තනතුර

2011

ගරු මෙනෝජ් සිරිෙසේන
මැතිතුමා
ගරු පී. හැරිසන් මැතිතුමා
ගරු ආර්.ඒ. ටියුඩර් දයාරත්න
මැතිතුමා

පළාත් සභා
මන්තී
පාර්ලිෙම්න්
තු මන්තී
පාර්ලිෙම්න්
තු මන්තී

එකතුව

4845/’14
4. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා - (ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මහතා ෙවනුවට)

ලබා දුන් මුදල
300,000.00
250,000.00

ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් තාප විදුලි බලාගාරය පමිතිෙයන්
ෙතොර බලාගාරයක් බව විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා විසින් පකාශ කර ඇති බව
එතුමා දන්ෙනහිද?

(ආ) එම බලාගාරෙය්,
(i)

පළමුවන අදියර ෙවනුෙවන් ඇස්තෙම්න්තුගත
මුදල හා වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;

(ii)

පමිතිය, උපකරණ හා කියාකාරි තත්ත්වය
සම්බන්ධෙයන් අදාළ ඉදි කිරීම් සමාගම සමග

300,000.00
850,000.00

පාර්ලිෙම්න්තුව

1063
[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

වගකීම් කාලයක් සහිත
සිටිෙය්ද;

(இ)

ගිවිසුමකට

(i )

எதிர்காலத்தில் ெபா மக்க க்கு நன்ைமகைளப்
ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய
வைகயில்
மின்
சாரத்ைத உற்பத்திெசய்ய திட்டமிடப்ப ள்ளதா;

(ii )

மின்சாரக் கட்டணப்பட் யல் குைறவைடய
ஏ வாக அைமயக்கூ ய அத்திட்டம் காலவைர
யைறகள் சகிதம் யா

එළැඹ

(iii)

පමිතිෙයන් ෙතොර තත්ත්වය හා සිදු වන අකිය වීම්
සම්බන්ධෙයන් බලාගාරය ඉදි කළ සමාගමට
එෙරහිව ගත් කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(iv)

අලුත්වැඩියාවලට සහ එම කාලය තුළ අහිමි වූ
විදුලි බලය ලබා ගැනීමට වැය වූ අතිවිශාල මුදල
ඊට වගකිව යුත්තන්ෙගන් අය කර ගැනීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(v)

පළමුවැනි අදියර නිසි පරිදි ඉදි ෙනොකළ සමාගම
විසින්ම එහි ඊළඟ අදියරයන් ද ඉදි කරනු
ලබන්ෙන් නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;

என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

(i)

ඉදිරිෙය්දී මහ ජනතාවට පතිලාභ ලබා දිය හැකි
වන පරිදි විදුලිය නිපදවීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;

(ii)

විදුලි බිල අඩු වීමට ෙහේතු වන එම සැලසුම දින
වකවානු සහිතව කවෙර්ද;

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Is he aware that the Secretary to the Ministry of
Power and Energy has stated that the Norachcholai
Thermal Power Plant is not up to the expected
standards?

(b)

Will he inform this House in relation to that power
plant -

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)
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යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(i)

the estimated sum and the sum spent on the
first phase;

(ii)

whether an agreement with a warranty
period of time had been entered into with
the relevant construction company with
regard to the standard, equipment and
operational standard;

(iii)

the action taken against the company that
constructed the power plant regarding low
standards and breakdowns that occur;

(iv)

whether arrangements will be made to
recover the massive amount of money spent
on repairs and the lost power during that
period from those who responsible for that;
and

(v)

if the company which did not complete the
first phase properly engages in the
construction of the other phases too, the
reasons for it?

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ
(அ)

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ைரச்ேசாைல அனல்மின் நிைலயம் தரமற்ற மின்
நிைலயெமன
மின்வ ,
எாிசக்தி
அைமச்சின்
ெசயலாளர் கூறி ள்ளாெரன்பைத அவர் ஏற் க்
ெகாள்வாரா?

(ஆ) ேமற்ப
(i)

(ii)

மின்நிைலயத்தின்,

தலாம் கட்டத்திற்காக மதிப்பிடப்பட்ட பணத்
ெதாைக மற் ம் ெசலவிடப்பட்ட பணத் ெதாைக
எவ்வள ;
தரம், உபகரணங்கள் மற் ம் ெசயற்பாட்
நிைலைம சம்பந்தமாக ஏற் ைடய நிர்மாணிப் க்
கம்பனி டன் உத்தரவாதக் காலப்பகுதி டனான
உடன்ப க்ைகெயான்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ந்ததா;

(iii)

தரமற்ற நிைலைம மற் ம் இடம்ெப கின்ற
ெசய ழப் க்கள் சம்பந்தமாக மின்நிைலயத்ைத
நிர்மாணித்த கம்பனிக்கு எதிராக ேமற்ெகாண்ட
நடவ க்ைககள் யாைவ;

(iv)

தி த்தேவைலக க்காக ம் அக்காலப்பகுதியில்
இழந்த மின்சாரத்ைத ெபற் க் ெகாள்வதற்
காக ம் ெசலவாகிய ெப ந்ெதாைகப் பணத்ைத
அதற்குப் ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்களி
டமி ந் அறவிட நடவ க்ைக எ ப்பாரா;

(v)

தலாம் கட்டத்ைத சாிவர நிர்மாணிக்காத
கம்பனிேய அதன் அ த்த கட்டங்கைள ம்
நிர்மாணிப்பதாயி ப்பின்
அதற்கான
காரணங்கள் யாைவ

என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(c)

Will he state (i)

whether plans have been made to provide
electricity to the people in a beneficial
manner in future; and

(ii)

the plan that seeks to bring down the
electricity tariff with the stipulated period of
time?

(d) If not, why?
ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා

(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க)

(The Hon. Patali Champika Ranawaka)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

කරන තුරු ජනන වියදම අවම වන ෙසේ ෙවනත් ජනක
යන්ත මඟින් විදුලිය ලබාෙගන ඇත.

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

වාර්තා වී ෙනොමැත.

(ආ)

(i)

පළමුවන අදියර ඉදි කිරීම් ෙවනුෙවන් සාකච්ඡාමය ෙකොන්තාත්
මිල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන හාරසිය පනස්පහකි. (ඇ.ෙඩො.
මිලියන 455කි.) පළමුවන අදියර ඉදි කිරීම් ෙවනුෙවන් වියදම්
කළ සම්පූර්ණ මුදල ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන හාරසිය
හතළිස් අටකි. (ඇ.ෙඩො. මිලියන 448කි.)
(ii)

ඔව්.

(iii)

ඉහත පශ්න අංක (ආ)(ii) හි සඳහන් ගිවිසුමට අනුව
ෙකොන්තාත් සමාගම විසින් වගකීම් දරන කාලය විදුලි
බලාගාරය වාණිජ කටයුතු සඳහා පණ ගැන්වූ දින සිට
අවුරුදු ෙදකකි. එම කාලය තුළ විදුලි බලාගාරය අකිය වූ
අවස්ථාවන්හිදී අදාළ ෙකොන්තාත් සමාගම අවශ්ය තැන්හිදී
අමතර ෙකොටස් ද ෙයොදා සියලු අලුත්වැඩියා කටයුතු අය
කිරීමකින් ෙතොරව සිදු කර ඇත. එබැවින් අදාළ සමාගමට
එෙරහිව කිසිදු කියා මාර්ගයක් ෙගන නැත.

(iv)

අලුත්වැඩියාවන්වලට අදාළ සියලු වියදම් ඉදි කිරීම් කරනු
ලැබූ චීන සමාගම විසින් දරා ඇත. අදාළ ජනක යන්ත
අලුත්වැඩියා කර නැවත පණ ගන්වා විදුලිය ජනනය ආරම්භ

(ඇ)

(v)

ෙදවැනි අදියර සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කරනු ලැබ ඇත්ෙත්
පළමුෙවනි අදියර අවසන් වීමට ෙපර වන අතර, ෙමම
කාර්යය සඳහා ණය මුදල ලබා දුන් චීන රජය විසින් අදාළ
ෙකොන්තාත් සමාගම නිර්ෙද්ශ කර ඇත.

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙම් වන විටත් සැලකිය යුතු පමාණයකින් විදුලිය බිල අඩු
කර ඇත. (2014.09.16 සිට)
තවද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් සෑම ෙදවසරකටම
වරක් ඉදිරි වර්ෂ 20ක් සඳහා වන දීර්ඝ කාලීන අඩු වියදම්
ජනක සැලසුම් වාර්තාවක් පිළිෙයල කරනු ලබයි. ෙම් වන
විට 2013-2032 කාලය සඳහා සකස් කරන ලද වාර්තාව
(Long Term Generation Expansion Plan, 2013-2032)
මහජන උපෙයෝගිතා ෙකොමිෂන් සභාව ෙවත ඉදිරිපත්
ෙකොට මහජන අදහස් විමසීෙමන් පසු සියලු සංෙශෝධන
සමඟින් එළි දක්වා ඇත. අදාළ සැලසුම් නිසි පරිදි
කියාත්මක කිරීෙමන් අෙප්ක්ෂිත පතිලාභ ලබා දිය හැක.
ජනක සැලසුෙම් සාරාංශය සඳහන් එම වාර්තාෙව් පිටු අංක
A11-1 හි පිටපතක් ඇමුණුම* ෙලස ඉදිරිපත් කරමි.

(ඈ)

පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

(ii)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-5416/'14-(2), ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

අජිත්

කුමාර

මන්තීතුමා

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත්
පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ
ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

එෙසේ නම්, එම ගනුෙදනු සිදු වී ඇති දින වකවානු
කවෙර්ද;
(iii) එම ගනුෙදනු තුළින් ඉටු කර ෙගන ඇති කාර්යය
ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද;
(iv) එමගින් ලැබී ඇති පෙයෝජන කවෙර්ද;
(v) එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල
වටිනාකම ෙකොපමණද;
(vi) ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය
කවෙර්ද;
(vii) එම සමාගම සමග ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇත්නම්,
එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட்ட
(அ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012 ஆம் ஆண் களில்
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் இலங்ைக
தரகம்
Patton Boggs எ ம் கம்பனி டன் ெகா க்கல்
வாங்கல் ேமற்ெகாண் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், ேமற்ப
ெகா க்கல் வாங்கல்
இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
සහ PATTON BOGGS සමාගම : ගනුෙදනු

அெமாிக்க இலங்ைக தரகம் மற் ம் PATTON BOGGS
கம்பனி : ெகா க்கல் வாங்கல்
SRI LANKAN EMBASSY IN US AND PATTON BOGGS
COMPANY: TRANSACTIONS

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(iii ) ேமற்ப ெகா க்கல் வாங்கல்
லமாக நிைற
ேவற்றப்பட் ள்ள பணி அல்ல
பணிகள்
யாைவெயன்பைத ம்;
(iv)

அதன்
லம்
கிைடத் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

(v)

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க சார்பாக)

ேமற்ப
பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ள்ள ெகா ப்பன களின் ெப மதி யாெதன்
பைத ம்;

(vi)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட்ட ெசல த் தைலப்
யாெதன்பைத ம்;

(vii)

ேமற்ப
கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள்
ைகசாத்திடப்பட்
ப்பின், அந்த உடன்ப க்ைக
கைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்

4467/’13
9. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත්
ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය Patton
Boggs නමැති සමාගම සමග ගනුෙදනු කර
තිෙබ්ද;

அவர் இச்சைபயில்அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

நன்ைமகள்
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(iv)

asked the Minister of Foreign Affairs:
(a)

1070

Will he inform this House (i)

whether the Sri Lankan Embassy in the
United States had dealings with the
company named "Patton Boggs" in the
years 2010, 2011 and 2012;

(ii)

if so, the period during which such
transactions have taken place;

(iii)

the task or tasks accomplished through such
transactions;

(iv)

the benefits derived from them;

(v)

the value of the payments made for the said
transactions;

(vi)

the expenditure head under which funds
were allocated for this purpose; and

(vii)

if agreements have been entered into with
that company whether such agreements will
be tabled?

Patton Boggs නිලධාරින් පහත සඳහන් දෑ ඉටු කර තිෙබන
බව කියනු ලබයි.
1.

ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් එක්සත් ජනපද ෙකොංගසය තුළ
අව්යාජ සබඳතා ඇති කිරීෙම් අරමුණින් ශී ලංකාෙව්
සංචාරය කිරීම සඳහා එක්සත් ජනපද ෙකොංගස්
නිෙයෝජිතයන්ෙගන් සහ ඔවුන්ෙග් කාර්ය මණ්ඩලවලින්
සමන්විත නිල නිෙයෝජිත කණ්ඩායම් සංවිධානය කිරීම.

2.

ශී ලංකාව සම්බන්ධෙයන් ජාත්යන්තර විමර්ශනයක්
කැඳවීෙම් පනත් ෙකටුම්පත් එක්සත් ජනපදෙය් ෙකොංගස්
සභාෙව් සභාගත වීම වැළැක්වීම.

3.

ශී ලංකාවට එෙරහිව එක්සත් ජනපදය 2010 වසෙර්දී
පනවා ඇති ශී ලංකාෙව් සංචාරය කිරීම පිළිබඳ අනතුරු
ඇඟවීම රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව ලවා ඉවත් කිරීමට දූත
මණ්ඩලය ෙවනුෙවන් සාකච්ඡා පැවැත්වීම.

4.

එක්සත් ජනපද රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් පළ කරන
ලද "පුද්ගලයන් නීති විෙරෝධි ෙලස පවාහනය කරන
රටවල ලැයිස්තුෙවන්" ශී ලංකාව ඉවත් කිරීමට උපකාර
කිරීම.

5.

2011 වසෙර්දී එක්සත් ජනපද ෙවළඳ සමාගම්වල
ව්යාපාරික නිෙයෝජිත කණ්ඩායමකෙග් ශී ලංකා සංචාරය
සංවිධානය කිරීම.
ෙමම සියලු කටයුතු ෙවොෂිංටන්හි තානාපති කාර්යාලෙය්
රාජ්ය තාන්තික නිලධාරින්ෙග් වගකීම්වලට අයත් වන
නිසාත්, ඒ මඟින් සැලකිය යුතු තරම් වියදම් පමාණයක්
ඉතිරි කර ගත හැකි වන නිසාත්, එම නිලධාරින් ෙමම
කටයුතු ඉටු කළ යුතුව තිබූ බව මෙග් හැඟීම බව
තවදුරටත් පකාශ කිරීමට ද කැමැත්ෙතමි.

(b) If not, why?
(v)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

ෙමම අමාත්යාංශය විසින් සිදු කරන ලද ෙගවීම් ෙමෙසේය.

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

2010 - ශී ලංකා රුපියල් 35,685,907.63

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

2011 - ශී ලංකා රුපියල් 46,913,476.71

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

2012 - ශී ලංකා රුපියල් 12,992,860.05
(vi)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය

(vii)

ඔව්. ගිවිසුෙම් පිටපතක් අමුණා* තිෙබ්.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

112 - 2 -3 - 0 - 1405 (04)

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

(ආ)

ඔව්.

(ii)

පැන ෙනොනඟී.

ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය : BTI කීට නාශක ෙයදවීම
වර්ෂය

ෙගවීම් කළ දිනය

2010

2010.04.30
2010.10.22
2010.12.31
2011.03.10
2011.05.20
2011.07.28
2011.11.30
2012.03.20

2011

2012
(iii)

Patton Boggs LLP සමාගමට අනුව, ඔවුන් ගිවිසෙගන
ඇත්ෙත්,
1.

ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙකොංගසෙය් මිත සබඳතා ඇති කර
ගැනීමට,

2.

ෙකොංගසයට, ශී ලංකාවට එෙරහිව යම් පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙයෝජනා සම්මුතියක් ෙහෝ ෙගන ඒම
වැළැක්වීමට උත්සාහ කිරීමට,

3.

සංචාරකයන් සඳහා වන මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාෙව් ශී
ලංකාෙව් සංචාරය කිරීම සම්බන්ධෙයන් දක්වා ඇති
කරුණු ඉවත් කරවා ගැනීමට උපකාර කිරීමට,

4.

පුද්ගලයන් නීති විෙරෝධි ෙලස පවාහනය කරන රටවල
ලැයිස්තුෙවන් ශී ලංකාව ඉවත් කිරීමට උපකාර කිරීමට,

5.

ශී ලංකාවට පැමිණීමට එක්සත් ජනපද ව්යාපාරික
නිෙයෝජිත කණ්ඩායමක් සංවිධානය කිරීමට.

ெடங்கு ேநாையக் கட் ப்ப த்தல் : BTI குடம்பி
நாசினிப் பிரேயாகம்
ELIMINATION OF DENGUE: USE OF BTI LARVICIDE

4777/’14
10. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා - (ගරු අෙශෝක්
අෙබ්සිංහ මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ - (மாண் மிகு அேசாக்
அேபசிங்க சார்பாக)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha on behalf of the Hon.
Ashok Abeysinghe)

ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)

(i)

ශී ලංකාව තුළ මැෙල්රියා ෙරෝගය සම්පූර්ණෙයන්
තුරන් කර තිෙබ්ද;

(ii)

ශී ලංකාව තුළ මෑතකදී මැෙල්රියා ෙරෝගීන් නැවත
හඳුනා ගත් බව දන්ෙන්ද;

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
ல் நிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

[ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා]

(iii)

(iv)

1072

ෙඩංගු ෙරෝගය මර්දනය කිරීම සඳහා ෙද්ශීයව
නිපදවූ BTI කීට නාශක ෙයදවීම ආරම්භ කර
තිෙබ්ද;

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

ෙඩංගු මර්දනය කිරීම සඳහා ෙගන්වන ලද
විෙද්ශීය BTI කීට නාශක සම්පූර්ණෙයන් ෙබදා
හැර තිෙබ්ද;

(i)

ඔව්.

(ii)

2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙයන් පසු හඳුනා ගනු ලැබුෙව්
විෙද්ශයන්හිදී මැෙල්රියාව වැළඳී ෙමරටට පැමිණි
පුද්ගලයන් පමණි. මැෙල්රියා ෙරෝගය බහුලව පවතින
රටවල සංචාරය කිරීෙමන් පසු ශී ලංකාවට පැමිෙණන
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙගන් මැෙල්රියා ෙරෝගය
තවදුරටත් වාර්තා ෙව්. ඒ අනුව සංචාරකයන් හරහා රට
තුළට ඇතුළු වන මැෙල්රියා පරෙපෝෂිතයන් මඟින්
නැවතත් රට තුළ මැෙල්රියාව ව්යාප්ත වීමට ඉඩ ඇති
බැවින් ෙමම අමාත්යාංශය මැෙල්රියා මර්දන ව්යාපාරය
හරහා අෙනකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ෙග් සහෙයෝගය ද ඇතිව
තවදුරටත් ෙරෝග නිවාරණ කටයුතු කියාත්මක කරනු
ලැෙබ්.

(iii)

ඔව්.

(iv)

ඔව්.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

இலங்ைகயில்
மேலாியா
ேநாய்
ஒழிக்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ற்றாக

இலங்ைகயில் அண்ைமக் காலத்தில் மேலாியா
ேநாயாளர்கள்
மீண் ம்
இனங்காணப்
பட் ள்ளனர் என்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(iii)

ெடங்கு
உள்நாட்
நாசினிப்
என்பைத

(iv)

ேநாையக்
கட் ப்ப த் வதற்காக
ல் உற்பத்தி ெசய்யப்பட்ட BTI குடம்பி
பிரேயாகம் ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளதா
ம்;

ெடங்கு
ேநாையக்
கட் ப்ப த் வதற்காக
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ெவளிநாட்
BTI
குடம்பி நாசினி
ரணமாக விநிேயாகிக்கப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

පැන ෙනොනඟී.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11-5023/'14-(1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
(a)

Will he inform this House (i)
(ii)

(iii)

(iv)

whether Malaria has been completely
eliminated from Sri Lanka;
whether he is aware that malarial patients
have been identified again in Sri Lanka
recently;
whether the use of the BTI larvicide which
was locally produced to eliminate dengue,
has been started;
whether the BTI larvicide imported to
control dengue has been completely
distributed?

(b) If not, why?
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

ගරු කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කුරුණෑගල මහ ෙරෝහල : සී.ටී. ස්කෑන් යන්තය
கு நாகல் ெபா

ைவத்தியசாைல : சீ.ாீ. ஸ்ேகனர்

KURUNEGALA GENERAL HOSPITAL: CT SCANNER

5422/'14

13. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அஜித்
குமார சார்பாக)

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Ajith
Kumara)

ෙසෞඛ්ය හා
පශ්නය - (1) :
(අ)

ෙද්ශීය

ෛවද්ය

අමාත්යතුමාෙගන්

ඇසූ

(i)

කුරුණෑගල මහ ෙරෝහෙල් සී.ටී. ස්කෑන් යන්තය
සැලකිය යුතු කාලයක සිට අබලන් වී ඇති බවත්;

(ii)

එම ස්කෑන් යන්තය අබලන් වීම ෙහේතුෙවන්
ෙරෝහලට පැමිෙණන ෙරෝගීන්ට එම ෙසේවාව ලබා
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(ii)

how long it will take; and

(iii)

what amount of expenditure will be borne
by the Ministry for the purpose?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

එම සී.ටී. ස්කෑන් යන්තය අලුත්වැඩියා කිරීමට
ෙහෝ නව සී.ටී. ස්කෑන් යන්තයක් සවි කිරීමට ෙම්
වන විට කිසියම් කියා මාර්ගයක් ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

ඒ සඳහා ෙකොපමණ කාලයක් ගතෙව්ද;

(iii)

ඒ සඳහා අමාත්යාංශය දරන වියදම ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(c)

If not, why?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

* Answer tabled:

சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

(අ)

கு நாகல் ெபா
ைவத்தியசாைலயின் சீ.ாீ.
ஸ்ேகனர்
இயந்திரம்
குறிப்பிடத்தக்கள
காலமாக சீர்ெகட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(ii)

ஸ்ேகனர்
இயந்திரம்
சீர்ெகட் ள்ளதனால்
ைவத்தியசாைலக்கு வ ைக த கின்ற ேநாயா
ளர்கள் அச்ேசைவையப் ெபற் க் ெகாள்வதற்
காக தனியார் நி வனங்க க்குச் ெசல்ல
ேவண்
ேநாிட் ள்ளதால் ெப ந்ெதாைகப்
பணத்ைத ெசலவிட ேவண்
ேநாி கின்ற
ெதன்பைத ம்

(ආ)

(ඇ)

(i)

ඔව්. එම යන්තය කලක සිට විටින් විට කියා විරහිත ෙවමින්
තිබුණි.

(ii)

නැත. එම යන්තය කියා විරහිත වූ විට අදාළ ෙරෝගීන් සී.ටී.
පරීක්ෂණය සඳහා ෙකොළඹ මහ ෙරෝහල ෙවත ෙයොමු
කරන ලදී.

(i)

නව සී.ටී. ස්කෑන් යන්තයක් සවි කිරීමට කියා මාර්ග ෙගන
තිෙබ්.

(ii)

2014.03.12 දින සිට නව සී.ටී. ස්කෑන් යන්තයක් සවි කර
තිෙබ්.

(iii)

නව යන්තය ජපන් රජෙයන් ශී ලංකා රජයට පරිත්යාග
වශෙයන් ලැබී තිෙබ්.

පැන ෙනොනඟී.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

ேமற்ப ஸ்ேகனர் இயந்திரத்ைத தி த்தியைமப்
பதற்கு அல்ல
தியெதா
ஸ்ேகனர் இயந்
திரத்ைதப்
ெபா த் வதற்கு
ஏற்ெகனேவ
ஏேத ம்
நடவ க்ைக
ேமற்ெகாள்ளப்பட்
ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

இதற்கு எவ்வள

காலம் எ க்கும் என்பைத ம்;

(iii) இதற்காக
அைமச்சு
எவ்வள என்பைத ம்

ஏற்கும்

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
(a)

(b)

Is he aware that (i)

the CT Scanner of the Kurunegala General
Hospital has been defunct for a considerable
length of time; and

(ii)

as a result of it being defunct, the patients
who come to that hospital have to bear a
huge expense as they have to go to private
institutions to obtain the service of a CT
Scanner?

Will he inform this House (i)

அெமாிக்க இலங்ைக

தரகம் மற் ம் QORVIS

COMMUNICATIONS கம்பனி : ெகா க்கல் வாங்கல்
SRI LANKAN EMBASSY IN US AND QORVIS
COMMUNICATIONS COMPANY: TRANSACTIONS

4469/’13

ெசலவினம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
සහ QORVIS COMMUNICATIONS සමාගම : ගනුෙදනු

whether any measure has been taken to
repair the defunct CT Scanner or to install a
new one;

15. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා (ගරු අනුර දිසානායක
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி - மாண் மிகு அ ர
திஸாநாயக்க சார்பாக )

(The Hon. Sunil Handunnetti on behalf of the Hon. Anura
Dissanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත්
ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය Qorvis
Communications නමැති සමාගම සමඟ ගනුෙදනු
කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ගනුෙදනු සිදු වී ඇති දින වකවානු
කවෙර්ද;

(iii)

එම ගනුෙදනු තුළින් ඉටු කර ෙගන ඇති කාර්යය
ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද;

(iv)

එමඟින් ලැබී ඇති පෙයෝජන කවෙර්ද;

(v)

එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල
වටිනාකම ෙකොපමණද;

(vi)

ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය
කවෙර්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(vii)

එම සමාගම සමඟ ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇත්නම්,
එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

ெவளிநாட்ட
(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில்
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் இலங்ைக
தரகம்
Qorvis Communications எ ம் கம்பனி டன்
ெகா க்கல்
வாங்கல்
ேமற்ெகாண் ள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

(අ)

ஆெமனில், ேமற்ப
ெகா க்கல் வாங்கல்
இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ெகா க்கல்
வாங்கல்
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பணி அல்ல
யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

அதன்
லம்
கிைடத் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

(v)

* Answer tabled:

லமாக
பணிகள்
நன்ைமகள்

ேமற்ப பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
ெகா ப்பன களின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்;

(vi)

அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட்ட ெசல த் தைலப்
யாெதன்பைத ம்;

(vii)

ேமற்ப
கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள்
ைகசாத்திடப்பட்
ப்பின்,
அந்த
உடன்ப க்ைககைள சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா
என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(ආ)

(i)

නැත.

(ii)

දාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vi)

අදාළ ෙනොෙව්.

(vii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම්
වාර්තාව කල් දැමීම

ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள் ேபரைவயின்
அறிக்ைக ஒத்திைவப்
POSTPONEMENT OF REPORT OF UNITED NATIONS HUMAN
RIGHTS COUNCIL

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)

asked the Minister of Foreign Affairs:

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

(a)

(b)

Will he inform this House (i)

whether the Sri Lankan Embassy in the
United States had dealings with the
company named Qorvis Communications
in the years 2010, 2011 and 2012;

(ii)

if so, the period during which such
transactions have taken place;

(iii)

the task or tasks accomplished through such
transactions;

(iv)

the benefits derived from them;

(v)

the value of the payments made for the said
transactions;

(vi)

the expenditure head under which funds
were allocated for this purpose; and

(vii)

if agreements have been entered into with
that company, whether such agreements
will be tabled?

If not, why?

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පශ්නය ඇසීමට අවසර ලබා දීම
පිළිබඳව මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කමිටුව ඉදිරිෙය්
ශී ලංකාවට එෙරහිව ඇති මානව හිමිකම් කඩ කිරීම් පිළිබඳව වූ
පරීක්ෂණෙය්දී අදාළ වාර්තාව හා ඒ පිළිබඳව ගත යුතු කියා
මාර්ගයන් 2015 මාර්තු මාසෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත සැසිවාරයට
ඉදිරිපත් ෙනොෙකොට, එය මීළඟ සැප්තැම්බර් මාසෙය් පැවැත්ෙවන
සැසිවාරය සඳහා කල් දැමිය යුතු යැයි එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් පිළිබඳ ෙකොමසාරිස් ෙසයිඩ් රාඩ් අල් හුෙසේන් මහතා
පකාශයට පත් කළ බවට විවිධ ජනමාධ්ය මඟින් පසිද්ධියට පත්
ෙකොට ඇති ෙහයින් ද,
ෙමෙසේ ෙමම පරීක්ෂණ වාර්තාව හා ඊට අදාළව ගත යුතු කියා
මාර්ගයන් පිළිබඳව වාර්තාවන් ඉදිරිපත් කිරීම කල් දමන ලද්ෙද්
එෙසේ කරන ෙලස ශී ලංකා රජය මඟින් කරන ලද ඉල්ලීමක් නිසා
බවද,
විෙශේෂෙයන් විෙද්ශ කටයුතු භාර අමාත්ය මංගල සමරවීර
මහතා විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව අයිතිවාසිකම් කමිටුෙව්දී
එහි පධානියා ෙවත යවන ලද ලිපියක් මඟින් ශී ලංකා රජය දින
සියයක් ඇතුළතදී මානව හිමිකම් ක්ෙෂේතෙය් විවිධ පතිසංස්කරණ
රාශියක් ඉටු කිරීමට එකඟ වී ඇති බවත්, එෙසේ එකඟ වූ කරුණු

2015 ෙපබරවාරි 19

1077

අතර යුද අපරාධ පිළිබඳව යුක්තිය ඉටු කිරීමක් සහතික කර ඇති
බවක් පකාශ කර ඇති බව වාර්තා වී ඇති ෙහයින් ද,
විෙශේෂෙයන් උතුරු පළාත් සභාව මඟින් ශී ලංකාෙව් සිදු වූෙය්
යැයි ඔවුන් විසින් කියනු ලබන යුද අපරාධ පිළිබඳව ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම අත්යවශ්ය බවත්, එක්සත් ජාතීන්ෙග්
මානව හිමිකම් සංවිධානයට ඉදිරිපත් කළ යුතු වාර්තාව කල් දැමීම
ෙයෝග්ය ෙනොවන බව දමිළ ඩයස් ෙපෝරාව නිෙයෝජනය කරන
සංවිධාන රාශියකෙග් අත්සනින් යුතුව කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් සිදු
කර ඇති බවත් ෙදස් විෙදස් මාධ්යයන්හි වාර්තා වී ඇති ෙහයින්ද,
ෙම් පිළිබඳව රජෙය් ස්ථාවරය පූර්ණ වශෙයන් ෙමෙතක් පැහැදිලි
ෙකොට නැති ෙහයින් පහත සඳහන් කරුණු සඳහා සවිස්තරාත්මක
පකාශයක් රජය මගින් පකාශ කිරීම අත්යවශ්ය වන ෙහයින්,
1.

2.

3.

4.

5

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ෙකොමිසෙම් මාර්තු
මාසෙය් සැසි වාරය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබු
වාර්තාව හා ෙරකමදාරුවන් ෙමම වර්ෂෙය් සැප්තැම්බර්
සැසි වාරය සඳහා කල් දැමීමට ශී ලංකා රජය මඟින්
ඉල්ලීමක් කෙළේ ද යන්නත්;
ෙම් පිළිබඳව ගරු විෙද්ශ අමාත්යවරයා විසින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙවත
යවන ලද ලිපිෙය් දී ෙහෝ ෙවනත් සාකච්ඡාවන්වලදී යුධ
අපරාධ සම්බන්ධෙයන් සාධාරණත්වය ඉටු කිරීමට
කමෙව්දයක් ශී ලංකා රජය සකස් කරන බවට
ෙපොෙරොන්දුවක් දී තිෙබ්ද යන්නත්;
ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා රජය එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව
හිමිකම් කමිටුව ෙවත යවන ලද හා විෙද්ශ අමාත්යතුමා
විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපි ෙමම සභාවට ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් ද යන්නත්;
උතුරු පළාත් සභාව මඟින් ශී ලංකාෙව් සිදුවූවා යයි ඔවුන්
පකාශ කරන යුධ අපරාධ පිළිබඳව ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් කළ යුතු යැයි ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු
පිළිබඳව හා එෙසේ ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට
කර ඇති ඉල්ලීම ව්යර්ථ කිරීම සඳහා ජාතික හා
ජාත්යන්තර වශෙයන් රජය ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන
පියවර ෙමොනවා ද යන්නත්;
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් සංවිධානය ඉදිරිෙය් ශී
ලංකාෙව් පතිරූපය රැක ගැනීම සඳහා ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන නව පියවර ෙමොනවාද යන්නත් ෙමම
සභාවට දන්වන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා.
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පසු ගිය රජය ආරම්භ කළ සංවර්ධන
ව්යාපෘති ඇනහිටීම: ස්වෙද්ශ කටයුතු හා
ධීවර අමාත්යතුමාෙග් පකාශය
ன்ைனய அரசு ஆரம்பித்த அபிவி த்தித்
திட்டங்கள் இைடநி த்தம்:
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில்
அைமச்சர கூற்
STALLING OF DEVELOPMENT PROJECTS
INITIATED BY FORMER GOVERNMENT:
STATEMENT BY MINISTER OF HOME AFFAIRS
AND FISHERIES
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

- உள்நாட்ட

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා විසින්
2015.2.18 වන දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද
පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
1.

ඔව්.

2.

ලබා ෙදන්න මුදල් ෙවන් කර නැත. මුදල් ෙගවලා
ෙනොෙවයි ෙම් වැඩ කර තිෙබන්ෙන්.

3.

මුදල් ෙවන් කර ලබා දී තිෙබන ඒවා කරනවා. නැත්නම්
අලුත් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් තමයි බලන්න ෙවන්ෙන්.

4.

ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් විශාල වැඩ
ෙකොටසක් මැතිවරණය ෙවලාෙව් කර ෙගන ගියා. මුදල්
දුන්ෙන් නැහැ. සමහර ඒවා කළා. ඒ කරපු ඒවාට ගිවිසුම්
අත්සන් කර තිෙබනවා නම් ෙගවනවා. ගිවිසුම් අත්සන් කර
නැතිව කළ ඒවාට ෙගවන්න බැහැ. සල්ලි ෙවන් ෙවලා
නැහැ ; ගිවිසුම් අත්සන් කර, ෙකොටසක් මඟ නතර කර
තිෙබනවා නම් ඒ ටික කරනවා. එෙහම ෙහොඳයි ෙන්.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා විසින්
ෙහට දින ෙම් සඳහා පිළිතුරු සපයනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන වැඩ කටයුතු නවතා තැබීම
පිළිබඳව ඊෙය් මා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයටත් අද පිළිතුරු සපයනවා
කිව්වා. ඒ පිළිතුර දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමාෙග් අවසරය ඇතිව මම ඉල්ලා
සිටිනවා, ස්වයං රැකියා සඳහා -

කථානායකතුමා

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා.

ගරු කථානායකතුමනි,-

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

1079

පාර්ලිෙම්න්තුව

1080

කථානායකතුමා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, point of Order එකක් තිෙබනවා.
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්වයංරැකියා කරන කාන්තාවන් සහ
ව්යවසායකයන් සඳහා භාණ්ඩ විශාල පමාණයක් ෙගනැවිත් ඒවා
මැතිවරණ කාලෙය්දී ෙබදන්න එපාය කිව්ව නිසා ෙම් වනෙකොට
ඒවායින් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල වතු පුරවා තිෙබනවා.
ෙබදන්න එපාය කියා දැනුවත් කර තිෙබන නිසා ෙම් වනෙකොට ඒ
භාණ්ඩ වර්ෂාවට ෙතෙමනවා; අව්වට ෙව්ෙළනවා. ඒ භාණ්ඩ
ලැෙබන ෙතක් ඒ කාන්තාවන් බලා ෙගන ඉන්නවා. පක්ෂ
ෙබ්දයකින් ෙතොරවයි ඒ අය ෙතෝරාෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
කරුණාකරලා ඒවා ෙබදන්න අවසර ලබා ෙදන්නය කියා ගරු
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ බඩු ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ කාල පරිච්ෙඡ්දය
තුළදීයි. ඒවාට සල්ලි ෙවන් කරලා නැහැ.

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

අපි පශ්නවලින් මඟ හරින්ෙන් නැහැ. මම කිව්වා, ඒ ෙගනැවිත්
තිෙබන බඩුවලට සල්ලි ෙගවා තිෙබනවා නම්, ඒවා ලැබිය යුතු
අයට, සුදුසු අයට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවාය කියා. සල්ලි
ෙගවා නැත්නම් අදාළ නිලධාරින්ෙගන් ඒවා අය කර ෙගන සුදුසු
අයට ෙදනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එතුමා විසින් කරන ලද පකාශය පිළිබඳව අපි පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම්දී දිනයක විවාදයක් ඉල්ලීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

(Mr. Speaker)

ඒවාට වවුචර් අත්සන් කරලායි තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ෙහොඳයි. දැන් තිෙබන්ෙන්, පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී
ෙයෝජනා. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා පනත් ෙකටුම්පතක්
ඉදිරිපත් කිරීම.

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

පශ්නයක් අහලා තිෙබනවා. කරුණාකර ඒකට උත්තර
ෙදන්න ඉඩ ෙදන්න. ෙම් ෙගනැත් තිෙබන ඒවායින් ෙකොටසක්
මැතිවරණ සමෙය් සමහර නිලධාරින් ෙයොදාෙගන මිනිසුන්ට ෙබදා
දී තිෙබනවා. මුදල් දුන්නා, මැෂින් දුන්නා. එවැනි ෙනොෙයක්
කාරණා සිදු වුණා.
නමුත් ෙම් සඳහා ෙගවිය යුතු මුදල්
දිසාපතිවරුන්ට ලැබී තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙගනාපු බඩු අපි තියා
ෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. කාට හරි දිය යුතු නම් ඒවා දිය යුතුයි. ඒ
සඳහා මුදල් ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා වැරදි
කළත් අපි වැරදි කරන්ෙන් නැහැ. සුදුස්සන් ෙතෝරා ඒ බඩු -[බාධා
කිරීම්] ගරු කථානායකතුමනි, point of Order එකක් ඉදිරිපත්
කළාම ෙදන උත්තරය අහෙගන ඉන්න ඕනෑ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කියන ඒවා ඔක්ෙකොම අහෙගන ඉන්න බැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අහෙගන ඉන්න බැරි නම් මම වාඩි ෙවන්නම්. එච්චරයි
තිෙබන්ෙන්. පශ්න අහන්න එපා. [බාධා කිරීම්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, ඒකට විස්තර ෙදන්න. [බාධා කිරීම්]
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනකම් ඉන්න. [බාධා කිරීම්]

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත්
ෙකටුම්පත
சுஜீவ ேசனசிங்க மன்றம் (கூட் ைணத்தல்)
சட்ட லம்

SUJEEWA SENASINGHE FOUNDATION (INCORPORATION)
BILL

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:
"සුජීව ෙසේනසිංහ පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත්ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය."

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.
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පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
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ගරු කථානායකතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත මා ඉදිරිපත් කරමින් එහි අරමුණු පිළිබඳව ෙකටි
හැඳින්වීමක් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப ச க ேசைவகள்,
நலன் ாி மற் ம் கால்நைட வளர்ப்
அபிவி த்தி அைமச்ச க்கு
அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services, Welfare and Livestock Development for
report.

ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, අර ඉල්ලන විවාදය ඉක්මන් කරලා
අපට ලබා ෙදන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, අද Parliamentary Business Committee එෙක්
රැස්වීම තිෙබනවා ෙන්. ඒෙකදි තීරණය කරමු.
පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1,
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි වර කියැවීම. ගරු
(ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා.

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත
குற்றச்ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம்
பா காப் ச் சட்ட லம்

ASSISTANCE TO AND PROTECTION OF VICTIMS
OF CRIME AND WITNESSES BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 1.47]

ගරු කථානායකතුමනි, සාමාන්යෙයන් පනත් ෙකටුම්පතක්
ඉදිරිපත් කරද්දී උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් අනුමැතියට ගිහින්
තිෙබන්න ඕනෑ. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් අනුමැතියක් ඇතුවද
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සභාවට ෙගෙනන්ෙන් කියලා අපි දැන
ගන්න කැමැතියි.

ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of
Development, Water Supply and Drainage)

Urban

Sir, this Bill had been on the drawing board since the
year 2000. Several times - this is, in fact, the tenth
incarnation of the same Bill - it was debated and
adjourned after two days of full debate. Since it got
entangled in the whole issue relating to the former
commissions of inquiry on those ten incidents, again it
got politicized, unnecessarily. In fact, all agreed that
under the Criminal Justice system, this Bill is an
important one. Unfortunately, this got muddled with all
other international issues. Now, it is time that all of us,
with bipartisan support, pass this Bill. I do not think we
need to vet it through the Consultative Committee
process. This is my humble opinion, Mr. Speaker.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

අපි පරීක්ෂා කර බලනවා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව් අනුමැතියට ෙයොමු කර තිෙබනවාද කියලා. එෙහම
නැතුව ඉස්ෙසල්ලා අරෙගන තිෙබනවා නම් -

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, මට ෙපොඩ්ඩක් අවසර ෙදන්න.

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Labour Relations)

කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර
කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1083

1084

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඇත්තවශෙයන්ම 2008 වර්ෂෙය්දී එවකට පැවති ආණ්ඩුව
විසින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

2012 දීයි ඉදිරිපත් කෙළේ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

නැහැ. 2008 වර්ෂෙය්දී ඉදිරිපත් කෙළේ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

2008 වර්ෂෙය්දීත් ඉදිරිපත් කළා. 2012 වර්ෂෙය්දීත් ඉදිරිපත්
කළා.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ෙම්ක 2008 දී -[බාධා කිරීමක්] නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය රජෙය්දී ගරු මහින්ද සමරසිංහ
මැතිතුමා එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට 2007 දී
ගිහින් කිව්වා, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවාය" කියලා. ඒ අනුව තමයි 2008 දී ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අතර
කාලය තුළ යම් යම් පශ්න ඇති වුණා. මම හිතන හැටියට
ආණ්ඩුවට ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ
ෙම්ක ඉදිරියට අරෙගන යන්න. ෙකොෙහොම නමුත් පනත්
ෙකටුම්පත අත් හිෙටව්වා. 2007න් පස්ෙසේ 9වැනි අවුරුද්ද - ninth
year - ෙම් යන්ෙන්. අපි අවුරුදු 9ක් තිස්ෙසේ බලා ෙගන හිටියා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත එනකම්. විෙශේෂෙයන්ම අපට -[බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ කියන
එෙක් සත්යතාවක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

මම ෙම් පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඉක්මනින් දැනුම් ෙදන්නම්.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මීට කලින් අරෙගන තිෙබනවා නම්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් අනුමැතියට ගිහින් තිෙබන්න ඕනෑ.
ෙකෙසේ නමුත් අප ඒ පශ්නය පිළිබඳව ෙසොයා බලා පිළිතුරක් ලබා
ෙදන්නම්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත් සම්පදායානුකූලව
අෙප් පතිපත්තියක් තිෙබනවා, හැම පනත් ෙකටුම්පතක්ම විවාදයට
ගන්න ඉස්සර ෙවලා එය උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් කර
අනුමත කර ගැනීමට. නමුත් ඒ කටයුත්ත ෙම් ෙකටුම්පෙත්දී ෙවලා
නැහැ කියන එකයි අදහස.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2008 දී ඉදිරිපත් වුණාය කියන එක මම
පිළිගන්ෙන් නැහැ. 2012 දී ඉදිරිපත් වුණු බව ඇත්ත. අවුරුදු
කීපයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කළා. ෙම්ක උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ඉදිරිපත් ෙවලා නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2012 දී ඉදිරිපත් වුණා නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට
ගිහිල්ලා ෙන් එන්ෙන්. එෙහම නම් අපි ඒක ෙපොඩ්ඩක් බලමු.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙම් පිළිබඳව 2008 දී කථා කළා.
මා ළඟ ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව තිෙබනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම නම් උපෙද්ශක කාරක සභාවට ගිහින් තිෙබනවා.

(Mr. Speaker)

ෙම් පිළිබඳව මා ෙසොයා බැලුවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2014
සැප්තැම්බර් මස 9වැනි දා උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව කරන්න.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, මම කථාව ආරම්භ කරන ගමන්ම
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ගරු මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු
සභාෙව් රීති තර්ක ඉදිරිපත් කරන ෙකොට වග කීමකින් යුතුව
ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට දැනුම් ෙදන්න කියලා. ෙමොකද, සමහර
ගරු මන්තීතුමන්ලා වග කීමකින් ෙතොරව නගන රීති පශ්න නිසා
ෙම් ගරු සභාෙව් වටිනා කාලය අනවශ්ය විධියට නාස්ති ෙවනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා, ෙමොකක්ද point of Order
එක. හැබැයි, හරියට අහන්න.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් දවෙසේ ඉදිරිපත් කළ ධීවර
ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පතත් අපි දන්නා තරමින්
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. අලුත්
ආණ්ඩුවක් නිසා තවම එක උපෙද්ශක කාරක සභාවක්වත්
පවත්වන්න කටයුතු කරලා නැහැ. ඒ නිසා දැනුවත් වීම සඳහායි ඒ
පශ්නය විමසුෙව්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙම්ක ආණ්ඩුවක එක ෙකොටසක් පමණයි. ඒ නිසා මම
හිතන්ෙන් නැහැ අලුෙතන් අවශ්ය ෙවයි කියලා. ගරු ඇමතිතුමා,
කථා කරන්න.

1085

2015 ෙපබරවාරි 19

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නා විධියට බිතාන්ය
අධිරාජ්යවාදී පාලන සමෙය් පටන් -1833 සිට- අෙප් රෙට් නීතිය හා
සාමය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපරාධ වගකීම් ඇති කරන නීති,
අණපනත් රාශියක් සම්මත කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දණ්ඩ
නීති සංගහය. අපරාධ නඩු සම්බන්ධව, අපරාධ නඩු විධාන
සංගහය. සිවිල් නඩු සම්බන්ධව, සිවිල් නඩු විධාන සංගහය.
විෙශේෂෙයන්ම, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අදාළ වන්ෙන් අපරාධ
නඩු සම්බන්ධවයි. අෙප් රෙට් අපරාධ නිර්වචනය කරන්න, අපරාධ
හඳුන්වා ෙදන්න, අපරාධ සම්බන්ධ නඩු කටයුතු ෙමෙහයවන්න,
ඒ වැරැදිකරුවන්ට දඩුවම් කරන්න යනාදී ෙම් කියන සියලු
කාරණා සම්බන්ධව අවුරුදු 180ක් තිස්ෙසේ නීති සකස් ෙවලා
තිෙබනවා. අවුරුදු 200කට ආසන්න නීති ඉතිහාසයක් තිෙබන
අපට පශ්නයක් විධියට තිබුෙණ්, ෙම් අපරාධවලින් අසරණභාවයට
පත් වන වින්දිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
පැහැදිලි නීතියක් සම්මත කර ගන්නට ෙනොහැකි වීමයි.
අෙනක් අතට, පසු ගිය කාල වකවානුව පුරාම අපරාධ නඩුවක්
ඔප්පු කර ගැනීම පිළිබඳව බරපතළ පශ්නයක් තිබුණා. අෙප් රෙට්
අධිකරණ කමය ෙවනුෙවන්, විනිශ්චයකාරවරුන් ෙවනුෙවන්
විශාල මුදල් පමාණයක් මහජන මුදල්වලින් ෙවන් කරනවා. එහි
අවසාන පතිඵලය විධියට රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් නිවැරැදි වූ නඩු තීන්දුවක් පකාශයට පත් කර ගැනීම සහ
වැරැදිකරුවන්ට නීතියට අනුකූල ෙලස දඬුවමක් නියම කරලා
කියාත්මක කර ගැනීමයි. එම කාර්යය සාර්ථකව කර ගැනීමට
තිෙබන මූලිකම යාන්තණය තමයි, අපක්ෂපාතී, ස්වාධීන
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සාක්ෂි ලබා ගැනීම. පසු ගිය වකවානුෙව් අපට
විශාල ගැටලුවක් ෙවලා තිබුණා, යම් සාක්ෂිකරුෙවක් යම්
සිද්ධියක් දැක්කත්, ඇහුණත් අධිකරණයට ඇවිල්ලා එම කාරණා
ඔහුෙග් හෘදය සාක්ෂියට එකඟව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි
අපහසුතාවක් තිබුණ එක. ඒකට ෙහේතු තමයි, ෙනොෙයකුත්
අපරාධකරුවන් නැත්නම් ෙචෝදනා එල්ලවන පාර්ශ්ව විසින්
සාක්ෂිකරුවන්ට තර්ජනය කිරීම, බිය ගැන්වීම, හිංසා කිරීම,
ෙනොෙයකුත් ආකාරයට සාක්ෂි විකෘති කරලා ඉදිරිපත් කරන්න
ෙපලඹවීම. ෙම් ආදී කාරණා ගණනාවක් ෙහේතුෙවන් පසු ගිය
වකවානුෙව් යම් යම් ආයතන සංඛ්යාෙල්ඛන මඟින් ඉදිරිපත්
කරලා ෙපන්නුවා, අෙප් රෙට් සමහර වසරකදී අධිකරණයට
ඉදිරිපත් ෙවන ෙචෝදනාවලින් සියයට 4ක වාෙග් සුළු පමාණයක්
පමණයි වැරැදිකරුවන් බවට පත් ෙවන්ෙන්, සියයට 96ක වාෙග්
පමාණයක් නිදහස් ෙවලා යනවා කියලා. ඊට බලපෑ පධාන
කාරණයක් විධියට අපි දකිනවා, සාක්ෂිකරුෙවකුට නිවැරැදි ෙලස
සාක්ෂියක් ඉදිරිපත් කිරීමට උචිත පරිසරයක්, රැකවරණයක්
රාජ්යයක් විසින් සකසා දිය යුතුව තිබුණත්, ඒ කාර්ය දීර්ඝ
කාලයක් තිස්ෙසේ අතපසු ෙවලා තිබීම.
ෙමම කාරණා පිළිබඳව දීර්ඝ කාලීනව පවත්වන ලද සාකච්ඡා,
වාද විවාද අතෙර් මීට අවුරුදු දහයකට, ෙදොළහකට, පහෙළොවකට
විතර කලින් ෙමවැනි පනතක අවශ්යතාව ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පවා ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. එහි පතිඵලයක් විධියට, දීර්ඝ කාලීන
ව්යායාමයක පතිඵලයක් විධියට අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙදවැනි
වර කියැවීෙම් විවාදයට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
මම මුලින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස්
කිරීෙමහිලා අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් මාෙග් පූර්වගාමී ගරු අමාත්ය
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා විෙශේෂ උනන්දුවක් දක්වලා කටයුතු කර
තිබීම ගැන. ෙමොකද, අෙනකුත් සාම්පදායික නීතියක් ෙමන්
ෙනොව, ඊට වඩා සුවිෙශේෂ නීති තත්ත්වයක් පකාශයට පත් කරන
නීතියක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා ඇති වන නිසා. තරමක්
අසීරු තත්ත්වයක පැවතුණත්, එතුමා ඉතා උනන්දුෙවන් කටයුතු
කරලා ෙම් කටයුත්ත සාර්ථකව ඉටු කර තිෙබනවා.
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ඒ එක්කම, නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිනුත්, නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරිනුත් විෙශේෂ
උනන්දුවකින් ෙම් නීතිය සකස් කිරීෙමහිලා කටයුතු කර
තිෙබනවා. මම ඒ සියලු ෙදනාටමත් මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරන්න
ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.
ෙමය කිසිදු පක්ෂයකට ෙහෝ ෙද්ශපාලනඥෙයකුට ෙහෝ
ෙපෞද්ගලිකව බලපාන ෙහෝ, නැත්නම් ෙද්ශපාලන අරමුණක්
ඇතිව කිසිම පක්ෂයක් ෙහෝ කිසිම නිලධාරිෙයක් ෙහෝ
අමාත්යවරෙයක් ෙහෝ සකස් කරපු පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.
ෙමය රෙට් ෙපොදු අවශ්යතාවක් ඉටු කරලීම සඳහා, දීර්ඝ කාලයක්
තිස්ෙසේ තිබුණු අඩු පාඩුවක් මඟ හරවා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර
ඇති පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙම් ගරු සභාෙව් සියලුම ගරු
ඇමතිතුමන්ලා, මන්තීතුමන්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීමට අපට සහෙයෝගය ලබා ෙදයි කියලා.

Hon. Speaker, as you are aware, victims of crime face
numerous problems as a consequence of being subjected
to criminality. While some of these problems are of a
general nature, some are directly associated with their
participation in the Criminal Justice system, which is an
adversarial system in our country. Having to face these
problems add to their trauma, and is sometimes more
traumatizing than the original crime itself. Furthermore,
these problems prolong the suffering of the victims and,
at times, cause permanent harm.
Lack of knowledge on how to deal with the incident:
whether to complain to the police or remain silent;
whether to institute civil legal proceedings et cetera; lack
of support and advice; absence or lack of proper treatment
and care by the State health service; absence of financial
and other resources to obtain treatment from the private
sector; absence of immediate financial relief to redress
material harm or loss suffered by them; absence of
psychological support; social stigma, isolation,
marginalization; and occupational and financial losses are
the problems that the victims of crime generally face as a
consequence of being subjected to criminality.
Absence of an opportunity to submit to court the
nature of the penal sanctions such person may wish court
to impose on the convict; in a case of acquittal, the
accused not receiving information regarding the reasons
for the acquittal; in a case of conviction, the convict not
receiving information regarding judicial review of the
conviction about appeal or revision; absence of an
opportunity to make legal representation at such hearing;
not receiving information regarding the release of the
convict from the prison; not having an opportunity to
make representations before a decision is taken to grant a
pardon, are the main concerns of the victims in
criminality.
The other problems faced by the victims of crime are
threats, harassments, intimidations, retaliations or
reprisals, and other criminal offences. These are
perpetrated to dissuade victims from coming forward,
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complaining to the police and testifying in court, or as a
punishment for complaining, and testifying.
Problems associated with the receiving of
compensation have also been adequately addressed in this
Bill. The civil legal proceedings to obtain compensation
are time-consuming and expensive. Hardly any
compensation is received at the end of criminal
proceedings, and the State does not have a mechanism for
awarding compensation. These issues have been seriously
addressed when drafting this Bill.
Then, the plight of witnesses has also been taken into
consideration. They face certain problems such as
harassment, disbelief, absence of assistance to attend
court; threats, harassment and pressure not to attend court;
intimidation, retaliatory attacks et cetera.
Child victims of crime and witnesses have also been
addressed in this Bill. Due to tender age, inherent
weaknesses and vulnerabilities, the situation of child
victims of crime and witnesses has become a serious issue
in our country. Family members and guardians of child
victims of crime and witnesses also face numerous
problems during the criminal justice process.
It is also necessary to consider the present position of
the existing law. Victims are reluctant to report crimes in
certain circumstances and witnesses seldom volunteer to
make statements to the police. Sometimes, victims and
witnesses are reluctant to come to court to testify. The
overall efficacy of the criminal justice system has been
adversely affected as a result of those weaknesses and
lacunas.
Then, the objects of the new law are also an important
factor which has to be considered during this Debate.
They are: set out and recognize the rights and entitlements
of victims of crime and witnesses; establish mechanisms
to promote, protect, enforce and exercise such rights and
entitlements; provide for rendering of assistance and
protection to victims and witnesses; provide for payment
of compensation to victims; provide for obtaining of
redress by victims including restitution, reparation and
rehabilitation; set out duties and responsibilities of
judicial officers, police officers and other public officers
with regard to the victims and witnesses; stipulate
offences that may be committed in respect of victims and
witnesses and
provide for implementation of
internationally accepted norms and best practices relating
to the protection of victims and witnesses.
According to the general scheme of the proposed law,
there are two categories of beneficiaries: the first is the
victims of crime and the second is the witnesses. Two
forms of relief have also been provided in the Bill: the
first is assistance and the second is the protection of the
law and the legal authorities.
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A "Victim of Crime" means a person who has
suffered any injury, harm, impairment or disability,
whether physical or mental, emotional; economic or other
loss as a result of an act or omission, which constitutes
an offence under any law, or an infringement of
Fundamental Rights enshrined in Articles 11, 13(1) and
13(2) of the Constitution, and includes a person who
suffers harm as a result of intervening to assist such a
person or to prevent the commission of an offence, and
any member of the family and next of kin of such person,
dependents and any other person of significant
importance to that person. That is the definition given in
the Bill with regard to a “Victim of Crime”.
A “Witness” has also been defined. “Witness” means
any person who has provided information, lodged a
complaint, made a statement with a law enforcement
agency; or, has been summoned by a court or a
commission; or, has investigated into an offence or
infringement of Fundamental Rights enshrined and
guaranteed by Articles 11, 13 (1) and 13 (2) of the
Constitution. Such category includes a victim of crime, a
family member or dependent of such witness, or any
other person of significant importance, and also includes
an Expert Witness and a Defence Witness.
This Bill also provides to establish a Commission to
protect the rights and entitlements of victims and
witnesses. “Commission” means, a commission
appointed under the Commissions of Inquiry Act and the
Special Presidential Commissions of Inquiry Act; a
Commission appointed under the Special Presidential
Commissions of Inquiry Act; the Commission to
Investigate Allegations of Bribery and Corruption; or the
Human Rights Commission of Sri Lanka.
This Bill also makes specific provisions with regard
to the Rights of Victims of Crime. A victim has to be
treated with equality, fairness and with respect for his
dignity and privacy. He is also entitled to receive
adequate, prompt, appropriate and fair redress including
reparation and restitution. He has to be protected from
harm, intimidation, reprisals or retaliation; medically
treated; and, be informed of legal remedies, the progress
of the investigation, dates fixed for hearing of judicial
proceedings, release on bail, discharge, institution of
criminal proceedings, conviction, sentence, acquittal of
the accused, assistance available et cetera. Such a person
should have the complaint recorded by any police officer,
and to have the complaint investigated into impartially
and comprehensively. He is also entitled to make
representations to the investigator and receive a feedback
regarding the progress of the investigation. Such a person
has to be represented by a legal counsel during
investigations, and he is entitled to present written
communications to the Attorney-General. Further, the
victim is entitled to be present and represented during
legal proceedings; to receive assistance required to attend
legal proceedings; to obtain certain legal documentation
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from court; to submit to court - during trial or after
conviction, or prior to the sentence or in appeal or
revision - the impact of crime. If a pardon or remission of
sentence is being considered by the relevant authorities,
such a party is entitled to submit the impact of the crime
and make representations. The victim of crime is entitled
to receive actual financial loss or expenses incurred due to
participation in legal proceedings; and to receive medical
treatment.
Then, this Bill categorically provides certain
entitlements to the witnesses such as to receive from
investigational, quasi-judicial and judicial authorities, fair
and respectful treatment; not to be harassed for providing
information regarding an offence or an infringement of
Fundamental Rights or Human Rights, volunteering to
make statements with a law-enforcement agency, and,
providing testimony. Witnesses are also to receive
protection against any real or possible harm, threat,
intimidation, reprisal or retaliation.
This law also provides protection to whistle-blowers,
which has not been provided in the previous statutes.
Accordingly, no person who has provided information
regarding the commission of an offence, infringement of
Fundamental Rights or Human Rights in such person’s
employment environment, shall be harassed, subjected to
suffering, loss or damage or any adverse change in
conditions of employment.
The Offences against Victims of Crime and Witnesses
have also been defined in this Bill. They include:
threatening; causing hurt; causing grievous hurt; wrongful
restraint; causing forceful or deceitful movement; damage
or destruction to property; harassment or loss or damage
to whistle-blowers; unlawful or unauthorized divulging of
information regarding informants or witnesses; providing
a gratification to another to desist from providing
information or instituting legal proceedings; providing
false information to obtain protection; unlawful or
unauthorized release of information relating to the
providing of protection, and thereby placing the life of the
protected person in danger.
This Bill also makes provisions to establish a National
Authority for the Protection of Victims of Crime and
Witnesses. This would be a statutory body tasked with the
primary responsibility of promoting and protecting the
rights and entitlements of victims and witnesses. It would
recommend to Government institutions, the measures to
be adopted to protect the rights and entitlements of
victims and witnesses. Further, it will maintain a
Compensation Fund to provide interim relief to victims,
pending a court of law formally awarding compensation.
Together with the Victims of Crime and Witnesses
Protection Division of the Sri Lanka Police, it will
provide protection to witnesses and victims. Further, it
will provide necessary assistance to victims and
witnesses, such as facilitating treatment, reparation,
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restitution and rehabilitation. It will also recommend the
adoption of new measures relating to victims; and
investigate and inquire into infringements of rights and
entitlements of victims of crime and witnesses.
This Bill also provides for a Board of Management
tasked with the formulation of policy, supervision of
administration and management, and control of the affairs
of the Authority. There will be four persons chosen from
the fields of criminal justice, appointed by the
Constitutional Council. When the Constitutional Council
does not appoint, within one month of the vacancy
arising, the Minister of Justice, in consultation with the
President, Chief Justice, Minister of Human Rights and
the Attorney-General, shall make the appointment. That
includes four persons chosen from the field of Human
Rights, Secretary to the Ministry of Justice, Secretary to
the Ministry in charge of the Police Department,
Secretary to the Ministry of Human Rights, Secretary to
the Ministry of Women’s Affairs, Secretary to the
Ministry in charge of the subject of Children, a member
of the Human Rights Commission, a nominee of the
Attorney-General and a Senior DIG nominated by the
Inspector-General of Police.
There shall be a "Victims of Crime and Witnesses
Assistance and Compensation Fund". The Authority will
maintain a Fund to provide compensations to victims. The
purpose of maintaining this Fund is to provide interim
compensations to victims and assistance to victims and
witnesses. The High Court and the Magistrate's Court can,
when sentencing a convict, order him to pay an amount
extending up to 10 per cent of the fine payable to the
Compensation Fund. Additionally, the Parliament can
vote funds to the Compensation Fund.
Protection to Victims and Witnesses, and the Victims
of Crime and Witnesses Assistance and Protection
Division will also be established under this law. This
Division of the Police will be responsible for providing
protection to victims and witnesses. They will undertake
providing protection to them on a request by a victim or a
witness; a recommendation by the Authority; a report
from a law enforcement agency or a notification from a
court of commission. This Division will conduct a threat
assessment and thereafter enter into a MoU with the
victim or the witness.
The nature of the protection given by this Bill could
be summarized as follows: security to the person and his
property; temporary housing or accommodation;
permanent relocation; temporary or permanent
employment; necessary finances; re-identification; and
any other measure which may be necessary to protect the
victim or the witness.
There will be a number of protective measures
adopted by a Court or a Commission. The Courts and
Commission would be empowered to adopt and enforce
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necessary protective measures including the following:
conducting proceedings in-camera; adoption of measures
necessary to prevent the victim or witness from being
subjected to unnecessary harassment; intimidation or
influenced by seeing the accused present at the venue of
the trial; preventing the identity and the background of the
victim or the witness or relevant parts of their testimony
from being disclosed to those other than the accused and
his lawyers.
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ගැනීමට ෙම් පනත මඟින් විශාල දායකත්වයක් ලැෙබනවා කියන
කරුණ සිහිපත් කරමින් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් සියලු ෙදනාෙග්ම
සහාය ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින්, මම
නිහඬ ෙවනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Protection could be withdrawn when it becomes not
necessary any further and such occasions have been
identified in the Bill and could be summarized as follows:
when the need for protection no longer exists; when the
victim or witness requests that protection be terminated;
when the victim or witness refuses to receive protection;
when protection is abused; when the victim or witness
acts contrary to the terms of the MoU; and when the
victim or witness is found to have given a false statement
or testimony; or false information to obtain protection.
Sir, one of the most important features in this Bill is
that the victim is entitled to receive compensation in the
same proceedings unlike in the previous procedure where
you had to file a separate civil action, which takes years
and years, and by the time a decision is taken, the purpose
of the claimant is virtually lost. But, this provides
immediate relief. In the Bill it is provided that every
High Court and Magistrate’s Court convicting a person of
any offence, can direct the convict to pay compensation to
the victim of a crime, an amount extending up to Rs. 1
million. When compensation or damages are being
considered by a civil court, this amount should be taken
into consideration.
It further provides for testimony through the
contemporaneous audio-visual links. The victim or the
witness will be permitted to testify from a remote location
via a cotemporaneous or near-contemporaneous audiovisual link. A court-appointed officer will remain at the
remote location from where the victim or the witness is
testifying, to provide authenticity to the process.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පනෙත් ඉතා උසස් අරමුණු
ගණනාවක් අපි ඉහතින් සඳහන් කරන්න ෙයදුණා. විෙශේෂෙයන්ම
අපරාධ නඩුවක් ඔප්පු කර ගැනීෙම්දී සාක්ෂිකරුෙවකුට නිර්භයව
තමන් දුටු ෙද්, ඇසූ ෙද්, තමන්ට දැනුණු ෙද් පිළිබඳව සාක්ෂියක්
ඉදිරිපත් කිරීමට ඇති අයිතිය තහවුරු කරනවා වාෙග්ම, අෙප් රෙට්
නීතිෙය් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අවධානයට ලක් ෙනොවුණ
වින්දිතයින්ෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීෙම්දීත්, ඔවුන්ට
ක්ෂණික සහන ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දයක්, වැඩ පිළිෙවළක් ෙම්
තුළ පවතිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් නීතිය සකස් කිරීෙම්දී මීට
අදාළ නීති තත්ත්වයන් ජාත්යන්තර මට්ටෙමන් පිළිගත්ත පමිතීන්
පවතිනවා. ෙම්ක ඒ පමිතීන්වලට අනුකූලව සකස් කරලා ඉදිරිපත්
කරපු පනත් ෙකටුම්පතක්. එම නිසා අෙප් රෙට් නීතිය හා සාමය
ආරක්ෂා කර ගැනීම, යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ඉටු කර ගැනීම
යනාදී කරුණු තුළින් අෙප් රෙට් පජාතන්තවාදය තහවුරු කර

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු ඇමතිතුමනි, සමහර අය
පැමිණිලිවලට රිමාන්ඩ් කරනවා. ඊට මාස ෙදක තුනකට පස්ෙසේ
නඩුවක් නැහැ කියලා නිදහස් කරනවා. ඒ වාෙග් අයට පුද්ගලිකව
සිදු වන හානිය පිළිබඳවත් ෙමතැනදී අවධානය ෙයොමු ෙවනවාද?
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා
බලන්න කියලා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පිළිබඳව මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු
කටයුතු ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 12, 13, 14 ව්යවස්ථා යටෙත්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඔබතුමා
මතු කළ කාරණය සම්බන්ධව පීඩාවට පත් වූ පාර්ශ්වයක් විධියට
සලකලා එක පැත්තකින් දැනට රෙට් පවතින නීතිය අනුව,
ද්ෙව්ශසහගත ෙලස නඩු පැවරීමක් - malicious prosecution තුළින් ෙකෙනකුට ෙවච්ච අපහසුතාව සම්බන්ධව සිවිල් නඩුවක්
ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාව තිෙබනවා. ඊට අමතරව මූලික
අයිතිවාසිකම් නඩුවක් හරහා ඒ කාරණය අභිෙයෝගයට ලක්
කරන්න පුළුවන්, ගරු කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා. ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා ]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

[අ.භා. 2.23]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට ෙයදුණු, අපරාධයක
වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාමත්ම කාෙලෝචිත පනත්
ෙකටුම්පතක් වශෙයන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඇත්ත වශෙයන්ම
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර
ගන්නට අදහස් කෙළේ මීට අවුරුදු කීපයකට ඉස්ෙසල්ලායි. මා
දන්නා පරිදි 2012 දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර ඒ ගැන
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සාකච්ඡා කළා. නමුත් අෙප් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීතුමන්ලා
කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත 2007 දී ඉදිරිපත් වුණාය කියලා.
සමහර විට ඒක සිදු වන්නට ඇති. 2012 දී අෙප් අනුකමිටුවක්
තිබුණා, නීතිමය කරුණු ගැන විමර්ශනය කරන. නීතිමය කරුණු
ගැන විමර්ශනය කරන ඒ කමිටුව මඟින් ෙදවතාවක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා, යම් යම් සංෙශෝධනයන්
සමඟ පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න තීන්දු තීරණ ගත්තා. ඒ
ෙවලාෙව්ත් අධිකරණ ඇමති ෙවලා හිටිෙය් අද ෙම් ආණ්ඩුෙව්
ඇමතිවරයකු වශෙයන් කටයුතු කරන රවුෆ් හකීම් මහත්මයායි.
එතුමා ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවලා ෙම් කටයුත්ත කළා කියන
කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී කියන්නට ඕනෑ.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අපිට ඕනෑ නැතිව තිබුණු ෙදයක් ෙහෝ
අපි සැලකිල්ලක් ෙනොදක්වපු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත හැකි තරම් ඉක්මනට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
සම්මත කර ගන්නට අපිට ඒ ෙවලාෙව් අවශ්ය වුණා. අද සිටින
අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගන ඒමට ඉදිරිපත් වීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ වනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම අෙප් රෙට් සමාජ සංවර්ධනය සඳහා, සමාජෙය්
පැවැත්ම සඳහා කියාත්මක කළ යුතු අපරාධ නීති සමූදායක්
තිෙබනවා. අපරාධ නීති තිබුණත්, ෙබොෙහෝ විට ඒ අපරාධ නීති
කියාත්මක කිරීෙම් දී අඩු පාඩුකම් සිදු වන බව අපි දකිනවා.
සාමාන්ය ව්යවහාරයක් වාෙග්ම සම්මතයක් තිෙබනවා, අෙප් රෙට්
අපරාධ නඩු සියයක් ෙගොනු කළාම එයින් ඔප්පු වන්ෙන් හතරයි
කියලා. එතෙකොට විශාල නඩු පමාණයක චූදිතයන් නිදහස්
ෙවනවා. ඒ අය නිදහස් ෙවන්ෙන් ෙබොෙහෝ විට සාක්ෂි මදිකම
නිසා, සාක්ෂි ෙනොමැති වීම නිසා, එෙහම නැත්නම් සාක්ෂිකාරයන්
පසුව තමුන්ෙග් මුල් කට උත්තරයට පටහැනිව සාක්ෂි දීම නිසායි.
චූදිතයන් නිදහස් වීමට ෙමවැනි කරුණු හුඟක් දුරට බලපානවා.
ෙමහිදී විශාල නඩු පමාණයක් නිෂ්පභ ෙවනවා. ඒ තත්ත්වය
ෙම්ෙකන් මඟ හැෙරනවා කියලා මම හිතනවා. මම එෙහම
කියන්ෙන්
ෙමොකද,
ඇත්ත
වශෙයන්ම
වින්දිතයන්ට,
ආරක්ෂාව
විෙශේෂෙයන්ම
සාක්ෂිකරුවන්ට
ඔවුන්ෙග්
සලස්වන්නටත්, ඔවුන්ට සහාය දීමටත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින්
විධිවිධාන සැලැස්ෙවන නිසයි.
අප
දන්නවා,
සාක්ෂිකාරයින්
ෙබොෙහෝ
විට
අපරාධකරුවන්ෙග්ම තර්ජනවලට, ගර්ජනවලට ලක් වන බව. ඒ
අයෙග් ෙගවල් ෙදොරවල්වලට පවා හානි සිද්ධ වනවා. ෙම් නිසා
සාක්ෂිකාරෙයෝ ඉදිරිපත් ෙවන්න අකැමැතියි. හුඟක් තැන්වල
අපරාධයක් සිද්ධ වුණාම ෙපොලීසියට තිෙබන ෙලොකුම
දුෂ්කරතාවක් තමයි, ඒ අපරාධය දැකපු අය සිටියත් සාක්ෂි දීම
සඳහා ෙකෙනකු ඉදිරිපත් ෙනොවීම.
උසාවියට ගිහිල්ලා ඒ අපරාධකරුට විරුද්ධව ෙචෝදනා නඟලා,
ඒ ෙචෝදනා සම්බන්ධව කරුණු ඉදිරිපත් කරලා, සාක්ෂිවලින් ඒ බව
තහවුරු කරන්න බැරි වුණාම අපරාධකරු නිදහස් ෙවනවා. ඒ
අපරාධයට ලක් වුණු වින්දිතයාට සහනයක් නැති තත්ත්වයකට
පත් ෙවනවා. මම හිතන විධියට ෙමවැනි තත්ත්වයට පත් වන
අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් අද අෙප් සමාජෙය් තිෙබනවා.
ෙබොෙහොමයක් අපරාධකරුවන් නිදැල්ෙල්, අයාෙල් සිටිනවා.
එෙහම සිටින්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒ අය කරන අපරාධ
සම්බන්ධව අධිකරණයට ගිහිල්ලා පකාශ ඉදිරිපත් කරලා, ඒ බව
තහවුරු කරන්න සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙනොෙවන නිසායි. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන විධි විධානවලින් ෙම් තත්ත්වය හුඟක්
දුරට මඟහැර ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා හිතනවා. යම් යම්
සාක්ෂිකරුවන්ට තර්ජනය කරනවාය, හිරිහැර කරනවාය කියලා
යම් යම් විධිෙය් ෙචෝදනා ආවාම ඒ ෙචෝදනා සම්බන්ධව පරීක්ෂා
කරලා අවශ්ය පියවර ගන්නට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්
අධිකාරියක් පිහිටුවලා, ඒ අධිකාරිෙයන් කටයුතු ෙයොදලා
තිෙබනවා.
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වින්දිතයන් යම් යම් සිද්ධීන්වලට මුහුණ පාන අවස්ථා
තිෙබනවා. යම් යම් සිද්ධීන්වලට භාජන ෙවලා ෙනොෙයක් විධිෙය්
අපහසුතාවලට, පීඩනවලට ලක් ෙවලා දුක් ෙදොම්නසින් ජීවත්
වන්නට සිදු වන තත්ත්වයට ඒ ෙගොල්ලන් පත් ෙවනවා. සමහර
විට ෙනොෙයක් විධිෙය් දරුණු අපරාධවලට ලක් වුණු වින්දිතයන්
ආෙරෝග්යශාලාවල ඉඳලා සුවයට පත් වුණත්, ඒ අයට ඊට පසුව
රැකියාවක් කර ගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් වන අවස්ථා
තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන් අබලන් තත්ත්වයට, ආබාධිත තත්ත්වයට
පත් වන අවස්ථා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අය පිළිසරණක් නැති
තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. මෙහස්තාත් උසාවිෙයන්, නැත්නම්
මහාධිකරණෙයන් චූදිතයාට දඬුවම් කළත්, ඒ වින්දිතයන්ට සිවිල්
උසාවියට ගිහිල්ලා වන්දි ලබා ගැනීමට ෙදවැනි වරටත් නඩුවකට
යන්න ඔවුන්ට මූල්යමය ශක්තියක් නැහැ. ෙම් නිසා හුඟක් අය
මෙහස්තාත් උසාවිෙයන් ලබා ෙදන තීන්දුෙවන් විතරක් සෑහීමකට
පත් ෙවලා ෙගදරට ෙවලා ඉන්නවා. නමුත් ඔවුන්ට ෙපෞද්ගලිකව
ලැෙබන සහනයක්, පෙයෝජනයක්, එෙහම නැත්නම් මූල්යමය
ආධාරයක් නැහැ. එෙහම ලබා ගන්න කමයකුත් නැහැ.
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් විධි විධාන ගැන
ෙබොෙහොම සතුටුයි. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් විධි විධාන
අනුව මහාධිකරණයට ෙහෝ මෙහස්තාත් අධිකරණයට පුළුවන්කම
තිෙබනවා, පළමු වැනි නඩුෙවන්ම ඒ වින්දිතයාට වන්දි ෙගවන්න.
රුපියල් මිලියනයකට ෙනොවැඩි මුදලක් වන්දි වශෙයන් ඔහුට ලබා
ෙදන්න ඒ අධිකරණයට අයිතිය තිෙබනවා. ඒක ඉතාම ෙහොඳ
ෙදයක්.
ඒ වාෙග්ම තව දුරටත් ෙමහි සලසා තිෙබන විධි විධාන අතර
අපරාධයක වින්දිතයන්ට හා සාක්ෂිකරුවන්ට සහය හා ආරක්ෂාව
සැපයීෙම් අරමුදලක් තිෙබනවා. අධිකරණය විසින් යම් කිසි
දඩයක් නියම කළාම ඒ දඩෙයන් සියයට 20ක් ඒ අරමුදලට දායක
වන්නට ඕනෑ. ඒ මුදල එෙහම නැත්නම් ඒ අරමුදල උපෙයෝගී කර
ගැනීෙමන් ඒ අයට තවදුරටත් පහසුකම් ලබා ෙදන්නට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි සලසා ඇති විධි විධාන තුළින්
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් අනන්යතාව ආරක්ෂා වන විධියට, ඒ අයෙග්
අනන්යතාව ෙහළි ෙනොවන විධියට විනිශ්චයකාරතුමාෙග් නිල
කාමරෙය් දී සාක්ෂි ෙදන්නට ඒ අයට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එය
ඉතා ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමොකද, පසිද්ධිෙය් සාක්ෂි දීලා තමන්ෙග්
අනන්යතාව ෙහළි කර ගන්න සමහර අය කැමැති නැහැ. එෙහම
ෙහළි කළාම නඩුවල පාර්ශ්වකාරයන් වශෙයන් සිටින ඉතාමත්
පචණ්ඩකාරි උදවිය ඊට පසුව ඒ අයට හිරිහැර කරන අවස්ථා
තිෙබනවා. සාක්ෂි දීලා අධිකරණෙයන් යන ෙකොට යම් යම් අයට
පහර දීපු අවස්ථා ගැන අපි අහලා තිෙබනවා. සමහර අයට ෙවඩි
තියලා මරා දමන, පිහිෙයන් අනින අවස්ථා තිෙබනවා. ෙමවැනි
සිද්ධීන් ලංකාෙව් ඕනෑ තරම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි සිදුවීම්
නිසා මිනිසුන්ට ෙලොකු භයක් තිෙබනවා, අධිකරණයට ඇවිල්ලා
සාක්ෂි ෙදන්න. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල සාක්ෂි දීලා, ආරක්ෂාවක්
නැතිව තනියම යනෙකොට ඒ සාක්ෂිකරුවන්ට හානි සිදු කරන්න,
තර්ජනය කරන්න යම් යම් පචණ්ඩකාරී පුද්ගලයින්ට පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. විනිශ්චයකාරවරයාෙග් නිල කාමරෙය් දී ඒ පරීක්ෂණ
සිදු කිරීම තුළින් ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය වළක්වා ගන්නට සමහර
විට පුළුවන්කම ලැෙබ්වි. ෙම් අනුව එම පරීක්ෂණෙය් දී ඕනෑම
ෙකනකුට සාක්ෂි ෙදන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා වාෙග්ම, ඊට
පසුව ඔවුන්ෙග් අනන්යතාව ආරක්ෂා කරෙගන, එෙහම නැත්නම්
ෙහළි කර ගන්ෙන් නැතිව යන්නටත් පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
ෙම් ආකාරයට ඉතාමත් වැදගත් විධි විධාන රාශියක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත තුළ අඩංගු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙමහි සඳහන්
අධිකාරිය ගැන බැලුවාම එය ඉතාම විශාල බලයක් සහිත
අධිකාරියක්. ෙම් විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළක් සහිත පනත්
ෙකටුම්පතක් අද ඉදිරිපත් කරලා, ෙම් රෙට් අධිකරණෙය් ෙමෙතක්
පැවැති අඩුවක් සම්පූර්ණ කරන්නට කටයුතු කර තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම අපරාධ නීතිය කියාත්මක කිරීමට ෙනොහැකි අපහසු
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

තත්ත්වයක් තිබුණු අවස්ථාවක ඒ ක්ෙෂේතෙය් අපහසුකම් නැති
කරන්නට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන
කිහිපය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 2.33]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2007 දී ගරු මහින්ද
සමරසිංහ මැතිතුමා ශී ලංකා රජය නිෙයෝජනය කරමින් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සලෙය් දී පැහැදිලිව
ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, අද ෙම් සාකච්ඡා කරන පනත් ෙකටුම්පත
නීතිගත කරනවා කියලා.
එපමණක් ෙනොෙවයි, එතුමා 2007 දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය සකිය කරනවා
කියලා. ෙමොකද, සාමාජිකයන් පත් කරන්ෙන් නැතුව 2007 දී
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අකිය ෙවලා
තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය තහවුරු කිරීම
සඳහාත් පනතක් ෙග්නවා කියලා 2007 දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා.
නමුත් 2009 දී යුද්ධෙය් අවසානයත් සමඟ ඒ ෙපොෙරොන්දු සියල්ල
පසු ගිය රජය විසින් අමතක කර දැම්මා. එෙසේ අමතක කිරීම නිසා
තමයි අපට GSP සහනය නැති වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්] ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත 2008 දී ෙගනැල්ලා දැනට අවුරුදු 7ක් ෙවනවා. මම
එදාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන කථා කළා. ඒ හැන්සාඩ්
වාර්තාව මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

2007 දී ෙපොෙරොන්දු වුණා. නමුත් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව්
2012 දීයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. John Senewiratne, I have that Hansard here with
me. What are you talking? මම ෙම්ක ගැන කථා කළා. ඒකයි
මම දන්ෙන්. 2007 දී එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
කවුන්සලයට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. එදා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
පැයක් කථා කළා. ඒකයි මම දන්ෙන්. ඒ හැන්සාඩ් වාර්තාව මෙග්
ළඟ තිෙබනවා. ෙම් කටයුත්ත අතරමඟ නැවැත්තුවා. Your
government stopped this. ෙමොකද, ෙම්ක කරන්න ආණ්ඩුවට
ෙද්ශපාලන වුවමනාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම ඒකයි
වුෙණ්. 2008 දී කිව්වා "අපි තව පනතක් ෙග්නවා" කියලා. නමුත්
ෙගනාෙව් නැහැ.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ ෙචෝදනාව වැරැදියි. 2007
දී එතුමා ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒක අපි
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම්ක පනත් ෙකටුම්පතක්
වශෙයන් සකස් කරලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කෙළේ 2012 දීයි.
[බාධා කිරීමක්]
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மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Please do not waste my time. ෙකොෙහොම හරි තුෙනන්
ෙදෙක් බලයක් තියාෙගන පසු ගිය රජයට අවුරුදු 7ක් යන ෙතක්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න වුවමනාවක්
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අද අපට ෙම් කටයුතු කරන්න සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. පසු ගිය රජය ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු කියාත්මක කිරීමට
අපි බැඳී ඉන්නවා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

Hon. Minister, we are supporting this Bill.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I want to put the record straight.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

There was no delay as such. This was tabled in 2012
and the Hon. Minister spoke about it.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

මම දන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම්කට සහෙයෝගය ෙදන
බව. නමුත් මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 2007 දී ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා,
2008 දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා, අද
2015 දී නව රජයක් යටෙත් තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
ෙවන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාට තුෙනන් ෙදකක බලයක් තිබුණා.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

2007 දී ඒ ගැන පකාශ කළ බව ඇත්ත. පනත් ෙකටුම්පත
ෙගනාෙව් ඊට පස්ෙසේ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I want to set the record straight as to what happened. I
am happy that you are supporting it. අපි සතුටු ෙවනවා. ෙම්වා
ඇත්ත සිද්ධි. 2009 වසෙර් යුද්ධය අවසානයත් සමඟ ෙම් පනත,
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගන එනවාය කියා
ෙපොෙරොන්දු වුණා. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය ලබා ෙදනවාය
කිව්වා. ඒ සියල්ලම ජාත්යන්තරයට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුයි. ඒක
නැහැයි කියන්න බැහැ. නමුත් ඒවා ඔක්ෙකොම අමතක කළා. ඒ
අමතක කරපු නිසා තමයි පසු ගිය කාලෙය් ජාත්යන්තරයත් එක්ක
අෙප් රෙට් යම් යම් පශ්න ඇති වුෙණ්. ෙම්වා කියාත්මක කරන්න
නව රජය බැඳී සිටිනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදන එක
ගැන අපි සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, පසු ගිය රජය කාලෙය් අෙප් ගරු
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා වාෙග් අයට ෙමය කරන්න
වුවමනාවක් තිබුණත් කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒක අපි
පිළිගන්නවා. විධායක ජනාධිපති ධුරය අෙහෝසි කරන්න වුවමනාව
තිබුණාට, ඒක අෙහෝසි කරන්න කියලා නැඟිටලා කියන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාට ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් අයිතිය ෙගෙනන්න කියන්නට තමුන්නාන්ෙසේලාට
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ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ. අපි දැන් ඒ ශක්තිය ලබලා දීලා
තිෙබනවා. අපි දැන් ෙම්වා කරනවා. අපි ෙම්වා කරන ෙකොට
තමුන්නාන්ෙසේලා සහෙයෝගය ෙදනවා නම් ඒක රටට ෙහොඳයි. It
is good for the country. ඒකයි මම කියන්ෙන්. ෙම්වා රටට
අවශ්යයි. අද ෙගෙනන ෙම් පනත රටට අවශ්යයි. දහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අවශ්යයි. ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා අවශ්යයි. ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය අවශ්යයි. ෙම්වා
තමුන්නාන්ෙසේලා ලබා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු. තමුන්නාන්ෙසේලා ඉෂ්ට
කෙළේ නැති නිසා තමයි අපට ෙම්වා කරන්න සිදු ෙවලා
තිෙබන්ෙන්.
අද ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා කථා කරන
ෙවලාෙව් යුද අපරාධ ගැන කිව්වා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට
කියන්න කැමැතියි, 2009 වර්ෂෙය් මැයි මාසෙය් එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් ලංකාවට ආවාම, යුද්ධය
අවසාන කාලෙය් සිදු වුණ ෙද්වල් ගැන අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක්
කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් හිටපු ජනාධිපතිතුමා බව. අපි
ෙනොෙවයි. අපි ආණ්ඩුෙව් හිටිෙය් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානෙය් මහ ෙල්කම් එක්ක ලිඛිත ගිවිසුමක් අත්සන් කළා.
මම හිතන හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මම ඒක සිය වතාවක් විතර
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. අපි ෙනොෙවයි, හිටපු ජනාධිපතිතුමා
තමයි අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවාය කියලා ෙපොෙරොන්දු
වුෙණ්. ඒ ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ට ෙනොකළ නිසා තමයි ඒක වර්ධනය
ෙවලා, වර්ධනය ෙවලා අවසාන වශෙයන් ජාත්යන්තර
පරීක්ෂණයක් දක්වා ගිෙය්. වැඩිය කියන්න ඕනෑ නැහැ, උගත්
පාඩම් හා පතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති ෙකොමිසෙම් වාර්තාව
- LLRC වාර්තාව - සිද්ධීන් හතක් සම්බන්ධෙයන් කියලා, ඒ
සිද්ධීන් හත පරීක්ෂා කරන්න කිව්වා. ඒකවත් කෙළේ නැහැ. අපි
ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ෙම්කට ජාත්යන්තරය
සම්බන්ධ කර ගත්ෙත්. තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි ඒ ෙපොෙරොන්දුව
දුන්ෙන්, "අපි අභ්යන්තර පරීක්ෂණයක් කරනවා" කියලා. ඒක
තමුන්නාන්ෙසේලා කෙළේ නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කළා නම්
ෙමය ජාත්යන්තරය දක්වා යන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානය හැම දාම කිව්ෙව් "අපි ෙම්වා කරන්න කැමැති නැහැ"
කියලායි.
රෙට් නීතියක් තිෙබනවා නම්, අධිකරණයක් තිෙබනවා නම්,
ෙපොලීසියක් තිෙබනවා නම් "තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක කරන්න"
කියලා තමයි ඔවුන් හැම දාම කිව්ෙව්. ජාත්යන්තරය ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනෑය කියලා කිසිම
දවසක කියලා නැහැ. ඒ අය හැම දාම කිව්ෙව් ශී ලංකාවට
පරීක්ෂණයක් කරන්න කියලායි. අන්තිමට ෙමොකක්ද වුෙණ්?
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක කෙළේ නැහැ. කෙළේ නැති නිසා ෙම්
කාරණය ජාත්යන්තරයට ගිහින් අද මුළු රටටම පශ්නයක් ෙවලා
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් අවශ්ය වන්ෙන්
ඇයි? රටක ආර්ථිකයක් දියුණු කරන්න ජාත්යන්තර සම්මුතීන්
අනුව වැඩ කිරීම අවශ්යයි. ජාත්යන්තරයට අප දීලා තිෙබන
ෙපොෙරොන්දු, සම්මුතීන් අනුව වැඩ කෙළේ නැත්නම් අපට ආර්ථික
වශෙයන් සම්බාධක එනවා. GSP සහනයට අපට සම්බාධක ආවා.
GSP සම්බාධකය ආෙව් ලංකාෙව් තිබුණු තත්ත්වය නිසායි.
තමුන්නාන්ෙසේලාට නැහැ කියන්න බැහැ. යුෙරෝපා හවුල කිව්වා,
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා ටික ඇති කරන්න, යහ පාලනයක් ඇති
කරන්න, ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය කියාත්මක කරන්න
කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා කෙළේ නැහැ. ඒ නිසා මුල ඉඳලාම
ෙම් ෙද්වල් ආරම්භ කරන්න දැන් අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ඊෙය් ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත වුණු නිසා අෙප් ධීවරයන්ට එන සම්බාධක නවතිනවා.
අෙප් රෙට් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕනෑ. අෙප් පක්ෂය
ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා මැතිවරණෙයන් පසුව රැකීරක්ෂා
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ලක්ෂ 10ක් ෙදනවා කියලා. එය කියාත්මක කරන්න නම් අපට
ජාත්යන්තර සහෙයෝගය අවශ්යයි. අෙප් අපනයනවලින් සියයට
60ක් යන්ෙන් යුෙරෝපයට, ඇෙමරිකාවට හා බිතාන්යයටයි. ඒ නිසා
ෙම් නීතිරීති රටට අවශ්යයි. විපක්ෂය ෙම්වාට සහෙයෝගය ලබා
දීමට කැප වීම ගැන මම සතුටු ෙවනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
පනත් ෙකටුම්පත අනුව ෙපොලීසියට විශාල රාජකාරියක් පැවරිලා
තිෙබනවා. ෙපොලීසිය ස්වාධීන නැත්නම් ෙම් රාජකාරිය කරන්න
පුළුවන්ද? අද ෙම් ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතත් දහහහත්වන
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය් Police Commission එකත්
එක්ක ෙවළී, ගැටී තිෙබන කියාදාමයක්. අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන
ෙම් අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම්
සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟිනුත් ෙපොලීසියට තමයි
කියන්ෙන්, ෙම් අය ආරක්ෂා කරන්න කියලා. එතෙකොට ෙපොලීසිය
ස්වාධීන නැත්නම් ආරක්ෂාව ෙදන්න පුළුවන්ද? ෙපොලීසිය ස්වාධීන
ෙවන්න ඕනෑ. ඊළඟ මාසෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සියල්ලම අප
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ඒවාට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලා
සිටිමින්, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
[பி.ப. 2.42]
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(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இன்
இந்தச்
சைபயிேல குற்றச் ெசயல்க க்குப் ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சிக க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச் சட்ட லம்
விவாதத் க்காகச்
சமர்ப்பிக்கப்பட்
க்கின்ற .
இந்தச்
சட்ட லம் பல ஆண் க க்கு ன்ேப சமர்ப்பித்தி க்கப்பட
ேவண் ய ஒன் . ஏற்ெகனேவ ெகளரவ ேஜான் ெசெனவிரத்ன
அவர்கள் கூறிய ேபான் , இச்சட்ட லத்ைத 2012ஆம்
ஆண் ல் ெகாண் வ வதற்கு யற்சிக்கப்பட்டா ம் பின்னர்
அ
ம் ைகவிடப்பட ேவண் ய ஒ
சூழ்நிைல இ ந்த .
இந்த நாட் ல் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் பல்ேவ பட்ட
சந்தர்ப்பங்களில் ெகான் குவிக்கப்பட்
க்கின்றார்கள். அ
ெதாடர்பான விசாரைணகள் வ கின்றேபா
சாட்சிகைளக்
ெகாண் வர
யாத நிைலைமகள் இ ந்தி க்கின்றன.
சாட்சிக க்கு எந்தவிதமான பா காப் ம் இல்லாமல் இ ந்
தி க்கின்ற .
இந்தச்
சாட்சிக க்கான
பா காப்
இ ந்தி க்குமாக இ ந்தால், பல்ேவ பட்ட சந்தர்ப்பங்களில்
பல்ேவ
குற்றச்சாட் க்கைள நி பிக்கக்கூ யதாக இ ந்
தி க்கும். எனேவ, சாட்சிக க்கான பா காப் ச் சட்ட
ெமன்ப மிகமிக அவசியம் என்ப டன், நான் இன் ெமா
விடயத்ைத ம்
இந்தச்
சைபயி ைடய
கவனத் க்குக்
ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.
த்தம்
வைடந்
ஐந்தைர வ டங்கள் கடந் விட்ட
பின் ம் பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டம் என்ப
இன்ன ம்
நைட ைறயில் இ க்கின்ற . இப்ெபா
கூட ெபா மக்கள்
பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப்ப வ ம்
18 மாத காலம் விசாரைணயின்றித் த த் ைவக்கப்ப வ ம்
ெதாடர்ச்சியாகேவ நடந் ெகாண்
க்கின்ற . மிக அண்ைம
யில், ஏறத்தாழ 7-8 மாதங்க க்கு ன்பாக, கிளிெநாச்சியில்
ஒ
வயதான அம்மா ம் ஒ
சி பிள்ைள ம்கூட இந்தப்
பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டத்தின்கீழ் ைக ெசய்யப்பட் ,
இன் வைர அவர்கள் விசாரைணயில்லாமல் விளக்கமறிய ல்
ைவக்கப்பட்
ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ,
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இந்தப் பயங்கரவாதத் த ப் ச் சட்டம் அ
ல் இ க்கும்
வைரயில் நாங்கள் இந்தச் சாட்சிகைளப் பா காப்பதற்கான
சட்டத்ைதக் ெகாண் வந்தா ம், பயங்கரவாதத் த ப் ச்
சட்டத்தின் லம்
பா காப் ப்
பைடயின க்கும்
ெபா ஸா க்கும் free hand - அவர்கள் வி ம்பியவர்கைளக்
ைக
ெசய்ய அதிகார ள்ள . அவ்வா
ைக ெசய்வ
மாத்திரமல்ல, ைக ெசய்யப்பட்டவர்கைளத் ெதாடர்ந்
18
மாதங்கள் எந்தவிதமான விசாரைணக க்கும் உட்ப த்தாமல்
ைவத்தி ப்பதற்கும் இச்சட்டம் வழிவகுக்கின்ற . ஆகேவ,
தலாவதாக நாங்கள் ெசய்ய ேவண் ய என்னெவன்றால்,
அந்தப் பயங்கரவாதத் தைடச் சட்டத்ைத நீக்குவ தான்.
அதன் லம்தான் அனாவசியமான ைக கைளத் தவிர்க்க
ம். சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக ெசய்வ கூட பயங்கர
வாதத் த ப் ச் சட்டத் க்குள் வ வதால், அந்த வைகயில்
ைக ெசய்யப்ப பவர் 18 மாதங்க க்கு ேமலாக விசாரைண
களில்லாமல் ெதாடர்ந்
த ப் க் காவ ல் இ ப்பதற்கான
சூழ்நிைலகைள இ ஏற்ப த்திக்ெகா க்கின்ற .
எனக்கு
ன்
இங்கு ேபசிய மாண் மிகு ல
மன்
கிாிஎல்ல அவர்கள், இங்கு இந்த விடயங்கள் எவ்வா
ைகயாளப்ப கின்றன என் கூறினார். இதற்கு ன் இந்த
நாட் ல் இடம்ெபற்ற சில சம்பவங்கள் ெதாடர்பாக ஒ சில
விசாரைண ஆைணக்கு க்கள் நியமிக்கப்பட்டன. தி ேகாண
மைலயில் 5 மாணவர்கள் ெகால்லப்பட்ட விடயத்ைத ஓர்
ஆைணக்கு
விசாாித்த .
ாில், பிரான்ஸ் ெதாண்டர்
நி வனத்ைதச் ேசர்ந்த 18 ேபர் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
அ பற்றிய விசாரைணைய ஓர் ஆைணக்கு
நடத்திய .
ஆனால், இந்த விசாரைணகள் யா ம் சாியான
ைறயில்
ைகயாளப்படாமல் இைடந வில் விடப்பட்ட மாத்திரமல்ல,
சில அைமச்சர்களால் அவற்றின் சாட்சிக ம் பய
த்தப்
பட்டனர்.
சாட்சிகளில்
ஒ வரான
இறந்த
ஒ வாின்
தகப்பனா க்கு "உங்க க்கு நாங்கள் ெகா ம்பில்
வாங்கித் த கின்ேறாம்; ேதைவயான அள க்கு பணம்
த கின்ேறாம்;
நீங்கள்
இந்த
ஆைணக்கு வின் ன்
சாட்சியமளிக்கக்கூடா " என்
மிரட்டல் வி க்கப்பட்ட .
அதனால் அவர் இந்த நாட்
ந் ெவளிேயறித் தன்ைன ம்
தன
கு ம்பத்ைத ம்
பா காக்கின்ற
நிைலைமக்குத்
தள்ளப்பட்ட ஒ
சூழ்நிைலதான் இங்கு இ ந்த . ஆகேவ,
இந்த நிைலைமகள் மாற்றப்படேவண் மாக இ ந்தால்,
நிச்சயமாக சாட்சிக க்கான பா காப் ச் சட்டெமன்ப
மிகமிக க்கியமான விடயெமன நான் க
கின்ேறன்.
இ மாத்திரமல்ல, இந்த நாட் ல் ஒ
பாாிய
த்தம்
நைடெபற்ற . அந்த
த்தத்தில் பல்லாயிரக்கணக்காேனார்
ெகால்லப்பட்டனர். கிட்டத்தட்ட 70,000 ேபர் ெகால்லப்
பட்
க்கிறார்கள் என்
ஐ.நா. சைப கூறிய . அ மாத்திர
மல்ல, ஐ.நா.வி ைடய மனித உாிைமகள் ேபரைவயில் 3
தீர்மானங்கள் நிைறேவற்றப்பட்டன. அதில்
ன்றாவ
தீர்மானம், ஐ.நா. சைப ஒ
சர்வேதச விசாரைணைய
நடத்தேவண் ெமன்ப . அந்த விசாரைணைய ஐ.நா. சைப
நடத்திய . ஆனால், அந்த விசாரைணைய இலங்ைகக்குள்
நடத்த
யா ; நாங்கள் அவர்கைள இங்கு வரவிட
மாட்ேடாம்
என்
ன்ைனய
அரசாங்கம்
கூறிக்
ெகாண்
ந்த . இங்கி க்கின்ற சாட்சிகள் சாட்சியமளிப்
பதற்கான
சந்தர்ப்பங்கள்
ம க்கப்பட்டன.
இங்கி ந்
எ த்
லமாகச் சாட்சியம் ெகா ப்பதற்கு யற்சி ெசய்தவர்
ைக ெசய்யப்பட் சிைறயில் தள்ளப்பட்டார். அதற்கு உதவி
ெசய்தவர் இன் நா கடந் ேபாய் இன்ன ம் மைற கமாக
வாழ்கின்ற நிைலைமயில் இ க்கின்றார்.
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அ மாத்திரமல்ல,
ன்னர்
இ ந்த
ஆ ம்கட்சி
Spokesperson ஆக இ ந்தவர்,
அவ்வாறாகச் சாட்சியம்
அளிப்ப பிைழயான ; சட்டத் க்கு ரணான என் பல
விடயங்கைளக் கூறினார். அதனால், சாட்சிகைளச் சாட்சிய
மளிக்கவிடா
அைமச்சர்கேள அவர்கைள அச்சு த்திய
நிைலைமகைள
நாங்கள்
இங்கு
ெதாடர்ச்சியாகப்
பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . எனி ம், அந்த விசாரைண
யாளர்கள் இந்த நாட் க்குள் வர
யாமல் இ ந்தா ம்கூட,
பாதிக்கப்பட்ட
ஒ வரால்
ெவளியி
ந்
அந்தச்
சாட்சியங்கள்
ெகா க்கப்பட் ,
விசாரைண
அறிக்ைக
ெயான்ைற ஐ.நா. சைப தயாாித்தி க்கின்ற . ஆனால்,
இப்ேபா
இலங்ைகயில் ஆட்சியி
க்கின்ற
திய
அரசாங்கம் அந்த அறிக்ைகைய இப்ேபா
ெவளியிட
ேவண்டாெமன ஐ.நா. சைபயிடம் ேகட்
க்கின்ற . United
Nations High Commissioner for Human Rights அண்ைமயில்
ஒ statement ஐ வி த்தி க்கின்றார். அதில் அவர், "2015
ெசப்ெரம்பர்
வைரயில்
நாங்கள்
இந்த
அறிக்ைகைய
ெவளியி வதில்ைலெயன் தீர்மானித்தி க்கின்ேறாம்" என்
குறிப்பிட் ள்ளார்.

The High Commissioner has stated, “I have received
clear commitments from the new Government of Sri
Lanka indicating it is prepared to cooperate with my
office on a whole range of important human rights issues
which the previous Government had absolutely refused to
do, and I need to engage with them to ensure those
commitments translate into reality”. He further stated, “I
have therefore decided, on balance, to request more time
to allow for a stronger and more comprehensive report”.
ஆகேவ, நீதி அைமச்சர், ெவளிவிவகார அைமச்சர்,
சைப

தல்வர் ஆகிேயாாிடம் நான் ேகட்க வி ம் வ

என்னெவன்றால், will the new Government acknowledge
the UN international investigation via the office of the
High Commissioner for Human Rights and agree to
cooperate with its mandate? Will the new Government
give immediate access to the OISL team to Sri Lanka?
Will the Government accept and arrange the visits of
Special Rapporteurs to Sri Lanka which are pending?

Sir, the visits of the Special Rapporteur on
extrajudicial, summary or arbitrary executions, Special
Rapporteur on freedom of expression and Working
Group on enforced or involuntary disappearances,
Special Rapporteur on summary executions, Special
Rapporteur on torture and others are still pending for a
long time since the Government of Sri Lanka has not
accepted their requests or cooperated with their office.
The present Government has made a commitment to
the United Nations High Commissioner for Human
Rights to cooperate with him. So, I would like to know
whether the Government will allow them to come to Sri
Lanka for the investigations, so that a clear and a proper
report can be given in the coming month of April. The
Government wants to postpone the United Nations
Human Rights Investigation Report. If they actually
want it in September, they must tell it very clearly to the
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people because the UN High Commissioner for Human
Rights has said that the Government has made a range of
commitments to him. Therefore, I would like to clearly
know from the Government Benchers whether you will be
doing that.
இேதசமயம் இன் ெமா விடயத்ைத ம் நான் குறிப்பிட
வி ம் கின்ேறன். இதற்கு
ன்ைனய அரசாங்கம் காணாமற்
ேபாேனாைரக் கண் பி ப்பதற்ெகன ஓர் ஆைணக்கு ைவ
நியமித்த . ஏறத்தாழ இரண் வ டங்களாக அந்தக் கு பல
இடங்களில் அைதப்பற்றி விசாரைண ெசய்த . தற்ேபா
இந்த அரசாங்கம் அந்தக் கு வின் நடவ க்ைககைளத்
ெதாடர்வதற்கு அ மதித்தி க்கிற . அந்த ஆைணக்கு
ெதாடர்ந் ம் விசாரைண ெசய்யட் ம்! ஆனால், கடந்த
இரண்
வ ட காலத்தில் அவர்கள் ெசய்த விசாரைணகள்
சம்பந்தமாக குைறந்தபட்சம் ஓர் இைடக்கால அறிக்ைக
ையயாவ - Interim Report - இந்தச் சைபக்குச் சமர்ப்பிக்க
ேவண் ம். ஏறத்தாழ 20,000 ேபர் காணாமற்ேபானதாகச்
ெசால்லப்ப கின்ற . அவர்கள் காணாமற்ேபானைம பற்றிய
ம க்கள் ெகா க்கப்பட்
க்கின்றன. இவற்றின் அ ப்
பைடயில் இந்த இரண்
வ ட காலத் க்குள் என்ெனன்ன
விடயங்கைளச் ெசய்தி க்கிறார்கள்? எவ்வள
ரம் அவர்கள்
investigations ெசய்தி க்கிறார்கள்? காணாமற்ேபான எத்தைன
ேபைர
அவர்கள்
கண் பி த்தி க்கிறார்கள்?
ேபான்ற
இன்ேனாரன்ன விடயங்கைள நான் அறிய ேவண்
ள்ள .
ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, இந்த நாட் ல்
மர்மமான
ைறயில் யா க்கும் ெதாியாதவா
கடத்தப்
பட்ேடார் பல இடங்களில் இன்ன ம் மைறத்
ைவக்கப்
பட்
ப்பதாகச்
ெசால்லப்ப கின்ற .
அைத
நாங்கள்
ரணமாக நம் கின்ேறாம். தி ேகாணமைலயில் இ க்கின்ற
கடற்பைட
காமில் ஏறத்தாழ 35 கு ம்பங்கள் த த்
ைவக்கப்பட்
ந்தன. ெவளி லகத் டன் எந்தவிதத் ெதாடர்
மில்லாமல் அவர்கள் த த் ைவக்கப்பட்
ந்தார்கள். அவர்
களில்
சிலர்
வி விக்கப்பட்
க்கின்றார்கள்.
ஆனால்,
எத்தைன ேபர் வி விக்கப்படாமல் காணாமற்ேபானார்கள்
என்ற விடயம் ஒ வ க்கும் ெதாியா . வி விக்கப்பட்ட
வர்கைள ைவத்தி ந்ததற்கான ஆவணங்க ம் கிைடயா ;
அவர்கள்
ைக ெசய்யப்பட்டதற்கான
ஆவணங்க ம்
கிைடயா . ஆனால், வி விக்கப்பட்ட சில டன் உண்ைம
யாகேவ நான் ேபசியி க்கிேறன். தி ேகாணமைல கடற்பைட
காமில் 'ேகாட்டாபய' என்ற ெபயாி ம் ஒ
காம்
இ ப்பதாக ம் ைக ெசய்யப்பட்ட மற் ம் surrender ஆகிய
700 இற்கும் ேமற்பட்டவர்கள் அந்த
காமில்
ைவக்கப்
பட்
ந்ததாக ம் அவர்கள் ெசால்கிறார்கள். அவர்க க்கு
என்ன
நடந்தெதன்ப
இன் வைர
ெதாியாத
நிைல
காணப்ப கின்ற .
ஆகேவ,
இவ்வாறான
இடங்கள்
எங்ெகங்கு இ க்கின்றன? என்ப
பற்றி சட்டம் மற் ம்
ஒ ங்குக்குப்
ெபா ப்பான
அைமச்சராக
இ க்கின்ற
மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க அவர்கள் இந்தச் சைபக்கு
அறிவிக்க ேவண் ம். அந்தக் கடற்பைட கா க்குச் ெசன் ,
இவ்வாறான ெபயாில் அங்கு காம் இயங்கியதா? ன்னாள்
பா காப் ச் ெசயலாளர் இவற்ைற நடத்தினாரா? என்பைவ
பற்றி
விசாாித்
எங்க க்குத்
ெதாிவிக்க
ேவண் ம்.
அங்கி ந்தவர்க க்கு என்ன நடந்த ? எவ்வா
அவர்கள்
காணாமற்ேபானார்கள்?
ெவளி லகத் டனான
அவர்
க ைடய ெதாடர் கள் ஏன்
ண் க்கப்பட்டன? ஒன்றி
ரண்டல்ல, சட்டத் க்கு அப்பாற்பட்ட
ைறயில் பல
ற் க்கணக்கானவர்கைள அவ்வா
ைவத்தி ந்தார்கள்;
சித்திரவைத
ெசய்தி க்கிறார்கள்.
அவர்க க்கு
என்ன
நடந்தெதன்ப ெதாியா .
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු කන්දයියා ෙපේමචන්දන් මහතා

(மாண் மிகு கந்ைதயா பிேரமச்சந்திரன்)

(The Hon. Kandiah Premachandran)

I will conclude, Sir.
நல்லாட்சிையப் பற்றி, சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிப்
ேபசுகின்றீர்கள்!
தியேதார் அரசாங்கம்!
திய பாைத!
எல்லாேம
திய
என்
கூ கின்றீர்கள். நிச்சயமாக
உங்க ைடய
இந்த
அரசாங்கத்ைதப்
பதவிக்குக்
ெகாண் வ வதற்குத் தமிழ் மக்க ம் பாாிய பங்களிப் ச்
ெசய்தி க்கிறார்கள் என்ற வைகயில், அந்த
காம்களில்
இ ந்தவர்கள் எங்ேக? அவர்க க்கு என்ன நடந்தெதன்பைதத்
தய ெசய்
நீங்கள் தமிழ் மக்க க்குத் ெதளிவாக ம்
பட்டவர்த்தனமாக ம் ெசால்ல ேவண் ம். இப்ெபா
தமிழ்
மக்க டன் நல் ணக்கத் டன் ெசயற்ப வதாகச் சர்வேதச
ச கத் க்கு
நீங்கள்
ெசால்கிறீர்கள்.
அைவெயல்லாம்
உண்ைமயாக இ ந்தால், நான் இந்தச் சைபயில் ேகட்ட
ேகள்விக க்கு
தய ெசய்
நீங்கள்
பதில்
ெசால்ல
ேவண் ெமன் ேகட் , விைடெப கின்ேறன்; நன்றி.

[අ.භා. 2.55]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

නෙමෝ බුද්ධාය! ෙමම විවාදයට එක් වන්නට ලැබීම ගැන මම
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. මීට ෙපර අධිකරණ අමාත්යතුමා විධියට ගරු
විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් පකාශයක් කළා. අපරාධ වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් සම්බන්ධෙයන් වූ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ හුඟක් මහන්සි ෙවලා ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අෙප් ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්යතුමා
කිව්වා වාෙග් ෙම් සම්මත කර ගැනීමට යන පනත් ෙකටුම්පත දිහා
අපි බැලිය යුත්ෙත්, ෙද්ශපාලනය පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි, ජනතාවට
ෙමයින් ඇති වන පෙයෝජනය ගැනයි.
ෙමහිදී මම වැදගත් කාරණයක් විධියට දකින කාරණයක්
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම දරුවන් සහ කාන්තාවන් යම් කිසි
ආකාරයක පීඩනයකට ෙහෝ අසාධාරණයකට ලක් ෙවලා සාක්ෂි
ඉදිරිපත් කරන්න ෙවන අවස්ථාෙව්දී, ඒ අයට පසිද්ධිෙය් සාක්ෂි
ෙදන්න වුණාම සහ නැවතත් උසාවිෙය් සාක්ෂි කූඩුවට නැඟලා
සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්න වුණාම ඒ අය එයින් ඈත් ෙවන්න
බලනවා. එවැනි අවස්ථාවල ඒ අය සාක්ෂි ඉදිරිපත් ෙනොකිරීම නිසා
අපරාධකරුවන් නිදහස් ෙවනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කර ගැනීෙමන් පසු එවැනි අවස්ථාවන් මඟ හැරලා අසාධාරණයට
සහ කරදරයට ලක් වුණු අයට සාක්ෂි දීෙම් විෙශේෂ වරපසාද
ලැෙබනවා.
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ගැන සඳහන්
කළා. සාමාන්යෙයන් නීතියක් සම්පාදනය කරන විට එයට
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් ඇතුළත් කෙළොත්, ඒ සම්බන්ධෙයන්
සම්පූර්ණ බලතල තිෙබන්ෙන් කාටද කියලා ගැසට් නිෙව්දනයක්
මඟින් ෙහෝ කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් කාලෙයන් කාලයට
අවෙබෝධතා ගිවිසුම මඟින් ෙපොලීසිෙය් නිලධාරිෙයකුට ෙහෝ
ෙපොලීසිෙය් යම් කිසි ආයතනයකට බලය දුන්ෙනොත් ගැටලුකාරී
තත්ත්වයන් ඇති වන්නට පුළුවන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ
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[ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා]

සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරලා නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා ඒ
සම්බන්ධෙයන් පැහැදිලි කරයි කියලා මම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් හැටියට සාක්ෂිකරුෙවකුට ෙහෝ
යම් කිසි ෙකෙනකුට ෙපොලීසියට ඇවිල්ලා, "මම ෙම් ගැන සාක්ෂි
ෙදනවා" කියලා ලිඛිත අවෙබෝධයක් ඇති කර ගන්නට පුළුවන්.
අවෙබෝධතාව උඩයි ඒ සාක්ෂි ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. ඒ සාක්ෂිෙය්
තිෙබන සත්යතාව - authenticity එක- පිළිබඳව තහවුරු කිරීම
ගැන පැහැදිලි නැහැ.
Channel 4 එෙකන් ෙමොකක්ද කෙළේ කියලා අපි දන්නවා.
අවුරුදු ගණනක් පරණ ෙතොරතුරු අරෙගන ෙලෝකය ඉදිරිෙය් අෙප්
රට අපකීර්තියට පත් කළා. ඉන් පස්ෙසේ අෙප් රටට විරුද්ධව
ජාත්යන්තර වශෙයන් මතවාදයක් හදලා ඉවරයි. ඒ නිසා අපි අද
අවංක ෙච්තනාෙවන් ෙම්වා කළත් ෙම්වායින් අයුතු පෙයෝජන
ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒක නිසා අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් අනාගතෙය්දී යම් යම් පිරිස්, ඒ අයෙග්
අවශ්යතාව සඳහා පමණක් ෙම්ක පාවිච්චි කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියලා අපි බලන්න ඕනෑ. ෙමහි අවෙබෝධතා ගිවිසුම ගැන
අපැහැදිලියි. ඒ වාෙග්ම සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කරන්න,
සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් කළාට පස්ෙසේ ඒ අය ෙවනුෙවන්
කියාත්මක ෙවන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් යම්කිසි බලතලයක්
ෙදනවා නම් ඒකත් අපැහැදිලියි.
අෙප් TNA එෙක් මන්තීතුමා කිව්වා, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණ
ගැන, ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය පිළිබඳව කියාත්මක වීම, UN
එෙකන් ඇවිල්ලා ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම ආදී කරුණු ගැන. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් වර්තමාන රජයත්, හිටපු රජයත්
කිව්ව ෙද් අවෙබෝධ කර ගන්න වුවමනායි. දැන් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා තිෙබන්ෙන්ත් රට තුළ පරීක්ෂණයක්
කළාම ඒ පරීක්ෂණෙය් අවසාන තීන්දුවක් ගන්නයි. අපි UN එෙක්
Resolution එකට අත්සන් කළ කණ්ඩායමක් ෙනොෙවයි. හැබැයි,
ආපසු ෙම් තුළින් වකව යන්න හදන්ෙන් එදා හිටපු තැනටමයි. අපි
ෙම් රෙට් ඒකීයභාවය ගැන කථා කරනවා; අෙප් රෙට් ෙභෞමික
අඛණ්ඩතාව ගැන කථා කරනවා. නමුත් අෙප්ම රෙට් ඉන්න එක
මහ ඇමැති ෙකෙනක් ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් තියන්න කියලා
කථා කරනවා. එෙහම නම් අපි යන්ෙන් ෙකොතැනටද? ෙම් සැකය
දුරුකර ගන්න අපි අවංකව කථා කරනෙකොට අෙප්ම රෙට් ඉන්න
යම්කිසි පිරිසක් අපිව සැකයටම තල්ලු කරනවා. ෙම් පිළිබඳ හිටපු
රජයට යම්කිසි සැකයක් තිබුණා; අවදානමක් තිබුණා. ඒ නිසා
තමයි ෙබොෙහොම පරිස්සෙමන් ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙග්න්න හිතුෙව්. හැබැයි, වර්තමාන රජය එක්කත් TNA එෙක්
මන්තීවරු සම්පූර්ණෙයන්ම ඒ සැකය අභිෙයෝගයට ලක් කරනවා.
ඒක නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් එහි සම්පූර්ණ
බලතල, එහි සම්පූර්ණ සුරක්ෂිතභාවය, එහි රහස්යභාවය ගැන
අවෙබෝධයක් ඇති කර ගන්න ඕනෑ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙබොරු ෙතොරතුරු ලබා දුන්ෙනොත්, වැරැදි ෙතොරතුරු
ලබා දුන්ෙනොත්, පරීක්ෂණ ෙනොමඟ යැව්ෙවොත් ඒ අයට කරන
දඬුවම, ඒ අය පිළිබඳ ගන්නා වූ කමෙව්දය පිළිබඳ පැහැදිලි
අවෙබෝධයක් අපි ඇති කර ගන්න ඕනෑ. ෙමොකද ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙතන් පැහැදිලිවම දරුවා, ඒ වාෙග්ම කාන්තාව යම්කිසි
පරීක්ෂණයකට ලක් කළාට පස්ෙසේ, ඒ අයව උසාවියට ඉදිරිපත්
කළාට පස්ෙසේ, ඒ අයට උසාවිෙයන් තීන්දුවක් ලබා ගැනීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 44 (1) වගන්තිෙය්
ෙමෙසේ සඳහන් වී තිෙබනවා:
“The Minister on the recommendation of the Authority, may make
regulations under this Act in respect of all such matters as are
necessary to be provided for in order to give effect to the provisions
of this Act.”

So, there is no limitation here; there is unlimited
power. The Gazette can go beyond the expected scope,
which would be very difficult to turn back. So, by the
time it comes before the House, it might be too late.
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ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාෙව්දී යුද
අධිකරණය ගැන කථා කරනවා. රට ඇතුෙළේ හමුදා පරීක්ෂණ
පවත්වා යම් යම් විධිෙය් තීන්දු ගැනීෙම් හැකියාව හමුදාවට
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් යුද්ධය පැවති කාලෙය් ෙහෝ යුද්ධෙයන්
පස්ෙසේ ෙහෝ වර්තමානෙය් ෙහෝ අතීතෙය් ෙහෝ යම්කිසි
කටයුත්තක් පිළිබඳව පැමිණිල්ලක් කළා නම්, ඒ පැමිණිල්ලට
අදාළව පරීක්ෂණයක් කළා නම් ඒ පරීක්ෂණෙය් තීන්දුව අනුව
දඬුවම් කිරීෙම්දී ෙහෝ ඒ සාක්ෂි පිළිබඳව කියාත්මක කිරීෙම්දී අද
දින අප සම්මත කරන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඒ කටයුතු සඳහා
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත බලපාන්ෙන්
නැහැ, හමුදාෙව් පරීක්ෂණයක් කිරීෙම්දී. එවැනි තත්ත්වයකදී
එකම වරදක් පිළිබඳව ෙහෝ එකම සැකයක් පිළිබඳව පරීක්ෂණ
ෙදකක් පවත්වන්න පුළුවන්ද? එම පරීක්ෂණයට උපුටා ගන්නා
සාක්ෂි තවත් කරුණක් සඳහා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද
කියා ගැටලුවක් ඇති විය හැකියි. ෙම් ගැන යම්කිසි පැහැදිලි
කිරීමක් කළ යුතුයි කියා මා කියා සිටිනවා.
අෙප් රෙට් තිබුණු යුද අධිකරණෙය්දී, එෙහම නැත්නම් අෙප්
හමුදාව තුළ තිබුණු පරීක්ෂණවලදී ඒ ෙවනුෙවන් දඬුවම් කිරීෙම්
හැකියාව සහ කියාත්මක කිරීෙම් බලතල හමුදාවට තිෙබනවා. එම
කියාදාමයට අද දින සාකච්ඡාවට භාජන කරනු ලබන අපරාධයක
වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා
කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත කිසිෙසේත් අදාළ වන්ෙන් නැහැ. එය
සම්පූර්ණෙයන්ම ස්වාධීනයි. ෙම් රජයට ඒ ගැනත් යම්කිසි
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන් නම් අපි එය අගය කරනවා.
සම්පූර්ණ පනත් ෙකටුම්පත දිහා බැලුෙවොත් එය ඉතාම
කාෙලෝචිතයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ෙමය සිදු
විය යුතුයි. අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන සාධාරණ සමාජයක යම්කිසි
ෙකනකුට සාක්ෂියක් දීමට භයක්, සැකක්, චකිතයක් තිෙබනවා
නම් ඒ අයව සුරක්ෂිත කළ යුතුයි; ඒ අයව බලා ගන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම වැරැදි වැඩක් කරපු ෙකනකු ඉන්නවා නම් ඔහුට දිගටම
වැරැදි කර ෙගන යන්න ඉඩ දීලා, සාක්ෂිකරුවන්ව මර්දනය
කිරීෙමන් සමාජයට සිදු වන හානිය වළක්වන්න ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙහොඳ රුකුලක් වනවා. ෙම් පිළිබඳව ෙපොලීසියට,
එෙහම නැත්නම් ඒ අධිකාරයට යම්කිසි බලයක් ෙදනවා නම් ඒ
අයටත් යම්කිසි පැහැදිලි කියා පටිපාටියක් තිෙබන්න ඕනෑ. එක
එක යුගවලදී නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පතිතුමන්ලා -ඩීඅයිජී මහත්වරුන්වැනි අය සම්පූර්ණ බලය අතට ෙගන, ඒ බලතල තුළින් යම් යම්
ඒකක හදා ෙගන, ඒ ඒකක තුළින් යම්කිසි විධියක ජනතාව
මර්දනය කිරීමක් අපි දැක්කා. එම නිසා ඒ ගැනත් ෙබොෙහොම
පැහැදිලිව කියාත්මක වන්න ඕනෑය කියා කියමින්, ෙම් රෙට්
ඒකීයභාවයට, ෙභෞමික අඛණ්ඩතාවට, ඉතිහාසෙය් අපට අත්
දැකීම් තිෙබන රට තුළ ඇවිළුණු පශ්නවලට ෙමම කාෙලෝචිත
පනත අයුතු ෙලස පාවිච්චි කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපාය කියා මා
ඉල්ලා සිටිනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. (Prof.) G.L. Peiris.
Before he starts, the Deputy Chairman of Committees
will take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Peiris, you may start your speech.
[3.05 p.m.]
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

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

Hon. Deputy Chairman of Committees, I am very
happy to participate in this Debate on an important piece
of legislation, following my Friend the Hon. Thilanga
Sumathipala. This is undoubtedly a piece of legislation
which goes a long way to fill a gap that has existed in the
legal system of Sri Lanka. It is, therefore, an exceedingly
timely and welcome piece of legislation. However, I
would like to point out that there are several deficiencies
in the Bill which we can still correct at the Committee
Stage before this legislation is enacted in a final form. I
say this particularly because this is a very far-reaching
piece of legislation. That is indicated in Clause 38 of this
Bill which declares that the provisions of this Bill shall
have legal force overriding the provisions of any other
law to the extent of inconsistency. So, if there is a
conflict between the provisions of the law, which we are
debating in this House today, and the provisions of any
other statute law except, of course, the Constitution, then
this particular piece of legislation is entitled to prevail.
So, it has a special status in that sense in the legal system
of Sri Lanka.
A novel feature of this law, which is also particularly
significant in the current context, is the provision
contained in the Clause 31, which enables testimony to be
given through audio-visual linkage without the person
giving that evidence being physically present in court.
That is an important change. So, using modern
technology, a person can give evidence which is acted
upon by a court of law, even though that person is not
present in court at the time of giving his evidence.
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and to the Secretary of the Ministry of Justice to make a
recommendation that in particular circumstances,
evidence should not be received in this manner. In this
connection, there is a suggestion that I would like to make
to the Hon. Minister of Justice and this has to do with the
provision contained in Clause 3(h) of this Bill which uses
the word “legal counsel”. That is, a victim is entitled to be
represented by legal counsel. That is the phraseology that
is used in Clause 3(h). Now, the Supreme Court in its
Determination - a copy of which I have here - has
suggested that the word “legal counsel” should be deleted
and that it should be replaced by the phrase “attorney-atlaw”. That is to make it very clear that the person
representing the victim should be an attorney-at-law of
the Supreme Court of Sri Lanka. “Legal counsel” is a
term which is used to refer to practising lawyers in other
countries. It is a word that is commonly used in that
context, but here we want to make it very clear that the
lawyer representing the victim should be an attorney-atlaw of the Supreme Court of this country and not a
foreign lawyer. So, I think that should be the subject of an
appropriate Committee Stage amendment.
Then, there are other deficiencies in the Bill, which I
would like to point out. The whole purpose of this
legislation is to inspire confidence. The object of the Bill
is to give protection to victims and witnesses, to
encourage to come forward and give evidence without
fear in their minds. That will, therefore, improve the
quality of the administration of justice because the court
of law will have at its disposal the full range of evidence
that is necessary to arrive at the truth in regard to the
matter which is the subject of the judicial inquiry. So, the
whole idea is to give people confidence to come forward
without fear, without anxiety, without apprehension.

It is important that this is confined to evidence given
within Sri Lanka. The words “within Sri Lanka” are
contained in Clause 31. I would like to refer briefly to the
history of this legislation. In the year 2008, when the
Assistance and Protection to Victims of Crime and
Witnesses Bill was presented, it contained a provision
enabling evidence to be given outside Sri Lanka through
audio-visual linkage. Now, happily, that provision has
been deleted from this legislation. When the 2008 law
was challenged in the Supreme Court, Justice Shiranee
Tilakawardane had some comments to make with regard
to that matter. But, we do not need to pursue that further
at this time because there is no provision in the existing
law for evidence to be given in this manner outside Sri
Lanka.

There are some provisions in the Bill which militate
against that objective. For example, there is a very
powerful body that is established within the police force. I
am happy that my Friend, the Hon. John Amaratunga is in
the Chamber at this time. So, a very powerful mechanism
for the implementation of this legislation is located within
the police force and this is the "Victims of Crime and
Witnesses Assistance and Protection Division" of the
police force. It is established by Clause 19(1) and this is a
body that is created by the Inspector-General of Police, in
accordance with guidelines by the National Authority.
Clause 19(2) provides that a Senior Superintendent of
Police shall be in charge of this Division. One of the
deficiencies in the Bill is that there is no reference,
whatsoever, about who will actually comprise this
Division. This is a very powerful Division and it performs
crucial functions. For example, according to Clause 20
(3), this Division within the police force has the power to
decide whom to admit and whom to reject as beneficiaries
of this programme. So, they have a discretion to decide
who should actually be admitted into this programme.

There is a further safeguard that is contained in Clause
32 (1)(a) which gives discretion to the Attorney-General

Unfortunately, there is no indication, whatsoever, as to
who would constitute this Division and what are the
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criteria that are applicable in that regard. I think that is a
clear deficiency in the law. Everything is left vague. Who
is going to constitute this body; in accordance with what
criteria is the body going to be constituted, is all left
vague, nebulous and open-ended. That is not going to
inspire confidence in the victim or the witness and to that
extent the purpose of the law is frustrated.
Then, there is a further deficiency that is contained in
Clause 21(2) of the Bill, which says that a request for
protection should be made to an officer-in-charge of a
police station. So, if I want protection, I have to go to the
officer-in-charge of the police station. He is one of the
people to whom I can make this request. But, in a
situation where the person concerned is wanting
protection from the police force itself, then there is an
anomaly here and an obvious conflict. So, that again is
something that stands in the way of accomplishment of
the objectives underpinning the very beneficial legislation
which is before the House this afternoon.
I would also like to bring to the notice of the Hon.
Minister of Justice that there is a deficiency with regard to
Clause 22(1) of the Bill. Clause 22(1) sets out different
kinds of protection which are available, what sort of
protection can be given. There are six different kinds of
protection that are made available. But, there is no
indication of the criteria in accordance with which this
decision is made. If a person comes forward asking for
this protection, asking to be admitted to the programme,
how does one decide whether that person qualifies or does
not qualify for admission? The criteria are not stipulated
and that again represents a lacuna in the Bill.
There is a very useful article which has been written
on this subject by an author called Rosalind Sipos and in
that article, there is a citation of the Model Witness
Protection Bill published in the year 2000 by the United
Nations Office on Drugs and Crime. In this draft
legislation there is an exhaustive enumeration of the
criteria which can be called in aid in this regard and, in
fact, those criteria are applicable in the law of several
jurisdictions, including Hong Kong.
I would respectfully submit that the Sri Lankan
legislation be significantly improved by the inclusion of
criteria, which would determine whether a request for
assistance is accepted or not. There are also some
problems connected with the allocation of responsibility.
Who actually decides whether a request is to be accepted
or not? Clause 13(d) of this Bill states that the National
Authority for Protection can perform this function. They
will appoint an officer to carry out any inquiry and if that
officer finds prima-facie evidence, then three members of
the Board will meet to consider the matter.
So, one of the bodies having the power to make this
decision is the National Authority. But, the National
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Authority is not the only organ which has that power. It
is also available in terms of Clause 19(3) to the Division
that is set up by the Inspector-General of Police. So,
there is a certain duplication of functions. This function
can be performed by the National Authority; it can
equally well be performed by the Division set up by the
Inspector- General of Police.
That per se is not an objection, but there are other
problems which are reflected in the text of the law.
Clause 20(3) states that the Police Division may act on
the recommendation of the Authority. So, the Authority
recommends and the Police Division can give effect to
that. But, Clause 20(4) states that the Division can
provide this relief only after the conduct of a threat
assessment by the Division. So, the Division is required
to make a threat assessment. It is only after that, the
relief requested can be provided.
Now, to my mind, there is a clear contradiction
between Clause 20(4) and Clause 22(3). Clause 20(4)
states that the Police Division can give this relief only
after carrying out a threat assessment. On the other hand,
Clause 22(3) states, I quote:
“When providing protection or assistance to any victim of crime or
a witness, the Division shall act in accordance with the advice and
recommendations made by the Authority”.

So, there seems to be a conflict between those two
provisions.When the Authority makes a recommendation,
is the Police Division bound to carry that out or would
the Police Division act only after making an independent
threat assessment and being satisfied that the relief sought
is required?
There is also a gap in the Bill with regard to another
matter. That is the removal or variation of protection,
which is provided for in Clause 22(5). Naturally, the Bill
has to provide for certain circumstances in which
protection once given, can be withdrawn. For example, if
the beneficiary of that protection abuses that protection or
commits a breach of the peace or violates the
memorandum of understanding in accordance with which
the protection has been provided, of course, in those
circumstances the protection has to be withdrawn. There
are several persons who have the authority to withdraw
that protection. There is a National Authority, a Senior
Superintendent of Police in charge of the Division, or a
Commission. All these people can order the removal of
protection once given. That is frank. There is no problem
about that. But, sometimes, protection withdrawn needs
to be restored on certain conditions being satisfied. The
giving of protection is not permanent. The withdrawal of
protection is also not permanent. So, there are
circumstances in which protection withdrawn may have
to be made available once more, resumed. The South
African law for example sets out very clearly
circumstances in which there can be resumption of the
protection which has been withdrawn. The Sri Lankan
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law has a hiatus in that regard, because there is no
comparable provision governing the resumption of
protection once it has been withdrawn.
There is also a defect, in my view, and I would like
the Hon. Minister of Justice to give his mind to that.
There seems to be a defect with regard to Clause 36 (1).
That is, it creates an offence if any person were to
disclose that "X" is a beneficiary of this programme.
Then, that is an offence. If I were to say that "so and so"
is benefiting from this programme, that of course would
endanger that person. It would put him in jeopardy and,
quite rightly, it has been characterized as an offence by
the provision contained in Clause 36(1). It is proper but it
is incomplete. What should be criminalized is not simply
the disclosure that a particular person is a beneficiary of
the programme. If you look at the Canadian legislation,
for example, any disclosure with regard to the location of
that person - you know, in some circumstances you may
have to provide a person with a temporary abode, some
address, a means of livelihood. Those are effective means
of providing protection for victims and witnesses. So, if
there is any divulging of the location of that person or any
temporary employment, which may have been provided
for him as a means of livelihood, those can also not be
disclosed, because if those are disclosed, that would also
entail substantial jeopardy to a person who happens to be
a beneficiary of this programme. Those situations are
catered for by the law applicable in other jurisdictions,
notably Canada, but that is entirely lacking in the
provisions of the Sri Lankan Bill, which is the subject of
Debate in this august Assembly today.
The Hon. Minister of Justice may also like to consider
whether he is entirely satisfied with the definition of the
word, “witness,” that is contained in Clause 46.
Particularly, in our culture, it often happens that threats
are directed not only to the person concerned, but to the
spouse or to a child, for example. In some countries, the
ambit of the protection is not rigidly confined to the
particular person whose evidence is required in a court of
law, but legitimately that protection is extended to
members of his family. But, the definition of the word,
“witness” in the draft Bill, contained in Clause 46, is
perhaps incomplete and inadequate in that regard.
There is also, to my mind, a problem with regard to
the financial provisions under Clause 39. Clause 39 is a
crucial provision, because it governs finance. Clause 39
(1) states, I quote:
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But surely, in this area of the law, you need to strike a
perceptive balance between transparency, and
accountability. Of course, these are public funds and the
manner in which these funds are disbursed and expended
needs to be known by the public. But, at the same time,
there is a real need for secrecy, because you are protecting
somebody who is very vulnerable and unless that person
is satisfied in his or her own mind that they are safe, their
family is safe, they will not come forward to give
evidence. The entire object of this law is to remove
inhibition in the minds of potential witnesses and to
encourage them to come to a court of law and offer
testimony without any vestige of fear or apprehension in
their minds. Consequently, the provisions dealing with
finance fail to accomplish that objective and do not, in my
opinion, establish the equilibrium that is required in this
area of the law.
So, these are some of the suggestions which I would
like to make for consideration by the Hon. Minister of
Justice and if he feels that some of these ideas should be
incorporated into the law by way of Committee Stage
Amendments, then, I would commend these matters for
his attention.
The Supreme Court, in their Determination, has
already pointed out some areas whether there is a lack of
clarity. For example, three judges of the Supreme Court
presided over by the present Chief Justice, have pointed
out that the provisions of Clause 3(c), relating to
procedures for redress, need to be improved. So, I am
sure, that will be done by the Government at the
Committee Stage. The Supreme Court has a ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

We are going to incorporate all the amendments
suggested by the Supreme Court.
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

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

The point I am making, Hon. Minister, is that apart
from Clauses 3(c) and 3(f), those are deficiencies which
have been specifically pointed out by the Supreme Court.
I am happy that the Government is accepting those
suggestions and moving the Committee Stage
amendments accordingly.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)
“The provisions of Article 154 of the Constitution relating to the
audit of the accounts of public corporations shall apply to and in
relation to the audit of the accounts of the Fund of the Authority and
the Protection Fund.”

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you have one more minute.
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

Clause 39(2) states, I quote:
“The provisions of Part II of the Finance Act, No. 38 of 1971 shall
mutatis mutandis apply to the financial control and accounts of the
Funds referred to in subsection (1).”

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்)

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

Okay, Sir. But, those are not the only areas where
there is a lack of clarity. I have pointed out at least six or
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seven areas where there is that a lack of clarity and that
impinges upon matters of substance and can well stultify,
at least in part, the very opportune and beneficial
objectives that you are striving to achieve, quite
admirably, by the presentation of this legislation to
Parliament.
So, I would suggest that in addition to the suggestions
made by the Supreme Court in respect of particular
provisions of the Bill, that you give your mind more
broadly to some of the other gaps in the Bill, because
there are many gaps and if you compare this legislation
with what is operative in other parts of the world, then we
can see that the protection that is offered is incomplete in
several crucial respects, and it may therefore be worth
focusing on those areas in order to make the law more
effective and to accomplish with greater efficiency, the
laudable policy objectives which underpin the provisions
of this legislation.
I thank you, Sir.
[අ.භා. 3.26]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ගරු සුෙර්ෂ් ෙපේමචන්දන්
මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ පශ්නය ගැන මම මුලින්ම කියන්න ඕනෑ.
උතුෙර් පවුල් කිහිපයක් ෙගෝඨාභය කඳවුෙර් සඟවා ෙගන සිටියාය
කියා එතුමා කිව්වා. ඒ ගැන ෙසොයා බලා ඒ පවුල්වලට වුෙණ්
ෙමොකක්ද, ඒ උදවියට වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු සභාව
දැනුවත් කරන්න කියලා එතුමා මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. මම
එතුමාට කියන්න ඕනෑ, ඒ කාරණය සම්පූර්ණෙයන්ම තිෙබන්ෙන්
ආරක්ෂක ඇමතිවරයා හැටියට ජනාධිපතිතුමා යටෙත් බව.

He is the Minister of Defence and this matter will
have to be taken up with him. I will certainly bring to the
notice of the Hon. Minister of Defence, who is the
President, about this issue that was raised by the Hon.
Premachandran.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ගරු ජී.එල්. පීරිස්
හිටපු ඇමතිතුමා ෙම් පිළිබඳව විශාරදෙයක්. එතුමා උගත්
මන්තීවරෙයක්; හිටපු ඇමතිවරෙයක්. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්ත් ඊට
කලිනුත් එතුමා ඇමතිවරෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. මම හිතන
හැටියට එතුමා අධිකරණ ඇමතිවරයා හැටියටත් කාලයක් හිටියා.
ඉතින් ඒ කාලෙය් ෙම්වා ෙග්න්න තිබුණා ෙන්. ඔය කිව්ව ෙද්වල්
ඔක්ෙකොම හදා ෙගන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න
තිබුණා ෙන්. ෙම්වා ෙනොකළ නිසා තමයි පශ්න ගණනාවකට අද
අෙප් රෙට් ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
2007 ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා සම්මත කර ගත්තා නම්
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පසු ගිය කාලෙය් ඇති වුණු භයානක කාල පරිච්ෙඡ්දය ඇති
වන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලය බලනවිට ෙමොන තරම් පශ්න
ගණනාවකට ෙම් රෙට් ජනතාව මුහුණ දුන්නාද? එක පැත්තකින්
පාතාලය. අෙනක් පැත්ෙතන් කුඩු ජාවාරම්කාරෙයෝ. අෙනක්
පැත්ෙතන් රාජ්ය තස්තවාදය. ඒ වාෙග්ම සුදු වෑන් සංකල්පය. ෙම්
වාෙග් පශ්න ගණනාවකට ෙම් රෙට් ජනතාවට මුහුණ ෙදන්න
සිද්ධ වුණා. සාක්ෂි ෙදන්න ෙකෙනක් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ.
සාක්ෂි ෙදන්න ඉදිරිපත් වුණා නම් ඒ මිනිහාට ෙවඩි තියලා මරා
දමනවා. ඒක තමයි ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණ තත්ත්වය.
ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒක නිසාම තමයි ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනැල්ලා
ෙම් සමාජය සුරක්ෂිත කළ යුතුයි, ආරක්ෂා කළ යුතුයි කියලා, දින
සියෙය් වැඩසටහනට ෙමය ඇතුළත් කරලා ජනතාවට ඉදිරිපත්
කෙළේ. ඒ නිසා තමයි ජනතාව ඡන්දය දීලා එතුමා ජනාධිපති
හැටියට පත් කෙළේ. ඒක තමයි කාරණය.
ඉතින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ අෙප් ගරු
ඇමතිතුමාට අෙප් පසාදය, පශංසාව මම පිරිනමනවා. අපි විතරක්
ෙනොෙවයි, මුළු රටම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අෙප් ගරු අගමැතිතුමාට විෙශේෂ වුවමනාවක් තිබුණා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත හැකි ඉක්මනින් ෙගනැල්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් සම්මත
කර ගන්න. ෙමොකද, එතුමා දැක්කා පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දෙය් සිදු
වූ ෙද්වල් පිළිබඳව. මම හිතනවා, ෙම් පනත තුළින් ෙම් රෙට්
ජනතාව පසු ගිය කාල සීමාව තුළ විඳපු දුක්ගැහැට නිමා ෙවලා
තර්ජන ගර්ජනවලින්, බිය ගැන්වීම්වලින් ෙබ්රිලා සමාජෙය්
ෙබොෙහොම යහතින් ජීවත් ෙවන්න ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැෙබ්වි
කියලා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථය පමණක් මම
ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන් සඳහන් කරන්නම්. Sir, do I have 20
minutes?

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, you have been allotted only 10 minutes.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)
(The Hon. John Amaratunga)

I am taking the 10 minutes allotted to the Hon.
Mangala Samaraweera also. So, I should have 20
minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

All right.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, යුක්තිය ඉටු කිරීම
පිළිබඳ කාරණෙය්දී සාධාරණය හා යුක්තිය යන කරුණු ෙදකම
ෙසෝදා පාළුවට ලක් වූ ෙමවන් කාල පරිච්ෙඡ්දයක හා පසු බිමක
එහි පතිඵල භුක්ති විඳින අප රෙට් ජනතාවට අපරාධයක
වින්දිතයන් හා සාක්ෂිකරුවන් පිළිබඳ විශ්වාසය හා ආත්ම ශක්තිය
නංවා ලීමට අද හඳුන්වා ෙදනු ලබන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කර ගැනීම තුළින් ෙහේතු වනවා ඇති. සාරාංශ හැටියට
කියනවා නම් එය තමයි ෙමහි මූලික පරමාර්ථය. ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් පරමාර්ථ රාශියක් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහ අපරාධයක වින්දිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳව කරුණු රාශියක් ෙමහි සඳහන් කර තිෙබනවා. මම ඒවා
ගැන අලුතින් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඒ පිළිබඳව සවිස්තරව සඳහන් කළා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාල සීමාව
ෙදස බැලුවාම, ෙම් රෙට් ඇති වූ පශ්න ගැන ෙමතැනදී කථා
කරන්න අපට සිදු ෙවනවා. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ අපරාධ
ගණනාවක් සිද්ධ වුණා. එවකට ෙපොලීසියට බැරිව ගියා ඒ
අපරාධවලට සම්බන්ධ වූ, ඒ අපරාධවල නියුක්ත වූ, ඒවා කරපු
උදවිය අත් අඩංගුවට අරෙගන ඔවුන් නීතිෙය් රැහැණට හසු කර
ගන්න. ඒක තමයි පැවැති තත්ත්වය. ඒ තත්ත්වයට එක ෙහේතුවක්
තමයි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ඒ කාලෙය් සම්මත ෙනොවීම.
ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ඒ කාලෙය් සම්මත වුණා නම් ඒ
අපරාධ ෙබොෙහෝ දුරට වළක්වාගන්න අපට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ
කාලෙය් සිදුවූ අපරාධවලින් කීපයක් මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ. ඒ අතරින් එකක් තමයි "The
Sunday Leader" පුවත් පෙත් පධාන කර්තෘ ලසන්ත විකමතුංග
මහතා ඒ මහතාෙග් නිවෙසේ සිට පුවත් පත් ආයතනයට එන අතර
මඟදී ෙවඩි තබා ඝාතනය කිරීම. ෙවඩි තැබුෙව් කවුද කියලා අල්ලා
ගන්න පුළුවන් වුණාද? ෙම්ක රාජ්ය තස්තවාදෙය් ෙකොටසක්ද
කියලාත් අපට කියන්න බැහැ. ෙම් වාෙග් පනත් ෙකටුම්පතක් එදා
සම්මත ෙවලා තිබුණා නම්, ඒවා ෙකරුෙව් කවුද කියලා කියන්න
මිනිස්සු ඉදිරිපත් වනවා. ඒ සිද්ධිය ඇහින් දුටු අය පමණක්
ෙනොෙවයි, රාජ්ය නිලධාරින් පවා ඒ ගැන සාක්ෂි ෙදන්න සූදානමින්
සිටියා. නමුත් ඔවුන් සාක්ෂි ෙදන්න එන්න භය වුණා, ඔවුන්ෙග්
ජීවිත ආරක්ෂාවට තර්ජන, ගර්ජන ඇති ෙවයි කියලා.
ඒ එක්කම පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකුව සිටි මෙහේස්වරන්
මහත්මයාව ෙවඩි තබා මරා දැමුවා. ඒකත් කවුද කෙළේ කියලා
ෙසොයා ගන්න බැරිවුණා. ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? කවුද ඒක
ෙකරුෙව්?
ඊළඟට, රවිරාජ් මන්තීතුමා. ඒ තවත් මන්තීවරෙයක්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

In the case of the Hon. T. Maheswaran, I think the
Court has given a verdict.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

We are unable to resolve these murder cases that have
taken place. Why? Because nobody is coming forward to
give evidence through fear of life and death. That is the
reason. If this law had been enacted and if this was in
existence, this would not have happened. Even in the case
of the assassination of the former Minister, Hon. Jeyaraj
Fernandopulle, there is a lot of controversy. There are
different arguments that come up as to who did it; how it
was done; how people were kept hidden in a house; they
ran away and half way through they were murdered.
There are a lot of stories. But, we could not arrive at a
final decision. I will come to that.
ඊළඟට, පසිද්ධ රගර් කීඩකයකු වන වසීන් තාජුදීන් නැමැති
කීඩකයා අභිරහස් ෙලස ඝාතනයට ලක් වීම. ඒ ඝාතනය සිදු කෙළේ
කවුද කියලා ෙසොයා ගන්න පුළුවන් වුණාද? ෙම් ෙකොළඹ සිදුවුණු
ෙද්වල්. පශ්නය ෙවලා තිබුෙණ්, ඒ සිද්ධීන් සම්බන්ධෙයන් සාක්ෂි
ෙදන්නට කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොකද,
සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාවක්, රැකවරණයක් තිබුෙණ් නැති නිසා.
ෙම් එකක්. ෙමවැනි සිද්ධීන් තව තිෙබනවා.
ඊළඟට, ධීවරයන්ට හිමි ඉන්ධන සහනය ලබා ෙදන ෙලස
ඉල්ලා හලාවත දී කරන ලද සාමකාමී උද්ෙඝෝෂණෙය් දී ඇන්ටනි
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නැමැති අයට ෙවඩි තබා ඝාතනය කළා. ඒ ඝාතනය කෙළේ කවුද;
ෙවඩි තැබුෙව් කවුද කියලා කියන්න ෙකෙනකු ඉදිරිපත් වුෙණ්
නැහැ. ඒ ඇයි? එෙහම ඉදිරිපත් වුණා නම්, ඒ මිනිහාෙග් ජීවිතය
අනතුෙර්. එෙහම නැත්නම් ඔහු ආ ගිය අතක් නැතිව යනවා.
ෙමවැනි සිද්ධීන් තවත් තිෙබනවා.
තම කම්කරු අයිතිවාසිකම් ඉල්ලා කටුනායක නිදහස් ෙවෙළඳ
කලාපෙය් කරන ලද උද්ෙඝෝෂණෙය් දී ෙරොෙෂන් චානක නැමැති
අයට ෙවඩි තබා ඝාතනය කිරීම හා තවත් පිරිසකට තුවාල සිදු
කිරීම පිළිබඳව ෙපොලීසියට පැමිණිලි ලැබුණත්, ෙපොලීසිය විමර්ශන
කටයුතු කළත්, ෙපොලීසියට එම විමර්ශන ඉදිරියට ෙගන යන්න
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
උසාවියට ෙගන යන්න
සාක්ෂිකාරෙයෝ නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එදා සම්මත ෙවලා
තිබුණා නම්, සාක්ෂිකරුවන් භයක්, සැකයක් නැතිව ඒ සඳහා
සාක්ෂි ෙදන්නට ඉදිරිපත් වනවා. එෙහම නම් ඒ වැරදිකාරෙයෝ
කවුද කියලා ෙසොයා ෙගන ඔවුන්ට දඬුවම් කරන්න අවස්ථාවක්
ලැෙබනවා. නමුත් ඒවා ඔක්ෙකෝම යටපත් ෙවලා ගියා.
ඊළඟට ගම්පහ, වැලිෙව්රිය රතුපස්වල ජනතාව බීමට ගන්නා
ජලය ඉල්ලා සාමකාමීව කරන ලද උද්ෙඝෝෂණෙය්දී එම පිරිසට
ෙවඩි තබා තිෙදෙනකු ඝාතනය වුණා. තවත් විශාල පිරිසකට
තුවාල සිදු වුණා. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා, අද වන තුරු ඒ
පිළිබඳව උසාවියට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා ද කියලා.
ඒක එහාට යනවා, ෙමහාට යනවා. අද ඒක ගිහින් නීතිපති
කාර්යාලෙය් හිර ෙවලා තිෙබනවා. ඒකයි අපට තිෙබන
කනගාටුදායක තත්ත්වය. ෙවඩි තියනවා, මිනිස්සු මරනවා, නමුත්
නීතිෙය් රැහැනට ඔවුන් හසුවන්ෙන් නැහැ. අද ඒවා ඔක්ෙකොම
යටපත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට, භාරත ලක්ෂ්මන් ෙපේමචන්ද මැතිතුමාෙග් ඝාතනයට
අදාළ සිද්ධිය ගැනත් කථා කරන්නට ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, අද ෙම් නඩුව සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා මම අහනවා. ෙම් ඝාතනය කෙළේ
කවුද? ඒ ඝාතනෙය් සාක්ෂිකාරයන් ෙකෝ? ඒ ඝාතනය දැකපු
සාක්ෂිකාරෙයෝ ෙකෝ? ඒ චුදිතයන් ෙකෝ? ඒ නඩුවටත් ෙවච්ච
ෙදයක් නැහැ. පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි
ෙම්වාට වගකියන්නට ඕනෑ. අද කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම්වා
කියන්නට සිදු ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා
තිබුණා නම් ෙම් වාෙග් අපරාධ රාශියක් වළක්වා ගන්නට අපට
පුළුවන්කම තිබුණා.
කැලණිය පාෙද්ශීය සභා මන්තී හසිත මඩවල මහතාෙග්
ඝාතනය සිදු වුණා. ඔහුව මහ පාෙර් ෙවඩි තබා මරා දැමුවා. එම
ඝාතනය සම්බන්ධෙයන් අද වන තුරු කිසිම ෙදයක් සිදු ෙවලා
නැහැ. ඒ නඩුවත් තවම එෙහම්ම නතර ෙවලා තිෙබනවා. ඊළඟට
මාධ්යෙව්දී එක්නැලිෙගොඩ අතුරුදහන් වීම. මම හිතන හැටියට
ෙම්ක ජාත්යන්තරයටත් ගිය පශ්නයක්. සමහරු කියනවා, ඔහු
ඉන්නවාය කියලා. තවත් සමහරු කියනවා, ඔහුව ෙකොෙහේද
හංගාෙගන ඉන්නවාය කියලා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක්
තමයි එදා රෙට් තිබුෙණ්. ඒ තත්ත්වය තිබුෙණ් ෙම් පශ්නවලට
විරුද්ධව කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැති නිසායි. එදා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත ෙවලා තිබුණා නම් ෙම් පශ්න ඇති වන්ෙන්ත්
නැහැ. ෙමොකද, සාක්ෂිකාරෙයෝ බය සැක නැතිව එළියට ඇවිල්ලා
ෙම්වාට සම්බන්ධ අය කවුද කියා ෙහළිදරවු කරන නිසා.
ඊළඟට, රාගම පසිද්ධ ෙද්වාලයක ෙලොකු සීයා නමින් පකට
ෙමොෙහොමඩ් නියාස් නැමැති අය පැහැර ෙගන යාම. ෙම්
පුද්ගලයාව පැහැර ෙගන ගිහින් තිෙබනවා. ඊට පසුව ඔහු ආ ගිය
අතක් නැහැ. ෙම්වා තමයි ඒ කාලෙය් සිද්ධ වුණ ෙද්වල්. ෙම්
වාෙග් තවත් සිද්ධීන් රාශියක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොලීසියට
ෙම්වා ගැන පැමිණිලි ලැබුණත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවියක නඩු
පවරා, සාක්ෂි සටහන් කර ගැනීම වැනි ඒ කිසිවක් කර ගන්නට
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බැරි තත්ත්වයක් තුළ අද ඒවා නතර ෙවලා තිෙබනවා. මා ෙම්
කිව්ෙව් සමහරක් පමණයි.
ෙම් කාලෙය් සිද්ධ වුණ එක ෙදයක් තමයි රාජ්ය තස්තවාදය.
ඒක නැහැ කියන්නට බැහැ. ඒක කවුරුත් පිළිගන්නවා. ෙමතැන
සිටින තමුන්නාන්ෙසේලා බහුතරයක් ඒවා අනුමත කරාවිය කියා මා
හිතන්ෙන් නැහැ. රාජ්ය තස්තවාදය කියන්ෙන්, රාජ්ය අනුගහය
ඇතිව ගිහිල්ලා මිනිසුන් මරා දැමීම, එෙසේ නැත්නම් මිනිසුන්
අතුරුදහන් කිරීමයි. සුදු වෑන් සංස්කෘතිය, ඒ කාලෙය් ෙබොෙහොම
ජයට සිද්ධ වුණු ෙදයක්. ඒක අපි කවුරුත් දන්නා ෙදයක්. උන්න
ගමන් ඇවිත් මිනිසුන්ව වෑන්වල දමා ෙගන යනවා. ඒ පුද්ගලයන්ට
ෙමොකද වුෙණ්? දැන් ෙම්කත් විශාල පශ්නයක්. අද වන තුරු ඒ
විධියට අතුරුදහන් වුණු අයට සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද කියලා අපට
ෙසොයා ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ඊළඟට මුදල් වංචාවන්. රාජ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුවල, සංස්ථාවල,
ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ආයතනවල මුදල් වංචාවන් රාශියක් සිදු වී
තිෙබනවා. නමුත් ඒවා පිළිබඳව සාක්ෂි ෙදන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත්
වන්ෙන් නැහැ. අද ඒ වංචනිකෙයෝ
ෙබොෙහොම නිදැල්ෙල්
හැසිෙරනවා.
ඔවුන් ෙකෝටි ගණන් සල්ලි රැස් කර ෙගන ෙම්
රෙට් ජීවත් ෙවනවා.
පසු ගිය දවස්වල බන්ධනාගාරෙය් රැඳවියන් කිහිප ෙදෙනකු
මිය ගියා. ඒ පිළිබඳව වාර්තාවක් ඉල්ලුවා. වාර්තාව ෙදන්න
අවුරුද්දක් විතර ගත වුණා. ඒ වාර්තාෙව් සඳහන් වන ආකාරයට
නඩුවක් දැම්මත් සිද්ධ ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ. ෙම් වාෙග්
තත්ත්වයක් තමයි රෙට් ඇති ෙවලා තිබුෙණ්. පමාද ෙවලා වුණත්,
දැන් හරි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම ගරු ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ.
ෙම්වා ගැන කථා කරනවා නම් දවසක් පුරා වුණත් කියන්න
ෙද්වල් තිෙබනවා. තවමත්, උසාවිෙය් නඩු ගණනාවක් තිෙබනවා.
ෙපොලීසිෙය් පැමිණිලි තිෙබනවා. වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. වාර්තාව ඉදිරිපත් කළායින් පසුව එතැනින් එහාට
කටයුතු කරෙගන යන්න සාක්ෂිකරුෙවෝ නැති නිසා පැමිණිල්ල
ෙගොනු කර ගන්න හැකියාවක් නැහැ. අද පැමිණිලි රාශියක් එකතු
ෙවලා තිෙබනවා. අහිංසක පවුල්වල භාර්යාවන්, දූ දරුවන් අද හඬා
වැළෙපනවා, අෙප් ස්වාමි පුරුෂයාට එෙහම නැත්නම් අෙප් පියාට
ෙවච්ච ෙදයක් නැහැ, කරුණාකරලා ඒ අයට ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්
කියා ෙසොයා දැනුම් ෙදන්න කියලා. ෙමවැනි විසඳුමක් නැති
අපරාධ රාශියක් තිෙබනවා. සමහරක් ඒවා නීතිපති කාර්යාලෙය්
හිර ෙවලා තිෙබනවා. තව සමහරක් ඒවා ෙපොලීසිෙය් ෙපොත්වලට
පමණක් සීමා ෙවලා තිෙබනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තමයි ෙම්
රෙට් පැවැතුෙණ්. දැන්වත් ෙමවැනි පනතක් ෙගනල්ලා ෙම් රෙට්
ජීවත් වන ජනතාවට ජීවිත ආරක්ෂාව ලබා දීම පිළිබඳව අපි
සෑහීමකට පත් වන්නට ඕනෑ. ෙම්ක තමයි අපට අවශ්ය වන්ෙන්.
ශී ලංකා රජය මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව ෙගන
තිෙබන පියවර ෙමොනවාද කියන එක ගැන අද ජාත්යන්තරය
බලාෙගන ඉන්නවා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් යුතු ෙම්
නව රජය අද ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනවලට ගිහිල්ලා, අෙප් මානව
හිමිකම් ආරක්ෂා කරෙගන, අද රෙට් ජනතාවට සුරක්ෂිතභාවයක්
ලබා දී තිෙබනවාය කියන එක බයක් සැකක් නැතිව අපට
ෙබෙහොම පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. අද ඒ තත්ත්වය අෙප් ගරුත්වය ආරක්ෂා වන තරමට
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් විවිධාකාර ෙචෝදනාවලට
සම්බන්ධ වුණු, දූෂණවලට සම්බන්ධ වුණු, කුඩු ජාවාරම්වලට
සම්බන්ධ වුණු, මිනීමැරුම්වලට සම්බන්ධ වුණු, මුදල් වංචාවලට
සම්බන්ධ වුණු අය අල්ලා හිර කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි කියන එක
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ගැන දැන් අපට ෙචෝදනා තිෙබනවා. එෙහම කරන්න බැහැ.
පහුගිය කාලෙය් තිබුණු පාලන තන්තය යටෙත් එෙහම කළාට
අෙප් රජය එෙහම කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ. අපි
හරියට සාක්ෂි ෙහොයලා, සාක්ෂි
ෙගොනු කරලා, එවැනි
ෙචෝදනාවක් ඔප්පු කරන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒ අය නීතිෙය්
රැහැනට ඇතුළත් කරෙගන බන්ධනාගාරගත කරලා උසාවිෙය්
නඩුවලට ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. එෙහම තමයි ෙම් රජය කටයුතු
කරන්ෙන්. යහ පාලනය කියන්ෙන් ඒකයි. ආවාට ගියාට
අල්ලලා, සුදු වෑන්වලින් උස්සාෙගන ගිහිල්ලා, ඔවුන්ව මරා දමන
එක ෙනොෙවයි අෙප් රාජ්ය
පතිපත්තිය. රාජ්ය තස්තවාදය
ෙනොෙවයි අෙප් පතිපත්තිය. අෙප් පතිපත්තිය නීත්යනුකූලව
කටයුතු කිරීමයි. අපට දණ්ඩ නීති සංගහයක් තිෙබනවා. අෙප්
රජය ඒ අනුව කටයුතු කරන රජයක්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්
දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
පසුගිය කාලෙය් සිදු වූ දූෂණ, වංචා විමර්ශනය කිරීම සඳහා
අෙප් නායකතුමා දැන් දූෂණ විෙරෝධී කමිටුවක් පත් කර
තිෙබනවා. පසුගිය කාලෙය් දී සිදු වුණු වැරදි, අපරාධ, දූෂණ,
මුදල් වංචා හැම ෙදයක්ම ඒ කමිටුෙව් පරීක්ෂාවට ලක්කරනවා.
ඒ සඳහා නිලධාරින් පත්කර ෙගන දැන් ඒ කටයුතු කර ෙගන
යනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Lalith Dissanayake. Yes, Hon. Member,
what is your point of Order?
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අර පත් කළ කමිටුවට
පළමුෙවන්ම වත්තල සිද්ධිය ෙගෙනන්නය කියා අපි ෙයෝජනා
කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order. Hon. John Amaratunga,
you carry on.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙම් වාෙග් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ගැන කථා කරන
ෙවලාෙව් බහු බූත කථා කරන්න එපා, මන්තීතුමනි. වාඩිෙවන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, 2007දී ෙම් පනත සම්මත
කර ගත්තා නම් ෙමවැනි පශ්න ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න බහුතරයක් පහුගිය කාලෙය් දී සිදු වුණු
අපරාධ අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියන එක මා දන්නවා. ඒ අය
ඒවාට විරුද්ධයි. නමුත් කරන්න ෙදයක් නැති නිසා ඒ අය කට
වහෙගන හිටියා. අද ඒ අයට සතුටට පත් ෙවන්න පුළුවන්,
දැන්වත් ෙම් වැරදි කරපු මිනිස්සුන් අල්ලා ගන්න පුළුවන් කියලා.
ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් විධි විධාන
සලසා දී තිෙබනවා.
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මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. මම ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙගන් ඉල්ලීමක් කර තිෙබනවා, මම ෙම් සඳහන් කරපු
ඝාතන ගැන නැවත වරක් විභාග කර, ෙම්වාට සම්බන්ධ කවුද
කියා ෙසොයා බලා, ඒ සඳහා අලුෙතන් සාක්ෂි ලබා ගන්න කියලා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණායින් පසුව ඒ අපරාධ
සම්බන්ධෙයන් වුවමනා කරන සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙව්විය
කියා මට විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
දැනටමත් අපට විවිධාකාර ෙපත්සම් ලැෙබනවා; විස්තර
ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම කුඩු ජාවාරම්කරුවන් ගැන විස්තර
ලැෙබනවා. දැන් ඔවුන් අල්ලා ෙගන, අල්ලා ෙගන යනවා. පසු ගිය
කාලෙය් සිදු වුණු මිනී මැරුම් පිළිබඳවත් ෙසොයා බලමින්
පවතිනවා. "The Sunday Leader" පුවත් පෙත් කර්තෘ, ලසන්ත
විකමතුංග මැතිතුමා ෙශේෂ්ඨ පුද්ගලෙයක්. ෙම් රෙට් ජනමාධ්යෙය්
නායකෙයක් හැටියට හිටපු ඒ පුද්ගලයා අමු අමුෙව් මරා දැම්මා.
අපි දැන්වත් ෙසොයන්න උත්සාහ ගන්නවා, කවුද ෙම්ක කෙළේ සහ
කවුද ෙම්කට වගකිව යුත්ෙත් කියන එක. එක්නැලිෙගොඩ මැතිතුමා
ගැනත් ෙසොයනවා. එතුමාෙග් බිරිඳ ඇවිත් හඬා වැළෙපනවා,
එතුමා ඉන්නවා නම් ෙසොයා ෙදන්න කියලා. ඔහුට ෙමොකක්ද
වුෙණ් කියලා අහනවා. අද ෙවනකම් ඔහු ආ ගිය අතක් ෙසොයා
ගන්න නැහැ. ඔය මම කිව්ෙව් ෙකොටසක් පමණයි. උතුරු
නැෙඟනහිර හිටපු ජනමාධ්යෙව්දීන් ගණනාවකට සිදු වුණු ෙදයක්
නැතුව ගියා. ෙම්වා තමයි ෙම් රෙට් තිබුණු පශ්න. ඒ නිසාම තමයි,
ජනතාව ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට විශිෂ්ට ජයක් ලබා
දුන්ෙන්. අද විපක්ෂෙය් සිටින බහුතරයක් හිටපු මැති ඇමතිවරු
ෙම්වා අනුමත කෙළේ නැහැ. නමුත් කර ගන්න ෙදයක් නැතුව
එතුමන්ලා කට පියා ෙගන සිටියා. අද ගරු ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සංෙශෝධනය විය යුතු ආකාරය පිළිබඳව
ෙහොඳ ෙයෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා කිව්වා, "ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු
එක ෙහොඳයි. ෙමය ෙහොඳ ෙදයක්. එය ෙගන ඒමට පමාද වීම ගැන
කනගාටු ෙවනවා" කියලා. ඒ වාෙග් අදහස්, උදහස් ඉදිරිපත් කරලා
සම්මුතියකින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට
එතුමන්ලා ලබා ෙදන සහෙයෝගය අප අගය කරනවා කියමින් මම
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.
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නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ එකඟතාව පළ කරනවා. නමුත්,
අපි දන්නවා පසු ගිය කාලය පුරාවටම සාක්ෂිකරුවන්ට විතරක්
ෙනොෙවයි, විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් තමන්ෙග් නඩු තීන්දු නිසා
ජීවිතය පූජා කරන්න සිදු වුණාය කියන එක. මට ෙම් ෙව්ලාෙව්දී
මතක් ෙවනවා, විනිසුරු අෙඹ්පිටිය මැතිතුමාට සිදු වුණු ෙද්.
විනිසුරු අෙඹ්පිටිය මැතිතුමා ඝාතනය කිරීමට අවශ්ය ඒ ෙමෙහයුම
කෙළේ කවුද? එම ෙමෙහයුම කළ අය සිටිෙය් ෙකොෙහේද? ඔවුන්
සිරගත ෙවලා සිටියත් ඔවුන්ට බලයක් තිෙබනවා. එවැනි බලයන්
තමයි කියාවට නැඟුෙණ්. ඒ නිසා ෙම් ආයතන පද්ධතිය සහ ඒ
ආයතන පද්ධතිය තුළ තිෙබන ධුරයන් අකිය ෙවන මට්ටමට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. අන්න ඒ තත්ත්වය වළක්වන්නයි කටයුතු
කරන්න ඕනෑකම තිෙබන්ෙන්. මට ෙම් සම්බන්ධව ෙමම ගරු
සභාෙව්දී කරන්න තිෙබන්ෙන් දීර්ඝ කථාවක් ෙනොෙවයි, ෙකටි
ෙදයක්. ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, ඇත්තටම සාක්ෂිකරුවන්
විතරක් ෙනොෙවයි, අද විනිශ්චයකාරතුමන්ලාත් ආරක්ෂා ෙවන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, විනිශ්චයකාරවරුන්ටත් ෙකළින් තීන්දු තීරණ
ගන්න බැරි වටපිටාවන් තමයි නිර්මාණය ෙවලා තිබුෙණ්.
නීතිපතිතුමාටත් එෙහමයි. ඒ සම්බන්ධව අද උදාහරණයක්
තිෙබනවා. කුමරන් පද්මනාදන් -ෙක්පී- සම්බන්ධෙයන්
අභියාචනාධිකරණෙයන් වාර තුනක් වාර්තාවක් ඉල්ලුවා. අදත්
නීතිපතිතුමා ඇවිල්ලා ෙබොෙහොම කම්මැළි විධියට කිව්වා, තවම
වාර්තාවක් හදා ගන්න බැරි වුණා කියලා. ෙම් සිදුවීම වුෙණ් පහළ
අධිකරණයක ෙනොෙවයි. අභියාචනාධිකරණයට වාර්තාවක්
ෙදන්න නීතිපතිතුමාට තවම බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ෙක්පී
ෙනොෙහොත් කුමරන් පද්මනාදන් ගැන. මම හිතන්ෙන් දින සියය
ෙනොෙවයි, දින පන්සියයත් පනීවි, සමහර විට වාර්තාව ෙදන
ෙකොට. ඒක තමයි තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දැන් සාක්ෂිකරුවන්
විතරක් ෙනොෙවයි, ආරක්ෂා කළ යුත්ෙත්. මම හිතන හැටියට
ෙමෙහම ගිෙයොත් නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නීතිපතිතුමාත්
ආරක්ෂා කරන්න ෙවනවා. විනිශ්චයකාරවරුන්වත් ආරක්ෂා
කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ඔවුන්ටත් ස්වාධීනව තීන්දු තීරණ
ගැනීෙම් වටපිටාවක් අහිමි වුණු යුගයක් ෙම්. මම නැවතත්
විවාදයකට පැටෙලන්ෙන් නැහැ. වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
හට සහාය දීමට සහ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙම් ගත්ත පියවර යහ
පාලනය පැත්ෙතන් ගත්තත්, පජාතන්තවාදී ලක්ෂණ පැත්ෙතන්
ගත්තත් ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක හරි.

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Minister, you have taken the 10 minutes that was
allotted to the Hon. Mangala Samaraweera. The next
speaker is the Hon. Sunil Handunnetti.
[අ.භා. 3.44]

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒම අපි ඉතා අගය
කරනවා. ෙම් පිළිබඳව විවාදයක් නැහැ. ෙමොකද, අප දන්නවා
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට ෙම් කාරණය නිසාම වැරදිකරුවන්
නිවැරදිකරුවන් ෙවලා තිෙබනවා; නිවැරදිකරුවන් වැරදිකරුවන්
ෙවලා තිෙබනවා කියන එක. ඒ වාෙග්ම හෘදය සාක්ෂියට එකඟව
සාක්ෂි ෙදන්න පුළුවන් වටපිටාවක්, පරිසරයක් අෙප් රෙට් තිබුෙණ්
නැහැ. ඒක එක පක්ෂයක, එක කාලයක, එක පාලනයක
පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙපොදුෙව්ම තිෙබන ගැටලුවක්. හැබැයි, දැන්
අද අපි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් අපරාධයක සැබෑ තත්ත්වය රටට
ෙහළිදරවු කිරීම සඳහා සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාවක් ලබා දීමටයි.
සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව දීම ගැන අපට ෙකොෙහත්ම විවාදයක්

ඒ එක්කම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා දැන්
ඇප නැතුව සිරගත ෙවලා ඉන්න සිරකරුවන් පිළිබඳව
වර්ගීකරණයක් කරන්නය කියා. ඇත්තටම ඒ අය තවදුරටත්
සිරගත කර තබන එෙක් යුක්ති සහගතභාවය ෙමොකක්ද කියලා
බලන්න. ෙමොකද, ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, සමහර අයට
තිෙබන්ෙන් තමන්ෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග්
නිවැරදිභාවය ඔප්පු කර ගන්න බැරි වීමයි. වැරැද්ද ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒකයි. ඔවුන් වැරදිකරුවන් විධියට සිරගත ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඔවුන්ෙග් නිවැරදිභාවය ඔප්පු කර ගන්න බැරි වීම
නිසායි. සමහර ෙවලාවට තීන්දු ෙදන ෙමොෙහොෙත් ඇති වන
තත්ත්වයන් විසින් ඔවුන්ව සිරගත කර තිෙබනවා. ඇප ෙදන්න
විධියක් නැති නිසා සිරගත වුණු අය විශාල පමාණයක් ඉන්නවා.
වැරදි සාක්ෂි දීපු නිසා, සාක්ෂි වරද්දපු නිසා, වැරදි සාක්ෂිකරුවන්
ෙයොදවපු නිසා අද සාමාන්ය ෙලෝකයත් එක්ක ජීවත් ෙවන්න වට
පිටාව අහිමි වුණු මිනිස්සු ඉන්නවා. ඇත්තටම අෙප් රෙට් සිරගත
ෙවලා සිටින අයෙග් ඇත්ත තත්ත්වය ෙහව්ෙවොත් සිර
ෙගවල්වලින් භාගයක් හිස් කරන්න පුළුවන්; ඔවුන්ව සමාජගත
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඇත්තටම සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම
වාෙග්ම, අපි ෙපොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහින් ෙමන්න ෙම් සමාජගත
කරන්න පුළුවන්, මුදා හරින්න පුළුවන් අය පිළිබඳව ෙහොයන්න
ඕනෑ. ඒ අයට ෙදන්න පුළුවන් සහනය ෙමොකක්ද කියලා
ෙහොයන්න ඕනෑ.
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

මම නීතිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා තරම් කරුණු කාරණා
ෙගොඩක් දන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් Licence Board එක රැස්
වුණා. සිරගතවූවන්ට
නැවත සමාජගත ෙවන්න අවස්ථා
ගණනාවක් තිෙබනවා. ඒ අවස්ථාවන් වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද,
රජෙය් මුදල් ෙයොදවලා ඒ අයට කන්න ෙබොන්න දීලා, නඩත්තු කර
කර තියා ගන්න එෙක් ෙත්රුමක් ඒ අයටත් නැහැ. මරණ
දණ්ඩනයට නියම වුණු අය ඉන්නවා. මම මැගසින්
බන්ධනාගාරයට ගිය අවස්ථාවක මට මතකයි ඒ අය කිව්වා,
"එක්ෙකෝ අපිව මරන්න. නැත්නම් අපිව එළියට දාන්න" කියලා.
"ඒ ෙදකම ෙනොකර තියා ෙගන ඉන්ෙන් ඇයි?" කියලා ඇහුවා.
ඇත්තටම එෙහම අහන එක සාධාරණයි. ෙමොකද, ඒ අය -

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ කාරණය අපි
පිළිගන්නවා. පසු ගිය දවස්වල අපි ඒ පිළිබඳව තක්ෙසේරුවක්
කරලා ඇප ලබා දීමට මුදල් ෙනොමැතිකෙමන් සිරගතව සිටි
උදවියයි, වයස අවුරුදු 75ට වැඩි සුළු අපරාධවලට වරදකරුවන් වූ
උදවියයි අවස්ථා ෙදකකදී 612ක් සහ 557ක් නිදහස් කළා.
ෙචෝදනා තිෙබනවාද නැද්ද කියලා අවිනිශ්චිත තත්ත්වෙය් 182ක්
ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධව කමිටුවක් පත් කරලා තිෙබනවා.
වාර්තාවක් ගත්ත ගමන් අපි ඒක කියාත්මක කරන බව ඔබතුමාට
දැනුම් ෙදනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒ ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. ෙම් දවස්වල නැවත මාතෘකාවට
ඇවිත් තිෙබනවා වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් ඇති වුණු සිද්ධිය. මම
දැක්කා අෙප් ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාත් ඒ පිළිබඳව මැදිහත්
වීමක් කර තිබුණා. ඒවා පිළිබඳව ගත වන කාලය, කමෙව්ද-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඒවා ඉක්මන් වීම තුළින් සමාජයට විශ්වාසයක් ඇති කරවනවා.
මට කියන්න ඕනෑ වුෙණ් ඒකයි. දැන් අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ඒකයි. රෙට් නීතියක් කියාත්මක වනවා කියන එක මිනිසුන්ට
දැෙනන්නයි ඕනෑ. අද තිෙබන තත්ත්වය ගත්ෙතොත් හුඟ
ෙදෙනකුට තිෙබන ගැටලුව තමයි රෙට් නීතිය ෙම් රජයටත්
කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයිද කියන පශ්නය. ගරු
ඇමතිතුමනි, ජනතාවෙග් පැත්ෙතන් ඒෙක් සාධාරණත්වයක්
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙහේතුව? නීතියක් නැතුව කියාත්මක වුණු
රටක මිනිසුන් එෙහම පශ්න අහන එක වැරැද්දක් නැහැ. පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් මිනිසුන් බඩු මිල ගැන ෙනොෙවයි
හිතුෙව්. ආර්ථික පශ්න ෙගොඩක් තිබුණාට, පඩි වැඩි කීරීම ගැන
පශ්න ෙගොඩක් තිබුණාට, ඒවාට වඩා මිනිසුන් සලකපු සාධක
තමයි රෙට් යහ පාලනය; රෙට් නීතිය කියාත්මක වීම. ඒක අද
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සමාජයක් හැටියට මිනිසුන් පිළිෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම්
හදන ෙයෝජනා, ඒවා කියාත්මක වීම, ඒවාෙය් භාවිතය ගැන
ජනතාව ෙබොෙහොම සංෙව්දීව ඉන්නවා ඒවා යථාර්ථවාදීව
පාෙයෝගිකව කියාත්මක වනවාද, දැෙනනවාද කියලා. එෙහම
දැෙනන උදාහරණ කීපයක්, අඩු තරෙම් දැෙනන ආදර්ශ කීපයක්
රටට ඕනෑ. එෙහම නැතුව රටක් හැටියට ඉස්සරහට යන්න බැහැ.
අපට ෙද්ශපාලන වශෙයන් විවිධ මතිමතාන්තර, ෙවනස් අදහස්
තිෙබන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂයට සහ විපක්ෂයට විවිධ මත
තිෙබන්න පුළුවන්. සමහර විට විපක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂයට
ගියාම මත ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා
විපක්ෂය පැත්තට ආවට පස්ෙසේත් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට මත ෙවනස්
ෙවන්න පුළුවන්.
නමුත් ඒ ෙමොනවා වුණත් රටක් ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ.
ඉස්සරහට යෑෙම් වග කීම අපි කාටත් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින්
ෙතොරව අදහස් දැක්වීම්වලින් ෙපෙනන්ෙන්, හැෙමෝෙග්ම
එකඟතාවක් තිෙබනවා කියා. අපි කියන්ෙන්, එකඟ ෙනොවීමට
කාරණා තිබියදී පවා -එකඟ ෙනොවිය හැකි කාරණා තිබියදී පවාඑවැනි එකඟතාවන්ෙගන් ඉදිරියට යා යුතුයි; ඉදිරියට යන්න ඕනෑ
කියායි.
විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවනවා,
අද අධිකරණ පද්ධතිෙය් කියාත්මක වන ඈලිමෑලි ස්වභාවයන්
පමාණය සම්බන්ධව. ඒ ඈලිමෑලි ස්වභාවයන් පමාණය ෙවනස්
කරන්න නම් චූදිතයන්, වින්දිතයන් ආරක්ෂා කරනවා වාෙග්ම මම
අර කලින් කිව්ව ආකාරයට අධිකරණ පද්ධතිෙය් ඉහළම ඉන්න
අයෙග්ත් ස්වාධීනත්වය, නිදහස සහ ඔවුන්ට තීන්දු තීරණ ගැනීෙම්
හැකියාව මීට වඩා බලාත්මක කරන්න ඕනෑ; ඒ සඳහා මීට වඩා
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සඳහාත් කටයුතු කරන්න කියා
ඉල්ලා සිටිමින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අෙප් සහෙයෝගය පළ
කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.54]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
உற கள் பிரதி அைமச்சர்)

- நீதி மற் ம் ெதாழில்

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන්
සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීෙම් විවාදෙය්දී අදහස් පළ කරන්නට
අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ජනාධිපති මැතිවරණය ඉවර වුණාට පස්ෙසේ වැදගත් කාර්ය
භාරයක් අධිකරණ ඇමතිතුමා -විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා- සහ
අප අමාත්යාංශය ෙම් ෙවන ෙකොට ඉටු කරමින් තිෙබනවා. ඒ දින
සියෙය් ෙපොෙරොන්දුව තුළ වැඩි ෙකොටසක් ඉටු කරන්න තිබුෙණ්
අෙප් අමාත්යාංශයටයි. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා අපි අගයන නීති
විශාරදෙයක්. එතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදහස් පකාශ කළා.
ඔබතුමාෙග් අදහස් අපි ඉතාමත් ආදරෙයන් භාර ගන්නවා. හිටපු
ඇමතිතුමනි, ෙමච්චර නීතියට ආදරය කරන, නීතියට ගරු කරන
ඇමති ෙකෙනකු වශෙයන් ඒ දවස්වල වල් වැදිලා තිබුණු රෙට්
නීතිය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා අදහස් ෙමොනවත් පකාශ කෙළේ
නැති එක අපට පශ්නයක්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ කාරණය අපි
ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඒ කාලෙය් ෙම් රෙට්
අධිකරණයක් පැවතුෙණ් නැහැ; ෙම් රෙට් ෙපොලීසියක් පැවතුෙණ්
නැහැ. හිටපු ඇමතිතුමනි, ෙම් රෙට් අධිකරණය හා ෙපොලීසිය
කියාත්මක වුෙණ්, දුප්පත් ජනතාවට නැත්නම් කිසිම ෙදයක් කර
ගන්න බැරි, කිසිම බලයක් නැති ජනතාවට විතරයි.

1121

2015 ෙපබරවාරි 19

විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවනවා,
තංගල්ල පාෙද්ශීය සභාෙව් සභාපතිතුමා කරපු ඝාතනය ගැන. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා ගත්තු පියවර ෙමොකක්ද? අවුරුදු
එකහමාරක් යන කල් ඒ ඝාතකයාව අත් අඩංගුවට ගන්න බැරි
වුණා; සාක්ෂිකාරෙයක් ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා හිටපු ජී.එල්.
පීරිස් ඇමතිතුමනි. ෙම් අවස්ථාෙව් කථා කරනවා වාෙග් එදා
ඔබතුමන්ලා කථා කර ඒ ඝාතන ගැන අවධානය ෙයොමු කළා නම්,
ෙම් රෙට් නීතිය අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණු ආකාරයට යම් තැනකට
ෙගෙනන්න ඔබතුමන්ලාෙග් ඒ මැදිහත් වීම ෙගොඩක් උදවු ෙවන්න
තිබුණා. ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමනි, නීතිය හදාරන විට ඔබතුමාෙග්
නම නිතරම කියැෙවනවා. ෙමොකද, නීතිය සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා
විශාල ෙපොත් සංඛ්යාවක් ලියලා තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා, වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා සාධාරණය ගැන ෙගොඩක් කථා
කරන උදවිය. හැබැයි, ඒ අවස්ථාෙව්දී නිහඬව හිටියා. මම දන්ෙන්
නැහැ, ඒක ෙද්ශපාලනෙය් ෙකොටසක්ද කියා. ෙම් රෙට් නීතිය වල්
වැදිලා තිබුණු අවස්ථාවක තමයි තංගල්ෙල්දී ඒ සුදු ජාතික
කාන්තාව ඝාතනය වුෙණ්. මම ඒ ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි.
සුදු ජාතික කාන්තාව සමඟ ආපු තරුණයාව මැරුවාට පස්ෙසේ
තමයි සුදු ජාතික කාන්තාව දූෂණය ෙවන්ෙන්. ඒ තරුණයා මරලා,
විනාඩි 15ක් යනෙකොට ඒ ෙල් උඩ ඒ කාන්තාව දූෂණයට පත්
ෙවනවා. හැබැයි, එකම සාක්ෂිකාරෙයක්වත් ෙහොයා ගන්න බැරි
වුණා. අවුරුදු එකහමාරක් ගියා, අත් අඩංගුවට ගන්න. අවුරුදු
එකහමාරක් ගිහිල්ලත් අත් අඩංගුවට ගත්ෙත්, අර ෙඩ්විඩ් කැමරන්
ඇවිල්ලා නටපු නාඩගෙමන් පස්ෙසේයි. ෙඩ්විඩ් කැමරන් රෙට් හැම
තැනම යන්න පටන් ගත්තා. ඒකට බය ෙවලා තමයි ඒ අත්
අඩංගුවට ගැනීමත් සිදු කෙළේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග්
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙම් රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. නීතිය
කියාත්මක වුෙණ් එතුමාට ඕනෑ විධියටයි; එතුමාෙග් පවුෙල්
උදවියට ඕනෑ විධියටයි. හැබැයි දින කිහිපයක් ඇතුළත අපි
අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය රකින්න, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසෙම් ස්වාධීනත්වය රකින්න, ෙපොලීසිෙය්
ස්වාධීනත්වය රකින්න කටයුතු කළා.
අෙප් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් කරපු ෙපොඩි ෙගෝරියකට
ඇප ලැබුෙණ් සුමාන හතරකට පස්ෙසේ. ඔහු ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක්. ඒකට ජනාධිපතිතුමා අත ගැහුෙව්
නැහැ. අගමැතිතුමා අත ගැහුෙව් නැහැ. අධිකරණ ඇමතිතුමා අත
ගැහුෙව් නැහැ. ෙම්ක තමයි ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන නීතිය. අපි දින කිහිපයක ඉතා සුළු කාලයක් තුළ
ඔබතුමන්ලා ඇතුළු සියලු ෙදනාටම ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්
අත්තිවාරම වන නීතිය, යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය
සම්බන්ධෙයන් කරන්න ඕනෑ විශාල කාර්ය භාරයක් අපි ඉටු කර
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන් අධිකරණ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා, එතුමා ඇමතිවරයා විධියට පත් වූ ගමන්ම පනත්
ෙකටුම්පත් කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු කිරීම ගැන.
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ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ. හැබැයි, දින කීපයක් යන ෙකොට
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා දුන්නු ෙපොෙරොන්දු අනුව, ෙලෝබ
වන්ෙන් නැතිව, ලජ්ජා වන්ෙන් නැතිව තමන්ෙග් බලය අඩු කර
ගත්තා. ෙම් රෙට් කිසිම නායකෙයක් ෙම් විධියට කටයුතු කර
නැහැ. ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු අනුව එතුමා කටයුතු කරනවා. එතුමා
අද ෙගෙනන්ෙන් එතුමාෙග් ෙනෝනා ඔතලා ෙදන බත් එක. ඉතාම
අල්ෙප්ච්ඡ ජීවිතයක් එතුමා ගත කරන්ෙන්. ඉතාම අඩු මුදලක්
තමයි එතුමා ෙවනුෙවන් වැය ෙවන්ෙන්. එතුමා ඊෙය් - ෙපෙර්දා
ශීලන්කන් එයාර් ලයින්ස් සමාගමට අයත් plane එකකින් තුන්
හතර ෙදෙනකු සමඟ ලස්සනට රට ගියා. ෙමන්න ෙම්වා තමයි
ආදර්ශ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙකොෙහොමද පිට රට ගිෙය්? Plane
එක ඇතුෙළේ ෙඩොලැක්ක ගහන්න හතර ෙදෙනක් විතර හිටියා.
වයලීන් ගහන්න තව පස් ෙදෙනකු විතර හිටියා. ඒ අස්ෙසේ
ඔබතුමන්ලාත් හිටියා. 120 ෙදෙනක්, 110 ෙදෙනක් බිම තියලා
තමයි එතුමන්ලා plane එෙකන් පිට රට ගිෙය්. ශීලන්කන් එයාර්
ලයින්ස් සමාගෙම් පාඩුව රුපියල් බිලියන 35යි. ඔබතුමන්ලා රෙට්
නීතිය ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට් නීතිය විතරක්
ෙනොෙවයි,
ඔබතුමන්ලා ෙම් රටත් විනාශ කළා. අපි රට
ෙවනුෙවනුයි කටයුතු කරන්ෙන්. නමුත් ෙද්ශපාලන වශෙයන්
අපිට අවාසියි. ෙජෝන් අමරතුංග මහත්තයාට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න
පුළුවන්ද? එතුමා ගිහින් ගැහුෙව් නැහැ. එතුමාෙග් ආසනෙය්
යම්කිසි පශ්නයක් ඇති වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙපොලීසිය
කියාත්මක වුණා. ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් අත් අඩංගුවට අරෙගන
තිෙබනවා; නීතිය කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් ආසනෙය්,
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාෙග් ආසනෙය් ඇති ෙවන පශ්නයක්
අපිට නවත්වන්න පුළුවන්ද? නවත්වන්න පුළුවන් නම් අපි
නවත්වනවා. හැබැයි, අපි නැති ෙවලාවක යම්කිසි පශ්නයක් ඇති
වුෙණොත් ඒක නීතිෙය් ආධිපත්ය බිඳ වැටීමක්ද? නැහැ. අපි නීතිය
හැම තැනම කියාත්මක කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සුනාමි
කාලෙය් ෙම් රෙට් සිදු වුණු සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් මම
ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානය
ෙයොමු
කරවනවා.
හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ගිණුමකට සුනාමි මුදලක් -රුපියල් ලක්ෂ
5,300ක්- බැර වුණා. ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාවට ෙමොකක්ද
වුෙණ්? අපි සාක්ෂිකරුවන් ගැන කථා කරනවා. අගතියට පත්
වුණ පාර්ශ්ව ගැන අපි කථා කරනවා. නඩු දමන්න ආපු මනුස්සයා
තව ටිෙකන් හිෙර් දමනවා. කබීර් හාෂීම් මහත්තයා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා, "ෙම් මුදල් ටික
ෙපෞද්ගලික ගිණුම්වලට වැටුෙණ් ෙකොෙහොමද?" කියා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් හිටපු ෙමොහාන් පීරිස් මහත්තයාලා, ඊට කලින්
හිටපු සරත් නන්ද සිල්වා මහත්තයාලා දුන්නු තීන්දු ෙමොනවාද?
පැමිණිල්ල කරපු මනුස්සයා හිෙර් දමන්න ඕනෑ කිව්වා. ෙමන්න
ෙම්කයි ෙම් රෙට් තිබුණු නීතිය.

ඉදිරිෙය්දී දහනවවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
එනවා. ෙම් රෙට් ස්වාධීන ආයතන ඇති කරන්න අපි කටයුතු
කරනවා. දවස් කිහිපයයි ගිෙය්. ෙමතුමා ඇතුළු අපි එකතු ෙවලා ඒ
කාර්ය භාරය ඉටු කරනවා. ඔබතුමන්ලා -ජී.එල් පීරිස් මහත්තයාලා
- අවුරුදු 20ක් ෙම්ෙක් ඉඳෙගන හිටියා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් නැහැ.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි
පුරාවස්තු ෙකොල්ලකෑම. පුරාවස්තු ෙකොල්ලකෑම සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු අපිට දැන් තමයි දැන ගන්න ලැෙබන්ෙන්. කිල්ල
නිසාලු පුරාවස්තු ෙකොල්ලකෑෙව්. කිල්ල ඇති වුෙණොත් කැරෙකන
ෙබෝෙල් කිරිවලින් නාවන්න ඕනෑලු. ඒ වාෙග්ම අශ්වයාෙග්
ෙබල්ල දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්ෙග් කඩුෙවන් කපන්න ඕනෑලු.
ෙමච්චර CCTV camera තිෙබනවා. ෙකෝ, සාක්ෂිකාරෙයෝ?
සාක්ෂිකාරයින් ඇල්ලුවාද? ෙකොළඹ මැද සිදු වුණු ඒ ෙහොරකම්
සම්බන්ධෙයන් ෙහොයා බලන්න කවුරුවත් කටයුතු කෙළේ නැහැ.

ඔබතුමන්ලා දැන් අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා වාෙග්ම ආණ්ඩු
පක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොටත් ඔබතුමන්ලාට ෙම් වාෙග් අදහස් ඉදිරිපත්
කරන්න තිබුණා ෙන්. හැබැයි, ඔබතුමන්ලා අන්ධෙයෝ වාෙග්,
ෙගොළුෙවෝ වාෙග් හිටියා. විෙශේෂෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙම් රටට වග
කියන, නීතිය සම්බන්ධෙයන් ෙහොඳ අධ්යාපනයක්, දැනුමක් තිබුණු
උදවිය. "ජනාධිපතිතුමනි, ඇයි ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන් නැත්ෙත්,
ෙම්වා වැරැදියි" කියා ෙකළින් කථා කර කියන්න ඔබතුමන්ලාට

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් රට ලජ්ජාවට පත්
වුණා. BBC ආයතනය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් එක්ක
සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. ලංකාෙව් සුදු වෑන් සංස්කෘතිය
ගැන එතුමාෙගන් ඇහුවා. සුදු වෑන්වලින් අතුරුදහන් වන උදවිය
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් උත්තරය ෙමොකක්ද කියා ඉංගීසි
භාෂාෙවන් ඇහුවා. එතෙකොට මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා උත්තර
දුන්නා, "ෙම් රෙට් සුදු වෑන් විතරක් ෙනොෙවයි, රතු වෑන්
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තිෙබනවා. කළු වෑන් තිෙබනවා. කහ වෑන් තිෙබනවා. පාට පාට
වෑන් තිෙබනවා" කියා. අන්න ඒ ආකාරයටයි අෙප් රෙට්
ජනාධිපතිතුමා ජාත්යන්තර ආයතනයකට උත්තර දුන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් නිවාස කැඩීම සම්බන්ධ
කාරණයට මම මැදිහත් වුණා. ඒ සඳහා කටයුතු කරන්න ඉදිරිපත්
වුණු පුද්ගලයාට ෙමොකක්ද වුෙණ්? සුදු වෑන් එකක් ඇවිල්ලා
අරෙගන ගිහිල්ලා, දවස් තුනකට පස්ෙසේ මිනිහා ෙගනැල්ලා
බස්සලා තමන්ට ඕනෑ ෙද් කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම ෙකොම්පඤ්ඤ
වීදිෙය් ජනතාව ඔප්පු සහිතව හිටපු නිෙවස්වලින් බෙලන් ඉවත්
කළා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය තමයි ෙම් නඩු අතට ගත්ෙත්. ඒ ගැන
සාකච්ඡා කෙළේ ඇමතිවරුන් සමඟ වාෙග්ම ආරක්ෂක ෙල්කම්ලා
සමඟයි. අපිට විරුද්ධව ෙම් රෙට් නීතිය කියාත්මක වුෙණ්
ෙමෙහමයි. අපිට නඩු කථා කරන්නවත් ෙම් රෙට් නිසි
වාතාවරණයක් තිබුෙණ් නැහැ, විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි.
අපි මරණ තර්ජන එල්ල කරනවා, පගා ඉල්ලනවා, ෙම් නඩුෙවන්
සල්ලි ඉල්ලලා තිෙබනවා කියා අපිව නඩුෙවන් ඉවත් කරන්න
තැත් කළා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් "වහාම ෙහට පරීක්ෂණයක්
පවත්වන්න" කියා ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. අග
විනිසුරුතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? "නැහැ, නැහැ. අපි සුජීව
ෙසේනසිංහලා ගැන දන්නවා. කිසිම පරීක්ෂණයක් අවශ්ය නැහැ,
ෙම්ක අහක් කරලා දමන්න" කියා නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ඒ
අවස්ථාෙව්දී අණක් දුන්නා. හැබැයි, file එක යවලා අවුරුදු ෙදකක්
වනවා. මම මාස හයකට කලින් කිව්වා, "මට විරුද්ධව ෙචෝදනා
තිෙබනවා නම් ඒ ගැන විභාග කර ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න"
කියා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අවධානයට මම ෙම්
කාරණය ෙයොමු කරනවා. Files විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. මම
හිතන්ෙන් ඒ සඳහා අපි මුදල් ෙවන් කරන්න ඕනෑ; නීතිඥවරු
බඳවා ගන්න ඕනෑ. දැන් ෙහොඳ නීතිපතිතුෙමක් ඉන්නවා. පැහැදිලිව
කියා කරන්න පුළුවන්, ස්වාධීනව කියා කරන්න පුළුවන්,
ෙද්ශපාලන හස්තයට බය ෙනොවන, ගරු කරන්න පුළුවන්
නීතිපතිතුෙමක් අද අෙප් රටට පත් ෙවලා ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම
තමයි, අග විනිසුරුතුමා. එතුමා තමන්ෙග් ජීවිත කාලය තුළ
වාෙග්ම අධිකරණ පද්ධතිය තුළත් හරියාකාරව ඉස්සරහට ආපු අග
විනිසුරුතුෙමක්. ඒ නිසා අපට බය නැතුව අද අධිකරණෙය්
ස්වාධීනත්වය ගැන කථා කරන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් කලින්
හිටිෙය් අග විනිසුරුතුමන්ලා ෙනොෙවයි, ව්යාපාරිකෙයෝ හිටිෙය්.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ගිහිල්ලා කෑම කෑෙව් අග
විනිසුරුතුමාෙග් කාමරය ඇතුෙළේ. ෙමෙහම අධිකරණයක් තමයි
කියාත්මක වුෙණ්. අපි ඇත්තටම ලජ්ජා ෙවනවා. ජී.එල්. පීරිස්
මැතිතුමා ෙම් රෙට් නීතියට විශාල කාර්ය භාරයක් කළ
ඇමතිවරෙයක්. හැබැයි එදා එතුමා නිහඬව හිටියා. හැබැයි එතුමා
අද යම් අදහස් කිහිපයක් පකාශ කළා. හැබැයි ගරු මන්තීතුමනි,
ඔබතුමා අද දක්වපු අදහස් ටික මුහුදට දමන ෙපොඩි
අල්ෙපෙනත්තක් වාෙගයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Please wind up now.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්
තව විනාඩියක් ඉල්ලා සිටිනවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ
සම්ෙම්ලනය පැවැත්වූවා, මම දැක්කා. දැන් ෙම් සභාෙව් සිටින,
හිටපු ඇමතිවරුන් ඒ දවස්වල විශාල වශෙයන් පකාශ කළා,
රාජපක්ෂ පවුෙල් දක්ෂයන් විශාල පමාණයක් ඉන්නවා කියලා.
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බැසිල් රාජපක්ෂ, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ
කියන්ෙන් අති දක්ෂෙයෝ; ඒ නිසා ඒ අමාත්යාංශවලට සියයට
70ක්, සියයට 80ක් මුදල් ෙවන් කළාම ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා
ඇහුවා. හැබැයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් තනතුරු ෙදනෙකොට
එක රාජපක්ෂ ෙකෙනකුෙග්වත් නමක් මට ඇහුෙණ් නැහැ.
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන්
රාජපක්ෂවරුන් ගෑවිලාවත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා කිව්ව ආකාරයට,
ඒ කාලෙය් ඇමතිවරුන් පකාශ කළ ආකාරයට ඔබතුමන්ලා
ෙමතරම් දක්ෂ පිරිසක් ඉවත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටුව
පකාශ කරනවා. මම හිතන විධියට ඉදිරි අනාගතෙය්දී විශාල
විපර්යාසයක් සිදු ෙවනවා. ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව පත්
ෙවලා දවස් තිස් ගණනයි තවම ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දැනටමත්
අපි නීතිය කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ කරන සියලු කටයුතු සිදු
කරනවා. අධිකරණය ෙකළින් කර ගන්න අපට අවශ්යතාව
තිබුණා. අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිසම අපි
ෙකළින් කර ෙගන යනවා. ෙපොලීසිය, ඒ වාෙග්ම අෙනකුත්
ආයතන අපි ෙකළින් කර ෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපට ආරංචි වුණා,
ෙඩොලර් බිලියන ෙදකහමාරක, තුනක වාෙග් මුදල් පමාණයක්
විෙද්ශ ගිණුම්වල තැන්පත් කරලා තිෙබනවා කියලා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, your time is over.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි INTERPOL එක හරහා, අෙනකුත් විෙද්ශ තානාපති
කාර්යාල හරහා ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරනවා. ඒ ෙහොර
මැරයින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා නීතිය කියාත්මක
කරන්නට අප කටයුතු කරනවා. දවස් 40ක් වාෙග් ෙපොඩි කාලයක්
තමයි තවම අපට ගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දවස් සියය ඇතුළත ෙම්
රෙට් ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන අත්තිවාරම වන නීතිය,
යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ඇති කරනවා. ජී.එල්. පීරිස්
මැතිතුමාට කරන්නවත්, හිතන්නවත් ෙවලාවක් තිබුෙණ් නැති
ෙදයක් අපි දින සියයක් ඇතුළත ෙම් රට ෙවනුෙවන්, ඉදිරි
අනාගතය ෙවනුෙවන් කරනවා කියලා ෙපොෙරොන්දු ෙවන බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී
පකාශ
කරන්නට
ඕනෑ.
ඒ
වාෙග්ම
ජනාධිපතිතුමාටත්, අගමැතිතුමාටත්, අෙප් අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා ඇමතිතුමාටත් මාෙග් ස්තුතිය, පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී
පුද කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

[අ.භා. 4.06]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අධිකරණ
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන් ෙම් සභාෙව් ෙගොඩාක් ෙද්වල් කිව්වා.
ෙම් දින සියයක් ඇතුළත කියාවට නඟන ක්ෂණික වැඩසටහන්
අනුව නම් ෙපබරවාරි 19වැනි බහස්පතින්දා - අද - ජාතික විගණන
පනත ඉදිරිපත් කිරීම තමයි සිදු ෙවන්න ඕනෑ. ඒක ෙම් දින සියය
ඇතුළත ඉදිරිපත් කරනවාද කියලා නම් මම දන්ෙන් නැහැ.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

මඟ එනවා.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ඒක තමයි. ඔක්ෙකෝම "මඟ එනවා" තමයි. ඊළඟට ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත ෙකොට පනත්
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුෙණ් ෙපබරවාරි
06වැනි දා. ෙම්වා බාලගිරි ෙදෝෂය වාෙග්යි. අද ෙනොෙවයි, ෙහට. ඒ
වැඩසටහෙන් ෙහටට නියමිතව තිෙබන්ෙන් ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Sujeewa Senasinghe, what is your point of
Order?
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඔය දින වකවානු දමලා තිෙබන්ෙන්
අෙප් පහසුවටයි. එෙහම නැතුව අපි ඒ දිනයටම හැම ෙදයක්ම
කරනවා කියලා ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

That is not a point of Order.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉදිරි අනාගතෙය්දී අනිවාර්යෙයන්ම කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You carry on, Hon. Member.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. ඒකද ඔබතුමා කියන්ෙන්? ජනතාවට කිව්ෙව්
දින සියෙයන් කරනවා කියලා ෙන්. ෙම් දින සියයට බාලගිරි
ෙදෝෂය. අද ෙනොෙවයි, ෙහට. ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් අනුමත ෙකොට පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීමට තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 06වැනි දා. අද ෙනොෙවයි
ෙහට කියලා කියනවා.
ඊළඟට, ජාතික විගණන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට
තිබුෙණ් ෙපබරවාරි 19වැනි දා. ඒ කියන්ෙන් අද. අද ෙනොෙවයි
ෙහට කියනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට,
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් පනත. අද ෙනොෙවයි ෙහට. ඒකයි අපි
කියන්ෙන්, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ එන්න එන්න පස්සට
යනවා කියලා.
අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා ෙපොලීසිය ගැන කිව්වා.
ෙමොනවාද කිව්ෙව්? ෙගොඩාක් ෙද්වල් කිව්වා. අත් අඩංගුවට ගැනීම්
ගැන, "The Sunday Leader" කර්තෘතුමා ඝාතනය කිරීම ගැන,
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තජුඩීන් රගර් කීඩකයා ඝාතනය කිරීම ගැන, හලාවත
උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ඇන්තනි කියලා ෙකෙනක් මැරුණු එක ගැන,
කටුනායක උද්ෙඝෝෂණෙය්දී ෙරොෙෂේන් චානක මැරුණු එක ගැන,
රතුපස්වල සිද්ධිය ගැන ආදී වශෙයන් ෙගොඩක් ෙද්වල් කිව්වා.
ඉතින් ෙම්වා ගැන ෙසොයන්න. ඒකට තමයි ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලාට
බලය
දුන්ෙන්.
එෙහම
නැතුව
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කියවන්න ෙනොෙවයි; වත්තල
පාෙද්ශීය සභාව ඇතුළට පැනලා අහිංසක සභාපතිවරයාට ගහන්න
ෙනොෙවයි. ඒ වාෙග් වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි ජනතාව
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දුන්ෙන්. ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට
බලය දුන්ෙන් ඒ කාරණා සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලා කටයුතු
කරන්නයි. ඒවා කරන්ෙන් නැතුව ෙමතැන ඇවිල්ලා අඬන්න
ෙනොෙවයි. වැරදි කරලා තිෙබනවා නම් ඒ අය අත් අඩංගුවට
ගන්න. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දීලා තිෙබනවා ෙන්.
වැරදිකරුවන් අල්ලලා දඬුවම් ෙදන්න. දැන් දින 41ක් ගත ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? රතුපස්වල සිද්ධිය
සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්? ඊළඟට "The
Sunday Leader" කර්තෘතුමා ගැන ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්?
තමුන්නාන්ෙසේලා මාධ්ය ගැන කථා කළා. දැන් ෙමතැන ඇවිල්ලා
අඬනවා. අඬලා වැඩක් නැහැ. දින 41න් කරපු ෙද්වල් කියන්න.
ෙමන්න ෙම් මාධ්යෙව්දියාෙග් ඝාතනය සම්බන්ධෙයන්
ෙපොලීසිෙයන් පරීක්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා; ෙකොමිසමක් පත්
කරලා තිෙබනවා කියලා කියන්න. එෙහම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ.
අපට ෙචෝදනා කරනවා. අපට ෙචෝදනා කරන්න ෙනොෙවයි
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවා සම්බන්ධෙයන්
කටයතු කරන්නයි තමුන්නාන්ෙසේලාට බලය දී තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ඒවා කරන්ෙන් නැහැ. කරන්ෙන් ෙමොකක්ද? අර
පාෙද්ශීය සභාෙව් අහිංසක සභාපතිතුමාට ගිහිල්ලා ගහනවා. ඒක
තමයි ඒ ඇමතිතුමාට කරන්න පුළුවන් ෙලොකුම ෙදය. ඊළඟට
ෙමොකක්ද? අපිත් කියනවා, රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා ගැන ඒ කාලෙය්
පශ්න තිබුණා කියලා. ෙපේමකීර්ති ද අල්විස් ඝාතනය වුණා. එෙහම
අතීතයක් තිබුණා.
ඊළඟට ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවක් තිබුණු නිසා තමයි අද රට පුරා එක
නීතියක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා
අපි කියනවා. 2005 වර්ෂය වන තුරු එෙහම නීතියක් කියාත්මක
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. රට පුරා එකම නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙවනම නීතියක් තමයි තිබුෙණ්. ඒ තමයි තස්තවාදී ෙකොටි නීතිය.
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ, අරවා තිබුෙණ්
නැහැ, ෙමොනවා තිබුෙණ් නැහැ කියා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වත්
එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුව නිසා තමයි ෙම් රෙට්
සෑම පුරවැසිෙයකුටම එක නීතියක් කියාත්මක කරන්න පුළුවන්
වුෙණ්. එදා උතුරට ෙවනම විනිශ්චයකාරවරුන් හිටියා. උතුරට
යන්න බැහැ. අධිකරණ පද්ධතියක් තිබුණාට වැඩක් නැහැ.
පභාකරන් තමයි -

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair?
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

I propose that the Hon. R. Yogarajan do now take the
Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

1127

පාර්ලිෙම්න්තුව

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் அக்கிராசனத்
தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you may continue with your speech.
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද "යහ පාලනය" කියලා
කියනවා. යහ පාලනයක් ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන් වහ
පාලනයක්. යහ පාලනයක් නම් ඒෙක් ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබන්න
ඕනෑ ෙන්. අෙප් ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා ෙම් රෙට් නීතියට විශාල
කාර්ය භාරයක් කළා. නමුත් අපි ෙමොනවාවත් ෙනොකළා වාෙග්
තමයි අද ෙම් අය කථා කරන්ෙන්. 1994 අංක 19 දරන අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභා පනත, ඒ වාෙග්ම
2007 සිවිල් හා ෙද්ශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්යන්තර
සම්මුතිය, ඊළඟට වාණිජ ආරාවුල් සමථයකට පත් කිරීෙම් පනත,
ඒ වාෙග්ම කාලාවෙරෝධ සංෙශෝධන පනත, ළමා අයිතිවාසිකම්
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙයන්
ෙගනාෙව්. ගෘහස්ත පචණ්ඩත්වය එනම් ස්වාමිපුරුෂයා හා භාර්යාව
අතෙර් යම්කිසි පශ්නයක් ඇති ෙවනවා නම්, පචණ්ඩත්වයක් ඇති
ෙවනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් උසාවියට යන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් අපි ඇති කළා. එවැනි නීති-රීති පද්ධතියක් පසු ගිය
රජය කාලෙය් අපි ෙගන ආවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමා ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අෙප් ආණ්ඩුව
කාලෙය්දී අපි පටන් ගත්ෙත්. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරලා, ෙම්ක committees කිහිපයකට
ගිහිල්ලා, සංෙශෝධනයන් ෙවලා, ඒ ෙයෝජනා ඔක්ෙකෝම එකතු
ෙවලා තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිත්
තිෙබන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙමය ඔබතුමන්ලාෙග් අධිකරණ
ඇමතිතුමා එක පාරටම ෙගනාව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙනොෙවයි.
අපි ෙකටුම්පත් සකස් කරලා, පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක
සභාවට දාලා, විවාද කරලා, සංෙශෝධනය කරලා තමයි ෙගනාෙව්.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම ගැන අපි
අද සතුටු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, මමත්
නීතිඥවරෙයක්. ෙබොෙහෝ විට නීතිය ඉදිරියට ගියාම වැඩි
වශෙයන්ම ආරක්ෂා වුෙණ් විත්තිකරුයි. විත්තිකරුෙග් පැත්ෙතන්
තමයි ෙගොඩාක් ෙද්වල් කථා වුෙණ්. එම නිසා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉතාමත් වැදගත්. ෙමහි
4.(1) උප වගන්තිෙය්
වින්දිතෙයකුෙග් හිමිකම් යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"....යම් අධිකරණයක් ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉදිරිපිට දී පවත්වනු ලබන
යම් අධිකරණ ෙහෝ අර්ධ අධිකරණ කටයුත්තට සහභාගී වීම හා
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වන්දියක් ලබා ගන්න 29.(1) උප වගන්තිය යටෙත් ආරක්ෂණ
අරමුදලක් ඇති කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. 29.(1) උප
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"(ෙමහි මින්මතු "ආරක්ෂණ අරමුදල" යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන)
වින්දිතයන්ෙග් සහ සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහායක සහ ආරක්ෂණ අරමුදල
යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන අරමුදලක් තිබිය යුතුය."

ෙම්ක ඉතා වැදගත්. ෙමොකද ෙහේතුව, අධිකරණයට සාක්ෂි
ෙදන්න ඇවිල්ලා ඒ අපරාධකරුෙගන් යම්කිසි ජීවිත හානියක්,
ෙවනත් හානියක් වුෙණොත්, ඔහුෙග් නිවසට ගිනි තියලා වාෙග්
ෙදයක් වුෙණොත්, අධිකරණෙයන් තීන්දුවක් ලැබුෙණොත් මිස ඔහුට
වන්දියක් ලබා ගන්නට ඉතිහාසෙය් කවදාකවත් සහනයක්
තිබුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාම ෙම්
ආරක්ෂණ අරමුදල යටෙත් අන්න ඒ සාක්ෂිකරුවාට, වින්දිතයාට
ඒ අරමුදෙලන් යම්කිසි වන්දියක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම
ලැෙබනවා. ඒක ඉතා වැදගත්. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගනුත්,
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙගනුත් ඉල්ලා සිටිනවා -ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා වතුර ෙබොනවා. වතුර ටිකක් වැඩිෙයන් ෙබොන්න.
ෙමොකද, ෙම් කාලෙය් වැඩ වැඩියි. - ෙම් අරමුදලට වැඩි
පතිපාදනයක් ෙවන් කරන්න කියලා. ෙමොකද, ෙම්ක ඉතා
වැදගත්. ඔබතුමාත් නීතිඥවරෙයක්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ඉදිරි අනාගතෙය්දී වැඩි පතිපාදනයක් ෙවන්
කරන්න පුළුවන්.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

අෙනක් කරුණ තමයි යම්කිසි වරදකරුවකුට අධිකරණයකින්
පනවනු ලැබිය හැකි දණ්ඩනයට අමතරව වන්දියක් නියම කිරීමට
පුළුවන් කියා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා කියන එක.
28. (1) (අ) (i) උප වගන්තිය යටෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"වන්දියක් ෙලස අපරාධයක වින්දිතයකු ෙහෝ සාක්ෂිකරුවකු ෙවත ෙගවිය
යුතු රුපියල් මිලියනයකට ෙනොවැඩි මුදලක්; ෙහෝ"

ඒ කියන්ෙන් විශාල මුදලක් පදානය කරනවා. අධිකරණය
සලකා බලා ඒ සාක්ෂිකරුට, එෙහම නැත්නම් ඒ වින්දිතයාට
රුපියල් ලක්ෂ 10 දක්වා වන්දි මුදලක් ෙගවන්න නියම කරන්න
පුළුවන්. ඒක ඉතා වැදගත්. ඒ වාෙග්ම වරදක් සඳහා ෙගවිය යුතු
දඩ මුදලින් සියයට 20කට ෙනොවැඩි මුදල් පමාණයක් ෙම් අපරාධ
වින්දිතයින් සඳහා ලබා ෙදන්නට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන තවත් වැදගත්
කාරණයක් මා ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා. ඒ තමයි
3.(1) (ඇ) උප වගන්තිය. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:

සිදු වූ වරෙද් පතිඵලයක් වශෙයන් අපරාධයක වින්දිතයකුට දරන්නට සිදු
වූ වියදම් සලකා බැලීෙම් දී, අධිකාරිෙයන් මුදලක් ලබා ගැනීමට,
අපරාධයක වින්දිතයාට හිමිකමක් තිබිය යුතුය."

"අපරාධයක වින්දිතයකු වීම ෙහේතුෙවන් විඳින යම් හානියක්, අලාභයක්
ෙහෝ පාඩුවක් සඳහා සහ ඒ ෙවනුෙවන් හානිපූරණය සහ පතිෂ්ඨාපනය
ඇතුළුව නියම කරන ලද කියාපටිපාටියකට අනුකූලව අපමාදව සුදුසු සහ
සාධාරණ සහනයක් ලබා ගැනීමට;"

ඒ කාරණය වැදගත්. ෙමොකද, යම්කිසි අපරාධයකින් ෙකනකු
පීඩාවට පත් ෙවනවා. මමත් නීතිඥෙයක් හැටියට දකිනවා
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවක් දූෂණයට ලක් වුණාම ඒ කාන්තාවන්ට
යම්කිසි සහනයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය
ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අපරාධ වින්දිතෙයකුට යම්කිසි

ෙමය ඉතාම වැදගත්. උදාහරණයක් විධියට ගත්ෙතොත්,
ෙකනකු උසාවියට ගිහිල්ලා අපරාධයක් සම්බන්ධ නඩුවකදී
සාක්ෂි දීෙම් අවස්ථාවක් ෙහෝ අපරාධයක වින්දිතයකු බවට,
හානිකරුවකු බවට පත් වන අවස්ථාවක් ගත්ෙතොත්, විත්තිකරුට
කරන දඬුවම විතරයි ඔහුට සහනයක් හැටියට තිෙබන්ෙන්. නමුත්
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ෙම් වින්දිතයාට ෙහෝ මිනී මැරුමකදී නම් මරණයට පත් වුණු
තැනැත්තාෙග් භාර්යාවට එෙහම නැත්නම් යැෙපන දරුවන්ට
සහනයක් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්, ඒ වින්දිතයාට
එෙහම නැත්නම් ඒ ඝාතනයට ලක් වුණු පුද්ගලයාෙග් පවුලට,
දරුවන්ට යම් කිසි වන්දියක් විත්තිකරුෙගන් ලබා ගැනීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා.
කලින් සඳහන් කළ අරමුදල මඟින් අපරාධයක වින්දිතයකුට,
සාක්ෂිකරුවකුට යම් සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම
තිෙබනවා. ඒකත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි තුන්වැනි වගන්තිය
යටෙත් සඳහන් වනවා. ඒ විධිෙය් තව ෙගොඩක් කරුණු කාරණා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා.
සාක්ෂි දීම ෙකනකුෙග් අයිතිවාසිකමක් හැටියට ෙම් රෙට් නීති
ෙපොතට ඇතුළත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. එම නිසා යම් අවස්ථාවක
සාක්ෂිකරුවකුට සාක්ෂි දීම නවත්වන්න කියලා තර්ජනය කරන්න
පුළුවන්; බිය ගැන්වීම් කරන්න පුළුවන්. අපරාධ නඩුවිධාන
සංගහෙයන් එෙහම නැත්නම් සාක්ෂි ආඥාපනත වාෙග්
ෙද්වල්වලින් තමයි එවැනි සාක්ෂිකරුවකු ආරක්ෂා කෙළේ. නමුත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළ
අපරාධයක වින්දිතයා සහ සාක්ෂිකරු ලිඛිතව ආරක්ෂා කිරීමට
අවශ්ය නීතිමය පටිපාටි ඇතුළත් වීම ඉතාම වැදගත් කියන එක මා
කියනවා. ඒ ගැන අපි ෙබොෙහොම සතුටු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 4.(1)
උප වගන්තිය යටෙත් තවත් වැදගත් කාරණයක් සඳහන් වනවා. ඒ
තමයි වින්දිතයකුෙග් හිමිකම් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් වන
කාරණාව. එහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"....අධිකරණයක් ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවක් ඉදිරිපිට දී පවත්වනු ලබන යම්
අධිකරණ ෙහෝ අර්ධ අධිකරණ කටයුත්තකට සහභාගී වීම හා සිදු වූ වරෙද්
පතිඵලයක් වශෙයන් අපරාධයක වින්දිතයකුට දරන්නට සිදු වූ වියදම්
සලකා බැලීෙම් දී, අධිකාරිෙයන් මුදලක් ලබා ගැනීමට, අපරාධයක
වින්දිතයාට හිමිකමක් තිබිය යුතු ය."

ඒ කියන්ෙන්, අපරාධයක වින්දිතයකුට එෙහම නැත්නම්
සාක්ෂිකරුවකුට ෙම් පනත යටෙත් පිහිටුවන අධිකාරිෙයන්
පනෙත් 4.(1) උප වගන්තිය අනුව මුදලක් ගන්නට හිමිකමක්
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඒ වින්දිතයාට ඒ අපරාධය නිසා
හිංසාවක්, හානියක් ඌනතාවක් ෙහෝ ආබාධයක් ඇති වුෙණොත්
ෙබෙහත්, ෛවද්ය පහසුකම් ඇතුළු යම් අවශ්ය පුනරුත්ථාපන ලබා
ගැනීමට හිමිකමක් තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්. සමහර
ෙවලාවට යම් ෙකෙනක් අපරාධයකට ලක් ෙවනවා; අත පය
කැෙඩනවා; උසාවි යනවා; සාක්ෂි ෙදනවා. නමුත් මීට ෙපර ෙම්
රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ, ඒ වින්දිතයාට, ඒ සාක්ෂිකරුට
සහනයක් ලබා ගන්නා කමෙව්දයක්. ඒ අවශ්ය පහසුකම් ටික ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතින් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත්.
තවත් වැදගත්ම ෙදයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 8.(1) උප
වගන්තිය යටෙත් සඳහන් වනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
වින්දිතයකු එෙහම නැත්නම් සාක්ෂිකරුවකු තැති ගැන්වීමකට
ලක් කෙළොත්, එෙහම නැත්නම් ඔහුට අපරාධයක්, යම් කිසි
බලහත්කාරකමක් කෙළොත්, ඒ බලපෑම කරන ෙකනාට
මහාධිකරණය විසින් අවුරුදු 10කට ෙනොවැඩි බන්ධනාගාරගත
කිරීෙම් දඬුවමක් ෙහෝ රුපියල් 20,000ක දඩයක් නියම කිරීෙම්
හැකියාව තිෙබනවා. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have one more minute.
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ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ෙහොඳයි.
ඒ අදාළ වරද කළ ෙකනාට අභියාචනාධිකරණෙයන් තමයි
ඇප ෙදන්න පුළුවන්. ෙම්ක ඉතාම වැදගත්. යම් කිසි
සාක්ෂිකරුවකුට ෙහෝ වින්දිතයකුට යම් කිසි බලපෑමක් කෙළොත්,
ඒ බලපෑම කළ පුද්ගලයා වරදකරුවකු බවට පත් වනෙකොට,
අභියාචනාධිකරණෙයන් තමයි ඔහුට ඇප නියම කරන්න පුළුවන්.
ඒක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. එතෙකොට සාක්ෂිකරුවන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා වනවා.
නීතිඥයන් හැටියට අපි දන්නා කාරණයක් තමයි, ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවල ෙම් කටයුතුවලදී ෛවද්ය සහතික ගන්න පුළුවන්කම
තිබුෙණ් ඒ අදාළ විත්තිකරුෙග් නීතිඥයාට විතරයි. නමුත් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත යටෙත්, අෙනක් අයටත් ඒ සඳහා අවශ්ය බලතල
දී තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් 14.(1) (ii) උප වගන්තිය යටෙත්
ෙමෙසේ සඳහන් වනවා :
"අධිකරණයක් ෙහෝ ෙකොමිෂන් සභාවක් ෙනොවන යම් තැනැත්තකුට,
පරීක්ෂා කිරීම සහ පිටපත් කිරීම සඳහා ෙපොලිස් පරීක්ෂණ සටහන්,
ෙතොරතුරු සටහන් ෙපොත්වල උද්ධෘත, නිලධාරීන්ෙග් හමුවීෙම් ෙපොත්වල
උද්ධෘත ඇතුළුව ඔහුෙග් ෙහෝ එහි සන්තකෙය් ෙහෝ භාරෙය් තිෙබන යම්
ෙල්ඛනයක්, එහි සහතික කළ පිටපතක් ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් අධිකාරිය
ෙවත ඉදිරිපත් කිරීමට නියම කිරීම;"

ඒ ආකාරයට ඒවා ලබා ගන්න පුළුවන්.
ෙපොලීසියට කරන පැමිණිලි පරීක්ෂා කරන්න, වාර්තා කර
ගන්න අයිතිවාසිකම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ලබා දීලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙමය ඉතාම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්.
අපි කියනවා, දැනට බලෙය් ඉන්න ආණ්ඩු පක්ෂයට විතරක්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ වාසිය යන්ෙන් නැහැ කියලා.
අෙප් හිටපු අධිකරණ ඇමතිතුමා ඇතුළු අෙප් රජයත් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙම් තත්ත්වයට ෙගෙනන්න කටයුතු කර තිෙබනවාය
කියන එකත් මතක් කරනවා.
අවසාන වශෙයන්, තව කරුණක් කියන්න කැමැතියි. අපි
අධිකරණය ගැන කථා කරනවා. නමුත් ඒ නීතිය කියාත්මක වීම
තව තවත් ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. උද්ෙඝෝෂණවලින්
විනිසුරුවරුන් ඉවත් කිරීම, ඒ අය බලපෑම්වලට යටත් කිරීම, ඒ
අය ආෙයෝජන මණ්ඩලය වාෙග් ස්ථානවල සභාපති තනතුරුවලට
පත් කිරීම වැනි කටයුතු තුළින් ඒ කටයුතුවල විනිවිදභාවයට
කැළලක් ඇති කර ගන්නවාය කියා මා හිතනවා. ඒවා කරන්න
එපා. එෙහම කෙළොත් යූඑන්පීයත් එකයි, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයත් එකයි කියලා කියයි. යහ පාලනයක් ඇතිව එකමුතු
ෙවලා ආණ්ඩු කරමු කියනවා. හැබැයි, හැම තැනම තනතුරුවලට
පත් කරන්ෙන් කවුද? හැම තනතුරකටම තම තමන්ෙග්
ෙහංචයියලා, නැත්නම් ෙගොට්ෙටෝ තමයි පත් කරන්ෙන්. බලන්න
පසු ගිය කාලෙය් දීපු පත්වීම් දිහා. යහ පාලනයක් ගැන කියලා,
එකට යමු කියලා ඒ අනුව ස්වාධීනව කටයුතු කරලා තිෙබනවාද?
නැහැ, ඒ තැන්වල හිටපු සියලු ෙදනාම ඉවත් කරලා තිෙබනවා.
මම ඒ ගැන එක ෙදයක් කියලා මෙග් කථාව නවත්වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වන විට මාවනැල්ල
නගරෙය් නීත්යනුකූල ඔප්පු සහිත ව්යාපාර ස්ථාන තිෙබන අයට බී
වාර්තා 48ක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මෙග් ළඟ ඒ ඔප්පු
තිෙබනවා. ඒ ඔප්පුවලට අනුව නීත්යනුකූලව ව්යාපාරික කටයුතු
කළ මාවනැල්ල නගරෙය් 48ෙදෙනක් බලහත්කාරෙයන් එළවලා
ඔවුන්ෙග් ජීවන වෘත්තිය නැති කරලා තිෙබනවා. අධිකරණෙයන්
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[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා]

තීන්දුවක් දීලා තිබුණත්, ඒ තීන්දුව පිළිගන්ෙන් නැතිව කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා අද 48 ෙදෙනකුට බඩ වියත රැක
ගැනීෙම් රස්සාව නැති ෙවලා තිෙබනවා. යහ පාලනය ෙමන්න
ෙමෙහමද කියලා මම අහනවා. තමන්ෙග් දරුවන්ට කන්න හම්බ
කර ගත්ත කෙඩන් එළවා තිෙබනවා. ඒ අය බලහත්කාරෙයන් ඒ
ස්ථානවල හිටියා නම් පශ්නයක් නැහැ. නමුත් මාවනැල්ල
නගරෙය් ඔප්පු සහිත කඩ කාමරවල ව්යාපාර කළ 48 ෙදෙනක් යහ
පාලනය යටෙත් ම්ෙල්ච්ඡ ආකාරෙයන් බලහත්කාරෙයන් අයින්
කර දමලා තිෙබනවා. ඒ නිසා යහ පාලනය "වහ පාලන"
තත්ත්වයට පත් කරන්න එපා කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ස්තුතියි.

[4.20 p.m.]
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා (නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන
හා ජලාපවහන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம் - நகர அபிவி த்தி, நீர் வழங்கல்
மற் ம் வ காலைமப் அைமச்சர்)

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of
Development, Water Supply and Drainage)

Urban

Bismillahir Rahmanir Raheem.
Hon. Presiding Member, this Bill that is before the
House today, is perhaps one of those pieces of legislation
which has undergone a long gestation period though the
Bill itself has been a long-felt need in the Criminal Justice
system of Sri Lanka.
I must thank the Hon. Lalith Dissanayake for having
made some critical comments on this Bill. I, perhaps, am
one of those in the Chamber today, who can be much
relieved that this Bill is being finally taken up for debate
and adoption. Being somewhat exhausted attempting to
get this through the Cabinet, - it has been going back and
forth from the Attorney-General’s Department, then to the
Police Department - it is indeed a matter of relief that
finally we see the Bill being presented by my successor,
the Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe and debated. In a
sense, it is a matter of conscience and a matter of
credibility for all of us since this has been an assurance
that we have even given to the international community at
different forums including in Geneva. This Bill was
originally formulated as a result of the National Centre for
Victims of Crime promoting this, and then, way back in
the year 2000, it was proposed that the Law Commission
examines the need for this legislation. Unfortunately,
though they started work in the year 2000, they shelved it
for a while. Then, in 2004, it was revived once again and
we were able to have deliberations with different forums,
both governmental and the civil society. The Bill has had
the benefit of input from diverse segments of society and
has even been vetted through the Consultative Committee
process several times.
Here, I must, particularly thank two officials of the
Attorney-General's Department, Mr. Yasantha Kodagoda,
who is present in the Officials' Box, and Mr. Sarath
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Jayamanne, both of whom are now Additional SolicitorsGeneral. They had assisted me when I was given this
responsibility. I believe one has already taken silk and
the other is due to take silk in a few days' time. Let me
congratulate them and recognize them for having
contributed immensely in the deliberations in trying to
see this Bill through multifarious forums through which it
had been vetted.
I must say that mid-way, in 2006, unfortunately with
the institution of the so-called International Independent
Group of Eminent Persons, who were appointed to
supervise the Commission of Inquiry that was set up to
go into 10 incidents of grave crime or some tragic
incidents that took place during that period, the Bill itself
became a very controversial subject getting entangled in
political debate and that was particularly because of the
incidents relating to the massacre of five students in
Trincomalee and thereafter the so-called massacre of 17
aid workers in Muttur which became a matter of
discussion in many international forums. Particularly, in
the Universal Periodic Review Sessions in Geneva, our
delegation had to face many hardships in trying to assure
the international community that we, indeed, are
concerned with the safety of victims and witnesses and
that we are quite ready to make this idea of Assistance to
and Protection of Victims of Crime and Witnesses Bill, a
reality. Ultimately, we have had some success in vetting
it through different processes.
Let me tell you very briefly, Hon. Presiding Member,
that some of us who have been in practice of the criminal
law in the law courts of this country do know that victims
of crime are quite often very reluctant to report the
crime. Then, we also see witnesses seldom volunteer to
make statements to the police. This is something that we
see in everyday life. Victims of crime and witnesses are
reluctant to come to court to testify. Then, we have
victims of crime and witnesses who are not only reluctant
to testify, they very often change their version of the
story. Then, we also have the overall efficacy of the
criminal justice system that gets adversely affected
because of these issues connected with victims and
witnesses. And, therefore a mechanism of this nature
which gives protection to victims of crime and witnesses
is a long-felt need in our criminal justice system.
I am sure my Friend, the Hon. (Mrs.) Rosy
Senanayake who looks after children’s affairs as far as
her portfolio is concerned and others perhaps will deal
with child victims and witnesses and women particularly,
who very often are so reluctant to come before courts of
law or to even report a crime to the police. Due to tender
age, inherent weaknesses and vulnerabilities, the situation
of child victims of crime and witnesses is much worse
than adult victims. Family members and guardians of
child victims of crime and witnesses also face numerous
problems during the criminal justice process purely
because of matters of stigma when it relates to social
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issues and outrageous incidents that can happen to women
in particular, and children. Therefore, this particular Bill,
I am sure, is a long-felt need in our criminal justice
system and we are all relieved that we have been able to
finally bring this to some fruition.
I must say that there are two categories of
beneficiaries here which all of us know. One is, victims of
crime and the other is witnesses. Then there are two forms
of relief that are sought to be given. One is, assistance and
the other is the protection.
The objectives of this law are also very clear: set out
and recognize rights and entitlements of victims of crime
and witnesses; establishe mechanisms to promote, protect,
enforce and exercise such rights and entitlements; provide
for rendering of assistance and protection to victims of
crime and witnesses; provide for payment of
compensation to victims of crime; provide for obtaining
redress by victims of crime including restitution,
reparation and rehabilitation; set out duties and
responsibilities of judicial officers, police officers and
other public officers with regard to victims of crime and
witnesses; stipulate offences that may be committed in
respect of victims and crime and witnesses; provide for
implementation of internationally accepted norms and
best practices relating to the protection of victims of
crime and witnesses. This, I believe, have all been
embodied in an elaborate way in the several sections that
deal with the different aspects of this Bill.
Then, we also have the issue relating to the
protection of whistle-blowers. A whistle-blower is a
person who is not connected with the victim or the
witness; he could be a public-spirited person who could
come forward to throw some light on a possible crime
having taken place. No person who has provided
information regarding the commission of an offence,
infringement of fundamental rights or human rights in
such person’s employment environment,
shall be
harassed, subjected to suffering, loss or damage, or any
adverse change in conditions of employment. This is
something praiseworthy for having been included.
We also have the establishment of the National
Authority for the Protection of Victims of Crime and
Witnesses and the Board of Management. I am sure the
Hon. Minister will select the right type of people with the
correct credentials to man these institutions that will be
created. That will be done without delay once the Hon.
Speaker places his signature and the Bill becomes law.
This is going to bring lot of relief to many people.
Unfortunately, as I told you, this had got entangled in
political controversy because of some of the unfortunate
tragic incidents that happened in the past and had got the
country also into some disrepute for having procrastinated
in passing this Bill.
Having been the former Minister of Justice, I have
been at the receiving end of criticism by many Members
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on both sides of the House perhaps and particularly from
the Opposition. Now, I find myself among those very
people who criticized me for having delayed bringing
this Bill to fruition. But, as I told you, Sir, I am a muchrelieved person today because we see the light of day at
the end the tunnel.
Then, Sir, we have this important aspect leading to the
protective measures to be adopted by a court or a
commission of inquiry. Courts and Commissions would
be empowered to adopt and enforce necessary protective
measures, including the following: conducting
proceedings in-camera which is quite often done in courts
of law in this country; adoption of measures necessary to
prevent victims of crime or witnesses from being
subjected to unnecessary harassment, intimidation, or
influenced by seeing the accused present at the venue of
the trial. This particularly relates to child victims most
of the time; preventing the identity and the background of
the victim of crime or witnesses, or relevant parts of their
testimony from being disclosed to those other than the
accused and his lawyers. That, sometimes becomes
absolutely necessary in a trial particularly when it comes
to protecting victims of crime.
The Bill also goes to the extent when the protection
will be withdrawn, which is also quite important, because
otherwise, it brings in unnecessary expenses to the State
to keep on providing protection to victims and to
witnesses. Protection will be withdrawn when the need
for protection no longer exists; when the victim of crime
or witness requests that protection be terminated; when
the victim of crime or witness refuses to receive
protection - that also can happen. It has been observed in
the past that sometimes giving protection can also attract
unnecessary attention onto yourselves. Protection may
also be withdrawn when protection is abused - that is
another possibility. People can abuse the protection they
get for a variety of other purposes. Protection may also be
withdrawn when the victim of crime or witness acts
contrary to the terms of the memorandum of
understanding entered into; when the victim of crime or
witness is found to have given a false statement or
testimony or false information to obtain protection - this
too can happen to people who have been associated with
such situations in the past in a court of law.
Then, the most important other aspect which perhaps
attracted some attention from some Members who
participated in the Debate today, is this testimony through
contemporaneous audio-visual link and this was
particularly an issue which resulted in the International
Independent Group of Eminent Persons, which oversaw
the conduct of the inquiry by that Commission of Inquiry,
that was appointed.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Minister, you have exceeded your time.
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ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා

(மாண் மிகு ற ப் ஹகீம்)

(The Hon. Rauff Hakeem)

Sir, I am winding up.
That particular Commission, which was led by a very
eminent jurist from our region, Justice Bhagawati, got
into a very awkward situation where our own AttorneyGeneral virtually challenged the right of the International
Independent Group of Eminent Persons to stipulate
conditions for the testimony through contemporaneous
audio-visual link, resulting from a particular testimony
and while it was being recorded, it ran into a controversy.
So, all these dragged this whole issue into a muddle
and finally brought us some disrepute, purely because
some felt that we are deliberately procrastinating in
bringing this Bill, based on some assumptions that we had
something to hide. Certainly, we have nothing to hide and
our judicial system is something that has been tested over
a period of time. It may have gone through its own
convolutions in the past and the efficacy of the system
remains very much to the core. I am sure the introduction
of a Bill of this nature will certainly enhance the value
that our system enjoys and our criminal justice system
will be very much richer in content with the introduction
of this law.
Thank you very much, Sir.
[අ.භා. 4.35]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
වන අද දිනය අපි කාටත් සතුට උපදවන, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් නීති
ඉතිහාසෙය් ඉතාමත් වැදගත් පියවරක් සලකුණු කරන දිනයක්
ෙවනවා. මම ෙම් නීතිය ගැන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට ෙපර,
නීතිය වල් වැදී තිබුණු කාලයක් ගැන ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
ඇමතිතුමා කථා කළා. ඒ නීතිය නැවත එළිමහනට ෙගන එමින්
තිෙබන බවත් එතුමා කිව්වා. වල් වැදුණු කාලෙය් ඉඳලා ෙම්
ආණ්ඩුව ආවාට පස්ෙසේ ඒ වල් වැදුණු නීතිය එළිමහනට ෙගන
එමින් තිෙබන බව එතුමා කිව්වා. ඒ එළිමහනට ෙගන ආ නීතියද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය අෙහෝසි කරන්නට ෙම් රෙට් කියාත්මක
වුෙණ් කියලා මම අහන්නට කැමැතියි. තමන්ෙග් හිතවෙතක්
රිමාන්ඩ් භාරයට පත් ෙනොකිරීම, ෙපොලීසිෙය් යම් හිතවෙතකුට
විරුද්ධව පරීක්ෂණ ෙනොකිරීම, තවත් තැෙනක ෙපොදු සමාවක් දීම,
ෙම් වාෙග් යම් යම් අවස්ථා ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් අපි ඕනෑ තරම්
දැකලා තිෙබනවා. ඒවා යම් ෙද්ශපාලන බලපෑම් හා ෙද්ශපාලන
උනන්දුව මත යම් යම් පුද්ගලයින්ට විය යුතු නීති පකාරව
කියාකාරිත්වයන් ෙනොවීමක්; නීති කර්තව්යයන් ෙනොවීමක්. නමුත්
ඒ සියල්ලටම වඩා බරපතළයි, ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලය
අෙහෝසි කරන කියාවක නියැලීම. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරයක් නැති නායකෙයක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අගමැතිවරයා ෙවලා කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කිරීම. ෙම්වා
නීතිය වල් වැදීමට වඩා බරපතළයි. මෙග් කල්පනාෙව් හැටියට
ෙමය නීතිය පිටුවහල් කිරීමක්; නීතිය වල් වැදීමට වඩා නීතිය
පිටුවහල් කිරීමක් -ෙම් රෙටන් හා ෙම් රෙට් පධාන රාජ්ය පාලන
ආයතනවලින්-හැටියටයි මම දකින්ෙන්.
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නීතිය ෙමපණ කාලයක් පමාද ෙවලා තිෙබනවා කියලා
කිව්වා. ඒක මම පිළිගන්නා බව කියන්නට කැමැතියි. එය
අනවශ්ය තරම් කාලයක් පමාද ෙවලා තිෙබනවා. මම පසු ගිය
ආණ්ඩුෙව් අවුරුදු පහක පමණ කාලයක් හිටපු ඇමතිවරෙයක්
හැටියට ඒ ගැන මෙග් කනගාටුව පකාශ කරමින්, ඒ ගැන මම
සමාව ඉල්ලා සිටිනවා.
අෙප් රෙට් සිටි ශී ෙම්ඝ විජයරත්න මැතිතුමා - අද ජීවතුන්
අතර නැති - ෙනොෙයක් තනතුරු දැරූ, ඉතා වටිනා
අධිනීතිඥවරෙයක්. එතුමා Centre for Victims of Crime කියන
සංවිධානය ෙවනුෙවන් “Victims of Crime” කියන ෙපොත් පිංච
සම්පාදනය කර එහි ෙදවැනි මුදණය 2005 වර්ෂෙය් පිට වුණා. මම
හිතන විධියට ෙම් ෙපොත් පිංච තමයි නීති ෙකොමිසම ෙම් අදහස්
ඉදිරිපත් කිරීමට ෙබොෙහෝ දුරට පාදක කර ගනු ලැබුෙව්. එතුමාට
යම් කෘතෙව්දිත්වයක් පළ කිරීෙම් අදහසින් තමයි මම ෙම්
ෙවලාෙව් ඒ ෙපොෙත් නම මතක් කෙළේ.
සාක්ෂිකරුවන්ට සහ වින්දිතයන්ට ෙකළින්ම බලපාන ෙම්
අයුතු හිංසන, තර්ජන වැළැක්වීමට තිෙබන ෙහොඳම මාර්ගය
ඇත්තටම අධිකරණයයි. අධිකරණය ඉදිරියට එන වින්දිතයා හා
සාක්ෂිකරුවා ආරක්ෂාව ඇතිව ෙහෝ අධිකරණය ෙවත කැඳවා
ෙගන ඒමට ෙහෝ අධිකරණෙයන් නැවත යන විට ඔහුට ආරක්ෂාව
දීමට අධිකරණය හා ෙපොලීසිය කියාත්මක ෙවනවා නම් එය තමයි
බලවත්ම යාන්තණය වන්ෙන්. ඒ බලවත්ම යාන්තණය නිසි
තත්ත්වෙයන් කියාත්මක ෙනොෙවනවා නම් ෙකොයි තරම් නීති
හැදුවත් පෙයෝජනයක් වන්ෙන් නැහැ. පාෙයෝගිකව අන්තිමට
වින්දිතයා හා සාක්ෂිකරුවා පිළිබඳ පශ්නය යුක්ති සහගත ෙලස
තීරණය වන්ෙන් අධිකරණය ඔවුන්ට ෙදන ආවරණය හා
ආරක්ෂාව අනුවයි. මා හිතන හැටියට ඒක එෙසේ ෙනොෙවයි කියලා
කවුරුවත් කියන එකක් නැහැ. ෙම් පනත මඟින් වුණත් නීතිෙය්
කටයුතු ෙමෙහය වන අධිකරණෙය් නිලධාරින් ෙම් පිළිබඳව වඩා
ෙයොමු කිරීමක් තමයි සිද්ධ වන්ෙන්. අෙප් සාක්ෂි ආඥාපනත හා
නීති විධිවිධාන සංගහවලින් මීට ෙපර ෙපන්වා තිබුණු තත්ත්වය
වූෙය් සාක්ෂිකරුෙවකුට අයුතු බලපෑමක් කිරීම අධිකරණයට
විරුද්ධව කරන කියාවක් හැටියට සලකා අධිකරණය කියා කර
තිෙබන ආකාරයයි. ෙම් සඳහා වුවමනා කරන අවධානය, ෙම්
පිළිබඳව සැලකීම හා ෙම් ගැන සමාජෙය්ත්, රජෙය්ත් වඩාත් පබල
ෙයොමුවීමක් ෙම් පනත නිසා ලැෙබනවා. ඒ නිසා මා හිතන විධියට
ඉදිරිෙය්දී අධිකරණයත්, ෙපොලීසියත් ෙම් පිළිබඳව වඩාත්
පෙව්ශෙමන්, වඩාත් උනන්දුෙවන් හා වඩාත් ඕනෑකමින් කියා
කිරීමට ෙපළෙඹනවාය, එය සිද්ධ වනවාය කියා ෙප්නවා.
වින්දිතයන්ට අවශ්ය වන්දි ෙගවීම, සාක්ෂිකරුවන්ට අවශ්ය
වියදම් ෙගවීම කියන කාරණා තමයි ෙනොතිබුෙණ්. අපට අවශ්ය
වන්ෙන් ඒ කාරණායි. අප කවුරුත් දන්නවා ෙමය පන්ති පශ්නයක්
බව. අන්තිමට බැලුවාම හැම ෙදයක්ම පන්ති පශ්නයක්. දුප්පත්
මිනිසුන්ට තමයි ෙම් සියලුම අමාරුකම් බලපාන්ෙන්. ඇත්තටම
වත් ෙපොෙහොසත්කම් තිෙබන අයට ෙම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ පශ්නය
එන්ෙනත් නැහැ; එම සාක්ෂිකරුවන්ට බලහත්කාරකම් කිරීමට
යම් ෙකෙනකු ඉදිරිපත් වීමක් පිළිබඳ ගැටලුවක් එන්ෙන්ත් නැහැ.
ෙම් පශ්නය බලපාන්ෙන් ෙම් සමාජෙය් අසරණ, දුප්පත්, බලයක්
නැති මිනිසුන්ටයි. ඒ නිසා ෙම් ගැන කියා කිරීෙම්දී අධිකරණයත්,
ෙපොලීසියත් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා.
ෙම් පනෙත් ෙපන්වා තිෙබන විධිෙය් කාර්ය කමයක් දිහා
බැලුවාම අපට ෙපෙනනවා, ඒ කාර්ය කමෙය් යම්කිසි පියවර
ගණනාවක් ගැෙනන්න තිෙබන බව. ෙම් threat assessment
එකක් කරන්න කියනවා. ෙම් තර්ජනය ෙකොයි තරම් දුරට යථාර්ථ
වශෙයන් පවතීද? ඇත්තටම තර්ජනයක් තිෙබ්ද, නැද්ද? ඇත්තටම
ෙම්වා ලිවිය යුතු තරම් ෙද්වල්වත් ෙනොෙවයි. තර්ජනයක්
තිෙබනවාද, නැද්ද; අවදානමක් තිෙබනවාද, නැද්ද; ෙකෙනකුට
හිංසාවකට ඉඩක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන එක ඒ පුද්ගලයා
කරන පැමිණිල්ල අනුවයි තීරණය වන්ෙන්. "මට සාමාන්ය විධියට
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අධිකරණයට එන්න ඉඩක් නැහැ, මට අධිකරණයට එන්න බැහැ,
මට තර්ජන තිෙබනවා" කියලා කිව්වාම ඒකම පමාණවත් ෙවන්න
ඕනෑ.
වින්දිතයන්ට තිෙබන්නා වූ අසීරුතාවත්, ඔවුන්ට විඳින්න වූ
අලාභයත්, ඔවුන්ට ලබා දිය යුතු වන්දියත් පිළිබඳව තීරණය
කිරීමට අධිකරණෙයන් නිර්ෙද්ශයක් ලැබීම පමාණවත් ෙලස
සලකන්න ඕනෑය කියලායි මම හිතන්ෙන්. ෙම් පනෙත් කියා
තිෙබන විධියට ඉල්ලීම් කරන්න ඕනෑ. ඉල්ලීම් කළාට පසුව ඒවා
ගැන තක්ෙසේරු කිරීම් කරනවා. මා හිතන විධියට ෙම් කියාදාමය
ටිකක් දිග වැඩියි. ඒ කියාදාමය තිබුණාට කමක් නැහැ. අතිෙර්ක
වශෙයන් අධිකරණය නිර්ෙද්ශ කරනවා නම්, ඒ නිර්ෙද්ශය පධාන
ෙලස සැලකීමට ගන්නට ෙම් අධිකාරියට වග කීමක් හා බැඳීමක්
තිෙබන බවත් අපි සඳහන් කරනවා නම් ෙහොඳයි.
ඊළඟට, මා කල්පනා කෙළේ ෙම් කාරණය ගැන කියන්නයි.
සාක්ෂිකරුවන්, වින්දිතයන් වාෙග්ම නිරපරාෙද් සැකකරුවන්
ෙවලා දීර්ඝ කාලයක් බන්ධනාගාරගතව සිටින මිනිසුන් ගැනත්
අපට කල්පනා කරන්න සිදු වනවා. ෙමයට ෙකළින්ම අදාළ
ෙනොවුණත්, තස්තවාදය වැළැක්වීෙම් පනත යටෙත් ආරක්ෂක
ෙල්කම්ට බලයක් තිෙබනවා, මිනිසුන්ව දිගටම හිර භාරෙය්
තබන්න. ෙමන්න ෙම් බලය නැති කිරීම අවශ්යයි. ෙම් බලය
අධිකරණෙය් විමර්ශනයකටත් යටත් කිරීමට පුළුවන් වන
ආකාරයට ෙම් නීති ෙවනස් විය යුතුයි. එෙසේ නීති ෙවනස් වනවා
නම් නිලධාරියකුට හිතුමතෙය් මිනිසකුව හිර භාරෙය් තබන්න
වුවමනා කරන්ෙන් නැහැ. සාක්ෂිකරුවාෙග්ත්, වින්දිතයාෙග්ත්
පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙම් දික් ගැස්ෙසන නඩු විභාග කමය තුළයි. ඒ
වාෙග්ම රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවාය කියන එක ඇත්තටම
විත්තිකරුවකු, චුදිතයකු හැටියට බන්ධනාගාරයක දඬුවම් විඳිනවා
හා සමානයි. ෙම් තත්ත්වයන් ෙවනස් කිරීම අත්යවශ්යයි. රිමාන්ඩ්
භාරෙය් ඉන්නවාය කියන්ෙන් ඔහු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව
ඉන්නවාය කියන එකයි. ඔහු යම්කිසි දඬුවමක් විඳින්න වුවමනා
නැහැ. නමුත් ඇත්ත කථාව තමයි, රිමාන්ඩ් කිරීම ඉතාමත්
භයානකයි කියන කාරණය. ෙමොකද, එක පැත්තකින් රිමාන්ඩ්
භාරෙය් සිටියදී ඔහුට මුහුණ ෙදන්නට සිදු වන සැබෑ වටපිටාව
දණ්ඩනයක් හා සමානයි. අෙනක් පැත්ෙතන් බල අපරාධ සම්බන්ධ
නඩු විභාග යම්කිසි කාල සීමාවකට නියම කරලා, ඒ සැකකරුවන්
චුදිතයන් බවට පත් කරන ෙකොට අධිකරණය ඒ පිළිබඳව වග
කීමක් භාර ගන්න ඕනෑ. අධිකරණය නිකම් මධ්යස්ථවම ඉඳ ෙගන
ෙම් කටයුතු කරන්නට බැහැ.
අෙප් රෙට් තිෙබන සම්පදාය අනුව වරදක් කළාය කියා කියන
ෙකොටම එය රජයට විරුද්ධව කරපු, සමාජයට විරුද්ධව කරපු
වරදක්, එම නිසා ඒ පිළිබඳව රජයත්, අෙනක් පැත්ෙතන් චුදිතයාත්
අතර මධ්යස්ථ තත්ත්වයක අධිකරණෙය් නිලධාරියා ඉන්න ඕනෑය
කියන අදහසයි තිෙබන්ෙන්. මා හිතනවා, ඊට වඩා වැඩි ෙදයක්
අවශ්යයි කියලා. සැකකරුවකු චුදිතයකු කරන ෙවලාවට, ඔහුට
විරුද්ධව ෙචෝදනා පතයක් ඉදිරිපත් කරන ෙවලාවට
විනිශ්චයකාරතුමා මූලික ෙලස ඒ කාරණයට මැදිහත් විය යුතුයි.
ඔහු රිමාන්ඩ් භාරයට පත් කරනු ලබන තත්ත්වය තුළ ඔහු
සැකකරුවකු වීමත් සමඟම ඔහු රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටින කාලය
නියම වනවා නම් ඒ පිළිබඳව අධිකරණය ඉතා පෙව්ශෙමන් කියා
කළ යුතුයි. ෙකෙසේ නමුත් ෙම් දික් ගැෙහන නඩු ෙකටි කාලයකට
හකුළුවා ෙගන, බල අපරාධයක් නම් බැලූ බැල්මටම සැකකරුවා
සැබැවින්ම එක්තරා පමාණයකට ෙම් අපරාධය කිරීමට සම්බන්ධ
බව අධිකරණයට ෙපනී යනවා නම්, ඔහු පිළිබඳව අවසන්
තීරණයක් දීමට ෙපර ඒ කාලය තුළ ඔහු රිමාන්ඩ් භාරෙය් තැබීමට
තීන්දුවක් ගත හැකි වන පරිදි නැවත නීති සකස් වීමක් අවශ්යයි
කියා මා හිතනවා. එෙසේ කිරීම තුළින් සාක්ෂිකරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව
ඉෙබ්ම සැලෙසනවා. අපි කවුරුත් දන්නවා, සමහර සැකකරුවන්
හිරෙගදර ඉඳෙගන සාක්ෂිකරුවන්ට විරුද්ධව ෙමෙහයවීම්
කරවන බව.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have to wind up now.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Okay, Sir. නමුත් සැකකරුවකු රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටීම
සාක්ෂිකරුවාට ෙහෝ වින්දිතයාට අයුතු බලපෑම් කිරීම වැළැක්වීම
සඳහා එක්තරා මාර්ගයක් වනවා. එම නිසා මා කල්පනා කරන්ෙන්
අෙප් අධිකරණ කියාදාමයට ඉතාම අවශ්යව තිබුණු ෙදයක් වැදගත්
නීති ෙල්ඛනයක් බවට අද පත් ෙවලා තිෙබන බවයි. ඒ තුළින් ෙම්
රෙට් වින්දිතයන්ට වන්දි ලබා ගත හැකි වීම ඔවුන්ට ලැෙබන
අලුත් අයිතිවාසිකමක් වනවා. ෙම්වා කියාවට නැංවීෙම්දී දික්
ගැස්ෙසන කියාදාමයන් වළක්වන කමයකුත් හිතා ගත යුතුයි. ඒ
අනුව යම් යම් රීති පැනවිය යුතුයි කියා පකාශ කරමින්, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අධිකරණ ඇමතිතුමාට ස්තුති
කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.
[අ.භා. 4.49]

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙමම අවස්ථාව ලබාදීම
ගැන විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. නීතිය හා
අධිකරණය ගැන කථා කිරීෙම් දී පසු ගිය වකවානුව තුළ - දින
40කට ආසන්න කාල සීමාව තුළ - අධිකරණ පද්ධතිෙය් විශාල
ෙවනසක් ඇති කරන්නට එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කියා කර
තිෙබන බව කියන්නට ඕනෑ. එය ෙහොඳ පැත්තට සිදු වුණා කියලා
අපට
කියන්නට
බැහැ.
අග
විනිශ්චයකාරවරයාව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් එළවා දැමීම, අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය
ආරක්ෂා කරන්නට කටයුතු කරන කණ්ඩායමක් විධියට අප ෙහළා
දකින බව මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් මා පකාශ කර
සිටිනවා.
ෙම්
පනත්
ෙකටුම්පත
ගැන
කථා
කිරීෙම්දී,
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නඩු තීන්දු කිහිපයක් තුළින් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පතට නිර්ෙද්ශයන් කිහිපයක් එකතු කරන්නට කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. නීතිෙය් සංවර්ධනය සඳහා උදවු වුණු එස්.ඩී.
1/2014 සිට එස්.ඩී. 6/2014 දක්වා වූ නඩු තීන්දුවලින් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට ඉතාමත්ම වැදගත් වූ නිර්ෙද්ශයන් කිහිපයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. එස්.ඩී. 1/2014 නඩුව ෙගෝමින් දයාසිරි ඇතුළු
නීතිඥවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කළ නඩුවක්. ඒ වාෙග්ම 2/2014
නඩුවත් ඒ නීතිඥවරයා විසින්ම ඉදිරිපත් කළ නඩුවක්. එස්.ඩී.
3/2014 කියන නඩුව කණිෂ්ක විෙජ්රත්න ඇතුළු නීතිඥ මහතුන්
විසින් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එස්.ඩී. 4/2014,
එස්.ඩී. 5/2014 සහ එස්.ඩී. 6/2014 කියන නඩු මෙනෝහර ද සිල්වා
ඇතුළු නීතිඥ කණ්ඩායමක් විසින් පවරා තිෙබනවා. ඒ තුළින් ෙම්
පනතට නව අර්ථ කථන රැසක් එකතු කරන්නට කටයුතු කරලා
තිෙබනවා. අපි ඒ ෙවනුෙවන් ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම ෙම් නඩු තීන්දු තුළින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත යම් පුළුල්
කිරීමක් කර තිෙබනවා. The Bill provides for the setting out
of the rights and entitlements of victims of crime and
witnesses and the protection and promotion of such rights
and entitlements; gives effect to appropriate international
norms, standards and best practices relating to the protection
of victims of crimes and witnesses. ෙම් අනුව විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දු තුළින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට
කරුණු ගණනාවක් එකතු කරන්නට කටයුතු කරලා තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය]

ඒ වාෙග්ම අධිකරණයට සහාය ෙදන අය විධියට
නීතිඥවරුන්ට "legal counsel" කියන වචනය ෙවනුවට attorneyat-law, "නීතිඥවරයා" යනුෙවන් එකතු කරන්නට කටයුතු කරන
ෙලස අපි ෙයෝජනා කරනවා. අෙප් රෙට් නීතිඥවරුන් නම්
කරන්ෙන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥවරුන් හැටියට වන බැවින්
නීතිඥවරුන් සඳහා "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥ" යනුෙවන් එකතු
කරන්නට අවශ්යයි කියන කාරණයත් ෙමහිදී විෙශේෂෙයන්ම
සඳහන් කරනවා.
ඒ වාෙග්ම අපරාධ වින්දිතයන්ට සහන සැලසීෙම්දී ඔවුන්ට
වන්දි ලබා ගැනීමට තිෙබන ඉඩ පස්තා පුළුල් කිරීම ඉතාමත් ෙහොඳ
තත්ත්වයක් විධියට, අධිකරණෙය් කටයුතු කරන නීතිඥවරියක්
හැටියට මම දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
සාකච්ඡා වන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කියන්නට කැමැතියි, ෙම් සෑම
නිදහසක්ම ජාතියට ලබා දිය යුතු නමුත් අෙප් රෙට් ජාතික
ආරක්ෂාව කියන කාරණෙය්දී ඒ සීමාවන් ඉතාමත් ෙහොඳින්
අවෙබෝධ කරෙගන ෙම් නීතිය කියාත්මක කිරීම අවශ්යයි කියන
කාරණය.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් වනවා, ඇප සම්බන්ධෙයන්
සාක්ෂිකරුවන්ට වන බලපෑම්වලදී අදාළ නීතිමය තත්ත්වය. ඇප
සම්බන්ධ නීතිය රෙට් විශාල සාකච්ඡාවකට ලක් වුණා. පසු ගිය
කාල සීමාෙව් ඇප පනතක් නීතියට එකතු කරලා ඇප සම්බන්ධ
නීතිය සංෙශෝධනයන්ට ලක් කරනු ලැබුවා. නමුත් ෙම් පනත
මඟින් අෙප් රෙට් ඇප සම්බන්ධව තිබුණු නීතිය පරණ නීතිය
පැත්තට ආපසු යෑමක් අපට ෙප්න්න තිෙබනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් 10 වන වගන්තිෙය් තිෙබනවා, 9 වන වගන්තිය
යටෙත් සිදු කරන වරදකට අභියාචනාධිකරණය මඟින් ෙදන ලද
ව්යතිෙර්කීය අවස්ථානුගත කරුණු සලකා බලා ඇප ෙදන්න ඕනෑය
කියන කාරණය. විෙශේෂෙයන්ම අභියාචනාධිකරණය මඟින් ඇප
දිය යුතු වැරැදි රාශියක් පිළිබඳ බලය ඇප පනත මඟින්
මහාධිකරණයට පවරනු ලැබුවා. ඒ විධියට ඒ කටයුත්ත කෙළේ ෙම්
නීතිය සම්බන්ධෙයන් මහා විශ්ෙල්ෂණයක් කරලා, ෙම්ක ෙහොඳට
කිරලා බලලා තමයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 10 වන වගන්තිය
සංෙශෝධනය කළ යුතුයි කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. 10(2) උප
වගන්තිය යටෙත්, "8 වන වගන්තිය ෙහෝ 9 වන වගන්තිය යටෙත්
යම් වරදක් සිදු කර ඇතැයි ෙචෝදනා ලැබූ තැනැත්ෙතකුට එෙරහිව
පවත්වන නඩු විභාගයක්, ඒ අධිකරණෙය් ෙවනත් නඩු
කටයුත්තක් ඇසීමට ෙපරාතුව විභාගයට ගත යුතු අතර, වාර්තා
ගත කළ හැකි ෙනොවැළැක්විය හැකි ෙහේතු මත මිස, දිනපතා
පැවැත්ෙවන නඩු විභාගයක් ෙලස පවත්වාෙගන යා යුතු අතර, එම
නඩු විභාගය අතරතුරදී කල් දැමීම ද ෙනො කළ යුතු ය" කියා
සඳහන් වනවා. නඩු කටයුත්තක් ඉක්මන් කළ යුතුය කියන
නිර්ෙද්ශය ලබා දීම සුදුසු වුණත් ෙම් වාෙග් විධානාත්මක
වගන්තියක් අධිකරණය ෙවත ෙයොමු කිරීම සුදුසු වන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද අධිකරණයක නඩු විභාගයක් පවත්වද්දී ෙම් විධියට
අතරමඟ දී එම නඩු කටයුත්ත නතර කරන්න බැහැ කියන
නිර්ෙද්ශයක් ලබා දීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන යුක්තිය ඉටු
කරන්නට පුළුවන්ද කියන පශ්නය ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්
වගන්තිය සංෙශෝධනය කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, you have only one more minute.
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව කරුණු කීපයක්
කියන්නට තිෙබනවා. ඒ නිසා මට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක්
ලබා ෙදන්න.
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අපරාධයක වින්දිතයන්ට විරුද්ධව කරන ලද පැමිණිල්ලක්
සම්බන්ධෙයන් අලාභ නඩුවක් පවරන්නට පුළුවන්. ඒ අලාභ
ඉල්ලන අවස්ථාවකදී මෙහස්තාත් අධිකරණයට, මහාධිකරණයට
දුන්නු බලය තුළ අපට යම්කිසි සහනයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්.
අෙප් රෙට් අපිත් ෙපනී හිටපු නඩු රාශියක් තිෙබනවා. අපරාධ
වින්දිතෙයක් කරන ලද පැමිණිල්ලක් මත ෙබොෙහෝ චූදිතයන්
වැරැදිකරු කරන්නට හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී
ඒ චූදිතයා වන්දි ඉල්ලා, අලාභ ඉල්ලා වින්දිතයන්ට විරුද්ධවත්
නඩු පවරන අවස්ථා තිෙබනවා; සාක්ෂිකරුවන්ට විරුද්ධව නඩු
පවරන අවස්ථාත් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලිස් නිලධාරින් වැනි
රජෙය් නිලධාරින් සිය රාජකාරිය ඉටු කරද්දී එකී රාජකාරිවලට
අදාළව සාක්ෂිකරුවන් වූ විට ඒ අයට විරුද්ධව නඩු පවරන
අවස්ථාත් තිෙබනවා. ෙම් නීතිය ඒ කියපු තැන්වලටත් සහන
ෙදන්න පුළුවන් විධියට පුළුල් වන්නට ඕනෑ.
ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත්
පළාත් සභා
විෂයයන්
සම්බන්ධෙයනුත් කථා ෙවලා තිෙබන බව විෙශේෂෙයන් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ. අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජාතික අධිකාරියක් පිහිටුවීම ආදි කරුණු
තුනක් ෙමහි විෙශේෂෙයන් මුල් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ෙබොෙහොම
ෙහොඳ කාරණා විධියට දකිනවා. ඒ වාෙග්ම, මම ෙම් ගරු සභාවට
ෙයෝජනාවක් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය

(மாண் மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம)

(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවත් කරුණු ෙදකක් පමණයි
කියන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිට රටවල තිෙබන කරුණු
රාශියක් ඇතුළත් කර ගත් පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා
විෙශේෂෙයන් අෙප් රෙට් සංස්කෘතියට, අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග්
හැදියාවන්ට, ජීවත් වන රටාවට ෙමය ෙකොතරම් දුරට ගැළෙප්ද
කියන කාරණය ගැන මට පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පනත
වසර කීපයකින් පස්ෙසේ නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම සලකා
බැලිය යුතුමයි. ෙබොරු පැමිණිල්ලක් කිරීම මත ඇප ගන්න බැරි
වන තත්ත්වයන් ෙම් පනත යටෙත් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් මිනිසුන්
ෙම් පනතත් එක්ක ෙමොන විධියට අනුගත ෙව්ද යන කාරණය
පිළිබඳව බරපතළ තත්ත්වයක් වුණත් ඇති වන්නට පුළුවන්. ඒ
නිසා ෙම් පනත නැවත වරක් විවාදයකට භාජනය කරන්න, විභාග
කරන්න, ඒ ගැන කථා කරන්න, එයට අවශ්ය සංෙශෝධන කරන්න
වසර කීපයකින් නැවත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට කටයුතු
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 5.01]

ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය (ළමා කටයුතු රාජ්ය
අමාත්යතුමිය)

(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்)

-

சி வர்

(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake - State Minister of
Children's Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවා සම්මත කිරීමට අවශ්ය කටයුතු
කිරීම සම්බන්ධෙයන් වත්මන් අධිකරණ අමාත්ය ගරු විජයදාස
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මෙග් කෘතෙව්දිත්වය පළ කරනවා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන්න ඉස්සර ෙවලා මට කිව යුතු
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ෙදයක් තිෙබනවා. වත්මන් රජය සම්බන්ධෙයන්, රජෙය් දින
සියෙය් වැඩසටහන කියාත්මක වීම සම්බන්ධෙයන් විෙව්චන
කීපයක් කර තිබුණා. මම කනගාටු ෙවනවා, ඒ පිළිබඳව. වත්මන්
රජය පත් ෙවලා තවම දින 38යි. ඒ දින 38නුත් අද වන ෙකොට දින
9ක් අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ දින 9 ඇතුළත
ජනතාවට සහන ලබා ෙදන්න විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මුළු රටම වසර ගණනාවක් පුරාවට
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි, අපරාධයක වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය ලබා දීෙම් සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවා සම්මත කිරීම සඳහා වන කටයුතු
කරන්නත් අද හැකි වී තිෙබනවා. වත්මන් ජනාධිපති අතිගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා දින සියෙය් වැඩසටහන මඟින්
කියාත්මක කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන සියල්ල ෙම් දින සියය
ඇතුළත නුදුරු අනාගතෙය්දී -අෙපේල් 23වන දා වන විටඅනිවාර්යෙයන් කියාත්මක කිරීමටත්, අදාළ පනත් ෙකටුම්පත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා විෙශේෂෙයන් විපක්ෂෙය් සහාය ද
සහිතව ඒවා සම්මත කරගැනීමටත් අෙප් රජය බලාෙපොෙරොත්තු
වන බව මම පැහැදිලිවම කියන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මීළඟට අද දවෙසේ විවාදයට
ගැෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වටිනාකම මම පහදා ෙදන්නම්.
The objectives of the Bill are to uphold and enforce the
rights and entitlements of victims of crimes and witnesses
and to establish mechanisms to promote, protect, enforce
and exercise such rights and entitlements. එය, ෙමහි පධාන
අරමුණක් බවට පත් වනවා. මෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් එන විෂය
පද්ධතීන් ගත්තාම ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය පධාන වූවක්.
අද රෙට් දැෙවන පශ්න ගණනාවකට මුහුණ ෙදන, ෙහට දවෙසේ
රෙට් අනාගතය බාර ගන්න සිටින මල් වැනි දරුවන් සිය ආරක්ෂාව
සම්බන්ධෙයන් බරපතළ පශ්න රාශියකට මුහුණ ෙදනවා.
විෙශේෂෙයන් ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිෙය් පධාන කාර්ය භාරය
ගැන කථා කරන ෙකොට, ළමා අපෙයෝජන වළක්වා ගැනීම, ළමා
අපෙයෝජනයකදී ඊට අදාළව වඩා ඵලදායි ෙලස නීතිය කියාත්මක
කිරීම ෙමන්ම අපෙයෝජනෙය්දී වින්දිතයන් බවට පත් වන
දරුවන්ෙග් රැකවරණය තහවුරු කිරීම සම්බන්ධෙයන් සුවිෙශේෂ වූ
කාර්ය භාරයක් කරන්න ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරියට සිදු
ෙවලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අපෙයෝජනයට ෙගොදුරු වූ ළමයි ආරක්ෂා කිරීම
සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිමය මැදිහත්වීමක් ද ජාතික ළමා
ආරක්ෂක අධිකාරියට කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ළමා
අපෙයෝජනෙය්දී වින්දිතයන් බවට පත් වූ ළමයින් සඳහා අවශ්ය
මෙනෝ සමාජ සහාය ලබා දීමත්, ඔවුන් නැවත සමාජගත කිරීමත්
ෙම් අධිකාරිෙය් පධාන කාර්ය භාරයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් කාර්ය භාරය ඉටු කිරීෙම්දී පසු ගිය වසර පුරාවටම බාධක
ගණනාවක් මතු වුණු බව මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කර ෙදන්න
ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය වල් වැදිලා අවනීතිය රජ කරපු
අවස්ථාවකදී රටට අවශ්ය ෙමවැනි කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙගන ඒෙම්දී ඒකත් විෙව්චනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම කනගාටු
වනවා.
ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ පඥප්තිෙය් 19(2) වන ව්යවස්ථාෙව්
පැහැදිලිව කියනවා, "ළමා අපෙයෝජන සහ ෙනොසලකා හැරීම්
අවස්ථාවලදී ඒවා හඳුනා ගැනීම, වාර්තා කිරීම, ෙයොමු කිරීම,
විමර්ශනය කිරීම, පතිකර්ම කිරීම සහ පසු විපරම් කිරීම සඳහා
සාර්ථක කියා පටිපාටියක් ස්ථාපිත කිරීම අෙප් පරම යුතුකමයි."
කියා.
නමුත් සාර්ථක කියා පටිපාටියක් ස්ථාපිත වුණාද, ෙම්වා
කියාත්මක වුණාද කියන එක අද පශ්නයක් බවට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු කාරක දත්ත එක්ක මම සටහන්
කරන්නම්. ෙමොකද, අද අප සියලු ෙදනාම දන්නා කරුණක් 2009-
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2014 දක්වා වූ ෙකටි කාලය ඇතුළතදී ළමයින්ට එෙරහිව සිදු වූ
වාර්තාගත බල හා සුළු අපරාධ සංඛ්යාව 32,259ක්; කාන්තාවන්ට
එෙරහිව සිදු වූ බල හා සුළු අපරාධ සංඛ්යාව 39,604ක් බව. නමුත්,
ෙම් අපරාධ වර්ග ෙදකම අරෙගන බැලුවාම අද ෙම්
සම්බන්ධෙයන් චූදිතයන් ෙහෝ වරදකරුවන් බවට පත් ෙවලා
දඬුවම් විඳින පුද්ගලයින් සංඛ්යාව 713ක් වනවා. ෙම්ක
විහිළුසහගත කරුණක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
සංඛ්යාව 713ක් වන්න ෙහේතු ගණනාවක් පාදක වනවා. එනම්,
දරුවන්ට ෙහෝ ෙදමව්පියන්ට ෙහෝ විෙශේෂෙයන්ම වින්දිතයන්ට
තමන්ෙග් කරුණු -සාක්ෂි- හරියාකාරව ඉදිරිපත් කිරීමට ෙනොහැකි
වීම ෙහේතුෙවන්ද, සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත් ෙනොවීම ෙහේතුෙවන්ද,
ෙද්ශපාලනීකරණය සහ ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැහීම් ෙහේතුෙවන්ද,
එෙහමත් නැත්නම් සමහර අපෙයෝජන ෙහෝ අපරාධ කරපු
පුද්ගලයන් ෙද්ශපාලනයට සෘජුවම සම්බන්ධ පුද්ගලයන් වීම
ෙහේතුෙවන්ද කියන ඒවායි. කහවත්ෙත් සිද්ධිය, අකුරැස්ෙසේ
සිද්ධිය, තංගල්ෙල් සිද්ධිය බලන්න. කලින් පැවැති ආණ්ඩුව
නිෙයෝජනය
කරමින්
දකුණු
පළාෙත්
සිටි
සමහර
ෙද්ශපාලනඥයන් කාන්තාෙවෝ සියයක් දූෂණය කරලා ඒ
සම්බන්ධෙයන් පුරාෙජ්රු ෙදෙඩව්වා. ඒ සම්බන්ධෙයන් සාජ්ජත්
දැම්මා. පසු ගිය අවුරුදු 10 පුරාවටම නීතිය වල් වැදිලා, අවනීතිය
රජ කළාය කියා මම කිව්ෙව් ෙමන්න ෙම් ෙහේතු නිසායි.
ෙමෙතක් පැවැති අවනීතිය පරාජය කරමින් රෙට් ජනතාව
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙකෙරහි
සුවිෙශේෂ වූ විශ්වාසයක් තබමින් තමයි එතුමාව බලයට පත් කෙළේ.
එතුමා බලයට පත් වූ විගසම දුන් ෙපොෙරොන්දු ඇතුළත් පතිපත්ති
පකාශනය අනුව දින සියයක් තුළදී ඊළඟ මැතිවරණයට යන්න
ෙපර ඉෂ්ට කරන්න යන කරුණු කාරණාවලින් එකක් විධියට
තමයි අද දවෙසේදී ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කිරීම සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයොමු කරන්ෙන්.
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී තවත් කරුණක් කියන්න ඕනෑ.
ෙදමව්පියන් ෙහෝ ළමයින් වින්දිතයන් බවට පත් වුණාම ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී ඔවුන් අපහසු තත්ත්වයට හා අසරණ තත්ත්වයට පත්
වන ෙහේතු ගණනාවක් තිෙබනවා. එහිදී වින්දිතයන් ෙවනුෙවන්
විශාල පිරිවැයක් දැරීමට එම පවුල්වලට සිදු වනවා. ඒ වාෙග්ම
අදාළ දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන්ෙග් ආර්ථික තත්ත්වය මත එය දරා
ගැනීමට අපහසු තත්ත්වයකටත් පත් වනවා. ඒ වාෙග්ම මානසික
ආතතිය තුළ ෙම් ෙද්වල් දරා ගැනීමටත් අපහසු වනවා. ෙම් ෙහේතු
නිසා ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙම් නඩු එළියට යන අවස්ථා අපි
දකිනවා. අපරාධ නඩුවක් අවසාන වන ෙතක්ම මූල්ය පිරිවැයක්
දැරීමට ෙම් අයට සිදු වනවා. ඔවුන්ට ෙම්ක දරා ගන්න බැරි
කරුණක්. නීතිඥවරු අනවශ්ය අවස්ථාවලදී පවා නඩුවලට
මැදිහත් වනවා. නඩුව අවසන් වී වන්දිය ලැබීම ෙහෝ ෙනොලැබීම
තීරණය වන ෙතක් රාජ්ය පාර්ශ්වෙයන් ෙම් සඳහා යම් පිරිවැයක්
දැරීම වැදගත් කාරණයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකත් මම
කිව යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම ළමයින්ට එෙරහිව සිදුවන අපරාධ පසු ගිය
වසර ගණනාව පුරාවටම අපි දැක්කා. ෙම් නඩු අහලා අවසන්
කරන්න විශාල කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ගතවනවා. අවුරුදු 6ක
දරුෙවකු ලිංගික අතවරයකට ෙහෝ අපචාරයකට ලක් වුණාම එම
නඩුව අහලා අවසන් වන ෙකොට සමහර විට ඒ දරුවාෙග් වයස
අවුරුදු 15යි, 16යි. ෙම්ක ඉතාමත්ම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්.
මම අධිකරණ ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම
කාන්තාවක්, මවක් හැටියට මෙග් එකම ඉල්ලීම තමයි දරුවන්ට
සිදු වන අපරාධවලදී මාස හයක්, එක්ෙකෝ අවුරුද්දක් ඇතුළතදී
ෙමම නඩු අහලා අවසන් කරන්න පුළුවන් නම්, එය ඉතාම වැදගත්
කාරණයක් වනවා කියන එකයි.
විෙශේෂෙයන් දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් audiovisual පටිගත කිරීම හරහා දරුවන්ට සාක්ෂි දීමට පුළුවන්
පරිසරයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒ පරිසරය ජාතික ළමා
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ආරක්ෂක අධිකාරිෙය් පමණයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් කටයුත්ත පළාත්
මට්ටමින් දීප ව්යාප්ත කරන්නට පුළුවන් නම් වැදගත් ෙවනවා.
දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව, ෙපෞද්ගලිකත්වය සම්බන්ධෙයන් පුළුවන්
තරම් සලකා බැලීම අවශ්ය ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී දරුවා අධිකරණයක් ඉදිරියට ගිහින් තමන්ෙග්
චූදිතයා දැක්ක ගමන් භය ෙවනවා; දරුවා මානසිකව වැෙටනවා;
දරුවාට හරියට සාක්ෂි දී ගන්නට බැරි ෙවනවා. ෙම් ෙහේතු නිසාමයි
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී නඩු එච්චර පමාණයක් වාර්තා ගත
ෙවලාත්, අද වරදකරුවන් බවට පත් ෙවලා සිටින්ෙන් චූදිතයන්
713ක පමාණයක්ය කියන
එක ඇත්තටම ලජ්ජාසහගත
තත්ත්වයක්. හරියට සාක්ෂි දීමට ෙනොහැකි වීම ෙහෝ සාක්ෂි ෙදන
පුද්ගලයාට ෙහෝ වින්දිතයාට තමාෙග් පකාශය හරියට කර ගන්නට
අවශ්ය කරන පහසුකම් ෙනොමැති වීම නිසා ෙහෝ ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවලදී ෙම් දරුවන් අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. අසරණ
තත්ත්වයට පත් ෙවච්ච ෙහේතුව නිසාමයි ෙම් නඩු අධිකරණෙයන්
එළියට යන්ෙන්.
ඊෙය් දවෙසේ අධිකරණ ඇමතිතුමා, ජාතික ළමා ආරක්ෂක
අධිකාරිෙය් සභාපතිනි නටාෂා බාෙල්න්ද මහත්මිය සහ එම
අධිකාරිෙය් උප සභාපති සජීව සමරනායක මහතා මුණ ගැසුණු
අවස්ථාෙව්දී අපි තව ඉල්ලීමක් කළා. මා හිතනවා, ගරු ඇමතිතුමා
ඒ ඉල්ලීමට ඇහුම් කන් ෙදයි කියා. ඒ, පුළුවන් නම් හැම
අධිකරණ පද්ධතියකම ළමා නඩු ඇසීමට ළමයින් ෙවනුෙවන් එක
දවසක් ෙයොදා ගන්නය කියන එක. ෙමොකද, ළමයින්ෙග් නඩුත්
අෙනක් නඩුත් එක්ක එකට අහන ෙකොට ඒ පරිසරය දරුවාෙග්
මානසිකත්වයට හුඟක් බලපානවා. එම නිසා සතිෙය් එක දිනක්
ෙහෝ ළමා නඩු අහන්න කටයුතු ෙයදීම වැදගත් ෙවනවා. ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් දන්නා කාරණයක් තමයි අද අධිකරණෙය් තිෙබන
නඩුවලින් තුෙනන් එකක් දරුවන්ට එෙරහිව සිදුවුණු අපරාධ
පිළිබඳව නඩු වීම. ෙම්ක කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. අද ලංකාව
ගැන කථා කරනෙකොට ෙලෝකෙය් උතුම් ම රට කියා කථා කළත්,
අද රෙට් දරුවන්ට මුහුණ පාන්නට සිදු වන ෙම් අවාසනාවන්ත සිදු
වීම් නිසා අපට සතුටු වන්නට බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා විෙශේෂෙයන් කිව යුතු
කාරණයක් තිෙබනවා. පසු ගිය සති තුන ඇතුළතදී පුත්තලම්
දිස්තික්කෙයන් වාර්තා වුණා, අවුරුදු හයක දරුෙවක් පියා විසින්
දූෂණය කර; පියාෙග් යහළුවාටත් දූෂණය කරන්නට දීලා කියා. ඒ
වෙග්ම පසු ගිය මාසෙය් 27 ෙවනිදා අවුරුදු එකහමාරක දරුෙවක්
දූෂණය වුණා.
ෙම්වා සිදු වන්නට ෙහේතුව තමයි
නීතිය
හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොවීම. 2012 වර්ෂෙය් සිට 2014 වර්ෂය
දක්වා කාන්තාවන්ට හා ළමයින්ට එෙරහිව සිදුවන අපරාධ
සියයට විස්සකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ෙමයට ෙහේතුව ෙලස ඒ
කරන ලද සමීක්ෂණෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන්, the State failed
to criminalize the criminals. එම නිසා තමයි මම පුන පුනා
කියන්ෙන්, නීතිය වල් වැදිච්ච නිසා අවනීතිය රජ කළාය කියන
එකයි. ෙම් තත්ත්වයට තිත තියන්න ෙම් ෙවනෙකොට අධිකරණ
ඇමතිතුමා සහ අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ගන්නා කියා
මාර්ගයන් ගැන මෙග් කෘතෙව්දීත්වය පළ කරනවා. සාමය සහ
නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක කරන මීට වඩා යහපත් ශී
ලංකාවක් තුළ අෙප් දරුවන්ෙග් ආරක්ෂාව සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කිරීමට අවශ්ය කරන පසු බිම සකස් ෙව්වා කියා පාර්ථනා කරමින්
මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.12]

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් ඔබතුමා
මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාවක ෙමම වැදගත් පනත් ෙකටුම්පත
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ෙදවන වර කියවීෙම් විවාදය අවසානෙය්දී ෙහෝ අදහස් දක්වන්නට
ලැබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ඔබතුමා ෙමම
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙපෞද්ගලිකවත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළත්, පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් විෙශේෂ උනන්දුවක් දැක්වූ
ෙකෙනක්. මා අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් හිටපු
කාලෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව
මෙගන් අසා තිෙබනවා. මා අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා
වශෙයන් හිටපු කාලෙය් සිටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් විවිධ වතාවල කැබිනට් මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ගැන නිලධාරින්ෙග් මැදිරිෙය්
සිටින අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය දන්නවා. එවකට
එතුමිය අතිෙර්ක ෙල්කම්වරියක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව
අධිකරණ අමාත්යාංශෙයන් විවිධ වතාවල කැබිනට් මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් ෙවලා අවසානෙය් අෙප් ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
අධිකරණ අමාත්ය ධූරය දැරූ කාලෙය්ත් ඒ කැබිනට් මණ්ඩලය
විසින් කැබිනට් අනුකමිටුවට දමා -මා එම අනුකමිටුෙව්
සාමාජිකෙයක්. - අද අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගන්නට අවස්ථාව ලැෙබනවා.
ගරු අධිකරණ ඇමතිතුමනි, මා මුලින්ම කියන්නට ඕනෑ, අපි
ෙම් ෙගනැවිත් තිෙබන සංෙශෝධනෙය් “counsel” යන වචනය
ෙවනුවට ඉංගීසි භාෂාෙවන් “attorney-at-law” යන වචනය
තිෙබන බව. නමුත් එහි සිංහල පරිවර්තනෙය් තිෙබන්ෙන්
"නීතිඥයකු" කියායි. “Attorney-at-law” යන වචනෙය් සිංහල
පරිවර්තනය හැටියට "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥ" යනුෙවන්
සඳහන් වුෙණොත් ෙහොඳ නැද්ද? ෙමොකද, ෙමහි පරමාර්ථය වුෙණ්
පිට රට counsel ෙකෙනක් ෙපනී සිටිම වළක්වනවාය කියන
කාරණයයි.
මට වඩා ෙහොඳට ඔබතුමා නීතියත් දන්නවා. මට වඩා ෙහොඳට
ඔබතුමාට භාෂාව හසුරුවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමනි, -අජිත් පී. ෙපෙර්රා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාත් ඔබතුමා ළඟට කිට්ටු ෙවනවා- ඒ කාරණය පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද,
පරමාර්ථය වුෙණ් “counsel” කියන වචනය ෙවනුවට ලංකාෙව්
නීතිඥෙයක් ෙපනී සිටිනවාය කියන වචනය ෙගන එන්නයි. එම
නිසා ෙම් අවස්ථාෙව් වඩාත්ම ෙයෝග්ය වචනය "ෙශේෂ්ඨාධිකරණ
නීතිඥ" කියන වචනයයි.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම ෙහොඳ පනත් ෙකටුම්පතක්.
ෙත්රිලා, ෙබ්රිලා, සාකච්ඡා කරලා ආපු පනත් ෙකටුම්පතක්. මීට
කාලයකට ෙපර ෙගෙනන්නට ඕනෑකම තිබුණු පනත්
ෙකටුම්පතක්. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්ම මමත් කැබිනට් ඇමතිවරෙයක් ෙවලා සිටියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට පමාද වීම පිළිබඳව මම
සමස්ත සමාජෙයන්ම සමාව ඉල්ලනවා. ෙමොකද, සාමුහික
වගකීමක් තිෙබන්නට ඕනෑ නිසා. ෙම්ක මීට කාලයකට ෙපර
ෙගන ආ යුතු පනත් ෙකටුම්පතක් කියා මා කියනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ,
සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙම් වැදගත් විවාදයත් ෙද්ශපාලනයට
හරවා ගත්තාය කියන එක. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමා නම්
ඒක ෙද්ශපාලනයට හරවා ගත්ත එක පිළිබඳව මට අරුමයක්,
පුදුමයක් නැහැ. ෙමොකද, එතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය්
වාෙග් ෙනොෙවයි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් වුණාම. විරුද්ධ
පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් එතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා නැතිවම බැහැ. අෙප් ජනාධිපතිතුමා ඇෙමරිකාෙව්
ගිෙයොත් එතුමාත් ඇෙමරිකාවට යනවාමයි. එතුමා
විරුද්ධ
පක්ෂෙය් ඉඳලා ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරෙයක් වුණාම අද
හැසිෙරන්ෙන් හරියට ඕපපාතික ෙවලා වාෙගයි. සෑම
කාරණයක්ම ෙද්ශපාලනයට ඔබ්බවා ගන්නවා. ඒ ගැන අපට
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පුදුමයි. එතුමා විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්න කාලෙය් අෙප් ෙහොඳ
මිතෙයක්. අද එතුමා ලැයිස්තු ගණනාවක් කියවමින් ෙම් වැදගත්
විවාදයත් ෙද්ශපාලනීකරණය කළා. එෙහම නම් අපටත් කියන්න
පුළුවන්. ෙපේමදාස මහත්තයාෙග් කාලෙය් සිදු වුණු ඝාතන ටික,
නඩුකාරයන්ට ගල් ගහපු ඒවා ෙසොයා ගන්න බැරි වුෙණ් ෙම් පනත
ෙනොතිබුණු නිසා, රිචර්ඩ් ද ෙසොයිසා මරපු ෙකනා ෙසොයා ගන්න
බැරි වුෙණ් ෙම් පනත ෙනොතිබුණු නිසා කියලා ෙහට එළි ෙවන
ෙතක්ම කියා ෙගන කියා ෙගන යන්න පුළුවන්. හන්දියක්
හන්දියක් ගාෙන් මරලා දමලා හිටපු ෙකොල්ලන් මැරුෙව් කවුද
කියලා ෙසොයා ගන්න බැරි වුෙණ් ඒ නිසාය කියලා කියන්න
පුළුවන්. නමුත් අද විය යුත්ෙත් එෙහමද? ෙමවැනි වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක් විවාද කරන ෙවලාෙව් විය යුත්ෙත් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් වැදගත්කම පිළිබඳව කථා කරලා, ෙම් රෙට් සමහර
අපරාධවල සාක්ෂිකරුවන්ට, වින්දිතයන්ට ඒ අපරාධයට සම්බන්ධ
චූදිතයා ෙසොයා ගන්න බැරිව තිබුණු පශ්න නිරාකරණය කර ගන්න
බැරි වුෙණ් ෙමවැනි පනතක් ෙනොමැති වීම නිසාය කියන කාරණය
පිළිබඳව කථා කිරීම ෙන්ද? නමුත් එෙහම ෙනොෙවයි කෙළේ. සමහර
කට්ටිය කියන්න පටන් ගත්තා, "නීතිය වල් වැදිලා තිබුණා, දැන්
නීතිය එළියට ආවා" කියලා. දැන් ෙම් නීතිය එළියට ඇවිල්ලාද?
ෙම් කියන වල් වැදිලා නැති, එළියට ආපු නීතිය යටෙත් අදත් ෙම්
රෙට් සෑම ලංගම ඩිෙපෝවකම බලහත්කාරෙයන් DS මහත්වරු
පන්නලා ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරු ඒ පුටුෙව් ඉඳ ගන්නවා. ඌව
පළාත මමත් විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා මන්තීතුමාත් නිෙයෝජනය
කරන පළාත. ෙමන්න යහ පාලනය. ෙමන්න නීතිය.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

බිබිල ඩිෙපෝ එෙක් DS එෙළව්වා.

ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு

லான் ெபேரரா)

(The Hon. Dilan Perera)

බිබිල ඩිෙපෝ එෙක් DS එෙළව්වා විතරක් ෙනොෙවයි, ඌව
පළාත් සභාවට ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පත් වුණු මහ ඇමතිතුමා
දිවුරුම් පකාශ අත්සන් කරලා මහ ඇමතිකෙමන් බෙලන්
පන්නනවා. ෙම් යහ පාලනය; සහජීවනය. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
එෙහම ෙදයක් කළාද? විරුද්ධ පක්ෂෙය් අපට එකසිය විසි
ගණනක් ඉන්නවා. යූඑන්පී එකට ඉන්ෙන් 48යි. අපි දිවුරුම් පකාශ
අත්සන් කරලා ජනාධිපතිතුමාට ගිහින් දුන්නාද, "නැහැ, නැහැ,
එයා ෙනොෙවයි අගමැති, නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා හරි
කවුරු හරි" කියලා. එෙහම කෙළේ නැහැ. ඇයි, අපි ජනතාවෙග්
තීන්දුව පිළිෙගන, අගමැති රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාය කියලා
මැතිවරණ කාලෙය් ජනතාවට කිව්ව නිසා ඒක පිළිෙගන ෙම්
පැත්ෙත්; විරුද්ධ පක්ෂෙය් බහුතරයක් තියා ෙගනත් අපි
අගමැතිතුමාෙග් අගමැතිකම අභිෙයෝගයට ලක් කරන්න ගිෙය්
නැහැ. හැබැයි, ආණ්ඩුව දිනපු ගමන් ඌව පළාත් සභාව
හැසිරුෙණ් එෙහම ෙනොෙවයි. අද හරින් පනාන්දු මහත්මයා
ඉන්ෙන් "පිනා මහ ඇමති" විධියටයි. එතුමා "පිනා මහ ඇමති."
දිවුරුම් පකාශ අර ෙගන, මහ ජනතාවෙග් ඡන්දයට එෙරහිව,
නීතියට එෙරහිව කටයුතු කළා. ෙම් වල් වැදුණා කියන නීතිය
එළියට ගත්ත හැටිද? දිවුරුම් පකාශය දුන්ෙන් කවුද? මහියංගනෙය්
ඉඩම් ඇල්ලුවා, නිධන් හෑරුවා, ෙහොරකම් කළා, ගැහුවා කියලා
හරින් පනාන්දු මහත්තයලාම කිව්ව එක්ෙකනාෙගන් දිවුරුම්
පකාශය ගත්තා. ඒක ගත්ත ගමන් එයා ෙහොරා ෙනොෙවයි;
මිනීමරුවා ෙනොෙවයි. ඒ මිනිහා දිවුරුම් පකාශය දුන්න ගමන් අර
වැරදි ඔක්ෙකොම ශුද්ධයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිසා නීතිය වල්
වැදුණු යුගය ෙවනුවට දැන් නීතිය එළියට ඇවිල්ලා කියලා
කියන්න ඕනෑ නැහැ. හැබැයි, ෙම් රෙට් නීතිය වල් වැදුණා නම්
ඉතිහාසය පුරාම යම් යම් අවස්ථාවල පාලනය කළ සියලුම පක්ෂ
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ඒකට වග කියන්න ඕනෑ. ස්වයං විෙව්චනාත්මකව ඒකට වග
කියන්න ඕනෑ. ෙම් පනත ෙගෙනන්න පමාද වුණු එක ගැන අද
මම සමාව ඉල්ලුවා වාෙග් පක්ෂ, විපක්ෂ ෙබ්දයකින් ෙතොරව
සියලු ෙදනාටම ජනතාවෙගන් සමාව ඉල්ලන්න බැරි ඇයි? ඒකට
ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෛමතිපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ජනාධිපතිතුමා හැටියට ඉන්න කාලෙය්දීවත් අපට ඒ ෙකොන්ද
තිෙබන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෛමතිපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා
ජනාධිපති හැටියට පත් ෙවලා, අෙප් පක්ෂෙය් සභාපති ෙවලා,
අභ්යන්තරව -පක්ෂය ඇතුෙළේපජාතන්තවාදීව විෙව්චනය
කරන්න, හෘදය සාක්ෂියට එකඟව කථා කරන්න අද අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී කණ්ඩායමට අවස්ථාව දීලා තිෙබනවා.
ඒෙකන් තිෙබන සුවය, සැනසීමත් එක්ක රෑට නින්ද යන නිසා
ඒෙකන් ලැෙබන සැනසීම අෙප් ඇඟට දැෙනනවා. හැබැයි,
ෛමතිපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ඒ යහ පාලනය එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ඇතුෙළේ කියාත්මක ෙවනවාය කියන එක අපට
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ෙකොෙහොමද විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශය යටෙත් ෙටලිෙකොම් එක ගැසට් ෙවන්ෙන්? අද
ෙටලිෙකොම් එක තිෙබන්ෙන් තැපැල් අමාත්යාංශය යටෙත්
ෙනොෙවයි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය යටෙත්යි. ෙකොෙහොමද
එෙහම නම් යහ පාලනය යටෙත් එෙහම ගැසට් ෙවන්ෙන්? මුදල්
අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන මහ බැංකුව, අගමැතිතුමාෙග්
අමාත්යාංශය යටතට ෙගෙනනවා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් මහ
බැංකුව මුදල් අමාත්යාංශෙයන් පිට දමා නැහැ. ඒකද යහ පාලනය
කියන්ෙන්? අගමැතිතුමාෙග් අමාත්යාංශය යටෙත් ආයතන තිස්
ගණනක් ෙගොඩ ගැහිලා. ඒවා එෙහමද ෙවන්ෙන්? ඒ නිසා නීතිය
වල් වැදිච්ච එක ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත් එක්ක එක පාරටම
එළියට ආවාය කියන්න එපා. ෙම් රෙට් මිනිස්සු දන්නවා, තවමත්
ෙම් රෙට් සමහර ආයතනවල නීතිය වල් වැදිලාය කියන එක. ඒක
ෙකොච්චරද කියනවා නම් සමහර අමාත්යාංශවල ඇමතිතුමන්ලා,
ඇමතිතුමියන්ලා ෙනොෙවයි, ජාතික ෙසේවක සංගමෙය් සභාපති,
ෙල්කම් යන අය තමයි ඇමතිතුමන්ලා, ඇමතිතුමියන්ලා විධියට
කටයුතු කරන්ෙන්. හැම තැනම ෙනොෙවයි, සමහර ආයතනවල
ඇමතිත්, ඇමතිතුමියත් ඉන්ෙන් පියන් හැටියටයි.
ඒ එක්කම තවත් එකක් කියන්න ඕනෑ. ෙහොඳත් කියන්න
එපායැ. ෙපර පැවති මැතිවරණ හා සංසන්දනාත්මකව
බලනෙකොට ෙම් මැතිවරණෙයන් පසුව පචණ්ඩ කියා අඩුයි. ඒක
මම පිළිගන්නවා. ඒක නැහැ කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි එෙහම
කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී නීතිය එෙහම
පිටින්ම වල් වැදී තිබුණාය, දැන් එළියට ඇවිල්ලාය, දැන් ෙෂෝක්,
සුදුයි කියන්න බැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක ඉතා වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අධිකාරිය පිහිෙටව්වායින්
පසුව විෙශේෂෙයන්ම කාන්තා කටයුතු විෂයය භාර අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඒ ෙල්කම්වරයා විසින් නම් කළ එකී
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයකු, ළමයින් පිළිබඳ විෂයය
භාර අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා ෙහෝ ඒ අමත්යවරයා විසින් නම්
කළ එකී අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයකු ෙම් ගරු සභාෙව්
සාමාජිකයන් ෙවනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවන් හා
දරුවන් සම්බන්ධ ෙවච්ච නඩුවලදී ඒ අය පැමිණිලිකාරෙයෝ,
වින්දිතෙයෝ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ
අධිකරණ අමාත්යතුමා, නීතිඥ අජිත් ෙපෙර්රා, විෙද්ශ කටයුතු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සමහර නඩු ගැන මට වඩා ෙහොඳින්
දන්නවා. ඒ නඩුවල සාක්ෂි ලබා ගැනීෙම්දී ෙගොඩාක් පශ්න මතු
වුණා. අපි වාෙග් ටිකක් කට සද්ද නීතිඥවරෙයක් විත්තිය
ෙවනුෙවන් හරස් පශ්න අහන්න ගත්ෙතොත් ඒ දරුවාෙග් හරි,
පැමිණිලිකාරියෙග් හරි මානසිකත්වය සම්පූර්ණෙයන් කඩා
වැෙටනවා. ඒ නිසා එවැනි අවස්ථාවලදී ඒ වින්දිතයා හරි,
සාක්ෂිකරුවා හරි ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ෙමවැනි පනතක් ෙගන
ඒම ඉතා වැදගත් ෙවනවා. ෙම් පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාපු
එක ගැන මම ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
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ෙවනවා. අවසානෙය්දී ෙම් පනත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න
එතුමාට ෙකොන්දක් තිබුණා. මම අධිකරණ නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙවලා
හිටපු කාලෙය්දීත් ෙනොෙයකුත් පශ්න නිසා ෙම් පනත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න බැරි වුණා. ඊට පසුව ආපු අයටත්
බැරි වුණා. ෙමොන පක්ෂයක් බලෙය් හිටියත් වර්තමාන සමාජය
තුළ ෙමවැනි ෙදයක් කරන එක ෙලෙහසි නැහැ. විවිධ අන්තගාමී
කල්ලිවල, cultsවල විවිධ මත දරන ෙද්ශපාලන මතදාරීන් ඉන්නා
සමාජයක, රටක ෙමවැනි පනතක් ෙගෙනන එක ෙලෙහසි නැහැ.
ඒ සඳහා ෙකොන්දක් තිෙබන්න ඕනෑ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට
ඒ සඳහා ෙකොන්දක් තිබුණු එක ගැන මා සතුටු ෙවනවා.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් යහ පාලන පතිපත්තිය
තුළ එතුමාෙග් සරලකම, එතුමා ෙම් රෙට් ගමක ඉපදුණු ෙකෙනක්
හැටියට, ගම්වල තිෙබන ෙමවැනි නඩුවල වින්දිතයන්ට,
සාක්ෂිකරුවන්ට තිෙබන පශ්න පිළිබඳව පාෙයෝගිකව දන්නා
ෙකෙනක් හැටියට, එතුමාෙග් නායකත්වයත් ඔබතුමාට ඒ ශක්තිය
ලබා ෙදන්න ඉවහල් ෙවන්න ඇතිය කියා මා හිතනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමා
නිෙයෝජනය
කරන වතුකරෙය් ජනතාවටත් ෙමයින් විශාල
සහනයක් ලැෙබනවා. නීතිය තිෙබන්න ඕනෑ, බැරි ෙකනාටයි. ඒ
මිසක් පුළුවන් ෙකනාට ෙනොෙවයි. නීතිය ඉදිරිෙය් ෙම් රෙට් බැරි
ෙකනා ගැන ෙහොයනෙකොට විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය් ජනතාව
තමයි ඒ බැරිම ෙගොෙඩ් ඉන්ෙන්. ඒ අයට පශ්නයක් වුණාම, ඒ අය
යම්කිසි නඩුවක වින්දිතෙයෝ වුණාම, සාක්ෂිකරුෙවෝ වුණාම
වතුකරෙය් ජනතාවට තමයි විෙශේෂෙයන්ම ආරක්ෂාව ඕනෑ.
ෙමොකද, සමහර ෙවලාවට ඒ අය පැමිණිලි දමන්න ෙපොලීසියට
ගියාම තවමත් ඒ ෙපොලීසිවල පැමිණිල්ල ලියා ගන්න තරම් භාෂාව
දන්නා ෙකෙනක් නැහැ. එවැනි පශ්න රාශියක් මැද තමයි
වතුකරෙය් ජනතාව ජීවත් ෙවන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම වතුකරෙය්
ජනතාව යම් නඩුවක වින්දිතෙයක් ෙහෝ සාක්ෂිකරුෙවක් වූ
අවස්ථාවකදී ෙම් පනත හරහා විෙශේෂෙයන්ම සහනයක්
ලැෙබනවාය කියා මා හිතනවා. විෙශේෂෙයන්ම නීතිය තිෙබන්න
ඕනෑ පුළුවන් එකාට ෙනොෙවයි -තිෙබන ෙකොනාට ෙනොෙවයිසමාජෙය් බැරි ෙකනාටය කියන මතය සනාථ කරමින් ෙමවැනි
පනතක් ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් රජයට ස්තුතිය පළ කරනවා.
හැබැයි, රජෙය් සමහර මැති ඇමතිවරුන් පුරසාරම් ෙදොඩපු විධියට
වල් වැදිච්ච නීතිය තවම එළියට ඇවිල්ලා නම් නැහැ. තවමත්
සමහර තැන්වල වල් වැදිච්ච නීතිය වළ ඇතුෙළේමයි කියන
කාරණය මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා

(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
குற்றச்ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சி
க க்குமான உதவி மற் ம் பா காப் ச் சட்ட லம்
ெதாடர்பான விவாதத்திேல கலந் ெகாண்
என் ைடய
க த் க்கைள ம் ன்ைவப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் அளித்தைமக்கு
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். இன்
நாடளாவிய ாீதியில் பல
குற்றங்கள் நைடெப கின்றன. குறிப்பாக, திட்டமிடப்பட் க்
கு க்களினால்
ாியப்ப ம்
க ைமயான
குற்றங்கள்
அதிகாித் ள்ளன. இன்
இந்தக் குற்றங்கள் ெதாடர்பில்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற் ம் சாட்சிகள் நீதிமன்றத்தில்
சாட்சியமளிக்க ம் ெபா ஸ் நிைலயம் ேபான்ற
ைறப்
பாட்ைடப் ெபற் க்ெகாள் ம் திைணக்களங்களில் அல்ல
ஏைனய விசாரைண நிைலயங்களில்
ைறப்பா ெசய்ய ம்
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விசாரைணகள்
ெதாடர்பில்
ேமலதிக
ஒத் ைழப்ைப
வழங்க ம் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ம்
யாத நிைலேய
காணப்ப கின்ற .
இன்
குற்றம்
ாிந்தவர்கள்,
குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாகப் ெபா ஸ் நிைலயத் க்குச்
ெசல்கின்ற,
நீதிமன்றத்தில்
ணிந்
ஆஜராகின்ற
அேதேவைள, இந்தக் குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள்
மற் ம் சாட்சிகள் ணிந் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட
யாத
நிைல காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ
ெதாடர்பில் ஒ
சட்டத்ைத இலங்ைகயில் உ வாக்குமா
ஐக்கிய நா கள்
சைப ஒன்றியங்களினால் காலத் க்குக்காலம் பல தடைவகள்
வ
த்தப்பட்ட . இதைனத் ெதாடர்ந் , இலங்ைகயின்
நீதித் ைற ேம ம் சுதந்திரமாகச் ெசயற்பட ஒத் ைழக்கக்
கூ யவைகயில், குற்றச்ெசயல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்
கைள ம் சாட்சிகைள ம் பா காக்கக்கூ ய, அவர்க க்கு
உதவி மற் ம் பா காப் வழங்கக்கூ ய இப்ப யான ஒ
க்கியமான சிறந்த சட்ட லத்ைத இந்தச் சைபயிேல
சமர்ப்பித்த நீதித் ைற அைமச்சர் அவர்க க்கு நான்
நன்றிையத் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நான் ஏறத்தாழ 18 வ டங்களாக ஒ சட்டத்தரணியாக,
அ
ம் ஆரம்ப அல்ல
தல்நிைல நீதிமன்றங்களான
நீதவான் நீதிமன்றம், மாவட்ட நீதிமன்றம் ேபான்றவற்றின்
வழக்குகளில் ஆஜராகியி க்கின்றைமயால், நான் ெதாழில்
ாீதியாகப் ெபற்ற அ பவங்கைள இந்தச் சந்தர்ப்பத்திேல
பகிர்ந் ெகாள்வ
சாலப்ெபா ந் ம்
என்
நிைனக்
கின்ேறன்.
இன்
குற்றச்ெசயல்களில் ஈ பட்டவர்கள் வழக்கு
விசாரைண
ந்த பின்னர், குற்றவாளியாகக் காணப்பட்டால்
நீதிமன்றம்
தண்டைன
வழங்குவதற்கு
ன்னர்,
குற்றவாளிகளிடம்
தண்டைனையக்
குைறப்பதற்கான
காரணங்கைளக் - mitigation - ேகட்கின்ற . ஆனால்,
பாதிக்கப்பட்டவாின் வழக்குைரப்பிைனக் - Victim Impact
Statement- ேகட்பதில்ைல. ஆனால், இன்
உலகில் பல
வளர்ச்சி ற்ற நா களிேல இந்த நிைலைம நைட ைறயிேல
காணப்ப கின்ற . எனேவ, தற்ேபாைதய நைட ைறயில்
குற்றவாளிக க்குத் தண்டைன வழங்குவதற்கு
ன்னர்
அல்ல
தண்டைனத் தீர்ப்பளிப்பதற்கு
ன்னர் பாதிக்கப்
பட்டவாின் உைரயிைன - Victim Impact Statement கட்டாயம்
நீதிமன்றம்
ேகட்கேவண் ம்.
இதன் லம்
குற்றவியல் நீதி
ைமயாக நைட ைறப்ப த்த வாய்ப்
ஏற்ப ம்.
அேதேபால்
குற்றங்களினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
விேசடமாகக் கற்பழிப் , சி பிள்ைளகள் சம்பந்தப்பட்ட
குற்றச்ெசயல்கள்
ேபான்றவற்றால்
பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
ெபா சில்
ைறப்பா
ெசய் ம் ேநரங்களில் சட்டத்தரணி
ஒ வாின்
லமான சட்ட உதவி வழங்கப்படேவண் ம்
என்ப
கட்டாயமாக்கப்படல் ேவண் ம்.
கற்பழிப் ப்
ேபான்ற குற்றச் ெசயல்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்
ெபா சில் ைறப்பா ெசய் ம்ேபா ெதளிவான மனநிைல
அவர்க க்கு இ ப்பதில்ைல. எனேவ, சாியான
ைறயில்
ைறப்பாட் ைன ேமற்ெகாள்ளச் சட்டத்தரணி ஒ வாின்
உதவி கட்டாயமாக்கப்படல் ேவண் ம் என்பேத என் ைடய
க த் . அேதேபால் குற்றங்கள் ெதாடர்பிலான "B" Report
என்
ெசால்லப்ப கின்ற
தல் அறிக்ைக ெபா சாாினால்
நீதிமன்றத்தில்
தாக்கல்
ெசய்யப்ப கின்றேபா ,
அந்த
அறிக்ைகயில் குற்றத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர் ெதாடர்பில்
சட்ட உதவி ெபற் க்ெகா த்தைம பற்றி விாிவாக அறிவித்
தி க்க ேவண் ம் என்பைத ம் கட்டாயப்ப த்தினால் இந்தச்
சட்டம் ேம ம் சிறப்பானதாக அைம ம்.
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குற்றங்களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கைளப் பா காப்பதற்
கான ேதசிய அதிகார சைபெயான்ைறத் தாபிப்பதற்கான
ஏற்பா இச்சட்ட லத்தில் காணப்ப கின்ற . அ
மிக ம்
சிறப்பான ஒ அம்செமன் நான் க
கின்ேறன். இன் ம்
ெதன்னாபிாிக்கா
ேபான்ற
நா களில்
குற்றங்களினால்
பாதிக்கப்பட்ேடாாின்
நலன்கள்
ெதாடர்பில்
விேசட
கவனத் டன்
ெசயற்ப ம்
ேதசிய
அதிகாரசைபகள்
காணப்ப கின்றன. ஆனால், இந்த அதிகாரசைபயின்
ைம
யான பணி நிைறேவற்றம் ெதாடர்பிேல நீதிமன்றத்தின்
ேமற்பார்ைவ அல்ல
அதிகாரம் இ த்தல் நன்
என்
க
கின்ேறன்.
அ மாத்திரமல்ல, இன் குற்றச்ெசயல்களினால் பாதிக்கப்
பட்டவர்கள் நைட ைற வாழ்க்ைகயிேல பல பாதிப் க்கைள
எதிர்ெகாள் ம் ர்ப்பாக்கிய நிைல காணப்ப கின்ற . அதில்
குறிப்பாக மேனாநிைல பாதிப் , ெபா ளாதார நிைலயில்
பின்னைட , வாழ்வாதார நிைல பாதிப் , ச க அங்கீகார
இழப் ேபான்ற பல பாதிப் க்கைள அைடயாளப்ப த்தலாம்.
எனேவ,
இப்ப யான
காரணிகள்
ெதாடர்பிேல
கவனெம த் ச் ெசயற்பட ேவண் ம். மனநல சிகிச்ைச ைற
என்
கூறப்ப கின்ற consultation ேபான்றைவ குற்றங்
களினால் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு வழங்கப்படல் மிக ம்
அத்தியாவசியமாகும்.
ச க எதிர்பார்ப்பிைன ஏற்ப த் கின்ற வழக்குகளில் sensitive cases - விசாரைணகள் காலம் தாழ்த்தப்படா
ாிதமாக ேமற்ெகாள்ளப்படல் ேவண் ம். உதாரணமாக,
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் குற்றம் ாிந்தவர்களிடம் சரணைட ம்
வைர ெபா சா ம் சட்ட மாஅதிபர் திைணக்கள ம்
நீதிமன்றத்திேல குற்றப்பத்திாிைகையத்
தாக்கல் ெசய்வ
தில்ைல. பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ேவ
வழியின்றிக் குற்றம்
ாிந்தவர்களிடம் சரணாகதி அைடந்
சமரசம் ெசய்
ெகாள் ம் நிைல ஏற்ப ம்ேபா
வழக்கு விசாரைணகள்
ஆரம்பிக்கப்ப கின்றன. இந்த நிைலைமயில் பாதிக்கப்பட்ட
சாதாரண மக்க க்கு நீதி, நியாயம் ரணமாகக் கிைடக்கும்
என்ற நம்பிக்ைக இழக்கப்ப கின்ற . எனேவ, சி வர்
பா யல் ஷ்பிரேயாக வழக்குகள் ஆகக்குைறந்த ஒ வ ட
காலத்திற்குள்ளாவ விசாாித்
க்கப்பட ேவண் ம் என்ற
ஒ கட்டாய நைட ைற இங்கு காணப்பட்டால் சிறந்தெதன்
க
கின்ேறன்.
தற்ேபா
இப்ப யான சி வர் பா யல்
ஷ்பிரேயாக
வழக்குகளில் சட்ட மாஅதிபாின் ஆேலாசைன - Attorney
General's Advice - மிக
க்கியமாகக் க தப்ப கின்ற .
நாட்
ள்ள பல நீதிமன்றங்களிேல பல வழக்குகள் இந்த சட்ட
மாஅதிபாின் ஆேலாசைன கிைடக்காத காரணத்தினால்
விசாரைணக்குக்கூட எ க்கப்படா
இன்ன ம் ேதங்கி
யி க்கின்றன. இவ்வா
காலங்கடத்தப்ப கின்ற ேபா ,
குறிப்பாக இந்தப் பா யல்
ஷ்பிரேயாகத்திற்கு உட்பட்ட
ெபண் பிள்ைளகள் தங்கள
தி மண வய க்கு
ன்னர்
தி மணத்ைத
த் வி கின்ற ஒ சூழ்நிைலயில், அவர்கள்
நீதிமன்றம்
வந்
தனக்கு
நடந்த
அநீதிையப்பற்றி
ெவட்கமின்றி அல்ல
தயக்கமின்றி எ த் க்கூறக்கூ ய
நிைல ஏற்ப வதில்ைல. சிலர் ெவட்கம் காரணமாகத் தமக்கு
எ
ேம நடக்கவில்ைல என் கூட நீதிமன்றத்திேல கூ
கின்றார்கள். இதனால், குற்றம்
ாிந்தவர்கள் இங்ேக
தண்டைனக்குள்ளாகாமல்
பாதிக்கப்பட்டவர்கேள ெமன்
ேம ம் பாதிப் க்குள்ளாகும் நிைல காணப்ப கின்ற .
இன்
குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப்பட் ச் சிைறத்தண்டைன
ெப ேவார் க ழிய உடல் உைழப் டன்கூ ய சிைறத்
தண்டைன ெப கின்றார்கள். சிைறயில் அவர்கள்
ாி ம்

1150

ேவைலக்கு ேவதனம் வழங்கப்ப கின்ற . அவர்கள் சிைறத்
தண்டைனக்காலம் ர்த்தியான பின்னர் அந்தக் குறிப்பிட்ட
ேவதனத்தின் ெமாத்தத் ெதாைகைய ம் ெபற் க்ெகாண்
ெவளியிேல வ கின்றார்கள். இதனால் குற்றச்ெசயல்களினால்
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு எந்தவித நன்ைம ம் கிைடப்
பதில்ைல. எனேவ, சிைறத்தண்டைன ெப ம் குற்றவாளி
களின் உடல் உைழப் ேவதனத்தின் ஒ குறிப்பிட்ட பங்கு
பாதிக்கப்பட்டவ க்கு வழங்கப்ப வதற்கான ஏற்பா கைளச்
ெசய்யேவண் ம்.
இன் ெமா விடயத்ைத ம் குறிப்பிட ேவண் ம். வாகன
விபத் ேபான்ற வழக்குகளில், பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல
இறந்தவர்கள் ெதாடர்பிேல தற்ேபா நீதவான் நீதிமன்றம் ஓர்
இலட்சம்
பாய் வைர நட்ட ஈட் ைனப் ெபற் க்ெகா க்க
ம். இ
குற்றவியல் நடவ க்ைக ைறச் சட்டக்
ேகாைவயிேல 17ஆம் பிாிவில் காணப்ப கின்ற . இந்தத்
ெதாைக
அதிகாிக்கப்படேவண் ம்.
வாகன
விபத்
வழக்குகளில் குறிப்பாக மரணம் அல்ல
ைமயான
அங்க னம் ேபான்றைவ ஏற்ப கின்றேபா
இந்த விடயம்
கைடப்பி க்கப்படலாம் என் க
கின்ேறன்.
பா யல்
ஷ்பிரேயாக
வழக்குகளில்
பாதிக்கப்
பட்டவர்களின் விசாரைணகள் விேசடமாக சி வர் சி மியர்
ெதாடர்பிலான வழக்கு விசாரைணகள் பிரத்திேயகமான
அைறயிேல நைடெப வதற்கு ஆவன ெசய்யப்பட ேவண் ம்.
அேதேபால்
குற்றவாளிகள்
சார்பிேல
ஆஜராகும்
சட்டத்தரணிகள் பாதிக்கப்பட்ட சி வர்க டன் ேந க்கு ேநர்
நின்
மிக ம் ேமாசமான
ைறயில் கு க்கு விசாரைண
கைளச் ெசய்
- ேகள்விகைளக் ேகட்
அவர்கைளச்
சங்கடத் க்குள்ளாக்காமல், ந ன ெதாழில் ட்ப உதவி டன்
சாட்சிைய ேவேறார் அைறயில் ைவத் விசாரைண ெசய்தல்
மிக ம் சிறந்த என் நான் கூ கின்ேறன்.
அ ேபால், ெவளிநாட் ப் பிரைஜகள்மீதான குற்றங்கள்
பற்றிய இன் ெமா
க்கியமான விடயம் பற்றி ம் நான்
குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். இலங்ைக, உல்லாசப் பிரயாணத்
ைற லம் பிரதான வ மானத்ைதப் ெப கின்ற ஒ நா .
இன்
இலங்ைகக்கு வ கின்ற உல்லாசப் பிரயாணிகள்மீ
ெப ம்பா ம் ெவளிநாட் ப் பிரைஜகள்மீ பல குற்றங்கள்
ாியப்ப வ டன் அவர்கள் பா யல் ன்
த்தல்க க்கும்
ஆளாகின்றனர். இந்த வைகயில் தி ட் , ெகாள்ைள, பா யல்
ஷ்பிரேயாகம் ேபான்ற குற்றச்ெசயல்களினால் பாதிக்கப்
பட்ட ெவளிநாட் ப் பிரைஜகள் தம் ைடய ைறப்பாட்ைடப்
ெபா ஸா க்கு அறிவிக்கின்றேபாதி ம் தங்க ைடய விசா
காலம்
வைடந்த பின்னர் இந்த நாட்ைடவிட் ெவளிேயறி
வி கின்றார்கள். எனேவ, ெதாடர்ந் வ ம் காலங்களிேல
வழக்கு விசாரைணகளில் பங்ெக ப்பதற்கு அவர்க க்கு எந்த
விதமான சந்தர்ப்ப ம் இல்ைல. இதனால் ேபாதிய சாட்சிகள்
நீதிமன்றத் க்கு
வராததால்
அந்தக்
குற்றச்ெசயல்கள்
ாிந்தவர்கள் வி தைல ெசய்யப்ப கின்றார்கள். இதனால்
இவ்வா
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இலங்ைகயின் சட்டதிட்டங்
களின் நைட ைற ெதாடர்பிேல அதி ப்தியைடந் , இலங்ைக
நாட் க்ெகதிராகப் பிரசாரங்கைள ேமற்ெகாள்ள நிர்ப்பந்திக்
கப்ப கின்றனர். இந்த நிைல இலங்ைகக்குச் சர்வேதச
நா களிேல பாாிய அபகீர்த்திைய ஏற்ப த் கின்ற . எனேவ,
இவ்வாறானவர்கள்
ெவளிநாட் த்
தரகங்களின் லம்
ெசய்மதி - satellite - ஊடாக விசாாிக்கப்ப வத டாக
அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்கும் ஒ ங்கு ைறகள் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்டால் இந்த நாட் ன் நற்ெபயர் காப்பாற்றப்ப ம்;
அவ்வா பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கும் நீதி கிைடக்கும் என்
கூறி, என் ைடய இந்த உைரைய
த் க்ெகாள்கின்ேறன்.
நன்றி.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த சமரசிங்க)

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පථමෙයන්ම අෙප් හිතමිත
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා අමාත්ය, ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස
රාජපක්ෂ මැතිතුමාට අප සියලු ෙදනාෙග්ම ස්තුතිය පුද කරනවා,
පමාද ෙවලා ෙහෝ ෙම් අත්යවශ්ය පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට දීර්ඝ
ඉතිහාසයක් තිෙබන බවත් කියන්න ඕනෑ. මට මතකයි, 2008
වර්ෂෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාෙව්දී මානව හිමිකම් ඇමතිවරයා හැටියට මමයි, මුල් කථාව
සිදු කෙළේ. අමරසිරි ෙදොඩංෙගොඩ මැතිතුමා අධිකරණ ඇමතිවරයා
හැටියට පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාට එතුමාෙග්
අසනීප තත්ත්වය නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ අවශ්ය
විගහය කිරීම පැවරුෙණ් මටයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී අපි සූදානම් ෙවලා
ආෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්නයි. හැබැයි, ඒ
අවස්ථාෙව්දී එයට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම විපක්ෂෙයන් නැඟිටලා කිව්ෙව්, තවදුරටත් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව අධ්යයනයක් කරන්න ඕනෑ; එම නිසා
එදින සම්මත කිරීමට පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න එපා
කියලායි. ඊට පසුව තමයි, කාරක සභාවකට පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කරලා දීර්ඝ කාලයක් ගත්ෙත් නැවත වරක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සංෙශෝධන ඇතිව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
කරලා අනුමැතිය ලබා ගන්න. ඊට ෙපර, නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුව සමඟ, Legal Draftsman සමඟ දීර්ඝ වශෙයන්
කථා කරලා අවසානෙය්දී කාලයක් ගිහිල්ලා තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අනුමැතිය
ලැබුෙණ්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Perumal Rajathurai to take the Chair?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE
HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
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ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ගිහිල්ලා 2008 දීත්,
2012 දීත් විශ්ව කාලීන සමාෙලෝචන වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන
අවස්ථාෙව්දී මමයි ඒ UPR - Universal Periodic Review වාර්තාව රජය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් කෙළේ. විෙශේෂෙයන්ම ෙමවැනි
පනතක් නැතිකෙම් අඩු පාඩුව පිළිබඳව ඒ අවස්ථාෙව්දී කථා කළ
ෙනොෙයකුත් රටවල් සඳහන් කළා කියන එකත් වාර්තාගත ෙවලා
තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථාවලදී අපි කිව්ෙව්, 2008 ෙවනෙකොට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා; ඒ පනත් ෙකටුම්පත අපට සම්මත කර
ගන්න බැරි වුණා; හැබැයි, ඉදිරිෙය්දී අප එය සම්මත කරනවා
කියලායි. ෙමොකද, අපි පරීක්ෂණ පවත්වනවා නම් ඒ පරීක්ෂණ
සාර්ථක පරීක්ෂණ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ පරීක්ෂණ හරහා අපි අවසාන
තීරණයකට එනවා නම්, ඇත්ත ෙසොයන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා නම් සාක්ෂි අවශ්යයි. සාක්ෂිකරුෙවෝ ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්
නැත්නම් කවදාවත් අපට අවශ්ය ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න බැරි
ෙවනවා.
2009 මැයි 19වැනි දා වන ෙකොට යුද්ධය ඉවර වුණත් ඒ
කාලය තුළදී, -2006 ඉඳලා 2009 දක්වා- ඇති වුණු සිද්ධීන්,
නැත්නම් අපට ෙචෝදනා එල්ල කළ සිද්ධීන් පිළිබඳව පරීක්ෂණ
පවත්වලා සාර්ථක පතිඵලයක් අපි ලබා ෙදනවා නම් අපට
සාක්ෂිකරුවන් අවශ්යයි. හැබැයි, ඒ සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරිපත්
වන්ෙන් නැත්ෙත් ෙමවැනි පනතක් නැති නිසායි. නැත්නම්
නීතිෙයන් ඒ අයට ආරක්ෂාවක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසායි කියන
මතය තමයි ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවල අපට ඉදිරිපත් කෙළේ. ඇත්ත
වශෙයන්ම මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට පමණක් ෙනොෙවයි.
රජෙය් නිෙයෝජිතයා හැටියට අන්තර් පාර්ලිෙම්න්තු සංගමෙය්
මානව හිමිකම් කමිටුවට ගියත් මෙගන් ඒ අය හැම ෙවලාෙව්ම
ඉල්ලුෙව්, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා සාක්ෂිකරුවන්ට
ආරක්ෂාව ෙදන්න" කියලායි.
අපි ෙම් අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ, යුද්ධය පැවැති
කාලෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු, ඒ වාෙග්ම හිටපු ඇමතිවරු
ගණනාවක් ඝාතනය වුණ බව. ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් මන්තීතුමා
ගැන කථා කළත්, රවිරාජ් මන්තීතුමා ගැන කථා කළත්,
මෙහේස්වරන් මන්තීතුමා ගැන කථා කළත්, ෙජයරාජ්
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා ගැන කථා කළත්, ලක්ෂ්මන්
කදිර්ගාමර් හිටපු විෙද්ශ ඇමතිතුමා ගැන කථා කළත්, ද.මු.
දසනායක හිටපු ඇමතිතුමා ගැන කථා කළත් ඒ ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වාඩි වුණු අෙප් සෙහෝදර මන්තීවරු, ඇමතිවරු.
ඒ මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ ගැන කථා කළත්, ඇත්ත ෙහොයලා,
පරීක්ෂණ අවසන් කරලා, "අපි ෙමවැනි ෙද්වල්වලට හිස
නමන්ෙන් නැහැ" කියන එක ජාත්යන්තරයට ෙගනියලා
ෙපන්වන්න අපට තවම හැකියාව ලැබිලා නැහැ.
ෙජෝශප් පරරාජසිංහම් මන්තීතුමාෙග් පරීක්ෂණය තවම ඉවර
නැහැ. ෙමොකද, අවශ්ය සාක්ෂිකරුවන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා නැති
නිසා. රවිරාජ් මන්තීතුමා ගැන කථා කළත් ඒකයි තත්ත්වය. හිටපු
ඇමතිවරෙයකු වන මෙහේස්වරන් මහතාෙග් පරීක්ෂණය නම්
ඉවරයි. අවසානෙය්දී, ඒ ෙවඩි තියපු එක් ෙකනාව අල්ල ගත්තා.
වරදකරු පාෙපෝච්චාරණයක් කළා. DNA පරීක්ෂණයක් හරහා
ඔප්පු කළා, ඔහු වරදකරු බව. ද.මු. දසනායක හිටපු ඇමතිතුමාෙග්
පරීක්ෂණයත් හුඟක් දුරට ඉවරයි. එක් ෙකෙනක් අත් අඩංගුවට
අරෙගන තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම පරීක්ෂණ අවසන්
ෙනොමැති වීම නිසා අපි ජාත්යන්තරයට විශාල වශෙයන් අවස්ථා
දුන්නා, අපට මඩ ගහන්න. ඒ පරීක්ෂණ අවසන් කරලා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන පුළුල් සංහිඳියාවට යන්න අපට බැරි වුෙණ්
ඇයි කියන කාරණයට කියන්න ෙදයක් අපිට තිබුෙණ් නැහැ.

(The Hon. Mahinda Samarasinghe)

මට මතකයි, ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනවලට අපි සහභාගි ෙවන
ෙකොට ෙනොෙයකුත් අවස්ථාවලදී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කළ යුතුයි කියන පකාශය ෙනොෙයකුත් අය, -බලවත් රටවල් පවාඅපට ඉදිරිපත් කළා. ඒ බවත් අප සඳහන් කරන්න ඕනෑ. අපි

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා පරණගම ෙකොමිසෙම් කාලය
අෙගෝස්තු දක්වා දීර්ඝ කර තිෙබනවා. ඒ ගත්ත තීරණය ෙහොඳයි.
දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ගරු කථානායකතුමා අනුමැතිය දුන්
පසුව පරණගම ෙකොමිසමට පුළුවන් ෙම් පනත පදනම් කර ෙගන
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සාක්ෂිකරුවන් ෙහොයලා, ඒ සාක්ෂිකරුවන්ට ආරක්ෂාව සහිතව
ඇවිල්ලා, ඒ පරීක්ෂණ ඉවර කරන්න අවශ්ය ෙතොරතුරු සපයන්න
අවස්ථාව ෙදන්න. ඒ වාෙග්ම මාර්තු මාසෙය් ජිනීවා මානව හිමිකම්
කවුන්සිලයට
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
රජය
පැත්ෙතන්
නිෙයෝජිතෙයෝ යැව්වාම ඔහුට කියන්න පුළුවන්, "දැන් අපි ඒ
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙගන තිෙබනවාය" කියලා. හැබැයි
ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්න ඕනෑ, අද ෙම් ඉදිරිපත් කළ පනත්
ෙකටුම්පතයි, 2008 ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පතයි අතර ෙලොකු
ෙවනසක් තිෙබන බව. 2008 ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත මීට
වඩා ශක්තිමත්. අවාසනාවකට අපට එදා ඒක සම්මත කර ගන්න
බැරි වුණා. ෙමොකද, එකඟතාවක් තිබුෙණ් නැති නිසා. හැබැයි, එහි
ශක්තිමත් බව දියාරු කරලා ෙහෝ යම් කිසි මට්ටෙම් ආරක්ෂාවක්
ලබා ෙදන්න පුළුවන් පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම හරහා
මම හිතනවා, ෙම් රෙට් පුළුල් සංහිඳියාවක් ඇති කරන්න අෙප්
තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කර ගන්න අපට අවශ්ය
වාතාවරණය ෙම් හරහා සකස් කරන්න පුළුවන් කියලා. ෙතොරතුරු
තිෙබනවා නම් භය නැතුව ඉදිරිපත් ෙවලා ඒ ෙතොරතුරු ලබා දීලා
ඒ අවාසනාවන්ත සිද්ධීන් පිළිබඳ ඇත්ත ෙහොයන්න උදවු ෙවන්න
පුළුවන්. ඊට පසුව ඒ කරුණු ජනතාවට ඉදිරිපත් කරන්න.
නැත්නම් අපට කවදාවත් ඒ පුළුල් සංහිඳියාෙව් ගමන අවසන්
කරන්න බැරි වනවා. අෙප් රජයටත් ඒ සඳහා වුවමනාවක් තිබුණා.
හැබැයි, අවාසනාවකට ෙමවැනි ආරක්ෂාවක් ලබා ගන්න අපි
පමාද වුණා. ඒ වාෙග්ම මම කියන්න ඕනෑ විපක්ෂයත් ෙම් කාලය
තුළදී නිහඬව හිටිය බව. ෙම් පනත ෙග්න්න එපා කියලා එදා
කිව්වත්, ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් පැත්ෙතනුත් ෙම් සඳහා
උනන්දුවක් දැක්වුෙය් නැහැ; අවාසනාවකට විපක්ෂෙයනුත් ෙම්
පිළිබඳව උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැහැ. ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමා
අධිකරණ ඇමතිතුමා වුණාට පසුව තමයි නැවත වරක් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත ගත්ෙත්. මම දන්නවා, එතුමාට ෙනොෙයකුත්
අවස්ථාවලදී කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙදෝෂාෙරෝපණවලටත් මුහුණ
ෙදන්නට සිදු වුණු බව. හැබැයි, එතුමාට ආත්ම ශක්තියක් තිබුණා,
ඒවාට මුහුණ ෙදන්නට.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙහොඳ නීතිඥවරෙයක් හැටියට, පුළුල්
වශෙයන් සිතන ඇමතිවරෙයක් හැටියට ඔබතුමාටම ඔබින
ඇමතිකම පමාද වී ෙහෝ ලැබුණා. සංහිඳියාව පිළිබඳව හදවතින්ම
වැඩ කරන ෙකෙනක් හැටියට ඔබතුමා දැක්කා, අපි ඇත්ත
ෙහොයන්න ඕනෑ කියලා. ෙමොකද, ඇත්ත ෙහොයන්ෙන් නැතිනම්
ෙම් රෙට් ඉන්න සියලුම ජනතාව අතර, ඒ අවශ්ය කරන සුහදතාව,
එකමුතුකම ස්ථාපිත කරන්න අපට ෙනොහැකි වනවා. ෙමොකද,
අෙප් රෙට් විවිධ ආගම් අදහන අය ඉන්නවා; විවිධ භාෂා කථා
කරන අය ඉන්නවා; විවිධ සංස්කෘතික පිළිෙවත් අනුගමනය කරන
අය ඉන්නවා. විවිධාංග ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ෙමම විවිධාංග
ආරක්ෂා ෙවන්න ඕනෑ. ෙමම විවිධාංග ආරක්ෂා වුෙණොත් පමණයි,
අවසානෙය් දී නියම ශී ලාංකික අනන්යතාවක් ෙගොඩනඟලා,
අවුරුදු 30ක් තිස්ෙසේ පැවැති යුද්ධය, තස්තවාදය නැවත වරක් ෙම්
රෙට් ස්ථාපිත ෙනොවන අන්දමින් කටයුතු කරන්න අපට අවස්ථාව
ලැෙබන්ෙන්. මම හිතන හැටියට එක පැත්තකින් ජාත්යන්තරයට
ෙමය ෙහොඳ පණිවිඩයක් ෙවනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් රජෙයන් ෙමම
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න අද දින ඉදිරිපත් කළා.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරයක්
සිටින
විපක්ෂෙය්
අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක එකතු ෙවලා අත්වැල් බැඳෙගන ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාෙග්ම තව
පැත්තකින්, ෙමම පනත කියාත්මක කිරීම අමාත්යතුමාට භාරයි.
ෙමම පනත නිකම් තියාෙගන ඉඳලා හරියන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත
කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ. පත්තර හරහා, ජනමාධ්ය හරහා පුළුල්
පචාරයක් ෙම් පනත පිළිබඳව ලබා ෙදන්න ඕනෑ. අමාත්යතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේ ගිහිල්ලා එහි නායකත්වය අරෙගන ෙම් පනෙත්
වටිනාකම ගැන, ෙම් පනත හරහා ෙදන ආරක්ෂාව පිළිබඳව කථා
කරන්න. එතෙකොට ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් ඇති ෙවයි, "අපි
ඉදිරිපත් ෙවලා ෙතොරතුරු සැපයුවා කියලා අපට පශ්නයක් මතු
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ෙවන්ෙන් නැහැ" කියලා. "ජාත්යන්තර පරීක්ෂණයක් අවශ්ය
නැහැ. ෙද්ශීය ෙකොමිසමක් අවශ්යයි" කියන ස්ථාවරෙය්යි අපි
ඉන්ෙන්.
ඊෙය් ෙපෙර්දා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්ය මංගල සමරවීර
මැතිතුමා ගිහිල්ලා, මහන්සි ෙවලා, ලංකාව සම්බන්ධෙයන්
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් පිළිබඳ වාර්තාව නිකුත් කිරීමට
සැප්තැම්බර් මාසය ෙවන ෙතක් කල් ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. එක්සත්
ජාතික සංවිධානෙය් මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ ෙකොමසාරිස් වන
සයිඩ් අල් හුෙසේන් මැතිතුමා එයට එකඟතාව පකාශ කරන ෙකොට
කිව්ෙව්, "අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නව රජය අපට
සහෙයෝගය ලබා ෙදමින් අපිත් එක්ක එකතු ෙවලා වැඩ කරයි.
ෙමම ජාත්යන්තර පරීක්ෂණය මීට වඩා පුළුල් පරීක්ෂණයක්
හැටියට පරිවර්තනය කරන්න, එෙහම නැතිනම්, ඒ ඉදිරිපත් කරන
වාර්තාව මීට වඩා පුළුල් වාර්තාවක් හැටියට සකස් කරන්න අපට
සහෙයෝගය ලබා ෙදයි කියලා" කියායි. මම හිතන හැටියට ෙමම
පනත පදනම් කරෙගන ඔබතුමාට පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඒ
ඇත්ත ෙසොයන්න. ඒ ඇත්ත ෙහව්ෙවොත් තමයි අපට ෙම් ගහන මඩ
පහරවල් නතර කරලා, ජාත්යන්තරෙය් අෙප් පතිරූපයට ෙවලා
තිෙබන හානිය ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන්.
අමාත්යතුමාට මම නැවත වරක් සුබ පතනවා. ඔබතුමාට
සහෙයෝගය ෙදන්න ඕනෑ ෙවලාවක අපි ඉන්නවා. ෙමොකද, අපටත්
ඇත්ත වශෙයන්ම ඕනෑ, ෙම් රට ඉදිරියට ෙගනියන්නයි. ෙම් රෙට්
සිටින සියලුම ජන ෙකොටස් සමඟ අත්වැල් බැඳ ෙගන ෙම් රට
විශාල දියුණුවකට ෙගන යන්නයි අෙප් බලාෙපොෙරොත්තුව.
ෙමවැනි ෙද්වල් හරහා විශාල පියවරක් අරෙගන එම ගමන
යන්නට හැකියාව ලැෙබනවා කියන කරුණත් මතක් කරමින්
මාෙග් වචන ස්වල්පය ෙමතැනින් අවසන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට
විනාඩි 10ක කාලයක් ලබා ෙදනවා.
[අ.භා. 5.49]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ස්තුතියි. ගරු මහින්ද සමරසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ෙබොෙහොම සුබවාදීව ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙදස බලා නව රජය පැසැසුමට ලක් කිරීම
සම්බන්ධව. ඒ වාෙග්ම අපි දැක්කා, ෙමම පනත ෙගන ඒමට පමාද
වීම සම්බන්ධෙයන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා සහ
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාත් ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලා සිටිය
බව. ඇත්තටම සමාව ගැනීම මනුස්ස ගතියක්. ඒ වාෙග්ම සමාව
දීම ෙද්ව ගතියක්. ෙම් දින සියයක කාලෙයන් දැන් දින 38ක් විතර
ගත ෙවලා. ඒ කාලය තුළ හිටපු විවිධ ඇමතිවරුන්, මන්තීවරුන්
සමාව ඉල්ලපු අවස්ථා අපි දැක්කා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයට පක්ෂව අත ඉස්සීම ගැන සමහර අය
සමාව ඉල්ලුවා. මට තිෙබන පශ්නය වන්ෙන්, ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීතුමාටත්,ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මන්තීතුමාටත්
ෙම් දින සියය ඇතුළත කී වතාවක් අෙපන්, ජාතිෙයන් සමාව
ගන්න සිදු ෙවයිද කියක එකයි. ෙමොකද අපි යහ පාලනය උෙදසා
විවිධ පනත් ෙකටුම්පත් රැෙගන එන නිසා.
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ගරු ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමා පකාශ
කළා, "ෙම් යහ පාලනය, වහ පාලනයක් ෙවන්න යනවා" කියලා.
ඇත්තටම ෙම් යහ පාලනය, වහ පාලනයක් වනවා, වැරැදි කරපු
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

මන්තීවරුන්ට; වැරැදි කරපු ඇමතිවරුන්ට. ඔවුන්ට නම් ෙම් යහ
පාලනය, වහ පාලනයක් බවට පත් ෙවයි. ඒක අපට නවත්වන්න
විධියක් නැහැ. නමුත් අපි හිතනවා, ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා
එෙහම වැරැදි වැඩ කරලා නැතුවා ඇති කියලා. නමුත් වැරැදි කරපු
සියලු ෙදනාටම යහ පාලනය, වහ පාලනයක් ෙවන එක අපට
නවත්වන්න බැරි ෙවනවා කියන එකත් ලලිත් දිසානායක
මැතිතුමාට මතක් කර ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්වා, ෙම්
ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පත ආණ්ඩුෙවන් ෙගනාවාට එතුමන්ලාෙග්
පසු ගිය රජය හදපු පනත් ෙකටුම්පතක් කියලා. නමුත් අවුරුදු
10කට වැඩි කාලයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පල් ෙවවී තිබුණා.
ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න බැරි වුණ නිසා තමයි, එදා
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා තමන්ෙග් ඇමතිකම, පක්ෂෙය් මහ
ෙල්කම්කම දාලා විපක්ෂයට එක් වුෙණ්. හකීම් ඇමතිතුමන්ලා
ෙකොන්ෙද්සි විරහිතව ඇවිල්ලා ෛමතී-රනිල් රජයට සහෙයෝගය
ෙදන්න අත්වැල් බැඳ ගත්ෙත්, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත් එදා
ෙගෙනන්න වාතාවරණයක් තිබුෙණ් නැති හින්දා. එතුමන්ලාට
"ෙකොන්ද පණ තිෙබනවා" කියලා කිව්වා. ෙකොන්ද පණ තිෙබනවා
කියන සංකල්පෙයනුත් ඔබ්බට ගිහිල්ලා එතුමන්ලා තමන්ෙග්
තානාන්තර, තනතුරු දාලා ෛමතී - රනිල් සුසංෙයෝගයට එකතු
ෙවන්නට තීරණය කරලා තිබුණා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෛමතී-රනිල් රජය බලයට
පත් වුෙණ්, ෙම් රටට යහ පාලනය ෙගෙනනවා කියන එක පදනම්
කරෙගනයි. ෙම් රෙට් ජනතාවට යහ පාලනය අවශ්ය ෙවලා
තිබුණා. රෙට් නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. කුඩු, එතෙනෝල් වාෙග් මත්
දව්ය ෙම් රෙට් රජ කරලා, ඒවා ෙගන්වන අය ෙම් රෙට් රජ්ජුරුෙවෝ
බවට පත් ෙවලා, පාලකෙයෝ බවට පත් ෙවලා, තීන්දු ගන්න අය
බවට පත් ෙවලා, ෙපොලීසිය, හමුදාව පාලනය කරන අය බවට පත්
ෙවලා තිබුණු කාලයක් තිබුණා. මිනී මරුෙවෝ, දාමරිකෙයෝ, සුදු
වෑන් සංස්කෘති වාෙග් ෙද්වල්වලින් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජීවිතයට
කිසිම හව්හරණක් නැතුව, විශ්වාසයක් නැතුව ජීවත් ෙවන්න සිදු
වුණු කාලයක් උදා ෙවලා තිබුණා. එවැනි කාලයක තමයි ජනතාව
ඉල්ලුෙව්, "අපට ඕනෑ ෙකොන්කීට් කරපු පාරවල් ෙනොෙවයි. අපට
ඕනෑ වරායවල් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ ඔය කියන ගුවන් ෙතොටු
ෙපොළවල් ෙනොෙවයි. අපට ඕනෑ යහ පාලනයක්. සැනසිල්ෙල්
ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් වට පිටාවක් අෙප් රෙට් හදලා ෙදන්න"
කියලා. ඒ ඉල්ලීම ඉටු කරන්න අපි ෙපොෙරොන්දු වුණා. දින සියයක්
තුළ ඒකට අවශ්ය කරන පතිකර්ම කරනවා. "ෙමන්න, ඒ
ෙවනුෙවන් දින සියය තුළ අපි කරන පතිකර්ම" කියලා අපි
ජනතාවට ෙපොෙරොන්දු පතයක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් නව රජය
යුහුසුළුව කටයුතු කරන්ෙන් ෙම් පතිඵලය ජනතාවට ලබා
ෙදන්නයි. කඩිනමින් ඒ පතිඵලය ලබා දීමට කටයුතු කරනවා.
ගරු ලලිත් දිසානායක මන්තීතුමා කිව්වා, "තවම නැහැ ෙන්,
ෙම්ක" කියලා. තව දින 38යි ගිෙය්. තව දින 62ක් දින තිෙබනවා,
ෙම් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට කරන්නට. අපි ෙම් සියල්ලම කමානුකූලව,
පිළිෙවළකට, හරියාකාරෙයන් ඉදිරිපත් කරමින් පවතිනවා. කිසිම
සැකයක් හිතන්න ඕනෑ නැහැ. ෙම් දින සියය ඉවර ෙවන ෙකොට
ෙම් රෙට් යහ පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්ය සම්පූර්ණ පසු බිම
සකස් කිරීමට -අත්තිවාරම දමා ෙදන්නට නැත්නම් පරිසරය
නිර්මාණය කරලා ෙදන්නට- අපි කටයුතු කරනවා කියන එක
විෙශේෂෙයන්ම පකාශ කරන්න ඕනෑ. ඒක අමාරු කටයුත්තක්. අර
මම කලින් කිව්වා වාෙග් කුඩු, එතෙනෝල් වාෙග් නීති විෙරෝධී මත්
දව්ය සහ අවනීතිය ෙම් රෙට් රජ කරලා තිබුණු කාලයක් පසු
කරලා, ඒකාධිපති පාලනයක් ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණු කාලයක්
පහු කරලා එක සැෙර්ට දින සියයක් ඇතුළත යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරන එක ෙල්සි වැඩක් ෙනොෙවයි. හැබැයි ඒ අභිෙයෝගය අපි ජය
ගනිමින් පවතිනවා. ඒ අභිෙයෝගය අපි ජය ගන්නවා.
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මානව හිතවාදී නායකෙයක් ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් ෙම්
රටට පත් වුණා. පරිණත බුද්ධියක් තිෙබන නායකෙයක්
අගාමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරනවා. ෙහොඳ ඇමති
මණ්ඩලයක් ඉන්නවා. ෙම් සුසංෙයෝගය -ෙම් එකතු වීම- ෙම්
අභිෙයෝගය ජය ගන්න අපට බාධාවක් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් එකතු
වීෙමන් ඒ අභිෙයෝගය ජය ගන්න පුළුවන් කියන එක විෙශේෂෙයන්
අපි පකාශ කරනවා. ෙමොකද, ජනතාවෙග් අභිලාෂය වුෙණ්
ඒකාධිපති පාලනය පැත්තකට විසි කර දමලා යහ පාලනයක් ඇති
කර ගැනීමයි.
විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙම් ෙගෙනන
ලද අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම්
සහ ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරනවා කියන කාරණයට අඩි තාලමක් - පියවරක් - වශෙයන්
අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ යහ පාලනෙය් අරුණලු දැන්
ජනතාව දකිනවා. සිගරැට් පැකැට්ටුව මත සියයට 80ක් ආවරණය
වන පරිදි රූපමය අවවාද පදර්ශනය කළ යුතු යයි කියන තව
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම්
රෙට් වැඩිම මරණ සංඛ්යාවක් සිදු වන්ෙන් දුම් බීම සහ මත් දව්ය
පානය කිරීම නිසායි. ඒ නිසා එම පනත් ෙකටුම්පතත් ෙහට
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. අපි දන්නවා, විපක්ෂෙය්
ආශීර්වාදය තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් සියල්ලම සම්මත වන බව.
යහ පාලනය කියලා කියන්ෙන් තරග කරලා, කෑ ගහලා, රණ්ඩු
ෙවලා, අෙප් බලය ෙමච්චරයි කියලා පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත
කර ගැනීම ෙනොෙවයි. නමුත් එදා එෙහම ෙදයක් තිබුණා.
කැසිෙනෝ ව්යාපාරය පවර්ධනය කිරීම අරමුණු කරෙගන ඉදිරිපත්
කරන ලද කෙමෝපාය සංවර්ධන ව්යාපෘති පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කරනවාට අපි විරුද්ධ වුණා. එම පනත් ෙකටුම්පතට
විරුද්ධව අපි කථා කළා. නමුත් අපි කියපු ෙද්වල් කනකට
අහන්ෙන් නැතිව, තුෙනන් ෙදෙක් බලය ඒකාධිපති බලයක්
විධියට පාවිච්චි කරමින් තමන්ට ඕනෑ විධියට ඒ පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කර ගත්තා. සමහර ගරු මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් එදා
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවාට කැමැති වුෙණ් නැහැ.
එෙහම තිබියදීත් ඉහළින් ආපු විධාන තුළ එම පනත් ෙකටුම්පත
බලහත්කාරෙයන් සම්මත කර ගත්තා. නමුත් ඊට වඩා සරල, ඊට
වඩා පහසු, ජනතාවට සුව පහසු, මන්තීවරුන්ට සුව පහසු කමයක්
අනුව ෙබොෙහොම රිසි ෙසේ කථා කරලා, හරි ෙද් කරන්න පුළුවන්
යහ පාලනයක් විෙශේෂෙයන්ම අපි අද රටට හඳුන්වා දීලා
තිෙබනවා; හඳුන්වා ෙදමින් පවතිනවා.
අපරාධයක
වින්දිතයින්
වාෙග්ම
අපරාධයක
සාක්ෂිකරුවන්වත් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ආරක්ෂා
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වින්දිතයාෙග් හඬ අපිට
අවශ්ය වනවා. ඔහු හඬ නඟන්ෙන් ඔහුෙග් පාඩුව ෙවනුෙවන්
ෙනොෙවයි, ෙම් සමාජය නිවැරැදි කරන්නයි. ෙම් සමාජය තුළ යහ
පාලනය ස්ථාපිත කරන්න නම් ඔහුෙග් හඬ රටට අවශ්ය ෙවනවා.
සාක්ෂිකරුවා හඬ නඟන්ෙන්ත්, සාක්ෂිකරුවා සාක්කි ෙදන්ෙන්ත්,
ඒ වින්දිතයාට සිදු වුණු හානිය නැති කරන්න විතරක් ෙනොෙවයි,
ෙම් සමාජයත් නිවැරැදි කරන්නයි. ෙම් සමාජය තුළ යහ පාලනය
ස්ථාපිත කරන්න නම් සාක්ෂිකරුවාෙග් හඬ උසාවිය තුළ දී අවශ්ය
ෙවනවා. ෙම් වින්දිතයාව රැක ගැනීම, වින්දිතයාෙග් හඬ
ශක්තිමත්ව තබා ගැනීම, වින්දිතයාට තිෙබන අපහසුකම් නැති කර
ඔහුට අවශ්ය පහසුකම් ලබා දීම විතරක් ෙනොෙවයි,
සාක්ෂිකරුවාෙග් හඬ රැක ගැනීම, සාක්ෂිකරුවාෙග් හඬ ශක්තිමත්
කිරීම, සාක්ෂිකරුවාට හඬ නැඟීමට අවශ්ය පරිසරය සකස් කර දීම
රජයක වග කීමක් වනවා. සාක්ෂිකරුවා ශක්තිමත් කිරීම
වින්දිතයාෙග් වග කීමක් විතරක් ෙනොෙවයි, රජයක වග කීමක්ද
වනවා. රටක යහ පාලනයක් ඇති ෙවන්න නම්, රටක සර්ව
සාධාරණ පාලනයක් ඇති කරන්න නම්, සාධාරණ සමාජයක් බිහි
කරන්න නම් ෙම් හඬවල් ෙදකම රජය විසින් සුරැකිය යුතුව
තිෙබනවා. නමුත් ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සලසන්නට, ඔවුන්ට සහාය
ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන්නට ෙමෙතක් කල් තිබුණු රජයන්
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ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ෙමොවුන්ව ආරක්ෂා කිරීම, ෙමොවුන්ට සහාය
ලබා දීම සඳහා වූ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවුරුදු දහයක් තිස්ෙසේ
හමස් ෙපට්ටිෙය් හැංගිලා තිබුණා. ඒක එළියට ගන්න
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මන්තීතුමා පකාශ කරපු විධියට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්නට ඔවුන් උත්සාහ කළා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත රටට අවශ්යයි. විෙද්ශ රටකට ගිහිල්ලා රට ගැන
අභිමානෙයන් යුතුව කථා කරන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අවශ්යයි.
නමුත් ඒකට අවස්ථාව ලැබුෙණ් නැහැ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට ස්තුති කෙළේ
ඒකයි. ෙමතැන විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා හිටියා නම් කියනවා,
"ඕක බටහිර කුමන්තණයක්" කියලා. අනිවාර්යෙයන්ම එතුමා
කියනවා, "ඕක බටහිර කුමන්තණයක්, ඕක අධිරාජ්යවාදීන්ට ඕනෑ
එකක්, ඕක අර ජිනීවා කට්ටියට ඕනෑ එකක්, ඕක නම් අපි සම්මත
කරන්ෙන් නැහැ" යි කියලා. එෙහම වාතාවරණයක් තමයි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තිබුෙණ්; එෙහම වාතාවරණයක් තමයි ෙම් රට
තුළ තිබුෙණ්. නමුත් මහින්ද සමරසිංහ වාෙග් ෙහොඳ මන්තීවරුන්
කර කියා ගන්න ෙදයක් නැතිව හිටියා. ෙම් කටයුත්ත රජෙය්
වගකීමක්.
ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම් ගත්ත කියා
මාර්ගය ඇත්තටම ෛමතී - රනිල් රජෙය් ඒ යහ පාලනය
ශක්තිමත් කිරීමට ගත්ත පියවරක් වශෙයන් අපි විෙශේෂෙයන්ම
දකිනවා. ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය ෙමොකක්ද?
වින්දිතයා විඳෙගන ඉන්නවා. වින්දිතයා දන්නවා, උසාවියට ගියාට
වැඩක් නැහැ, අවුරුදු ගණනක් ෙම් ගැන නඩු අහනවාය කියලා.
සමහර විට වින්දිතයා දරුෙවක්. නඩුව ඉවර වනෙකොට ඔහු විවාහ
ෙවලා. විවාහ ෙවලා ෙනෝනා සහ දරුවනුත් එක්කත් නඩුවට යන්න
සිදුෙවලා තිෙබනවා. ඒ තත්ත්වෙයන් ඒ අයව ආරක්ෂා කර
ගැනීෙම් වුවමනාව තිෙබනවා. ඒ පතිරූපය අධිකරණෙයන් ගලවා
ගන්න ඕනෑකමක් තිෙබනවා. ජනතාව තුළ අධිකරණය ෙකෙරහි
විශ්වාසයක් ඇති කරන්න ඕනෑකම තිෙබනවා. ෙම්වා විඳෙගන
පැත්තකට ෙවලා අහිංසකව ඉන්න ඔවුන්ට සිද්ධ ෙවලා තිබුණා.
ඇසින් දුටු සාක්ෂි තිබුණත් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න විධියක් තිබුෙණ්
නැහැ; ඒ සඳහා හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ; තර්ජන ගර්ජන
මැද්ෙද්, බලපෑම් මැද්ෙද් ඒ සාක්ෂි යටපත් ෙවලා තිබුණා. අන්න ඒ
අය ආරක්ෂා කර ගත්ෙතොත් තමයි ෙම් රෙට් යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරන්න අපට පුළුවන් වන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව ඉවරයි. දැන්
කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක්
ෙදන්න. ෙම් නිසාම අෙප් රෙට් අපරාධ රැල්ල වැඩි වුණා.
වරදකරුවන් නිදැල්ෙල් හැසිරුණා. ඇයි? වින්දිතයා අසරණයි,
සාක්ෂිකරු අසරණයි. ඒ නිසා වරදකරුවා නිදැල්ෙල් හැසිරුණා.
අන්න ඒ යුගය නැති කරන්න තමයි විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉක්මන් කරලා - කඩි මුඩිෙය් - පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කෙළේ.
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වින්දිතයන් අසරණයි. රජයට විෙව්චන එල්ල කරපු “The Sunday
Leader” කතෘවරයා මහ දවල්, පාර මැද්ෙද් මරලා දැම්මා.
කවුරුවත් ඒක දැක්ෙක් නැද්ද? දකින්න ඇති, හඳුනා ගන්නත්
ඇති. නමුත් ජනතාව අසරණයි. ෙම් ගැන සාක්ෂි ෙදන්න බය
වුණා. වින්දිතයන් අසරණයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කර
ගන්න හැකියාවක් නැහැ.
තමන්ෙග් පාරිෙතෝෂික මුදල රජයට පවරා ගත්තා කියලා කෑ
ගහපු ෙරොෙෂේන් චානකට ෙදෙනෝදහසක් මැද්ෙද් ෙවඩි තැබුවා.
ඒක කවුරුවත් දැක්ෙක් නැද්ද? සාක්ෂිකරුවන් නැහැ, ඔවුන්
අසරණයි. ඒ වාෙග්ම ධීවරයන්ට ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා
ෙදන්න කියලා කෑ ගහපු හලාවත ඇන්තනිට ෙවඩි තැබුවා. ෙම්
නඩුවලට ෙමොනවාද වුෙණ්? අන්න ඒ නිසා යහ පාලනය ස්ථාපිත
කරන්න ඕනෑ. ආසන්නතම සිද්ධිය තමයි මෙග් ගෙම් සිදු වුෙණ්.
රතුපස්වල ජනතාව බීමට වතුර ටිකක් ඉල්ලා කෑ ගැහුවා. ලැබුණු
උත්තරය ෙමොකක්ද? ෙපොලීසිය, හමුදාව ඇතුළු ෙදෙනෝදහසක්
මැද්ෙද් වතුර ඉල්ලපු දරුවන්ට ෙවඩි තියලා මරලා දැම්මා. ෙම්
කණ්ඩායම ඉදිරිපිට පාසල් දරුවන් ෙදෙදෙනක් මරලා දැම්මා.
පල්ලිය ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ sistersලා, fathersලා කෑ ගහද්දී
තුවක්කු butt එෙකන් ගහලා පුද්ගලයකුව මරලා දැම්මා. ෙම්වාට
සාක්ෂි නැත්ෙත් නැහැ. සාක්ෂි ෙදන්න කවුරුවත් ඉදිරිපත් වන්ෙන්
නැහැ. එෙහම සමාජයක් තමයි ෙම් රෙට් තිබුෙණ්. එෙහම රටක
තමයි ෙම් යහ පාලනය ඇති කරන්න ලැහැස්ති වන්ෙන්.
වින්දිතයන් ෙවනුෙවන් ෙම් නඩුව file කරන්න, දයාව දන්නා
සමාජෙයන් - ෙගවල් ගාෙණ් ගිහිල්ලා; ගම් ගාෙණ් ගිහිල්ලා - අපි
සාක්ෂි ඉල්ලුවා. සාක්ෂිකරුවන් ඉන්නවා නම් ඉදිරිපත් ෙවන්න
කියලා කිව්වා. කවුරුවත් ඉදිරිපත් වුෙණ් නැහැ. ඉදිරිපත් වන්න
බිය වුණා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රට තුළ අද යහ
පාලනය ස්ථාපිත වුණත් ඒ නඩුව තවදුරටත් විභාග කරන්න අපට
හැකියාවක් නැහැ. ෙම් අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් දීම හරිම දුෂ්කර
කාර්යයක් ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙමොකද, සියලුම සාක්ෂිකරුවන් නිහඬයි. සාක්ෂි සමඟම ඔවුන්
මිය යනවා. සාක්ෂි ෙපොෙළොව යටට යනවා. වින්දිතයන් නිහඬව
ඒවා විඳ දරා ෙගන ඉන්නවා. ඒ යුගය, ඒ කාලය අවසන් කරන්න
තමයි යහ පාලනය තුළ අපි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කරන්ෙන් කියන එක පැහැදිලි කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා,
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Chandrasiri Gajadeera.
You have 10 minutes.
[අ.භා. 6.00]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ ෙද්වල්
ගැන අපි දන්නවා. ආයුධ ෙසොයන්න කියලා සැකකරුවා අර ෙගන
යනවා. මඟදී ෙවඩි තියලා මරලා දමනවා. ඊට පසුව කියනවා, ඔහු
ෙපරළා ෙවඩි තියන්න සැරසුණා කියලා. ඒ ගැන සාක්ෂි නැහැ.

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්
සභාගත කර තිෙබන ෙම් අවස්ථෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම අධිකරණ
ඇමතිතුමා හමුෙව් පාෙයෝගික කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න
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ෙම් සුළු කාලය ෙයොදා ගන්නට උත්සාහ කරනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කාලීනව වැදගත් එකක්. ෙමොකද, ඕනෑම සමාජයක
යහ පැවැත්ම, සංස්කෘතික හරයන්, සමාජ සාධාරණත්වය ඉෂ්ට
ෙවන්න නම් නීතිය හා යුක්තිය බලගැන්විය යුතුයි කියලා අපි
දන්නවා. නීතිය හා යුක්තිය බල ගැන්ෙවන ෙකොට, ඒ නීතිය
කියාත්මක වීෙම් සම්පදායය ශක්තිමත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක
සාධාරණ ෙවන්න ඕනෑ. ඒ නිසා එවැනි අදහසකින් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர்
தைலைம வகித்தார்கள்.

அவர்கள்
அவர்கள்

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

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

අෙප් මහින්ද සමරසිංහ හිටපු ඇමතිතුමාත් කිව්වා වාෙග් ෙම්
පනත අෙප් රජය කාලෙය් ෙකටුම්පත් කරලා අවස්ථා කිහිපයකදීම
සභාගත කර සම්මත කර ගන්නට උත්සාහ කළා. නමුත් එදා
විපක්ෂෙය් ඉල්ලීම මත තමයි එක පැත්තකින් ඒ කටයුත්ත පමා
වන්නට ෙහේතු වුෙණ්. දැන් ඒකට කමක් නැහැ.
අපි
ෙදෙගොල්ලන්ම එකතුව රටට වැදගත්, ෙම් රෙට් යහ පැවැත්මට
තුඩු ෙදන, අෙප් සමාජ සංස්කෘතික හරයන් ශක්තිමත් කරන
ශිලාචාර නීති පද්ධතියක් හඳුන්වා ෙදන්නට ඕනෑ.
යම් අපරාධයක් සම්බන්ධෙයන් එහි වින්දිතයා සහ සාක්ෂිකරු
ආරක්ෂා කරන්ෙන් නැත්නම්, සාක්ෂිකරුෙවකුට සාධාරණ
සාක්ෂියක් ෙදන්න සමාජය ඉඩ තියන්ෙන් නැත්නම්, යුක්තිය
විසඳන්නට බැහැ.
එම නිසා එෙහම අවස්ථාවකදී සාක්ෂිකරුට හිතට එකඟව
යුක්තිගරුකව ඒ සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් තමන්ෙග් සාක්ෂිය
අධිකරණය හමුෙව් ෙහෝ ෙකොමිසමක් හමුෙව් ලබා ෙදන්න ඉඩකඩ
ලබා දීමට අපට පරම යුතුකමක් තිෙබනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් බන්ධනාගාර තුළදීත් පුනරුත්ථාපන
කියාවලිය ශක්තිමත් කරන්න අපි අවධානය ෙයොමු කළ බව
ඇමතිතුමාට කියන්න කැමැතියි. යම් යම් සිද්ධීන් පිළිබඳ විෙව්චන
තිෙබනවා. මම එවකට රජෙය් පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර
පතිසංස්කරණ විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට පුනරුත්ථාපන
කියාවලිය ශක්තිමත් කරන ෙකොට ඒ වින්දිතයන් පිළිබඳවත් අපි
අවධානය ෙයොමු කළා. ඒ වින්දිතයන් සමාජ කියාවලියට සම්බන්ධ
කරන්න ආරම්භක වැයක් හැටියට පසු ගිය රජයත් රුපියල්
මිලියන 20ක් ලබා දුන් බව මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි. මම
එතැනදී වින්දිතයන් හැටියට කරුණු ෙදකක් ගත්තා. එකක් තමයි
ඒ අපරාධයට සෘජුව සම්බන්ධ වූ තැනැත්තා. තවත් ෙකොටසක්
තමයි ෙම් අපරාධයට සම්බන්ධ වූ රැඳවියාෙග් පවුල. ඒ සියලු
ෙදනාටම සමාජෙය් යහපත් ජීවන තත්ත්වයක් දිනා ෙදන්න
පුළුවන් වන විධියට ඒ අයෙග් පුනරුත්ථාපන කියාවලිය ශක්තිමත්
කරන්න අපි කටයුතු කළා. උතුරුකරෙය් අවි ගත්ත තරුණයන්
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සමාජගත කරන්න ෙගන ගිය ෛනතික කියාවලිය සහන
කියාවලියක් විධියට බන්ධනාගාර තුළට ගළපන්න අපි උත්සාහ
කළා. ඒකට කියාදාමයකුත් අපි ආරම්භ කළා. නමුත් අපිට ඒක
ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි වුණා. මම ඔබතුමාට කියන්න
කැමැතියි ඒ මුදලුත් ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය සතුව
ඇති කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම මතක් කරන්න
කැමැතියි, හුඟාක් ෙවලාවට සෘජු සාක්ෂි ෙදන්න බැරි ෙහේතු
තිෙබන බව. අපි ෙම්ක අත් දැකීෙමන් දන්නවා. ඔබතුමාත්
නීතිඥවරෙයක් හැටියට ඒ ගැන දන්නවා. අද අපරාධවල ස්වභාවය
ෙවනස්. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි. සමූල ඝාතන සිදු වන, අෙප්
වචනවලින් "පාතාල" කියලා කියන මහා අපරාධ සිදු වන, අපරාධ
ගහනය වැඩි වුණ වකවානුවක් අද තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි
තත්ත්වයක් යටෙත් අපරාධය කරපු තැනැත්තා හඳුනා ගන්න
ෙපෙරට්ටුවට එන එකත් නවත්වන්න අපරාධකරුෙවකුට
පුළුවන්කම තිබුණා. ෙම් හුඟාක් ඒවා කරන්ෙන් බන්ධනාගාරය
ඇතුෙළේ ඉඳෙගන දුරකථන ඇමතුම් මඟිනුයි. එෙහම අපරාධ
ජාලයක් දැන් තිෙබනවා. ඉස්සර වාෙග් ෙනොෙවයි. ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒකට විවිධ සාධක තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙලොකු
විගහයකට අපි යන්න ඕනෑ නැහැ. යුක්තිය ඉෂ්ටවීෙම්දී හුඟාක්
පැතිවලින් සාධාරණත්වය ඉටු ෙනොවීම එක් කාරණයක්.
ෙපොලීසියට නඩු හදන්නත් පුළුවන්, නඩු නැති කරන්නත් පුළුවන්.
සමහර ෙව්ලාවට ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් බලපෑම්, සමහර ෙව්ලාවට
බන්ධනාගාරය තුළ තිෙබන සමහර සිදුවීම් සහ බාහිර වශෙයන්
අල්ලස හා ධනය යන ෙම් සියල්ල හමුෙව් නඩු නැති මිනිහාට
නඩුවක් හදන්නත් පුළුවන්,
නඩුව තිෙබන මිනිහා ෙගදර
යවන්නත් පුළුවන්. එෙහම තත්ත්වයක් යටෙත් සෘජුව යම්
අපරාධයක වින්දිතයකුට ඒ ෙවනුෙවන් සාක්ෂියක් ෙදන්න, ඒ
ෙවනුෙවන් ෙපෙරට්ටුවකට ගිහින් ෙකෙනක්ව හඳුනා ෙදන්න
තිෙබන ඉඩකඩ හුඟාක් ෙවලාවට තාක්ෂණික විද ත් කම මඟින්
ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. අපරාධකරුෙවකුට ෙකළින්ම ගිහිල්ලා
මුහුණටම බලපෑම් කරන්න ඕනෑ නැහැ, උඹ මරණවා කියලා. අද
දුරකථන ජාල මඟින් එෙහම අය බිය ගන්වන සමාජ ජාලයක්
තිෙබනවා. සමහර අපරාධකරුවන් ඉන්නවා මිනීමැරුම් 10ක්,
12ක් කළත් එක නඩුවක්වත් ඔප්පු ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම සිදුවීම්
තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාෙග් අත් දැකීෙමනුත් දන්නවා. මම රජෙය්
පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ විෂයභාර
අමාත්යවරයා හැටියට පැමිණි කාලෙය් පැරණි සිදුවීම් විගහ කරලා
බලපුවාම එෙහම අවස්ථා අපි දැක්කා. ඒ නිසා අපිට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා ෙම් තාක්ෂණික ගලපා ගැනීම් හඳුනා ගන්න.
බන්ධනාගාරය තුළදී විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් සමාජය තුළත් සිදු
වන මංෙකොල්ලකෑම්, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් අපරාධ ෙම්
තාක්ෂණික උපකරණ මඟින් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා.
වින්දිතයන්ට රැකවරණය ලබා දීම, වින්දිතයන්ට සහනය
සැලසීම, සාක්ෂිකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම ආදි වශෙයන් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන වැදගත් අංශවලට අමතරව, සාක්ෂි විකෘති
කිරීම් වාෙග් කරුණුවලටත් දණ්ඩන නියමයන් ලබා ෙදන්න
අවශ්ය වූ අංග ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලය ඇතුළත අපි හුඟක් උත්සාහ කළා, නව
තාක්ෂණික ෙමවලම් බන්ධනාගාර ජාලය තුළ සවි කරන්න. අපි
ඒක කරන්න උත්සාහ කෙළේ ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ තුළ සිදු වන
බිය ගැන්වීම් වැනි ෙද්වල් පාලනය කරන්නයි. සමහර ෙවලාවට
බන්ධනාගාරය තුළ ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් තැනක ෙවන්න
පුළුවන්, ෙවනත් ස්තරයක ෙවන්න පුළුවන් ෙම් ෙගන යන
ෙමෙහයුම් තුළින් මිනිසුන්ව බිය ගන්වනවා. සමහර ෙකනකුට
පුළුවන්, දුරකතනෙයන් ෙකනකු බිය ගන්වන්න. කඩයකට
පැනලා මං ෙකොල්ලකෑමක් ෙහෝ ෙවන අපරාධයක් කරනවා
වාෙග්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙවනත් සමාජ සම්බන්ධතා මත

2015 ෙපබරවාරි 19

1161

තමන්ට අවශ්ය ෙමෙහයුම කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. සමහර
ෙවලාවට ඒවාට තිෙබන බිය නිසා සෘජුව සාක්ෂියක් ෙදන්න එන්න
අකැමැත්තක් දක්වනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙහොඳයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ෙම් අවසාන
විනාඩිෙය්දී මා ඔබතුමාට තවත් කාරණයක් මතක් කරන්න
කැමැතියි. අපි වින්දිත පාර්ශ්වය ගැන අවධානය ෙයොමු කිරීම
ඉතාම වැදගත්. සමහර ෙවලාවට ස්තී දූෂණ වැනි ෙද්වල්වලට
ලක් වුණු අය අධිකරණයට ඇවිල්ලා විවෘතව සාක්ෂියක් ෙදන්න
දක්වන උනන්දුව ෙබොෙහොම අඩුයි. තමන් ඒ මුහුණ දුන්නු
අතවරය සඟවා ෙගන, "නඩු දැම්ෙම් නැති වුණත් කමක් නැහැ,
මෙග් ආත්ම ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ" යි කියන
මානසික මට්ටම්වල ඒ අය ඉන්නවා. ඒ නිසා එවැනි ෙද්වල්
ෙවනස් කරන්න ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විධිවිධාන ඇතුළත් කර
තිෙබනවා. එවැනි කරුණු සම්බන්ධෙයන් කරන විනිශ්චයන්වලදී
කට උත්තර ලබා ගැනීෙම් රහස්යභාවය ආරක්ෂා කිරීම වැනි
කරුණු නඩුවක් ආරම්භ කළාට පස්ෙසේ ඒ නඩුව අවසානය දක්වාම
ෙගන යාමට හැකි විධිවිධාන අඩංගු කරලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කාන්තාවක් අතවරයට ලක් වුණු අවස්ථාවකදි
සාධාරණ විනිශ්චයක් ලබා ෙදන්න විෙශේෂිත වැඩ පිළිෙවළක්
කියාත්මක කිරීම සුදුසුයි කියලා ෙයෝජනා කරනවා. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙම් අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරමින් අෙප් රෙට් යුක්තිය,
සාධාරණත්වය, නීතිගරුකත්වය ෙගොඩ නඟන්න කැප වීම ගැන
අපි ගරු ඇමතිතුමාට ෙගෞරව කරනවා. ඒ වාෙග්ම කියන්න ඕනෑ
නීතිෙය් ආධිපත්ය කියන්ෙන් නීතිඥවරුන්ෙග් ආධිපත්ය ෙනොෙවයි
කියන එක. ඒ ගැනත් සැලකිල්ලක් දක්වන අතෙර් සාධාරණ
සමාජයක් හදන්න අවශ්ය ෙම් සියලු කරුණු ෙකෙරහිත්
සැලකිල්ලක් දක්වන්නය කියා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

தடைவகள் வ
த்தியி க்கிேறாம். ஆனால், இன்ன ம்
அ
நிைறேவற்றப்படாமல்
இ த்த க்கப்பட்
வ ம்
நிைலைமையேய நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். கடந்த அரசின்
ஆட்சிக்காலத்தில் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் சிைறக க்குள்
இ ந்
பல்ேவ
ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி க்கிறார்கள்.
அவர்கள அந்தப் ேபாராட்டத் க்கு நியாயம் வழங்குவதாக
வாக்கு திகள் வழங்கப்பட்
ந்தன.
ன்னாள் நீதியைமச்
சராக இ ந்த, தற்ேபா இந்த அரசிேல அங்கம் வகிக்கின்ற
அைமச்சர் அவர்கள்கூட இரண்
வ டங்க க்கு
ன் ,
"விேசட நீதிமன்றங்கைள உ வாக்கி, இவர்கள
விசார
ைணகள்
ாிதப்ப த்தப்பட்
விைரவாக
வி தைல
ெசய்யப்ப வார்கள்" என்ற உத்தரவாதத்ைத வழங்கியி ந்தார்.
ஆனால்,
அ
இன் வைர
நிைறேவற்றப்படவில்ைல.
இப்ேபா ம் அவர்கள் அந்தச் சிைறகளிேல வா கின்றார்கள்.
சிைறகளிேல வா ம் தமிழ் இைளஞர்கள் - தமிழ் அரசியல்
ைகதிகள்
ன் வைகயாக இ க்கிறார்கள். ஒன் , எ வித
விசாரைண மின்றி நீண்டகாலம் த த்
ைவக்கப்பட்
ப்
பவர்கள்;
இரண்டாவ ,
நீண்டகாலமாக
வழக்குகள்
நடந் ெகாண்
ப்பவர்கள்;
ன்றாவ ,
சிறிய
குற்றங்க க்காகத் தண்டைன அ பவித் க்ெகாண்
ப்
பவர்கள். ஆனால், இந்தத் தண்டைனயான குற்ற ஒப் தல்
வாக்கு லத்தின் அ ப்பைடயில் வழங்கப்பட்ட
என்
இப்ேபா
குறிப்பிடப்ப கின்ற .
இ
இப்ெபா
விமர்சனத் க்குள்ளாக்கப்ப ம்
நிைலைமைய
நாங்கள்
காண்கின்ேறாம். குற்ற ஒப் தல் வாக்கு லம் எப்ப ப்
ெபறப்பட்ட ? என்ன மாதிாியாக அந்த அ கு ைற
பின்பற்றப்பட்ட ? என்பைவ ெதாடர்பான பல விமர்
சனங்கைள
இன் ம்
பல ைடய
ேபச்சுக்களிேல
அவதானித்ேதாம்.
ஆகேவ,
அந்த
குற்ற
ஒப் தல்
வாக்கு லங்கள் சாியானதா? என்பைத மீளாய்
ெசய்ய
ேவண் ெமன் நான் வ
த் கின்ேறன்.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Hon. Deputy Speaker, can I just make a clarification
with regard to what the Hon. Member said?
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

[பி.ப. 6.11]

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)
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ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, மாண் மிகு நீதி
அைமச்சர் அவர்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட குற்றச்ெசயல்
க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடா க்கும்
சாட்சிக க்குமான
உதவி மற் ம் பா காப் ச் சட்ட லம் சம்பந்தமான
விவாதத்திேல ேபசுவதற்கு எனக்குச் சந்தர்ப்பம் ெகா த்தைமக்
காக நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். இங்ேக நான்
க்கியமானெதா
விடயத்ைதப்பற்றி, அதாவ
நீண்ட
காலமாக சிைறகளிேல த த்
ைவக்கப்பட்
க்கும் தமிழ்
அரசியல்
ைகதிகளின்
வி தைல
ெதாடர்பாக,
ேபச
வி ம் கின்ேறன்.
சிறிய
குற்றங்க க்காக
அல்ல
சந்ேதகத்தின்ேபாில் ைக ெசய்யப்பட்ட தமிழ் இைளஞர்கள்
நீண்டகாலமாகச்
சிைறகளிேல
வா கின்ற
பாிதாப
நிைலைமையப் பற்றி ம் அவர்கள
வி தைல ெதாடர்
பாக ம் நாங்கள் எல்ேலா ம் இந்தச் சைபயிேல பல

(The Deputy Speaker)

Yes, Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe.
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Sir, there are about 182 suspects who have been taken
into custody under the Prevention of Terrorism Act. They
had been there for a long time. Now, we have appointed a
committee to make an evaluation as to whether in fact
there are evidences to prosecute them. After obtaining
that report within two or three weeks, we may be able to
make a decision very soon. With regard to the detainees
against whom there are no material evidence, we will
have to take steps to release them.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

Thank you very much.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා]

நீங்கள் இந்த விடயத்திேல ாிதமாக நடவ க்ைக எ க்க
ைனவதற்கு நான் உங்க க்கு நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன்.
அண்ைமயில் ஜனாதிபதி அவர்களினால் ெபா
மன்னிப்
என்ற அ ப்பைடயில் இந்த நாட் ன் ன்னாள் இரா வத்
தளபதி சரத் ெபான்ேசகா அவர்க க்கு எதிராகச் சுமத்தப்பட்ட
எல்லா குற்றச்சாட் க்களி
ந் ம் அவர் வி விக்கப்பட்டார்.
அவாிடமி ந்
மீளப்ெபறப்பட்ட பதவி நிைலகெளல்லாம்
மீண் ம் வழங்கப்பட்
க்கின்றன. அேதேபால, பிரதம
நீதியரசர் அவர்க க்கும் அவ ைடய பதவி நிைல மீண் ம்
உ திப்ப த்தப்பட்
க்கின்ற . இந்த அ கு ைறைய ஏன்,
எங்கள தமிழ் இைளஞர்கள்மீ காட்டக்கூடா ? என்பைத
நான் இங்ேக வ
த்திக் ேகட்கின்ேறன். நாட் ன்
ஜனாதிபதி அவர்கள் தன அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி இந்த
விடயத்தில் ஒ மனிதாபிமான அ கு ைறையப் பின்பற்ற
ன்வர ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இவ்வைவயிேல
வ
த் கின்ேறன்.
அ த்ததாக, ெகாைலகள் பற்றிய விடயம்.
கடந்த 30
ஆண் களில் இந்த நாட் ேல பல அரசியல் தைலவர்கள்
ெகாைல ெசய்யப்பட்
க்கின்றார்கள். அந்த வைகயில் மிகப்
பிரபல்யமான ெதன்னிலங்ைகயின் தைலவர்கள் அதாவ
ஜனாதிபதி மற் ம் அைமச்சர்கள் என்
பலர் ெகால்லப்
பட்
க்கின்றார்கள். அ ேபாலேவ தமிழ்த் தைலவர்க ம்
ெகால்லப்பட்
க்கின்றார்கள். அதாவ
தமிழர் வி தைலக்
கூட்டணியின் ெசயலாளர் நாயகமாகவி ந்த
த்த தைலவர்
அமிர்த ங்கம், பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான ேஜாசப்
பரராஜசிங்கம், நடராஜா அற் தராஜா, கிட் ணன் சிவேநசன்,
என். ரவிராஜ், பீ. சந்திரேந , ேக. தங்கத் ைர, சாம்
தம்பி த்
ஆகிேயார் உட்பட அகில இலங்ைக தமிழ்க்
காங்கிரஸ் கட்சிப் ெபா ச் ெசயலாளர் குமார் ெபான்னம்பலம்
ேபான்ற பல
க்கிய அரசியல் பிர கர்க ம் மேகஸ்வாி
ேவலா தம், பாலநடராஜ ஐயர், பத்திாிைகயாளர்களான
நிமலராஜன்,
சிவராம்
ேபான்ற
பல ம்
ெகால்லப்
பட்
க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்தக் ெகாைலக க்கு
இ வைர நியாயம் கிைடக்கவில்ைல. அதாவ , குற்றவாளிகள்
கண் பி க்கப்பட் த் தண் க்கப்படவில்ைல. இவற் க்குாிய
விசாரைணகைள ம் மீள ஆரம்பிக்க ேவண் ெமன்
நான்
இந்த அைவயிேல வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
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ேநாக்கத் க்காக எம்மீ
சுமத்தப்ப வைத நான் இந்த
அைவயிேல கண் க்கின்ேறன். அேதேநரம் ெகாைலகள்
நடந்தி க்கின்றன. அவ்வா எல்லா அரசியல் ெகாைலக ம்
விசாாிக்கப்பட ேவண் ம் என் நாங்க ம் ெசால்கின்ேறாம் .
க க்கும் அரசுக்கும் இைடயிேல ேபச்சுவார்த்ைத
நைடெபற்ற 2002 மற் ம் 2007ஆம் ஆண் காலப்பகுதியில்
எம கட்சியின்
ற் க்கணக்கான உ ப்பினர்கள் ெகால்லப்
பட்
க்கின்றார்கள். இந்தக் ெகாைலக க்கு இ வைர நீதி
கிைடக்கவில்ைல. அந்த உ ப்பினர்களின் பிள்ைளக ம்
அவர்கள
மைனவிமா ம் இன்
மிக ம்
ன்பத்தில்
இ க்கின்றார்கள். இந்தக் ெகாைலகள் நியாயப்ப த்தப்ப
கின்றனவா? அல்ல சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அதைனக் கண் ம்
காணாத ேபால் இ க்கின்றார்களா? என்பைத நான் இந்தச்
சைபயிேல ேகட்க வி ம் கின்ேறன்.
அ த்ததாக,
நீதி
அைமச்சு
ெதாடர்பாக ம்
சில
விடயங்கைளச் ெசால்ல ேவண் ம். சந்ேதகத்தின் ேபாில்
குற்றஞ்சாட்டப்பட்
ைக ெசய்யப்ப பவர்கள் நீதிமன்றங்
களில் நி த்தப்ப ம்ேபா
அவர்களின் குற்றச்ெசயல்கள்
எவ்வள
பாாியதாக இ ந்தா ம் அவர்கள் பிைணயில்
வி விக்கப்ப ம் நிகழ் கள் இன்
வடக்கிேல நைடெப
கின்றன. இ மிக ம் -

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, please wind up.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

Just give me two more minutes, Sir.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Please try to conclude within one minute.
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා

(மாண் மிகு

ேகசு சந்திரகுமார் )

(The Hon. Murugesu Chandrakumar)

இன்ெனா
க்கியமான விடயத்ைத நான் ெசால்ல
ேவண் ம்.
அதாவ ,
பாரா மன்ற
உ ப்பினராக ம்
அைமச்சராக ம் இ ந்த தி . மேகஸ்வரன் அவர்கள
ெகாைலயில் ேநர யாகச் சம்பந்தப்பட்டவர், தி . மேகஸ்வரன்
அவர்களின்
பா காவலர்களால்
சுடப்பட்
ைவத்திய
சாைலயில் சிகிச்ைச ெப ம்ேபா
ைக ெசய்யப் பட்டார்.
இப்ேபா
நீதிமன்றம்
அவ க்குத்
தண்டைன
வழங்கியி க்கின்ற . ஆனால், இந்தக் ெகாைலக்கான பழிைய
எம
கட்சியின்மீ
சுமத் கின்ற வைகயில் அ க்க
பத்திாிைககள்,
வாெனா கள்,
ெதாைலக்காட்சிகள்
என்பவற்றின் லம்
ெசய்திகள்
ெவளியிடப்ப வேதா ,
பாரா மன்றத்தி ம்
அவ்வா
ேபசப்ப கின்ற .
ஒ
ெகாைலக் குற்றவாளிக்குத் தண்டைன வழங்கப்பட்ட பின்
அ
ெதாடர்பாக ேவெறா வைர ேநாக்கி விரல் நீட் க்
குற்றஞ்சாட் வ
அந்த நீதிமன்றத்ைத அவமதிப்பதாக
இல்ைலயா? அல்ல
அந்தக் ெகாைலக் குற்றவாளிமீ
தண்டைன
வழங்கப்பட்ட
தவ
என்
ெசால்லப்
ப கின்றதா? அல்ல அ மீளாய் ெசய்யப்பட ேவண் மா?
இந்த விடயத் க்குப் பதிலளிக்கப்பட ேவண் ம். ஆகேவ,
இந்தக் ெகாைலக் குற்றம் ேதைவயில்லாமல் அரசியல்

அந்தச் சந்ேதக நபர்கைள உடன யாகப் பிைணயில்
வி வதற்கு
என்ன
காரணெமன்
விசாாித்தேபா ,
அவர்கைளச் சிைறகளிேல அைடப்பதற்கு அங்கு இடமில்ைல
ெயன் க த் ச் ெசால்லப்ப கின்ற . இ
பாதிக்கப்பட்ட
வர்க க்கு அச்சு த்தலாக இ க்கின்ற .
எனக்கு இங்ேக பல விடயங்கைளக் குறிப்பிடேவண்
இ ந்தா ம், ேநரம் ேபாதாததால் இன்ெனா
க்கியமான
விடயத்ைத மாத்திரம் கூறி, நான்
த் க்ெகாள்கின்ேறன்.
கசிப்
உற்பத்தி, மரக்கடத்தல், மணல் கடத்தல் மற் ம்
பா யல்
ஷ்பிரேயாகம்
ேபான்ற
குற்றச்ெசயல்களில்
ஈ ப பவர்கைளப் பா காக்கின்ற அ ப்பைடயில் சட்டத்
ைறயில் ேதறிய சட்டத்தரணிகள் ெசயற்ப கின்றனர்.
குற்றச்ெசயல்கள்
ாிேவா க்கு இவர்கள் பக்கபலமாக ம்
உ
ைணயாக ம் இ க்கின்ற ன்பகரமான நிைலைமைய
நாங்கள் காண்கின்ேறாம். சட்டத்தரணிகள் இந்தச் ச கத்தில்
க்கியமானவர்கள். ஆகேவ, குற்றச்ெசயல்களில் ஈ ப பவர்
கைளப் பா காக்கும் நைட ைறயி
ந்
இவர்கள் மாற
ேவண் ம்.
குற்றவாளிக க்குத்
தண்டைன
ெபற் க்
ெகா ப்பதற்ேக அவர்கள் தங்கள
சட்ட அறிைவப்
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பயன்ப த்த
ேவண் ம்.
அைதவி த் ,
அவர்க க்குப்
பா காப்பாக இ ப்ப
ரதி ஷ்டவசமான . இ
குற்றச்
ெசயல்களில் ஈ ப பவர்க க்கு உற்சாகத்ைதக் ெகா ப்ப
ேபால
அைம ம்.
எப்ப யாவ
தம
சட்டத்தரணி
க க்கூடாக தங்களால் தப்பித் க்ெகாள்ள
ம் என்ற
மனநிைலைய ம் இ உ வாக்கும். ஆகேவ, இந்த விடயத்தில்
சட்டத்தரணிக க்ெகன சட்ட அறி க்ெகாள்ைகெயான்
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள் தங்கள் வைரயைறக்
குள்ளி ந்
தங்கள
சட்ட அறிைவப் பயன்ப த்திக்
ெகாள் ம் வைகயில் ெபாறி ைறெயான் உ வாக்கப்பட
ேவண் ம் என்பைத நான் இங்கு வ
த் கின்ேறன்.

වර කියැවීෙම් විවාදය අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගැන මා තරමක්
ආෙව්ගශීලීව කථා කරන විට ගරු ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා මට
අවවාද කළා, ෙමතරම් ආෙව්ගශීලී වන්නට එපා, ෙම් තිෙබන
පාලන කමය තුළ ෙමවැනි පගතිශීලී පනතක් සම්මත කර ගැනීම
කවදාවත් සිදු වන්ෙන් නැහැ, කවදා ෙහෝ අෙප් ආණ්ඩුවක් බලයට
ආපු දවසකට තමයි ෙම්ක සම්මත කරගන්නට වන්ෙන් කියලා.
හිතුවාටත් වඩා ඉක්මනින් -වසර ෙදකකට කලින්- අෙප්
ආණ්ඩුවක් බලයට ආවා. ඒ ආණ්ඩුෙව් පමුඛම කාර්යයක් හැටියට
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට ලැබීම එක්සත් ජාතික
පක්ෂෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, පක්ෂ පාට ෙභ්දයක් නැතුව ෙම්
රෙට් සියලු ෙදනාෙග්ම වාසනාවක්.

இ தியாக ஒ விடயம். அமா ச ாிகா என்ற சப்ரக வ
பல்கைலக்கழக மாணவி பகி வைத காரணமாக மன ைடந்
16.02.2015ஆம் திகதி தற்ெகாைல ெசய் ெகாண் ள்ளார்.
இந்தப் பகி வைத என்ப
ெதாடர்ச்சியாக நைடெபற்
வ கின்ற .
ஆகேவ,
பகி வைத
ெசய்பவர்க க்குத்
தண்டைன வழங்குவைத உ திப்ப த் ம் வைகயில் சட்ட
லெமான்ைறக் ெகாண் வர ேவண் ம் என் ெகளரவ நீதி
மற் ம் ெதாழில் உற கள் அைமச்சர் அவர்க க்கு ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி. வணக்கம்.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පනත පිළිබඳ මූලික
අදහෙසේ සිට ෙකටුම්පත් කිරීම සහ ඉතාම ෙව්දනාකර සහ දුෂ්කර,
කාලය ගත වන කියාදාමයන් රාශියක් හරහා තමයි අද ෙම්
තත්ත්වයට පත් ෙවලා සම්මත වීම පිළිබඳ අවසාන අවස්ථාවට පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්ක එක් අෙයකුෙග් කියාවක් ෙනොෙවයි.
ෙමය විශාල පිරිසකෙග් දායකත්වෙයන් සිදු වුණු කියාවක්. එක
අතකින් ෙම් සඳහා දායක වුණු නීති ෙකටුම්පත්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්, ඒ වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත්,
විෙශේෂෙයන්ම යසන්ත ෙකෝදාෙගොඩ මහත්මයාට සහ සරත්
ජයමාන්න මහත්මයාටත් අපෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි. ඒ
වාෙග්ම ෙම් කාරණය සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම උනන්දු ෙවලා
කටයුතු කළ අධිකරණ අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමිය ඇතුළු ඒ
සියලුම නිලධාරින්ට අපෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්න අවශ්යයි.
අමාත්යාංශෙය් වර්තමාන නිලධාරින් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම්
කාර්යෙය්දී දිගටම මහන්සි වුණු තවත් විශාල පිරිසක් සිටියා. ඒ
සියලු ෙදනාටම ඒ ෙගෞරවය හිමි විය යුතුයි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Permission of this House is sought to extend time till
the Business is concluded. Does the House agree?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. Ajith P. Perera.

[අ.භා. 6.23]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් යුක්තිය පසිඳලීෙම්
ඉතිහාසෙය් ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක් සනිටුහන් කරන ෙම්
විවාදෙය්දී රජය ෙවනුෙවන් අවසාන කථාව කිරීමට ලැබීම
පිළිබඳව මා සතුටු ෙවනවා.
මීට වසර 5කට පමණ කලින් මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
පැමිෙණන්නටත් කලින් කටයුතු ආරම්භ කරලා එක් වරක් ෙද වන
වර කියැවීෙම් විවාදයට ෙගන අමතක කර දමා තිබුණු ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත නීතියක් ෙලස සම්මත කිරීම පිළිබඳව මෙග් අවධානය
ෙයොමු වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අධිකරණ කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී මම ෙම් පශ්නය මතු කළා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම කළ කථාවලදී ෙම් පනත ඉක්මනින්ම
ෙගන ඒෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳව අවම වශෙයන් තුන් වතාවක්වත්
මා සඳහන් කළා. මට මතකයි පසු ගිය අය වැය විවාදෙය් ෙද වන

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට
සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ශියානි විෙජ්විකම මැතිනිය සහ තවත් ගරු මන්තීතුමන්ලා කිහිප
ෙදෙනක් අවධානය ෙයොමු කළා, "ෙපනී සිටීමට ඇති අයිතිය"
පිළිබඳව තිෙබන ෙයදුම සම්බන්ධව. ෙම් පිළිබඳව මුල් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ව්යවහාරය, එනම් "නීති උපෙද්ශකයකු
මඟින් ෙපනී සිටීමට" යන ව්යවහාරය ෙදෝෂ සහගත නිසා අප
සංෙශෝධනයක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා, "නීතිඥවරයකු මඟින් ෙපනී
සිටීමට සහ එම විමර්ශන...." යනාදී වශෙයන්. ඉංගීසි භාෂාෙවන්
ෙමය සංෙශෝධනය වන්ෙන් “attorney-at-law” කියායි. ෙම්
පිළිබඳව කිසිම සැකයක් ඇති කර ගත යුතු නැහැ. ෙමයින් අදහස්
වන්ෙන්, "ශී ලංකාෙව් වෘත්තිෙය් ෙයදීමට බලය ඇති
නීතිඥවරයකු" යන්නයි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් “attorney-at-law”
යන්න සිංහලයට පරිවර්තනය කළාම "නීතිඥ" යනුෙවන් අදහස්
ෙවනවා. "ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් නීතිඥ" යන ෙයදුෙමහි ඇති
"ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්" යන ෙකොටස භාවිතය තුළ ෙයෙදන
අලංකරණය පිළිබඳ කාරණයක් පමණයි. අපි ෙම් පිළිබඳව
අවධානය ෙයොමු කළා. ගරු (මහාචාර්ය) ජී.එල්. පීරිස්
මැතිතුමාෙග් අවධානයත් ඒ පිළිබඳව ෙයොමු ෙවලා තිෙබන බව අපි
දන්නවා.
1978 අංක 2 දරන අධිකරණ සංවිධාන පනෙත් 41වන
වගන්තිය පකාරව, "ෙපනී සිටීමට ඇති අයිතිය" පිළිබඳව සඳහන්
කරලා තිෙබනවා. එහි විස්තර කරන “attorney-at-law”, නැත්නම්
"නීතිඥ" යන අර්ථය තමයි ෙමම පනෙත් ඇති අර්ථය. ඒ නිසා ෙම්
පනත මතු දිනක අර්ථ නිරූපණය කිරීෙම්දී, විෙද්ශයක නීතිඥ
වෘත්තිකෙයකු ෙලස සුදුසුකම් ලැබූ අෙයකුට, ෙමම පනෙත්
පරිමාණය තුළ ශී ලංකාව තුළදී ෙපනී සිටීමට අයිතියක් ෙනොමැති
බව විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර තැබීම වටිනවා. ඒ අනුව ඒ
පශ්නය ෙමම සංෙශෝධනය මඟින් අවසන් ෙවනවා. එයින් රෙට්
සාමාන්ය අධිකරණ පද්ධතිෙය් "නීතිඥ", නැත්නම් “Attorney-atlaw” යන අර්ථයමයි ලැෙබන්ෙන්.
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ෙමම විවාදය ඉතාම විෙශේෂ විවාදයක්. ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ
මන්තීතුමනි, ෙමම විවාදය තුළදී වර්තමාන විපක්ෂෙය් සිටින ගරු
කටයුතු, දැනුම් ෙත්රුම් ඇති මන්තීතුමන්ලා කිහිප ෙදෙනක්ම
ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලුවා. ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලුෙව් කුමකටද?
ෙම් අගනා පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ෙමතරම් කාලයක්
පමාදවීම ගැනයි. සමාව ඉල්ලීම යහපත් ගුණයක්. එය වැදගත්
ෙදයක්. ෙමොකද, සමහරුන්ට එපමණකවත් නිහතමානීභාවයක්
නැහැ. නමුත්, එහි ඇති ෙද්ශපාලන අර්ථය ෙත්රුම් ගත යුතුයි.
ෙමතරම් දීර්ඝ කාලයක්, ෙමතරම් වැදගත් වූ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අවශ්ය කරන ෛධර්යය ෙද්ශපාලනික ෛධර්යය- සහ පඥාව කලින් ආණ්ඩු කළ, දැන්
විපක්ෂෙය් සිටින එම ගරු මන්තීතුමන්ලාට ෙනොතිබුණා කියන
එකයි ෙම්ෙක් තිෙබන ෙද්ශපාලන පණිවුඩය. ඒ නිසා අනාගතෙය්
දවසකවත් එම ගරු මන්තීතුමන්ලාට රාජ්ය පාලනය භාර ෙදන්න
සුදුසුද නැතිද කියන කාරණය ගැන ෙම් රෙට් ජනතාව කල්පනා
කර බලන්නට ඕනෑ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ හිටපු ඇමතිතුමා -මානව හිමිකම් භාරව
හිටපු ඇමතිතුමා, විෙද්ශ රාජ්ය තාන්තික කාරණා පිළිබඳ දීර්ඝ
කාලයක් ෙයදුණු ඇමතිතුමා- ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සහ
ජාත්යන්තර පජාව ඉදිරිෙය් ශී ලංකාෙව් අභිමානය ෙකෙළසුණු
ආකාරය සහ දුෂ්කරතාවට පත් වූ ආකාරය විස්තර කළා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එක අතකින් ෙම් රෙට් සියලු
පුරවැසියන්ට -සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම් සියලු පුරවැසියන්ට- ජාතිය,
ආගම, කුලය, පෙද්ශය වැනි ෙභ්දයක් ෙනොමැතිව ඒ පුරවැසි
හිමිකම තහවුරු කරන නීතියක්. ෙම්ක මානුෂික අවශ්යතාවක්;
මනුෂ්ය අවශ්යතාවක්. සැම ෙව්ලාෙව්ම අපරාධයකින් පීඩාවට පත්
ෙවන වින්දිතයා, ඒ වාෙග්ම ඒ පිළිබඳව සාක්ෂි දීමට වගකීමකින්
යුතුව ඉදිරිපත් වන සාක්ෂිකාරයා ඒ පුරවැසි වගකීම ඉෂ්ට කරන
විට, එම සාක්ෂිකාරයා ෙහෝ වින්දිතයා ආරක්ෂා කිරීෙම් වගකීමක්
සමාජයට පවතිනවා. ඒ වගකීම තමයි රජය ඉටු කරන්නට භාර
ගන්ෙන්. ෙලෝකෙය් පවතින දියුණු නීති කමවලට ගැළෙපන පරිදි
ෙම් නීතිය ෙගන එන්ෙන් ඒ කාරණය උෙදසායි. ඒ ගැන කිසි
සැකයක් නැහැ. ෙම් පශ්නය ජාත්යන්තරීකරණය ෙවන්ෙන්,
යුද්ධය හා සම්බන්ධ වින්දිතයන් පිළිබඳව ෙම් පශ්න නිරාකරණය
ෙවද්දී, ශී ලංකාව තුළ විශ්වාසවන්ත අධිකරණමය කියාදාමයක්
කිරීමට අවශ්ය කරන නීතිමය පරිසරය තිෙබනවාද කියන කාරණය
ගැන පශ්න කිරීෙම්දී, "ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඇයි නැත්ෙත්, ඇයි
පමාද, ඇයි සම්මත කරන්ෙන් නැත්ෙත්?" කියන පශ්නය මතු වීම
නිසායි. එතැනදීයි ජාත්යන්තර අවධානය ෙයොමු වුෙණ්. එෙහම
නැතිව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දවිඩ ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම්
පිළිබඳව පමණක් සඳහන් එකක් ෙනොෙවයි. ඇත්ත වශෙයන්ම
එෙහම එකක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇත්ෙත්ම නැහැ. ෙමය
ශී ලාංකික පුරවැසියන් සියලු ෙදනාෙග්ම අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා
කරන පනතක්. ඒ නිසා, ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත්
වර්තමාන රජය යටෙත් කරනු ලැබූ ෙම් ජයගහණය ගැන පක්ෂ,
පාට ෙභ්දයක් නැතිව ෙම් රෙට් පුරවැසියන් ආඩම්බර ෙවන්නට
ඕනෑ.
ගරු මහින්ද සමරසිංහ හිටපු ඇමතිතුමා වැදගත් කාරණයක්
සඳහන් කළා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම
කලින් රජය පැවැති අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කරන්න සූදානම් වුණු
ෙවලාෙව්, හිටපු අධිකරණ ඇමති ගරු රවුෆ් හකීම් ඇමතිතුමාට
අමාත්ය මණ්ඩලය තුළ බැණුම් අසන්නට සහ හිරිහැරවලට ලක්
වන්නට සිදු වුණා කියලා එතුමා කිව්වා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
කාරණය මම දැන ෙගන හිටියත්, ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
ෙපෞද්ගලිකව කියූ ෙදයක් මම ෙනොකිව යුතුයි කියලා මම හිතුවා.
හැබැයි, දැන් ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ෙම් කාරණය කියූ
නිසායි මම ඒ ගැන සඳහන් කෙළේ. ගරු රවුෆ් හකීම් මැතිතුමා
ඉතාම පඥාවන්තව, රට ගැන හිතලා, අනාගතය ගැන හිතලා,
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යුක්තිය ගැන හිතලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින් ඉදිරිපත්
කරන්න උත්සාහ කරන සෑම ෙව්ලාවකම, අමාත්ය මණ්ඩලය තුළ
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
වැළැක්වූෙව් කවුද?
රවුෆ් හකීම් මැතිතුමාට ඒ අපහාස උපහාස අඩන්ෙත්ට්ටම්
කෙළේ කවුද? එයාෙග් නම මහින්ද රාජපක්ෂ. ඒ හිටපු
ජනාධිපතිතුමා; සමහරු නැවත අගමැති කරන්න කථා කරන
මහින්ද රාජපක්ෂ. එතුමා තමයි, ෙම් නීතිෙය් මූල ධර්ම, යහ
පාලනය පිළිබඳ මූල ධර්ම, නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳ මූල ධර්ම
අරෙගන එන ෙම් වාෙග් වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් ෙම් රෙට්
නීතිය බවට පත් වන එක වසර 10ක් තිස්ෙසේ වැළැක්වූෙය්. එතුමා
නීතිඥවරෙයක්. පුනරුත්ථාපන හා බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ
හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා, නීතිෙය් පාලනය කරන්ෙන් නීතිඥවරු
ෙනොෙවයි කියලා. ඒක ඇත්ත. හැබැයි, නීතිඥවරෙයකු වූ හිටපු
ජනාධිපතිවරයා ෙම් රෙට් නීතිෙය් ආධිපත්ය පිළිබඳව, ඒ වැදගත්
මූල ධර්ම පිළිබඳව අල්ප මාතයක්වත් සැලකුෙව් නැහැ.
එක අතකින් මම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට විතරක් ෙදොස්
කියන්ෙන් නැහැ. අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අමාත්යවරුන්ටත්, නීතිය
දන්නා නීතිඥවරුන් ෙහෝ නීතිඥවරුන් ෙනොවන අයටත් ඒ
ෛධර්යය තිබිය යුතුව තිබුණා. නමුත්, එෙහම තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
නිසා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමා, විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා, සුජීව ෙසේනසිංහ මැතිතුමා
ඇතුළු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගන ඒම සඳහා ඉදිරිපත් වුණු සියලු
ෙදනාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.
විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා විධියට මා දන්නවා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් ඇති වැදගත්කම කුමක්ද කියලා. ෙම් රට
මුහුණ දී තිෙබන දැවැන්ත අභිෙයෝග හමුෙව් ශී ලංකාව තුළ අෙප්
පශ්න අපට විසඳා ගත හැකියි කියන පණිවුඩය, විශ්වාසවන්ත
ශී ලාංකික කියාදාමයක් හමුෙව් ඒවා විසඳා ගත හැකියි කියන
පණිවුඩය ෙලෝකයට ෙදද්දී, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීම ඉතාම වැදගත් මූලික අවශ්යතාවක් වුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පමණක් ෙනොෙවයි, දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ තුළ අප ෙපොෙරොන්දු වුණු සියලුම පනත් ෙකටුම්පත්
එකක්වත් අඩු වන්ෙන් නැතිව ඒ දින සියයක කාලය තුළ ඉදිරිපත්
කරලා, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට අහිමි වුණු, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට
අහිමි කරන ලද අයිතිවාසිකම් සනාථ කරන්නට අෙප් වර්තමාන
රජය කටයුතු කරනවාය කියන කාරණය සඳහන් කරමින්, මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
க்குச்
ப மாக" [மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ]

சாட்டப்

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe]
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කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

(ඈ)

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

1 සහ 2 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(v)

1ஆம், 2ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill.

3 වන වගන්තිය.- (අපරාධයක වින්දිතයන්ෙග්
අයිතිවාසිකම්.)
வாசகம் 3.- (குற்றச் ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடாாின் உாிைமகள்.)
CLAUSE 3.- (Rights of Victims of Crime)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1)

(2)

"3 වන පිටුෙව්, 5 වන සහ 6 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'(අ) සමානව, සාධාරණව සහ එම වින්දිතයාෙග් ගරුත්වයට සහ
ෙපෞද්ගලිකත්වයට ෙගෞරව වන ෙසේ සලකවා ගනු ලැබීමට;'
23 වන ෙප්ළිෙය් සිට 36 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න : ' (ඊ)
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

එම වින්දිතයා විසින් ඉල්ලීමක් කිරීෙම් දී,
අලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඇති සිවිල් පතිකර්ම සහ ඊට අදාළ
කාලාවෙරෝධ කාලසීමා ඇතුළුව, ඔහු විසින් විඳ ඇති යම්
හිංසාවක් සඳහා සහන සලස්වා ගැනීමට පවතින ෛනතික
පතිකර්ම පිළිබඳව අධිකාරිය මගින් ෙහෝ ෙකොට්ඨාසය මගින්
දැනුවත් වීම සඳහා;
විමර්ශනය කරනු ලබන අදාළ ෙපොලිස් ස්ථානාධිපති මගින්
ෙහෝ ෙවනත් යම් අධිකාරියක් මගින් පැවැත්ෙවන, කරෙගන
යනු ලබන යම් විමර්ශනයකට අගතියක් ෙනොමැතිව, එම
අපරාධයක වින්දිතයා විසින් එකී ෙපොලිස් ස්ථානය ෙවත
ෙහෝ විමර්ශනය පවත්වනු ලබන ෙවනත් යම් අධිකාරියක්
ෙවත ඉදිරිපත් කර ඇති පැමිණිල්ල සම්බන්ධෙයන් කර
ෙගන යනු ලබන විමර්ශනෙය් පගතිය පිළිබඳ දැනුවත් වීම
සඳහා;
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, අදාළ ෙපොලිස් ස්ථානෙය්
ස්ථානාධිපතිවරයා ෙහෝ විමර්ශනය පවත්වනු ලබන ෙවනත්
යම් අධිකාරියක්, නීතිපතිවරයා ෙහෝ අධිකරණ
ෙරජිස්ටාර්වරයා මඟින් ලඝු ෙනොවන පරීක්ෂණය, නඩු
විභාගය, අභියාචනය සහ පතිෙශෝධන ඉල්ලීම ඇතුළුව,
අධිකාරිය මගින් වින්දිතයා විසින් පැමිණිලි කර සිටින
වරදට අදාළ අධිකරණ කටයුතු විභාග කිරීම සඳහා නියම
කර ඇති දින හා එම අධිකරණ කටයුතුවල පගතිය සහ
බැහැර කිරීම පිළිබඳව ෙමන්ම එම නීති කෘත්යවලට අදාළව
අපරාධයක වින්දිතයාෙග් අයිතිවාසිකම් සහ හිමිකම්
පිළිබඳව ද අධිකාරිය මගින් දැනුවත් වීම සඳහා;
අවස්ථාෙවෝචිත පරිදි, විමර්ශනය පවත්වනු ලබන අදාළ
ෙපොලිස් ස්ථානෙය් ස්ථානාධිපති ෙහෝ විමර්ශනය පවත්වනු
ලබන ෙවනත් යම් අධිකාරියක්, නීතිපතිවරයා, අධිකරණෙය්
ෙරජිස්ටාර්වරයා ෙහෝ බන්ධනාගාර අධිකාරි මඟින් පහත
සඳහන් කරුණු සඳහා නියමකර ඇති දින පිළිබඳව එනම්:(අ)

ඇප මත මුදා හැරීම සම්බන්ධෙයන්;

(ආ)

සැකකරු නිදහස් කිරීම සම්බන්ධෙයන්;

(ඇ)

චුදිතයාට එෙරහිව අපරාධ නඩු කටයුතු ෙගොනු
කිරීම සම්බන්ධෙයන්;

(3)
(4)

සැකකරු ෙහෝ චුදිතයා වරදකරු කිරීම, දණ්ඩන
පැනවීම ෙහෝ නිෙදොස් ෙකොට නිදහස් කිරීම
සම්බන්ධෙයන්; සහ
(ඉ)
අපරාධයක වින්දිතයාට එෙරහිව වරදක් සිදු කර
ඇති ෙහෝ සිදු කර ඇති ෙලස සලකනු ලබන
වැරදිකරු බන්ධනාගාරෙයන් මුදා හැරීම හා ඊට
අදාළ ෙහේතු සම්බන්ධයන්,
දැනුවත් වීම සඳහා; සහ
අපරාධයක වින්දිතයාට සිදු වී ඇති යම් හානියක් සඳහා
පතිකාර හා උපස්ථාන ලබා ගැනීම සඳහා ඇති ෛවද්ය,
සමාජ ෙසේවා සහ ෙවනත් යම් සහායයක් පිළිබඳව අධිකාරිය
මඟින් දැනුවත් වීම සඳහා;' "

"4 වන පිටුෙව්, 1 සිට 12 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව)
ඉවත් කරන්න";
"25 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න :'නීතිඥවරයකු මඟින් ෙපනී සිටීමට සහ එම විමර්ශන' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
3 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 4 ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (සාක්ෂිකරුවන්ෙග් හිමිකම්.)
வாசகம் 5.- (சாட்சிகளின் உாித் ைடைமகள்.)
CLAUSE 5.- (Entitlements of witnesses.)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"8 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'අධිකරණ බලධරයන්ෙගන්, එම සාක්ෂිකරුෙග් ෙගෞරවයට සහ
පුද්ගලිකත්වයට' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 සිට 19 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
6ஆம் வாசகத்தி
ந்
19ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 6 to 19 ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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20 වන වගන්තිය.- (වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහායක සහ ආරක්ෂක වැඩ
සටහන්.)

வாசகம் 20.- (குற்றச் ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்டவர்க க்கும் சாட்சிக க்கும்
உதவி ம் பா காப் ம் அளிக்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டம்.)
CLAUSE 20.- (Victims of Crime and Witnesses Assistance and
Protection programme.)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"29 වන පිටුෙව්, 27 වන ෙප්ළිෙය් සිට 33 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න :'වින්දිතයන් සහ
සාක්ෂිකරුවන්ෙග්
සහායක සහ
ආරක්ෂක වැඩ
සටහන්.

20. (1) ඇති විය හැකි ෙහෝ පවතින තර්ජන, හානි,
පළිගැනීම්, පතිපහාරයන් සහ බියගැන්වීම්වලින්
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්
ආරක්ෂා කිරීම සහ ඔවුන්ට සහාය වීම සඳහා,
ෙකොට්ඨාසය විසින් අවශ්ය කාර්යක්ෂම පියවර
ගැනීමට
විධිවිධාන
සලසන
'අපරාධයක
වින්දිතයන්ෙග් සහ සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහායක
සහ ආරක්ෂක වැඩසටහනක්' තත් කාර්යය සඳහා
විසින්
නිකුත්
කරනු
ලබන
අධිකාරිය
මාර්ෙගෝපෙද්ශවලට අනුකූලව සැලසුම් කර
කියාත්මක කළ යුතු ය.' "
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(2) "12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න : 'ලැබිය හැකි සියලු මුදල් ෙගවනු ලැබිය යුතුය.;'"
(3) "15 වන ෙප්ළිෙය් සිට 16 වන ෙප්ළිය දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න :'ෙපේෂණය කරනු ලබන සියලු මුදල් ෙගවනු ලැබිය යුතු ය.
එෙසේ වුවද, දඩ මුදලක ආකාරෙයන් අධිකරණයක් විසින් එකතු කරනු
ලබන යම් මුදලක්, ආරක්ෂණ අරමුදලට ෙපේෂණය ෙනොකළ යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

29 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
29ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill.

30 සිට 43 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
30ஆம் வாசகத்தி
ந் 43ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 30 to 43 ordered to stand part of the Bill.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.

44 වන වගන්තිය.- (නිෙයෝග)

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

வாசகம் 44.- (ஒ ங்குவிதிகள்)
CLAUSE 44.- (Regulations)

20 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

20 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Clause 20, as amended, ordered to stand part of the Bill.

21 සිට 28 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
21 ஆம் வாசகத்தி
ந் 28 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 21 to 28 ordered to stand part of the Bill.

29 වන වගන්තිය.- (අපරාධයක වින්දිතයන්ෙග් සහ
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහයක සහ ආරක්ෂණ අරමුදල.)
வாசகம் 29.- (குற்றச் ெசயல்க க்குப்
ப யாக்கப்பட்ேடாாின ம் சாட்சிகளின ம்
உதவி மற் ம் பா காப் நிதியம்.)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"50 වන පිටුෙව් 18,19 20 සහ 21 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'නිෙයෝග

44 (1) අමාත්යවරයා විසින්, අධිකාරිෙය් නිර්ෙද්ශය මත ෙම්
පනෙත් විධිවිධාන බලාත්මක කිරීම පිණිස, විධිවිධාන
සැලසීම අවශ්ය විය හැකි යම් කාරණා සම්බන්ධෙයන් සහ
නියම කර ඇති සියලු කාරණා සම්බන්ධෙයන් නිෙයෝග
සාදනු ලැබිය හැකි ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

CLAUSE 29.- (Victims of Crime and Witnesses Assistance and
Protection Fund.)

44 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

44 ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "41 වන පිටුෙව්, 8 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'හැකි සියලු මුදල් ෙගවනු ලැබිය යුතු ය.;'"

Clause 44, as amended, ordered to stand part of the Bill.

45 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
45 ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க ேவண்
ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 45 ordered to stand part of the Bill.
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46 වන වගන්තිය.- (අර්ථ නිරූපණය)
வாசகம் 46.- (ெபா ள் ேகாடல்)
CLAUSE 46.- (Interpretation)

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "52 වන පිටුෙව් 3 සිට 10 දක්වා වූ ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත්
කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න : ' "අපරාධ වින්දිතයා" යන්ෙනන්, ළමා වින්දිතයකු ඇතුළුව,
(අ)

යම් නීතියක් යටෙත් උද්ෙද්ශිත වරදක් සංයුක්ත වන්නා වූ;
ෙහෝ

(ආ) ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් 11 වන ව්යවස්ථාව ෙහෝ 13(1) ෙහෝ
(2) වන ව්යවස්ථා යටෙත් පුරක්ෂිත ෙකොට ඇති මූලික
අයිතිවාසිකමක්, උද්ෙද්ශිත උල්ලංඝනය කිරිමත් සංයුක්ත
වන්නා වූ ද,
යම් කියාවක් ෙහෝ ෙනොකර හැරීමක පතිඵලයක් ෙලස යම් කායික
ෙහෝ '
(2) 54 වන පිටුෙව් 1, 2 සහ 3 වන ෙප්ළි ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'විෙශේෂඥ සාක්ෂිකරුවකු සහ උද්ෙද්ශිත වරදක් කරන ලද බවට ෙහෝ
උද්ෙද්ශිත මූලික අයිතිවාසිකමක් කඩ කිරීම ෙහෝ මානව හිමිකමක්
උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් සැක කරන ෙහෝ ෙචෝදනා ලත්
තැනැත්තකු ෙවනුෙවන්' "

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පනත් ෙකටුම්පෙත්
ෙසෝදුපත්වල මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ ඒ හා සමාන ෙදෝෂ
නිවැරදි කර ගැනීම සඳහා නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙවත අවසර
ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත දැන්
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப ,
சட்ட லம்
தி த்தப்பட்டவா
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

46 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
46ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 46, as amended, ordered to stand part of the Bill.

උප ෙල්ඛනය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
அட்டவைண
தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Schedule ordered to stand part of the Bill.

ன்றாம் ைற

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.
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ADJOURNMENT
එකල්හි ෙව්ලාව අ.භා. 06.30 පසු කර තිබුෙණන් නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අ.භා. 6.47ට 2015 ෙපබරවාරි 20
වන සිකුරාදා අ.භා. 1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா

ேநரம் பி.ப. 6.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால்,
மன்றத்ைத

பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா

ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப , பி. ப. 6.47 க்கு பாரா மன்றம், 2015 ெபப் வாி 20,
ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

It being past 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly at 6.47 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 20th
February, 2015.
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සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
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අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகார் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER
[THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] in the Chair.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass Media
and Parliamentary Affairs and Chief Government Whip)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහා මාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය
සඳහා මාර්ග නඩත්තු භාර අරමුදෙල් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව

கணக்காய்வாளர் அதிபதியின

அறிக்ைக

AUDITOR-GENERAL'S REPORT
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් XI වැනි
ෙකොටස; සහ 2012 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාෙග්
වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VII වැනි ෙකොටස, හතරවැනි
කාණ්ඩෙය් IX වැනි ෙකොටස, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් IV සහ V වැනි
ෙකොටස් සහ හයවැනි කාණ්ඩෙය් X, XI සහ XII වැනි ෙකොටස්
මම ඉදිරිපත් කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2013 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංගහය (විෙශේෂ විධිවිධාන)
පනෙත්
7(2) වගන්තිය යටෙත් අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව 2015 ෙපබරවාරි 02 දිනැති අංක 1900/3
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරන ලද නියමය.- [අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා ෙවනුවට ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ෙපත්සම්

ம

க்கள்

PETITIONS
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "එකී වාර්තාෙව් එකී
ෙකොටස් මුදණය කළ යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Deputy
petitions:

அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered that the Report be printed.

Speaker, I present the following

1.

A petition from Mr. B.L.K.U. Priyankara of No.
987, 4th Lane, Hospital Road, New Town,
Embilipitiya;

2.

A petition from Mr. C.W.M.H.C. Chandrasekara
of Marine Insurance Department, Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, No. 21, Vauxhall
Street, Colombo 02;

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

- ெப ந்ேதாட்டக்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

3.

A petition from Mr. H.A.P. Maddevithana of Kuda
Mathugama, Pareigama;

4.

A petition from Mr. K.L.J. Kumarasiri of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited,
Avissawella Branch;

5.

A petition from Mr. O.T.M.R.T.D. Bandara of No.
15 D, Mahinda Mawatha, Batugedara, Ratnapura;

6.

A petition from Mr. R.P.K. Dissanayake of No.
03, Dematalanda, Wathuragama;

7.

A petition from Mr. S.L. Perera of No. 06,
Gajabapura Housing Complex, Kolonnawa;

8.

A petition from Mr. W.E. Jayakody of No. 61/D,
Kalalgoda, Pannipitiya;

9.

A petition from Mrs. G.G.D. Dishanthi of No.
122/288, Samanalathenna, High Level Road,
Watareka;

10.

A petition from Mrs. K.V.I.P. Vithanage of No.
93, Pituwala Road, Elpitiya;

11.

A petition from Mrs. Kanthi Chintha Gunarathne
of No. 48, Nagahaella Road, Mawilmada;

12.

A petition from Mrs. M.H.S. Pushpalatha of No.
170/2, Thalawathuhenpita North, Mahara,
Kadawatha;

13.

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

එක්සත් ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
සහ CRANFORD JOHNSON ROBINSON WOODS සමාගම:
ගනුෙදනු
அெமாிக்க இலங்ைக

தரகம் மற் ம் CRANFORD
கம்பனி : ெகா க்கல்
வாங்கல்

JOHNSON ROBINSON WOODS

SRI LANKAN EMBASSY IN US AND CRANFORD JOHNSON
ROBINSON WOODS COMPANY : TRANSACTIONS

4468/’13

2. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(i)

A petition from Mrs. N.L. Liyanage of No. 198A,
Maimbula Nittambuwa;

2010, 2011 හා 2012 යන වර්ෂවලදී එක්සත්
ජනපදෙය් ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය
Cranford Johnson Robinson Woods නමැති
සමාගම සමඟ ගනු ෙදනු කර තිෙබ්ද;

(ii)

14.

A petition from Mrs. P.M.K. Hapuarachchi of No.
30/1, Maduwegedara, Nittambuwa; and

එෙසේ නම්, එම ගනු ෙදනු සිදුවී ඇති දින වකවානු
කවෙර්ද;

(iii)

එම ගනු ෙදනු තුළින් ඉටු කර ෙගන ඇති කාර්යය
ෙහෝ කාර්යයන් කවෙර්ද;

15.

A petition from Mrs. R.M.C.P.K. Rajapaksha of
No. 92/5, Green Ville Estate, Thekkalanda Road,
Kundasale.

(iv)

එමඟින් ලැබී ඇති පෙයෝජන කවෙර්ද;

(v)

එම කටයුතු ෙවනුෙවන් කරන ලද ෙගවීම්වල
වටිනාකම ෙකොපමණද;

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(vi)

ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කරනු ලැබූ වැය ශීර්ෂය
කවෙර්ද;

(vii)

එම සමාගම සමඟ ගිවිසුම්වලට එළැඹ ඇත්නම්,
එම ගිවිසුම් සභාගත කරන්ෙන්ද;

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(අ)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட்ட
(அ) (i)

2010, 2011 மற் ம் 2012ஆம் ஆண் களில்
ஐக்கிய அெமாிக்காவின் இலங்ைக
தரகம்
Cranford Johnson Robinson Woods எ ம்
கம்பனி டன் ெகா க்கல்வாங்கல் ேமற்ெகாண்
ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில்,
ேமற்ப
ெகா க்கல்வாங்கல்
இடம்ெபற் ள்ள காலப்பகுதி யாெதன்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
ெகா க்கல்வாங்கல்
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள பணி அல்ல
யாைவெயன்பைத ம்;

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 1 - 4323/'13 - (2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

லமாக
பணிகள்
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(iv)

அதன் லம்
கிைடத் ள்ள
யாைவெயன்பைத ம்;

நன்ைமகள்

(v)

ශී ලංකා රුපියල් 5,172,750.00 යි. (පණස්එක්
ලක්ෂ හැත්තෑෙදදහස් හත්සියපණහක්)

(v)

ேமற்ப பணிக க்காக ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள
ெகா ப்பன களின் ெப மதி யாெதன்பைத ம்;

(vi)

112-02-03-1405(04) යන වැය ශිර්ෂය යටෙත්.

(vii)

ඇෙමරිකා
එක්සත් ජනපදෙය් ෙවොෂිංටන්හි
ශී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සමඟ එවැනි
කිසිම ගිවිසුමකට එළැඹ නැත.

(vi)

அதற்காக நிதி ஒ க்கப்பட்ட ெசல த் தைலப்
யாெதன்பைத ம்;

(vii)

ேமற்ப
கம்பனிக டன் உடன்ப க்ைககள்
ைகச்சாத்திடப்பட்
ப்பின், அவ் டன்ப க்ைக
கைளச் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(b)

Will he inform this House -

(ආ) Cranford Johnson Robinson Woods ෙවෙළඳ සමාගම
විසින් දූත මණ්ඩලය ෙවත ෙයෝජනාවක් යවන ලද අතර,
එය පදනම් කර ෙගන අත්තිකාරම් ෙගවීමක් සිදු කර ඇත.

විෙශේෂෙයන්ම කිසිම ගිවිසුමක් නැතිව ෙමවැනි ආයතනයකට
ෙම් මුදල ෙගව්ෙව් ෙකොෙහොමද කියන එක පශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂා කරලා හැකි තාක් ඉක්මනින්
තවත් වාර්තාවක් ලබා ෙදන්න කියලා මම අමාත්යාංශෙයන්
ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා.

(i)

whether the Sri Lankan Embassy in the
United States had transactions with the
company named Cranford Johnson
Robinson Woods in the years 2010, 2011
and 2012;

(ii)

if so, the period during which such
transactions have taken place;

(iii)

the task or tasks accomplished through such
transactions;

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි. මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.

(iv)

the benefits derived from them;

(v)

the value of the payments made for the said
transactions;

(vi)

the expenditure head under which funds
were allocated for this purpose; and

(vii)

if agreements have been entered into with
that company, whether such agreements
will be tabled?

ෙමම ඇෙමරිකානු සමාගම විෙශේෂෙයන්ම එක්සත් ජනපදය
තුළ ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීෙම් මාධ්ය කටයුතු ෙවනුෙවන්
මැදිහත් වුණා කියලා තමයි ඔබතුමා පවසන්ෙන්. ඒ ෙවනුෙවන්
තමයි ශී ලංකා මුදලින් රුපියල් ලක්ෂ 51කට අධික මුදලක් වැය
කරලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ලබා ෙදන්ෙන්, ''අපි මාධ්ය කටයුතු
කළා, අපි ෙම් ජාතිෙය් ඒවා කළා'' කියලා එම සමාගම විසින්
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙතොරතුරු. ඇත්තටම විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශය සතුව ඒ සම්බන්ධව තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමොනවාද?
ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීෙම් මාධ්ය කටයුතු ෙවනුෙවන් අෙප්
තානාපති කාර්යාලවලට අමතරව ඇෙමරිකාෙව් සමාගම් මිල දී
ගන්ෙන් ෙමොකටද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. ඇෙමරිකාවට
තඩිබාන්න කථා කරන ආණ්ඩුවක් හිටිෙය්. ෙද්ශෙපේමිත්වය පිළිබඳ
සළු පිළි ෙපොරවා ගත් ආණ්ඩුවක් හිටිෙය්. ඒ ආණ්ඩුව ශී ලංකාෙව්
පතිරූපය නැංවීම ෙවනුෙවන් ඇෙමරිකාෙව් සමාගම් මිල දී ෙගන
තිෙබනවා. එතෙකොට, එම ආයතනය කරන ලද කාර්ය භාරය
ෙමොනවාද කියලා විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට කියන්න
තිෙබන්ෙන් කවරක්ද?

If not, why?

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மங்கள

சமர ர

-

ெவளிநாட்ட

வல்கள்

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේය.
(අ)

ගිවිසුමක් අත්සන් ෙනොකර ෙමම ෙගවීම කර
තිෙබන බව තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.

එම නිසා ඔබතුමා අහපු පශ්නය නිසා මටත් පශ්න කිහිපයක් ම
පැන නැඟී තිෙබනවා.

asked the Minister of Foreign Affairs:
(a)
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(i)

ඔව්, 2010 වසෙර්දී ගනු ෙදනු කර තිෙබ්.

(ii)

2010 පමණි.

(iii)

Cranford Johnson Robinson Woods සමාගමට
අනුව, ඔවුහු ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් මාධ්ය කටයුතු
සිදු කර තිෙබ්.

(iv)

Cranford Johnson Robinson Woods සමාගමට
අනුව ඔවුහු එක්සත් ජනපදෙය් පුවත් පත් සමඟ
ශී ලංකාෙව් පතිරූපය වැඩි දියුණු කිරීෙම්
ව්යාපාරයක් දියත් කර තිෙබ්.
නමුත් ඇත්තවශෙයන්ම කිව්ෙවොත්, ෙමවැනි
කාර්යභාරයක් කරන්න තානාපති කාර්යාලෙය්
සුදුසුකම්, පහසුකම් තිබියදී තමයි ෙම් සමාගමට
ෙම් කටයුත්ත භාර දීලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශයට තිෙබන ෙතොරතුරු ෙමපමණයි. නමුත් දැනට මට
ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව, ෙම් තීන්දුව අරෙගන තිෙබන්ෙන්
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් තානාපති ජාලිය විකමසූරිය මහතා
නිර්ෙද්ශ කරලා, 2008 ෙදසැම්බර් 19 වැනි දා ජනාධිපති ෙල්කම්
ලලිත් වීරතුංග මහතාට ලියපු ලිපියක් අනුවයි. ඒ ලියුමට අමතරව
ෙවන කිසිම ගිවිසුමක් ෙහෝ ෙතොරතුරක් අපට තවමත් ලබා
ගන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශය පැත්ෙතනුත් යම් වරදක් සිදු ෙවලා තිෙබන බව
ෙපෙනනවා. ගිවිසුමක් නැතිව, එවැනි පරීක්ෂාවක් ෙනොකර
ෙමවැනි සමාගමකට ෙම් මුදල කාෙග් බලපෑම උඩ ෙගව්වාද
කියන එක අපටත් පශ්නයක්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. අපි හිතාෙගන හිටිෙය් ෙටන්ඩර් නැතිව තමන්ෙග්
හිතවතුන්ට විවිධ ව්යාපෘති පදානය කිරීම, විවිධ රාජ්ය මුදල්
පදානය කිරීම, විවිධ ෙකොන්තාත් පදානය කිරීම ලංකාව තුළ
විතරයි සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. දැන් බලන ෙකොට
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් පිහිටි ශී ලංකා තානාපති
කාර්යාලෙය්ත් ඒ ආකාරෙයන්ම කටයුතු කරලා තිෙබනවා. කිසිදු
ගිවිසුමක් නැතිව, කිසිදු එකඟතාවක් නැතිව, විෙශේෂෙයන් එම
සමාගම විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ඒ විධිෙය් කටයුතු
කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක් එක්
සමාගම්වලට පුළුවන්ද, "මට ෙම්ක කරලා ෙදන්න. මට ෙම්ක
ෙදන්න. මම ෙම් වැඩ ෙකොටස කරන්නම්" කියලා ඉල්ලන්න?
ශී ලංකා රජය තමයි තීරණය කරන්න ඕනෑ, ''අපට ෙමෙහම
අවශ්යතාවක් තිෙබනවා, ඒ අවශ්යතාව ෙවනුෙවන් ඒ සමාගම්
කැඳවන්න ඕනෑ''ය කියලා. එතෙකොට විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය
ෙමවැනි අවශ්යතාවක් තිබුණු බව හඳුනා ෙගන තිෙබනවා ද?
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් ෙමම සමාගම ෙතෝරා ගැනීම
සඳහා යම් ඉල්ලුම් පත කැඳවීමක් කර තිෙබ් ද?

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

අපට ලැබිලා තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව කිසිම ඉල්ලුම් පත
කැඳවීමක් ෙහෝ මැදිහත් වීමක් විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන්
ෙවලා නැහැ. ඇත්ත වශෙයන්ම කියන්න කනගාටුයි. දැන් අපට
ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව වාෙග්ම ඔබතුමා කියන ආකාරයට
පසු ගිය කාලය තුළ ෙබොෙහෝ විෙද්ශ තානාපති කාර්යාල ඒ ඒ
තානාපතිවරුන්ෙග් ව්යාපාරික මධ්යස්ථාන බවට පරිවර්තනය
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අය ඒ අයෙග් බිස්නස් කර ෙගන ගියා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. අපට පුළුවන් පරීක්ෂා කරලා තවත් ෙම්
ෙතොරතුරු ඉක්මනට ලබා ෙදන්න.
ෙලෝකෙය් තවත් ඉතා වැදගත් රටක තානාපති කාර්යාලයක
තානාපතිවරෙයක් තමන්ෙග් තානාපති කාර්යාලෙය් ඉඳ ෙගන ඒ
රෙට් ෙවනත් කණ්ඩායම්වලට අවි ආයුධ සැපයීම සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු අද ලැබී තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම්
කැලෑ පාලනය ලංකාෙව් භූමියට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුෙණ්
නැහැ. පිට රටවල තිබුණු අෙප් තානාපති කාර්යාලවලත් ෙම්
කැලෑ නීතිය ඒ ආකාරෙයන්ම කියාත්මක වී තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි,
විෙද්ශ
කටයුතු
අමාත්යාංශය, අතුරුදහන් වූ පුද්ගලයන් අතෙර්යි තිබුෙණ්. ෙම්
අවුරුද්ෙද් ජනවාරි 12 වැනි දා විතර තමයි අපි ෙම්ක ආපහු ෙසොයා
ගත්ෙත්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම් පිළිබඳව තවත් පශ්න ගණනාවක් මා ඉදිරියටත් ෙයොමු කර
තිෙබනවා.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීමට යයි කියමින්
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් hire කරන ලද -ඒ කියන්ෙන්
සහාය ගන්නා ලද- එකම සමාගම ෙම්කද, තවත් සමාගම්
ගණනාවක් තිෙබ්ද කියා
ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න
කැමැතියි.

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மங்கள சமர ர)

(The Hon. Mangala Samaraweera)

මා දන්නා හැටියට තවත් කිහිපයක් තිෙබනවා. අෙප් නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා, ඊෙය්ත් ඔබතුමාෙග්ම පශ්නයකට, ෙම් වාෙග්ම තවත්
සමාගමකට ලබා දුන් මුදල් පහසුකම් සම්බන්ධෙයන් පශ්නයකට,
පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. අපට ලැබී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව
ෙමවැනි සමාගම් කිහිපයක්ම -සමාගම් 5ක්, 6ක් පමණ තිෙබනවා.
ඒ ගණන ස්ථිර වශෙයන්ම මට තවම කියන්න බැහැ. Patton
Boggs ආදී සමාගම් තිෙබනවා. - ෙමහිදීත්, මහා බිතාන්යෙය්දීත්
ෙම් සමාගම් පාවිච්චි කර තිෙබනවාය කියන එකයි අපට ආරංචි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6 - 5420/' 14 - (2), ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

ෙපොල් ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය: විස්තර
ேதங்காய்சார் உற்பத்திகளின் ஏற் மதி : விபரம்
EXPORT OF COCONUT-BASED PRODUCTS : DETAILS

4405/’13

8. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):
(අ)

(ආ)

2013 වර්ෂෙය් ජනවාරි සිට ඔක්ෙතෝබර් දක්වා කාල සීමාව
තුළදී ශී ලංකාෙව් ගෘහස්ථ ෙපොල් පරිෙභෝජනය
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(i)

එම කාල සීමාව තුළදී අපනයනය හා ආනයනය
කරන ලද ෙපොල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(ii)

ශී ලංකාව තුළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන
අපනයනය ඉලක්ක කර ගත් ෙපොල් ආශිත
නිෂ්පාදනයන් කවෙර්ද;

(iii)

එම එක් එක් නිෂ්පාදනයන්ෙගන් වාර්ෂිකව
අපනයනය කරනු ලබන පමාණය ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
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(ඇ)

(i)

ඉහත (අ) හි සඳහන් කාල සීමාව තුළදී ෙපොල්
වතුර අපනයනය කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ෙපොල් වතුර අපනයනය කර
ඇත්ෙත් ෙපොල් වතුර ස්වරූපෙයන්ද; නැතෙහොත්,
ෙපොල් වතුර ආශිත නිෂ්පාදනයන් වශෙයන්ද;

(ii)

அவர் குறிப்பி வாரா?
(உ)

இன்ேறல், ஏன்?

ෙපොල් වතුර ෙහෝ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය
කළ රටවල් කවෙර්ද;

(iv)

එම අපනයනයන්ෙග් පමාණය ෙකොපමණද;

asked the Minister of Plantation Industries:

(v)

ෙපොල් වතුර ෙහෝ ඒ ආශිත නිෂ්පාදන අපනයනය
කිරීම තුළින් ලැබූ මුළු ආදායම ෙකොපමණද;

(a)

Will he state the domestic coconut consumption
during the period from January to October in the
year 2013?

(b)

Will he table-

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(i)

(ii)

ශී ලංකාව තුළ ෙපොල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ
කරන්ෙනකු සඳහා රජය මඟින් ලබා දිය හැකි
සහන කවෙර්ද;

(i)

the quantity of coconuts that was exported
and imported during the aforesaid period of
time, separately;

(ii)

the export-oriented coconut-based products
manufactured in Sri Lanka; and

(iii)

the quantity of each of those products
exported each year, separately?

එම සහන ලබා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදකෙයකු
විසින් අනුගමනය කළ යුතු කමෙව්දය කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ)

இந்த
நிவாரணங்கைளப்
ெபற் க்ெகாள்
வதற்காக உற்பத்தியாளர் ஒ வர் கைடப்பி க்க
ேவண் ய ைறைம யாெதன்பைத ம்

(iii)

(ඈ)

(ඉ)
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(c)

2013ஆம் ஆண் ல் சனவாி ெதாடக்கம் ஒக்ேராபர்
வைரயான
காலப்பகுதியில்
இலங்ைகயில்
மைனசார்ந்த ேதங்காய் கர் எவ்வள என்பைத
அவர் குறிப்பி வாரா?

Will he inform this House(i)

whether coconut water was exported during
the period of time mentioned in (a);

(ii)

if so, whether the aforesaid coconut water
was exported in the form of coconut water
or as coconut water-based products;

(ஆ) (i)

குறித்த காலப்பகுதியில் ஏற் மதி மற் ம்
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ேதங்காய்களின் அள
ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;

(iii)

(ii)

இலங்ைகயில்
உற்பத்தி
ெசய்யப்ப ம்
ஏற் மதிைய இலக்காகக் ெகாண்ட ேதங்காய்
சார்ந்த உற்பத்திகள் யாைவ என்பைத ம்;

the countries to which coconut water or
coconut water-based products were
exported;

(iii)

அவ்வாறான ஒவ்ேவார் உற்பத்தியி
வ டாந்தம் ஏற் மதி ெசய்யப்ப ம்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்

(iv)

the quantity of the aforesaid exports; and

(v)

the total income received from the export of
coconut water or coconut water-based
products?

ந் ம்
அள

அவர் இச்சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

ேமற்ப
(அ)
இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள
காலப்பகுதியில் ேதங்காய்த் தண்ணீர் ஏற் மதி
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
ஆெமனில், ேமற்ப
ேதங்காய்த் தண்ணீர்
ஏற் மதி
ெசய்யப்பட் ள்ள
ேதங்காய்த்
தண்ணீாின் வ வத்திலா இன்ேறல் ேதங்காய்
தண்ணீர் சார்ந்த உற்பத்தியாகவா என்பைத ம்;

(iii)

ேதங்காய்த் தண்ணீர் அல்ல
அ சார்ந்த
உற்பத்திகள் ஏற் மதி ெசய்யப்பட்ட நா கள்
யாைவ என்பைத ம்;

(iv)

அந்த ஏற் மதிகளின் அள

(v)

ேதங்காய்த் தண்ணீர் அல்ல
அ சார்ந்த
உற்பத்திகைள
ஏற் மதி
ெசய்ததன் லம்
ெபறப்பட்ட
ெமாத்த
வ மானம்
யாெதன்பைத ம்

யாெதன்பைத ம்;

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஈ)

(i)

(d)

இலங்ைகயில்
ேதங்காய்
உற்பத்திைய
ஆரம்பிக்கும் ஒ வ க்கு அரசாங்கத்தால் வழங்க
மான நிவாரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(e)

Will he also state (i)

the concessions that the Government can
grant to a person who commences coconut
production in Sri Lanka; and

(ii)

the methodology that should be adopted by
a producer to obtain those concessions?

If not, why?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)
(ආ)

ෙගඩි මිලියන 1,522යි. (එක්දහස් පන්සිය විසිෙදකයි)
(i)

අපනයනය - ෙපොල් ෙගඩි 17,951,000කි. (මිලියන
දාහතයි දශම නවයයි පහයි එක)
ෙපොල් ආනයනය කිරීමක් සිදුකර ෙනොමැත.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අනු
අංකය

(ii)
ෙපොල් මද ආශිත
නිෂ්පාදන
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ෙපොල් ෙතල්, නැවුම් ෙපොල් ෙතල්,
දිසිඳි ෙපොල්, ෙකොප්පරා, ෙගඩි ෙපොල්,
බීජ ෙපොල්, තැඹිලි, පුන්නක්කු, ෙපොල්
කීම්, ෙපොල් කිරි පිටි, ෙම්දය ඉවත්
කළ ෙපොල්, ෙපොල් අරක්කු, විනාකිරි
හා ෆැට් ඇසිඩ්.

ෙපොල් කටු ආශිත
නිෂ්පාදන

ෙපොල් කටු අඟුරු, සකිය කාබන් සහ
ෙපොල් කටු පිටි

ෙකොහු ආශිත අමුදව්ය
නිෂ්පාදන
ෙකොහු ආශිත නිමි
භාණ්ඩ

ගුදිරි ෙකොහු, බිස්ටල් ෙකොහු, දඟර
ෙකොහු
ෙකොහු ලනු, ෙකොහු කඹ, තවාෂි
බුරුසු, රබර් මිශිත ෙකොහු හා බුරුසු,
ෙකොහු කළාල, ෙකොහු පාපිසි,
ෙකොහුබත්, ෙපොල් ෙලලි කැබලි,
මිහිසළු, උද්යාන වගා ආශිත
නිෂ්පාදන

අෙනකුත් නිෂ්පාදන

ෙපොල් ඉරටු, ෙපොල් ලී ආශිත
නිෂ්පාදන

(iii)

භාණ්ඩ වර්ගය

පමාණය (ෙම.ෙටො)

21

සකිය කාබන්

36629 (තිස්හයදහස් හයසිය
විසිනවය)

22

ෙකොහු ලණු

2002 (ෙදදහස් ෙදක)

23

ෙකොහු ටුවයින්

5728 (පන්දහස් හත්සිය
විසිඅට)

24

තවාෂි බුරුසු (ඒකක)

28204993 (ෙදසීයඅසූෙදලක්ෂ
හාරදහස් නවසිය අනූතුන)

25

ෙකොහු හා බුරුසු (ඒකක)

21298535
(ෙදසීයෙදොෙළොස්ලක්ෂ
අනූඅටදහස් පන්සිය තිස්පහ)

26

රබර් මිශ ෙකොහු පෑඩ් හා
ඇඳන් ෙමට්ට (ඒකක)

7578408 (හැත්තෑපන්ලක්ෂ
හැත්තෑඅටදහස් හාරසිය අට)

27

බුමුතුරුණු හා පාපිසි
(ඒකක)

568759 (පන්ලක්ෂ
හැටඅටදහස් හත්සිය
පනස්නවය)

28

ෙකොහු ලණු පැදුරු හා
බුමුතුරුණු (වර්ග මීටර)

11017 (එෙකොෙළොස්දහස්
දහහත)

අනු
අංකය

භාණ්ඩ වර්ගය

පමාණය (ෙම.ෙටො)

29

ෙකොහු බත්

143911 (එක්ලක්ෂ
හතළිස්තුන්දහස් නවසිය
එෙකොළහ)

01

ෙපොල් ෙතල්

1720 (එක්දහස් හත්සියවිස්ස)

30

ෙපොල් ෙලලි කැබලි

02

නැවුම් ෙපොල්
ෙතල්

2101 (ෙදදහස් එකසිය එක)

11815 (එෙකොෙළොස්දහස්
අටසිය පහෙළොව)

31

මිහිසළු

03

දිසිඳි ෙපොල්

28202 (විසිඅටදහස් ෙදසීය ෙදක)

3362 (තුන්දහස් තුන්සිය
හැටෙදක)

04

ෙකොප්පරා

71 (හැත්තෑ එක)

32

58136 (පනස්අටදහස් එකසිය
තිස්හය)

05

ෙගඩි ෙපොල්

21456 (විසිඑක්දහස් හාරසිය
පනස්හය)

උද්යාන වගාවන් සඳහා
ෙයොදා ගන්නා ෙකොහු
ආශිත නිෂ්පාදන

33

ෙපොල් ඉරටු

06

බීජ ෙපොල්

2021 (ෙදදහස් විසිඑක)

8375 (අටදහස් තුන්සිය
හැත්තෑපහ)

07

තැඹිලි

570215 (පන්ලක්ෂ හැත්තෑදහස්
ෙදසීය පහෙළොව)

34

ෙපොල් ලී

0.086 (බින්දුවයි දශම බින්දුවයි
අටයි හය)

08

පුන්නක්කු

187 (එකසිය අසූහත)

(i)

ඔව්.

09

ෙපොල් කීම්

1591 (එක්දහස් පන්සිය අනූඑක)

(ii)

ෙපොල් වතුර ස්වරූපෙයනි.

(iii)

ෙහොංෙකොං, ෙලබනන්, පාකිස්තානය, සිංගප්පූරුව,
එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය, ජර්මනිය,
ෙනදර්ලන්තය,
ස්විට්සර්ලන්තය,
එක්සත්
රාජධානිය,
ස්ෙලෝෙව්නියාව,
කැනඩාව,
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, ඕස්ෙට්ලියාව.

(iv)

2013 වසර වන විට ෙපොල් වතුර සඳහා ස්ථිර ෙක්ත
අංකයක් ෙනොතිබුණු බැවින් ෙපොල් වතුර පලතුරු
යුෂ සම්බන්ධෙයන් වූ ෙක්ත අංකයටම අපනයනය
කර තිෙබ්. ෙපොල් වතුර ෙකොපමණ පමාණයක්
අපනයනය කර තිෙබ්දැයි නිශ්චිත වශෙයන් කිව
ෙනොහැකිය.

(v)

2014 ජූනි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා - රුපියල්
මිලියන 64.55යි.

10

ෙපොල් කිරි

12570 (ෙදොෙළොස්දහස් පන්සිය
හැත්තෑව)

11

ෙපොල් කිරි පිටි

4702 (හාරදහස් හත්සිය ෙදක)

12

ෙම්දය ඉවත්
කළ ෙපොල්

3619 (තුන්දහස් හයසිය දහනවය)

13

ෙපොල් අරක්කු
(ලීටර්)

17071 (දහහත්දහස් හැත්තෑඑක)

14

ෙපොල් විනාකිරි
(ලීටර්)

24007 (විසිහතරදහස් හත)

15

ෆැට් ඇසිඩ්

2447 (ෙදදහස් හාරසිය හතළිස්හත)

16

ෙමට්ටස් ෙකොහු

53142 (පනස්තුන්දහස් එකසිය
හතළිස්ෙදක)

17

බිස්ටල් ෙකොහු

10251 (දහදහස් ෙදසීය පනස්එක)

18

ට්විස්ටඩ් ෙකොහු

41406 (හතළිස්එක්දහස්
හාරසියහය)

19

ෙපොල් කටු
අඟුරු

6359 (හයදහස් තුන්සිය
පනස්නවය)

20

ෙපොල් කටු හා
කටු කුඩු

438 (හාරසිය තිස්අට)

(ඇ)

(ඈ)

(i) a). ෙපොල් හා ෙපොල් ආශිත නිෂ්පාදන ආරම්භ
කිරීම සඳහා තාක්ෂණික උපෙදස් හා පාග්ධන
අවශ්යතා සඳහා මූල්ය පහසුකම් ලබා දීම.
b). මූල්ය පහසුකම් සඳහා සහන ෙපොලී ණය
ෙයෝජනා කමය යටෙත් මහජන බැංකුෙවන්
හා පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව මඟින්
උපරිමය රුපියල් මිලියන 05 දක්වා ණය
පහසුකම් ලබා දීම.
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1187

(ii)
(ඉ)

1188

c). සුළු හා කුඩා පරිමාණෙය් කර්මාන්ත සඳහා
යන්ත, උපකරණ හා ෙමවලම් සහන පදනම
මත ලබා දීම.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

d). ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය පමිතිකරණය පිළිබඳ
විෙශේෂ දැනුවත් කිරීම.

ෙපොල් වතුර එකතු කරන්න ඊට වඩා මුදල් යනවා.

ෙපොල් සංවර්ධන අධිකාරිෙයහි නිෂ්පාදකෙයකු
වශෙයන් ලියා පදිංචි වීම.

ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

අතුරු පශ්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමා ෙමම පශ්නෙය් (ඇ) (v)ට පිළිතුර ෙලස
සඳහන් කළා, ෙපොල් වතුර අපනයනෙයන් ලද ආදායම. අපි රටක්
විධියට ගත්තාම ෙකටි කාලයක් තුළ ඒ තුළින් විශාල ආදායමක්
ලබා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් දළ වශෙයන් ෙගවල් ලක්ෂ 30ක්
තිෙබනවාය කියා උපකල්පනය කළත්, එක ෙගදරක දවසකට
ෙපොල් ෙගඩියක් බින්ෙදොත් ෙපොල් ෙගඩි ලක්ෂ 30ක් බිෙඳනවා.
හැබැයි, ෙපොල් ෙගඩිය බින්දා, වතුර ටික විසි කළා. ඒ නිසා ෙපොල්
ෙගඩි ලක්ෂ 30ක වතුර අපෙත් යනවා. එතෙකොට අපනයනය
කරන්න ෙපොල් වතුර එකතු කරපු කමෙව්දය ෙමොකක්ද?
සාමාන්යෙයන් අපි දන්න තරමට ෙවන්ෙන්, ෙගවල්වල ෙපොල්
වතුර විසි කරන එකයි. අපි දන්නවා, දියර කිරි එකතු කිරීෙම්
කමෙව්දයක් තිෙබන බව. මම කියන්ෙන්, ෙපොල් වතුරත් ඒ විධියට
එකතු කරන්න පුළුවන් නම් අපට වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න
පුළුවන් කියලායි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔබතුමා කියන්ෙන් හැම ෙගදරකටම ගිහින් ෙපොල් වතුර එකතු
කරන්න කියලාද?

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, නැහැ. එෙහම හිතන්න එපා. හැම දාම, හැම
ෙගදරකටම යන්න ඕනෑ නැහැ. ඒ ගැන නිර්මාණශීලීව හිතන්න
පුළුවන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

හැම ෙගදරකටම ගිහින් ෙපොල් වතුර එකතු කිරීම අමාරු
කාර්යයක්. හැබැයි, ෙමතුමාෙග් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. නමුත් ඒක
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීම තමයි පශ්නය.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මන්තීතුමා කැමැතියි, ෙගවල්වලට ගිහින් එකතු කරන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමනි,-

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

That is a very good idea but the only thing is, there is
a problem of implementation.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙම්ක සැහැල්ලුවට ගන්න, විහිළුවක් ෙලස සලකන්න එපා.
ෙපොල් ෙගඩි ලක්ෂ 30ක පමණ වතුර අපි රටක් විධියට දිනපතා
විසි කරනවා. ඒ, සල්ලි!

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙදවන අතුරු පශ්නය අහනවාද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙනොෙවයි. අපි නිකමට හිතුෙවොත් ගරු
ඇමතිතුමනි, දවසකට ෙම් රෙට් ලක්ෂ 30ක් ෙපොල් ෙගඩි බිෙඳනවා
ෙන්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඒක පාෙයෝගික නැහැ. හැම ෙගදරකටම- [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහනවා. ගරු වැවිලි කර්මාන්ත
ඇමතිතුමනි, ෙපොල් වතුෙර් රසායනික සංයුතිය ෙබොෙහෝ දුරට
ෙසේලයින්වලට සමානයි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඔව්. ඒක මම පිළිගන්නවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම අහන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා එෙහම ෙදයක් ගැන හිතලාවත්
තිෙබනවාද කියලායි.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

තවමත් අපි රටක් විධියට ෙසේලයින් ආනයනය කරනවා. -දැන්
ෙමතැන හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුෙමකුත් ඉන්නවා. දැනට ඉන්න
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාත් ඉන්නවා. අෙප් රෙට් ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය
කිරීම සඳහා යම් කිසි ආකාරයකට ෙපොල් වතුර භාවිතයට ගැනීම

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පිළිබඳව අමාත්යාංශ ෙදක අතර -ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය
අමාත්යාංශය සහ වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්යාංශය අතර- යම් කිසි
සාකච්ඡාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා ද, එෙහම වැඩ පිළිෙවළක්
අනාගතෙය් දී සිදු කිරීමට සිතලා තිෙබනවාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අෙපන් ඉල්ලීමක් ෙකරුෙවොත්, අපට ඒ
අවශ්ය කරන ෙපොල් ටික ලබා ෙදන්න පුළුවන්. We can supply
any number of coconuts if the Ministry of Health and
Indigenous Medicine requests. We are willing to do that.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම්
ෙවලාෙව් ෙමම ගරු සභාෙව් සිටින නිසා මම ෙමය එතුමාෙගන්
දැන ගන්න කැමැතියි. ෙසේලයින් ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් ෙකෝටි
ගණනක් පිට රටට යවනවා. වැවිලි කර්මාන්ත ඇමතිතුමා කියනවා
ෙපොල් වතුර ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ නිසා ෙම් ගැන යම්
කිසි මැදිහත්වීමක් ෙවන්න පුළුවන් ද කියලා දැන ගන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා පශ්නය අහලා තිෙබන්ෙන් වැවිලි
කර්මාන්ත අමාත්යතුමාෙගන්.

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 13-4473/'13-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන, පළාත්
සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා
සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

කල් ඉල්ලීමත් දැන් style එකක් ෙවලා ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)

ෙම්ක පුදුම ෙබෝවිල්ලක් ෙන්.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

දැනටමත් පැහැදිලිවම මැදිහත් ෙවලා තිෙබනවා. ලංකාෙව්
ෙසේලයින් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා සමාගම් කිහිපයක් ලංකාවට
ඇවිල්ලත් තිෙබනවා. එය සාකච්ඡා මට්ටෙම් තිෙබන්ෙන්. එම
නිසා සියලු ඖෂධ ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කිරීමට ඉදිරි අවුරුදු 03
තුළදී අවශ්ය පියවර ගන්නවා. [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙයන් අහපු පශ්නයක්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය : CHOGM
සඳහා දරන ලද වියදම
ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சு: CHOGM
ெதாடர்பான ெசல

(The Deputy Speaker)

ෙපොල් වතුර ගැන එතුමාට උත්තර ෙදන්න බැහැ. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
පශ්න අංක 9 - 4573/'13-(2), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

MINISTRY OF MASS MEDIA AND INFORMATION: MONEY
EXPENDED ON CHOGM

4580/’13

14.ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2):
(අ)

(i)

2013 වර්ෂෙය් පැවති ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය
නායක සමුළුව ෙවනුෙවන් එවකට පැවති
ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය හා ඊට අදාළ
අෙනකුත් ආයතන විසින් දරන ලද මුළු වියදම්
පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

එම මුදල් සපයා ගනු ලැබූ ආකාරය කවෙර්ද;

(iii)

එම මුදල් වැය කරන ලද ආකාරය කවෙර්ද;

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සමාජෙසේවා, සුබසාධන හා
පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට
පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.
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(iv)

එම සමුළුෙව් මාධ්ය පචාරණ කටයුතු ෙවනුෙවන්
දැරූ වියදම ෙකොපමණද;

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(v)

පචාරණ කටයුතු ලබා දුන් විද ත් හා මුදිත මාධ්ය
කවෙර්ද;

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(vi)

එම එක් එක් මාධ්ය ආයතනය ෙවනුෙවන් ෙගවන
ලද මුදල් පමාණය ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவகுசன ஊடக, பாரா
வினா:
(அ) (i)

மன்ற அைமச்சைரக் ேகட்ட

2013ஆம் ஆண் ல் நைடெபற்ற ெபா நலவாய
அைமப்பின் தைலவர்களின் மாநாட் க்காக
அப்ேபாைதய ெவகுசன ஊடக, தகவல் அைமச்சு
மற் ம் அத டன் சம்பந்தப்பட்ட ஏைனய
நி வனங்களால் ஏற்கப்பட்ட ெமாத்தச் ெசல த்
ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(ii)

இப்பணத்ெதாைக
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட
ைற யா என்பைத ம்;

(iii)

இப்பணத்ெதாைக ெசலவிடப்பட்ட
என்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
நாட் த்
தைலவர்களின்
மாநாட் க்கான ஊடக பிரசாரப் பணிக க்காக
ஏற்கப்பட்ட
பணத்ெதாைக
எவ்வள
என்பைத ம்;

(v)

பிரசாரப் பணிகள் வழங்கப்பட்ட மின்னியல்
மற் ம் அச்சு ஊடகங்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
ஒவ்ெவா
ஊடக நி வனத்தின்
சார்பி ம்
ெச த்தப்பட்ட
பணத்ெதாைக
தனித்தனிேய எவ்வள என்பைத ம்

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙදනවා.
(අ)
(i) ජනමාධ්ය හා පවෘත්ති අමාත්යාංශය විසින් ෙමම
සමුළුව හා සම්බන්ධ මාධ්ය ආවරණ හා පචාරක
කටයුතු ෙවනුෙවන් දරන ලද මුළු පිරිවැය රුපියල්
1,177,434,333.46කි. (ආසන්න වශෙයන් බිලියන
1 මිලියන 177යි.)
(ii)

භාණ්ඩාගාර පතිපාදන මඟින් මුදල් ෙසොයා ෙගන
ඇත.

(iii)

මාධ්ය මධ්යස්ථානය ඉදිකිරීම් හා පවත්වාෙගන
යාම ෙවනුෙවන් රුපියල් 828,327,661.88යි.
(අටසිය විසිඅට මිලියන තුන්සිය විසිහත් දහස්
හයසිය හැටඑකයි ශත අසූඅටයි. ආසන්න
වශෙයන් මිලියන 828)
විද ත් මාධ්ය ආයතන මඟින් සිදු කරන
ලද පචාරක වැඩසටහන් සඳහා රුපියල්
180,547,649.66යි. (එකසිය අසූ මිලියන පන්සිය
හතළිස් හත් දහස් හයසිය හතළිස් නවයයි ශත
හැට හයයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 181යි.)

ைற யா

මහජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් පචාරක වැඩසටහන්
සඳහා රුපියල් 144,477,425.08යි. (එකසිය
හතළිස් හතර මිලියන හාරසිය හැත්තෑහත් දහස්
හාරසිය විසි පහයි ශත අටයි. ආසන්න වශෙයන්
මිලියන 144යි.)
කාර්යාල උපකරණ මිල දී ගැනීම සඳහා රුපියල්
4,551,707.20යි. (හතර මිලියන පන්සිය පනස් එක්
දහස් හත්සිය හතයි ශත විස්සයි. ආසන්න
වශෙයන් මිලියන 5යි.)
නිල ලාංඡනය නිර්මාණය සහ පුවත් පත් දැන්වීම්
සඳහා රුපියල් 396,696.00යි. (තුන්සිය අනූහය
දහස් හයසිය අනූ හයයි. ආසන්න වශෙයන් ලක්ෂ
4යි.)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Mass Media and Parliamentary
Affairs:
(a) Will he inform this House (i) the total amount of money that was spent on
the recently held CHOGM in the year 2013
by the then Ministry of Mass Media and
Information and the other institutes coming
under the purview of that Ministry;
(ii) the manner by which the aforesaid money
was raised;
(iii) the manner in which the aforesaid money
was spent;
(iv) the total amount of money spent on media
publicity for the aforesaid Heads of States
Meeting;
(v) the names of electronic and print media
through which publicity was given; and
(vi) separately the amount of money that was
paid to each of the aforesaid media
institutes?
(b)

If not, why?

ෙද්ශීය විෙද්ශීය මාධ්යෙව්දීන් සඳහා රාතී
ෙභෝජන ඇතුළු සංගහ කටයුතුවලට රුපියල්
10,022,905.00යි. (දස මිලියන විසිෙදදහස් නවසිය
පහයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 10යි.)
ෙචෝගම් ව්යාපෘති කාර්යාල නිලධාරින්ට දීමනා
දීමට රුපියල් 162,485.00යි. (එකසිය හැට ෙදදහස්
හාරසිය අසූපහයි. ආසන්න වශෙයන් ලක්ෂ 2යි.)
නිලධාරින් සඳහා වූ දීමනාවලට රුපියල්
343,233.45යි. (තුන්සිය හතළිස් තුන්දහස් ෙදසිය
තිස්තුනයි ශත හතළිස් පහයි. ආසන්න වශෙයන්
ලක්ෂ 3යි.)
ෙවනත් වියදම් සඳහා රුපියල් 8,511,095.19යි.
(අට මිලියන පන්සිය එෙකොෙළොස් දහස් අනූ පහයි
ශත දහනවයයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 9යි.)
සම්පූර්ණ වියදම රුපියල් 1,177,434,333.46යි.
(එක් බිලියන එකසිය හැත්තෑ හත් මිලියන
හාරසිය තිස් හතර දහස් තුන්සිය තිස්තුනයි ශත
හතළිස් හයයි. ආසන්න වශෙයන් බිලියන 1
මිලියන 177යි.)
(iv)

මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් පචාරක
වැඩසටහන්වලට රුපියල් 144,477,425.08යි.
(එකසිය හතළිස් හතර මිලියන හාරසිය
හැත්තෑහත් දහස් හාරසිය විසි පහයි ශත අටයි.
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 144යි.)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(vi)

[ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

විද ත් මාධ්ය ආයතන ෙවනුෙවන් පචාරක කටයුතු
සඳහා රුපියල් 180,547,649.66යි. (එකසිය අසූ
මිලියන පන්සිය හතළිස් හත් දහස් හයසිය හතළිස්
නවයයි ශත හැට හයයි. ආසන්න වශෙයන්
මිලියන 181යි.)
එකතුව රුපියල් 325,025,074.74යි. (තුන්සිය
විසිපස් මිලියන විසිපන්දහස් හැත්තෑ හතරයි ශත
හැත්තෑ හතරයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන
325යි.)
(v)

1.

1.

2

3.

කාර්ල්ටන් ස්ෙපෝර්ට්ස් ෙනට්වර්ක්(Carlton
Sports Network)

5

6

6

විස් ෙබෝඩ්කාස්ටින් පයිවට් ලිමිටඩ්
Broadcasting (Pvt) Limited)

7.

ඇෙසට් ෙර්ඩිෙයෝ ෙබෝඩ්කාස්ටින් පයිවට්
ලිමිටඩ් (Asset Radio Broadcasting (Pvt)
Limited)

8

ඒෂියා ෙබෝඩ්කාස්ටින් ෙකෝර්පෙර්ෂන්
පයිවට් ලිමිටඩ් (Asia Broadcasting
Corporation (Pvt) Limited)

(VIS

7.

(Neth FM)

10.

කලම්ෙබෝ කමියුනිෙක්ෂන් පයිවට් ලිමිටඩ්
(Colombo Communication (Pvt)
Limited)

(Swarnavahini)

(Sri FM, Ran FM, E FM)
11.

ෙටල්ෂාන් ෙනට්වර්ක් පයිවට් ලිමිටඩ්
(Telshan Network (Pvt) Limited)
(TNL TV, TNL Radio)

12.

සැලසිෙන්
ෙටලිවිෂන්
ඉන්ස්ටිටියුට්
(Selacine Television Institute)

Asset Radio Broadcasting (Pvt)
Limited
11,154,020.06
(එෙකොෙළොස් මිලියන එකසිය පනස්
හතර දහස් විස්සයි ශත හයයි.
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 11යි.)

8.

Asia Broadcasting Corporation
(Pvt) Limited
34,262,860.80
(තිස් හතර මිලියන ෙදසිය හැට
ෙදදහස් අටසිය හැටයි ශත අසූවයි.
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 34යි.)

9.

EAP Network (Pvt) Limited
20,563,177.11

(Hiru TV, Hiru FM, Gold FM,
Sooryan FM, Sha FM, Sun FM)
ඊඒපී ෙනට්වර්ක් පයිවට් ලිමිටඩ් (EAP
Network (Pvt) Limited)

VIS Broadcasting (Pvt) Limited
3,427,200.94
(තුන් මිලියන හාරසිය විසිහත් දහස්
ෙදසියයි ශත අනූ හතරයි. ආසන්න
වශෙයන් මිලියන 3යි.)

(Sinha FM, RED FM)

9

ART Television Broadcasting (Pvt)
Limited
1,142,400.00
(එක් මිලියන එකසිය හතළිස් ෙදදහස්
හාරසියයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන
1යි.)

ආර්ට් ෙටලිවිෂන් ෙබෝඩ්කාස්ටින් පයිවට්
ලිමිටඩ් (ART Broadcasting (Pvt)
Limited)
(ART TV)

MGMR Networks (Pvt) Limited
1,142,400.00
(එක් මිලියන එකසිය හතළිස් ෙදදහස්
හාරසියයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන
1යි.)

(Max TV, Max Radio)
5.

Carlton Sports Limited
7,996,799.89
(හත් මිලියන නවසිය අනූහය දහස්
හත්සිය අනූ නවයයි ශත අසූ නවයයි.
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 8යි.)

4

එම්ජීඑම්ආර් ෙනට්වර්ක් පයිවට් ලිමිටඩ්
(MGMR Network (Pvt.) Limited)

Power House Limited
16,916,659.20
(දහසය මිලියන නවසිය දහසය දහස්
හයසිය පනස් නවයයි ශත විස්සයි.
ආසන්න වශෙයන් මිලියන 17යි.)

(CSN TV)
4.

MTV/MBC Network
68,519,733.32
(හැට අට මිලියන පන්සිය දහනව
දහස් හත්සිය තිස් තුනයි ශත තිස්
ෙදකයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන
69යි.)

පවර් හවුස් පයිවට් ලිමිටඩ් (Power House
(Pvt.) Limited)
(Derana TV, Derana FM)

3.

(Rs.)

එම්ටීවී/එම්බීසී ෙනට්වර්ක් (MTV/MBC
Network)
(Sirasa TV, MTV Sports, Shakthi
TV, Sirasa FM, Yes FM, Y FM,
Legends FM)

2.
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(විසි මිලියන පන්සිය හැට තුන් දහස්
එකසිය
හැත්තෑ
හතයි
ශත
එෙකොළහයි. ආසන්න වශෙයන්
මිලියන 21යි.)
10. Colombo Communication (Pvt)
Limited
13,708,800.00
(දහතුන් මිලියන හත්සිය අට දහස්
අටසියයයි. ආසන්න වශෙයන් 14යි.)
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Telshan Network (Pvt) Limited
1,713,598.28
(එක් මිලියන හත්සිය දහතුන් දහස් පන්සිය
අනූ අටයි ශත විසි අටයි. ආසන්න වශෙයන්
මිලියන 2යි.)

Total

180,547,649.66
(එකසිය අසූ මිලියන පන්සිය හතළිස්
හත්දහස් හයසිය හතළිස් නවයයි ශත හැට
හයයි. ආසන්න වශෙයන් මිලියන 181යි.

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ඒවාට පිළිතුරු ලැෙබන්ෙන්. ෙම්වා හංගන, ෙම්වා යට ගහන,
පාර්ලිෙම්න්තු බලයත් යටපත් කරන උත්තර හැටියට තමයි
ලැෙබන්ෙන්. ෙකෙසේ වුවත් ආණ්ඩුවක් මාරු වුණාට පසුව ෙහෝ
ෙම් උත්තරවලින් නිවැරදි විස්තර ලැබීෙමන්, ෙම් රෙට් දියත්
කරමින් තිබූ පාලනය කවරාකාර යක්ෂාගමන පාලනයක්ද,
කවරාකාර දූෂණෙයන්, නාස්තිෙයන් පිරුණු පාලනයක්ද කියන
එක ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙපන්නුම් ෙකෙරමින් තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය අහන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් පළමු වැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. ෙපොදු රාජ්ය මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුෙව්
මාධ්ය ඒකකය කියන්ෙන්, එහි පධානම අංශයක් ෙනොෙවයි. එහි
පධාන වැඩ කටයුතු විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයනුත්, ජනාධිපති
ෙල්කම් කාර්යාලෙයනුත් ෙමෙහයවනු ලැබුවා. මාධ්ය ඒකකය
කියලා කියන්ෙන් එහි ඉතාම කුඩා ෙකොටසක්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ඒ කුඩා ෙකොටස ෙවනුෙවන් රුපියල් දස ලක්ෂ
1,117ක වියදමක් දරලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල්
බිලියනයකුත්, මිලියන 117ක්. රුපියල් දසලක්ෂ 1,117ක් රාජ්ය
නායක සමුළුවක පචාරක වැඩ කටයුතුවලට වියදම් කරලා
තිෙබනවා. ෙම් ශී ලංකාව ෙන්. ෙම් මහා යුෙරෝපයක් පුරා පචාරක
කටයුතු සිදු කරලා ෙනොෙවයි. මහා අර්ධද්වීපයක් පුරා පචාරක
කටයුතු කරලා ෙනොෙවයි. වර්ග කිෙලෝමීටර 65,610ක් වන
ශී ලංකා දූපෙත් පැවැති එක් රාජ්ය නායක සමුළුවක පචාරක
කටයුතු ෙවනුෙවන් රුපියල් දසලක්ෂ 1,117ක් - රුපියල් ෙකෝටි
111කට අධික මුදලක් - වැය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එම මුදල්වලින්
රුපියල් මිලියන 5යි උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා වියදම් කරලා
තිෙබන්ෙන්. ඉතිරි ෙවන්ෙන් රුපියල් මිලියන 5ක උපකරණ
පමණයි. ඒවාත් ෙකොෙහොම ගත්තාද කියලා දන්ෙන් නැහැ.
උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා වැය කර තිෙබන්ෙන් රුපියල්
මිලියන 5යි. රුපියල් මිලියන 1,112ක්ම වැය කරලා තිෙබන්ෙන්
සම්පූර්ණෙයන්ම නාස්ති වන වියදම් හැටියටයි. වර්ග කිෙලෝමීටර
65,610ක භූමියක් සහිත ෙම් දූපෙත් පවත්වපු ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලීය රාජ්ය නායක සමුළුව ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
1,117ක් වැය කර පචාරක වැඩ කටයුතු සිදු කිරීම ෙම් රටට, ෙම්
රෙට් ආර්ථිකයට සාධාරණද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ජනවාරි මාසෙය් 8වැනිදා ෙම් රෙට් ජනතාවත් ඕකට
උත්තරයක් දීලා තිෙබනවා, ඔය වියදම් දරාගන්න බැරි වීම නිසා.
මමත් ඔය ගැන ඉතාම කනගාටු ෙවනවා. සමහර ඒවාෙය් බිල්පත්
පවා පැහැදිලිව නැහැ. අපට දැන් ඒවා පිළිබඳවත් පරීක්ෂා කරන්න
සිදුෙවලා තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. එහි මාධ්ය ඒකකය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 857ක්
වැය කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ගහෙලෝකයකද ඒක පැවැත්වුෙණ්? ෙම්ක ෙම් ශී ලංකා භූමිෙය්
කාර්යාලයක්. මාධ්ය ඒකකයක් පවත්වාෙගන යෑම ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 857ක් වැනි අධික මුදලක් වැය කිරීම සාධාරණද
කියලා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

කිසිෙසේත්ම එය සාධාරණ නැති බව ඕනෑම කුඩා දරුෙවකුට
වුණත් ෙත්ෙරනවා. ඉතින් ෙම් වාෙග් ජනතා මුදල් කාබාසිනියා
කරන ෙද්වල් පිළිබඳව අමාත්යවරයකු විධියට මින් ඉදිරියට ෙම්
ගරු සභාව තුළ පිළිතුරු ෙදන්නට ෙනොලැෙබ්වා කියලාත් මම
පාර්ථනා කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

තුන්වැනි අතුරු පශ්නය.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, -

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙම් සඳහා ලංකාෙව් හැම
පුද්ගලයකුම රුපියල් 550ක් වියදම් කරලා තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මාධ්ය ඒකකය සඳහා පමණයි ෙම් වියදම. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. එම
උත්සවෙය් එක රාති ෙභෝජන සංගහයක වියදම රුපියල් ලක්ෂ
100යි. ඒ, එක් රාති ෙභෝජන සංගහයක් සඳහා වූ වියදම.
එම මාධ්යෙව්දින් ෙවනුෙවන් රුපියල් ලක්ෂ 100ක් වැය කර
රාති ෙභෝජන සංගහයක් පවත්වා තිෙබනවා.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ජනතාව පරාජයට පත් කෙළේ කවර ආකාරෙය් විනාශකාරී
පාලනයක්ද කියන එක දැන් දැන් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන
පශ්නවලින් සහ ඒවාට ලැෙබන පිළිතුරුවලින් ෙපන්නුම් ෙකරමින්
තිෙබනවා. ෙම් පශ්න මීට ෙපර ඇහුවා නම් ෙම් විධියට ෙනොෙවයි

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම මාධ්යෙව්දීන්ට කන්න
දුන්ෙන් රුපියල් 5,000 ෙකොළද කියලා මා දැන ගන්න කැමැතියි.
රුපියල් 5,000 ෙකොළ මැල්ලුමක්, රුපියල් 5,000 ෙකොළ
ෙහොද්දක්, රුපියල් 5,000 ෙකොළ තැම්බුමක්ද? ෙම් රෙට් ඈත

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ආ)

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ගම්වල මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැහැ. දරුවන් අරෙගන
ළිඳට පනිනවා; ෙකෝච්චියට පනින්න උත්සාහ කරනවා. ඉන්න
හිටින්න හරි හමන් ෙගයක් ෙදොරක් නැහැ. ෙම් පාලකෙයෝ
ෙමොකක්ද කරලා තිෙබන්ෙන්? රුපියල් ලක්ෂ 100ක් එක
රාති ෙභෝජන සංගහයක් ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න එහි menu
එක ෙමොකක්ද කියලා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(i)

2013 සැප්තැම්බර් 11, 12 සහ 13 යන දිනයන්හි
දීජල විදුලි බලාගාර මඟින් උත්පාදනය කර ජාතික
විදුලිබල පද්ධතියට එක් කර ඇති විදුලි ඒකක
(පැයට කිෙලෝෙවොට්) සංඛ්යාව එක් එක් දිනය
අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

ඉහත සඳහන් එක් එක් දිනයන්හිදී ජල විදුලි
බලාගාර මඟින් උත්පාදනය කර ඇති විදුලි ඒකක
සංඛ්යාව එකිෙනකට ෙවනස් වූෙය් නම්, එෙසේ
වීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමාෙග් ඊළඟ අතුරු
පශ්නයට පිළිතුර නම්, menu එක පිළිබඳව පැහැදිලි විස්තරයක්
ෙම් ෙව්ලාෙව් ෙදන්න අමාරුයි. පසුව ෙහොයලා කියන්න පුළුවන්.
නමුත් මාධ්යෙව්දීන් විතරක් ෙනොෙවයි, වට පිටාෙව් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ෙහොඳට කාලා, බීලා තිෙබනවා කියන එක ෙපෙනනවා.
ජනතා මුදල්ම කාලා තිෙබනවා.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ

, எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(அ) (i)

2013ஆம் ஆண் ெசப்ெரம்பர் 12 மற் ம் 13ஆம்
திகதிகளில் ேதசிய மின்சார
ைறைமக்கு
ேசர்க்கப்பட்ட
மின்சார
அலகுகளின்
எண்ணிக்ைக
மணித்தியாலத்திற்கு
கிேலா
வாற்றின்
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள என்பைத ம் ;

(ii)

இதற்குச் ெசலவான ெதாைக ெவவ்ேவறாக
எத்தைன மில் யன் பாய் என்பைத ம்

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවැනි වටය.
පශ්න අංක 3 - 4755/'14- (2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ஆ) (i)

2013ஆம் ஆண் ெசப்ெரம்பர் 11, 12 மற் ம்
13ஆம் திகதிகளில் நீர் மின் நிைலயங்களினால்
உற்பத்தி
ெசய்யப்பட்
ேதசிய
மின்சார
ைறைமக்கு
ேசர்க்கப்பட்ட
மின்சார
அலகுகளின்
(மணித்தியாலத்திற்கு
கிேலா
வாற் ) எண்ணிக்ைக ஒவ்ெவா
நாளின்
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக
எவ்வள
என்பைத ம் ;

(ii)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட ஒவ்ெவா தினத்தி ம்
நீர்மின்
நிைலயங்களினால்
உற்பத்தி
ெசய்யப்பட்ட
மின்சார
அலகுகளின்
எண்ணிக்ைக
ஒன் க்ெகான்
ேவ பட்
ப்பின்
அவ்வா
நைடெப வதற்கான
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I ask for two weeks' time to answer that Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කළ විදුලි ඒකක
පමාණය : විස්තර

ேதசிய மின்

ைறைமக்கு ேசர்த்த மின் அலகுகள் :
விபரம்

UNITS OF ELECTRICITY ADDED TO NATIONAL GRID :
DETAILS

5112/’14

4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
மான்னப்ெப ம சார்பாக)

-

மாண் மிகு

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(i)

(ii)

2013 සැප්තැම්බර් මස 12 සහ 13 යන දිනයන්හි දී
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කළ විදුලි ඒකක
පමාණය පැයට කිෙලෝෙවොට්වලින්, ෙවන් ෙවන්
වශෙයන් ෙකොපමණද;
ඒ සඳහා වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්,
රුපියල් මිලියන ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

Will he state(i)

the number of units of electricity added to
the national grid on 12th and 13th
September, 2013 in per kilowatt hour
separately; and

(ii)

separately, the amount of money spent on
that in millions?

அஜித்

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith
Mannapperuma)

(අ)

இன்ேறல், ஏன்?

(b)

Will he inform this House(i)

separately and on daily basis, the number of
units of electricity generated by the
hydropower plants and added to the
national grid (in kilowatt hours) on 11th, 12th
and 13th September, 2013 ; and
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(ii)

(c)

1200
(ii)

if the number of units of electricity
generated by the hydropower plants on the
above mentioned dates varied from each
other, the reasons for that?

If not, why?

ෙමම ෙහේතුව මත එදිනට සම්ෙපේෂණෙය් තිබූ සීමාවන් නිසා
ජල විදුලිබල නිෂ්පාදනයද සීමා කරන ලදී. එබැවින් 2013
සැප්තැම්බර් මස 12 ජල විදුලි බලාගාර මඟින් උත්පාදනය
කර ඇති විදුලි ඒකක සංඛ්යාව 2013 සැප්තැම්බර් 11 සහ 13
යන දිනයන්හි කළ ජල විදුලිබල නිෂ්පාදනයට වඩා අඩු වී
ඇත.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

2013 සැප්තැම්බර් මස 12 දින ෙකොළඹ පිටත වටරවුම්
මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු පහසු කරලීම සඳහා බියගම සිට
පන්නිපිටිය දක්වා දිෙවන ද.ෙවො.220 අධි බලැති සම්ෙපේෂණ
මාර්ගයට අයත්ව තිබූ සමහර විදුලි කුළුණු ෙවනත් තැනක
සථාපනය කිරීමට සිදුවිය. අලුතින් ඉදි කළ කුළුණු මතට
විදුලි රැහැන් එලීම සඳහා එම විදුලි මාර්ගය විසන්ධිෙකොට
එමඟින් විදුලිය සම්ෙපේෂණය එදිනට පමණක් තාවකාලිකව
අත්හිටවන ලදී.

(ඇ)

පැන ෙනොනඟී.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

“බිම් සවිය” වැඩසටහන: මූලික පරමාර්ථ

වර්ෂ 2013 සැප්තැම්බර් මස 12 සහ 13 යන දිනයන්හිදී
ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කළ විදුලි ඒකක පමාණය
පහතින් දක්වා ඇත.
දිනය

විදුලි ඒකක පමාණය
(GWh)

1

2013 සැප්තැම්බර්
මස 12

28.538

2

2013 සැප්තැම්බර්
මස 13

28.623

`பிம் சவிய' நிகழ்ச்சித்திட்டம் : அ ப்பைடக்
குறிக்ேகாள்
"BIM SAVIYA" PROGRAMME : OBJECTIVES

5199/’14
5. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக )

-

மாண் மிகு

சுனில்

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

ඉඩම් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (2) :
(අ)
(ii)

(i)

බිම් සවිය වැඩසටහන මූලික පරමාර්ථ කවෙර්ද;

(ii)

අධිකරණය මඟින් ලබාදුන් තීන්දුවකට පටහැනි
ෙලස බිම් සවිය වැඩසටහන යටෙත් ඉඩම්
මැනීමක් සිදු කිරීමට හැකියාවක් තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, එම ඉඩම් මැනීම කවර නීති
පතිපාදනයක් යටෙත් සිදු කර තිෙබ්ද;

ඒ සඳහා වැය වූ මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් රුපියල් මිලියන
ෙකොපමණද?
දිනය

1

2013
සැප්තැම්බර්
මස 12

2

2013
සැප්තැම්බර්
මස 13

විදුලි ඒකක
පමාණය
(GWh)
28.538

වැය වූ මුදල
(රු.මිලියන)

28.623

160

250

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

වැදගත් - ඉහත වැයවූ මුදල ෙලස දක්වා ඇත්ෙත් තාප
බල ජනනය සඳහා වූ ෙමෙහයුම් වියදම්ය.

(i)

ෙහෝමාගම දිසා අධිකරණෙය්, නඩු අංක 2061
ෙබදුම් නඩුෙව් අවසන් තීන්දුව අනුව ෙකොටස්
3කට කැබලි කළ ඉඩමක් එම තීන්දුවට පටහැනිව
බිම් සවිය නිලධාරින් විසින් ෙකොටස් 2කට කැබලි
කර ඇති බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එම ඉඩම එෙසේ ෙබදීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ආ)
(i)

වර්ෂ 2013 සැප්තැම්බර් 11, 12 සහ 13 යන දිනයන්හිදී ජල
විදුලි බලාගාර මඟින්උත්පාදනය කර ජාතික විදුලිබල
පද්ධතියට එක් කර ඇති විදුලි ඒකක සංඛ්යාව එක් එක් දිනය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පහතින් දක්වා ඇත.
දිනය

1
2

3

2013
සැප්තැම්බර්
මස 11
2013
සැප්තැම්බර්
මස 12
2013
සැප්තැම්බර්
මස 13

ජල විදුලි බලාගාර තුළින්
උත්පාදනය කළ විදුලි
ඒකක පමාණය (GWh)
21.408

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
காணி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

`பிம் சவிய' நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அ ப்பைடக்
குறிக்ேகாள்கள் யாைவ என்பைத ம்;

(ii)

நீதிமன்றத்தால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்ெபான் க்கு
ரணான
வைகயில்
`பிம்
சவிய'
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் காணிகைள அளைவ
ெசய்வதற்கு இய மா ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

ஆெமனின், ேமற்ப
காணி அளைவயான
எந்தச்
சட்ட
ஏற்பா களின்
பிரகாரம்
ேமற்ெகாள்ளபட்டெதன்பைத ம்

17.887

21.556

அவர் குறிப்பி வாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව

1201

1202
(ii)

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

(ஆ) (i)

(ii)

මැනීම් කරන අවස්ථාෙව්දී, ඉඩමට සම්බන්ධ පාර්ශවයන්
අධිකරණෙය් නඩුවක් පවතින බවට කරුණු ඉදිරිපත්
ෙනොකිරීම නිසා මැනුම් කටයුතු සිදු කර ඇත. නඩුවක්
පවතින බව වාර්තා වීෙමන් අනතුරුව නඩු තීන්දුව අනුව
නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

ேஹாமாகம மாவட்ட நீதிமன்றத்தில், வழக்கு
எண் 2061 என்ற பிாிவிடல் வழக்கின் தீர்ப்பிற்கு
இணங்க
3
பகுதிகளாக
பிாிக்கப்பட்ட
காணிெயான்ைற ேமற்ப தீர்ப்பிற்கு ரணாக
`பிம் சவிய' உத்திேயாகத்தர்கள் 2 பகுதிகளாக
பிாித் ள்ளனெரன்பைத அறிவாரா என்பைத ம்;

(ඇ)

ேமற்ப காணிைய இவ்வா பிாித்தைமக்கான
காரணங்கள் யாைவ என்பைத ம்

(The Deputy Speaker)

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 7-5657/'14-(2), ගරු විජිත ෙහේරත් මහතා.

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

asked the Minister of Lands:
(a)

(i)

the objectives of the "Bim Saviya"
programme;

(ii)

whether there is a possibility to survey lands
under the "Bim Saviya" programme
violating a ruling given by the court; and

(iii)
(b)

if so, the legal provisions under which the
aforesaid survey of land has taken place?

(ii)

of the reason for the aforesaid land to be
divided in that manner?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන, පළාත්
සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා
සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු
දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.
தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය: අතිරික්ත රියැදුරන්
හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්
இலங்ைகப் ேபாக்குவரத் ச் சைப : ேமலதிக
சாரதிகள் மற் ம் நடத் னர்கள்

SRI LANKA TRANSPORT BOARD: EXCESS DRIVERS AND
CONDUCTORS

4771/’14
ගුණවර්ධන

මහතා

(ඉඩම්

(மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ. .எஸ். குணவர்தன - காணி அைமச்சர்)

(The Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana - Minister of Lands)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(ආ)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

If not, why?

(i)

1.

මායිම් සහ හිමිකම් පිළිබඳ ගැටලු විසඳා සෑම
ඉඩමකටම රජෙයන් පිඹුරක් සහිත හිමිකම් සහතික
පතයක් නිකුත් කිරීම.

2.

ඉඩම් පිළිබඳ ජාතික ෙතොරතුරු පද්ධතියක් ෙගොඩ
නැංවීම.

(ii)

නැත.

(iii)

මැනීම් කරන අවස්ථාෙව්දී අධිකරණෙය් නඩුවක් පවතින
බවට කරුණු ඉදිරිපත් ෙනොවීම නිසා මැනුම් කටයුතු සිදු කර
ඇත. නඩුවක් පවතින බව දැන ගැනීෙමන් පසුව නඩු
තීන්දුව අනුව නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැෙබ්.

(i)

ඔව්.

ෙහේරත්

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

வினாைவ மற்ெறா

whether he is aware that a land divided into
three blocks as per the final decision given
by the Homagama District court for a
partition case bearing case number 2061,
has been divided into two blocks by "Bim
Saviya" officers violating the aforesaid
decision; and

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්.
අමාත්යතුමා)

(අ)

විජිත

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

Will he inform this House(i)

(c)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

Will he state -

10.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
சார்பாக)

த்திக பதிரண - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashok
Abeysinghe)

අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය යටෙත් දැනට
ධාවනය වන මුළු බස් රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එහි ෙසේවය කරන අතිරික්ත රියැදුරන් හා
ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් සම්බන්ධෙයන් ගන්නා
කියා මාර්ග කවෙර්ද;

(iii)

අතිරික්ත රියැදුරන් හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග්
සංඛ්යාවට සරිලන පරිදි බස් රථ ෙගන්වීමට
කටයුතු කරන්ෙන්ද;

(iv)

අය වැෙයන් ඒ සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
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1203
உள்ளகப் ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச்
சைபயின்கீழ்
தற்ேபா
ஓட்டத்தில்
ஈ ப த்தப்ப கின்ற
ெமாத்தப்
ேப ந் களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii)

அங்கு பணியாற் கின்ற ேமலதிக சாரதிகள்
மற் ம்
நடத் னர்கள்
சம்பந்தமாக
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
நடவ க்ைககள்
யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமலதிக சாரதிகள் மற் ம் நடத் னர்கள்
எண்ணிக்ைகக்கு ெபா ந் கின்ற வைகயில்
ேப ந் கைளத் த விப்பதற்கு நடவ க்ைக
எ ப்பாரா என்பைத ம்;

1204

කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්: බදු වැඩි කිරීම

விவசாய உழ
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11.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
மான்னப்ெப ம சார்பாக)

(අ)

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

Will he inform this House(i) the number of buses that are operating
under the Sri Lanka Transport Board at
present;
(ii) the course of action adopted regarding the
excess drivers and conductors employed in
it;
(iii) whether action will be taken to import buses
to suffice the number of excess drivers and
conductors; and
(iv) whether money has been allocated from the
budget for the aforesaid purpose?
If not, why?

(i)

කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා, 2014.01.01 දින සිට
කියාත්මක වූ වැඩි වූ බදු පතිශතය ෙකොපමණද;

(ii)

කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා ෙමම බදු වැඩි වීම
කියාත්මක කිරීෙම්දී ෙගොවි ජනතාවට ෙහෝ රටට
සිදුෙව් යැයි බලාෙපොෙරොත්තු වන යහපත
කවෙර්ද;

(ආ) 2012, 2013 වර්ෂවලදී සහ 2014 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස
අවසානය දක්වා ලියාපදිංචි කර ඇති ෙරෝද හතෙර් නව
කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සංඛ්යාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ)

ெமாஹம்ம
ஷாீப்
பிரதி அைமச்சர்)

ெதளபீக்

-

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(ආ)

(i)

දිනකට බස් රථ 5,000ක් පමණ ධාවනය ෙව්.

(ii)

රියදුරු හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්ෙග් අතිරික්තයක්
ෙනොමැත. දිනකට ධාවනය කළ යුතු බස් රථ පමාණය
ධාවනය කරවීම සඳහා රියැදුරන් හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන්
11,000 බැගින් අවශ්ය වන අතර දැනට ෙසේවය කරනුෙය්
රියැදුරන් 9,393ක් හා ෙකොන්ෙදොස්තරවරුන් 9,927ක්
පමණක් වන බැවින් දැනට රියැදුරු හා ෙකොන්ෙදොස්තර
හිඟයක් පවතී.

(iii)

පැන ෙනොනඟී.

(iv)

පැන ෙනොනඟී.

පැන ෙනොනඟී.

(ii)

එෙසේ නම්, එම අහිතකර බලපෑම වැළැක්වීම
සඳහා ගන්නා කියාමාර්ග කවෙර්ද;

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2014.01.01ஆம் திகதி தல் அ ல்ப த்தப்பட்ட
விவசாய உழ இயந்திரங்க க்காக அதிகாிக்
கப்பட்ட வாி தம் எவ்வளெவன்பைத ம்;

(ii)

விவசாய உழ இயந்திரங்க க்கான ேமற்ப
வாி அதிகாிப்ைப அ ல்ப த் கின்றேபா
விவசாயிக க்கு
அல்ல
நாட் க்கு
ஏற்ப ெமன எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற நன்ைமகள்
யாைவெயன்பைத ம்

(The Hon. Mohammadu Shareef Thoufeek - Deputy
Minister of Internal Transport)

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා වන බදු වැඩි කිරීම
තුළින් ෙගොවි ජනතාවට සහ කෘෂිකර්මාන්තයට
අයහපත් බලපෑමක් සිදු වී තිෙබ්ද;

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

உள்ளக

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අභ්යන්තර පවාහන
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

(i)

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු ෙමොෙහොම්මදු ෂරීෆ් තවුෆික් මහතා (අභ්යන්තර පවාහන
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
ேபாக்குவரத்

அஜித்

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

asked the Minister of Internal Transport:

(b)

மாண் மிகு

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(a)

-

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith
Mannapperuma)

வர
ெசல த்திட்டத்தின்
லம் அதற்காக
பணம் ஒ க்கப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்

(iv)

இயந்திரங்கள் : வாி அதிகாிப்

AGRICULTURAL TRACTORS : INCREASE OF TAX

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) 2012, 2013ஆம் ஆண் களி ம் மற் ம் 2014ஆம்
ஆண் ன் ஏப்பிரல் மாதம் இ தி வைரயி ம் பதி
ெசய்யப்பட் ள்ள திய நான்கு சக்கர விவசாய உழ
இயந்திரங்களின்
எண்ணிக்ைக
தனித்தனியாக
எவ்வளெவன்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ) (i)

விவசாய உழ
இயந்திரங்க க்கான வாி
அதிகாிப்பின்
ஊடாக
விவசாயிக க்கும்
கமத்ெதாழி க்கும்
பாதகமான
தாக்கங்கள்
ஏற்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில்,
அத்தைகய
பாதகமான
தாக்
கங்கைளத்
த ப்பதற்கு
எ க்கப்ப ம்
நடவ க்ைககள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ඇ)

asked the Minister of Finance:
(a)

(b)

(c)

(ඈ)

Will he state (i) the percentage of the increase of tax on
agricultural tractors with effect from 1st
January, 2014; and
(ii) the advantage expected to be accrued to the
farmer community or the country by
effecting this increase of tax on agricultural
tractors?
Will he also state the number of new four wheel
agricultural tractors registered in 2012, 2013 and
up to the end of April 2014 separately?
Will he state (i) whether the increase of tax on agricultural
tractors has had a harmful effect on the
farmer community or agriculture; and
(ii) if so, the measures to be taken to negate that
harmful effect?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල් අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

2013.12.31 දින ෙතක් ආනයනික ෙමන්ම ෙද්ශීයව
නිෂ්පාදිත කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා ආනයන තීරු බදු
(CID), ජාතිය ෙගොඩනැඟීෙම් බදු (NBT) හා අගය එකතු
කළ බදු (VAT) නිදහස් කර තිබූ අතර, 2014.01.01 දින සිට
ආනයනික කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා පමණක් ජාතිය
ෙගොඩනැඟීෙම් බද්ද (2%) හා අගය එකතු කළ බද්ද (12%)
කියාත්මක කරන ලදී.

(ii)

ෙද්ශීය කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීම
උෙදසා විෙද්ශීයව නිෂ්පාදිත කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්
ආනයනය අෛධර්යමත් කිරීම ෙමමඟින් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

(ආ)
මාසය

එක් එක් වර්ෂෙය්දී ලියා පදිංචි
කර ඇති නව කෘෂිකාර්මික
ටැක්ටර් සංඛ්යාව
2012
2013
2014

1

ජනවාරි

564

316

2

ෙපබරවාරි

628

236

99

3

මාර්තු

671

279

125

4

අෙපේල්

585

358

76

5

මැයි

710

414

6

ජුනි

451

260

7

ජූලි

335

213

8

අෙගෝස්තු

413

234

9

සැප්තැම්බර්

373

265

10

ඔක්ෙතෝබර්

624

346

11

ෙනොවැම්බර්

553

298

12

ෙදසැම්බර්

314

218

6,221

3,437

එකතුව

(i)

නැත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පසු ගිය වකවානුව තුළ බල පැවැත්වූ නියං තත්ත්වය ෙහේතුෙවන්
ෙගොවි ජනතාවෙග් ආදායම් තත්ත්වය පහත වැටීම හා උකස් ෙවෙළඳ
ෙපොළ දැඩි ෙලස අස්ථාවර වීම ෙහේතුෙවන් රන් භාණ්ඩ උකසට තබා
අමතර අරමුදල් ආෙයෝජනය සඳහා ෙයොදා ගැනීෙම් හැකියාවද පහත
වැටීම ෙහේතුෙවන් කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර් සඳහා වන ඉල්ලුම අඩු වී
ඇත.
2011 වසෙර් සිටම වාර්ෂිකව ලියා පදිංචි කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික
ටැක්ටර් සංඛ්යාව ෙනොකඩවා පහත වැටී ඇත. එනම්, 2011 වසරට
සාෙප්ක්ෂව 6%කින් 2012 වසෙර්දීද, 2102 වසරට සාෙප්ක්ෂව 45%
කින් 2013 වසෙර්දීද, 2013 වසරට සාෙප්ක්ෂව 42%කින් 2014
වසෙර්දීද වාර්ෂිකව ලියා පදිංචි කරනු ලබන කෘෂිකාර්මික ටැක්ටර්
සංඛ්යාව අඩු වී ඇත.

රාජ්ය ෙසේවක මුස්ලිම් බැතිමතුන්ෙග් උම්රා සහ හජ්
වන්දනාව: වීසා ලබා දීෙම් කමෙව්දය
உம்ரா மற் ம் ஹஜ் யாத்திைர ெசல் ம் ஸ் ம்
அரச ஊழியர்கள் : சா நைட ைற
UMRA AND HAJ PILGRIMAGES FOR MUSLIMS IN PUBLIC
SERVICE: VISA GRANTING MECHANISM

5202/’14
12.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුවට)

(d) If not, why?
(மாண் மிகு ல
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187

(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக)

மாண் மிகு

சுனில்

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Sunil
Handunnetti)

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (2) :
(අ)
(i) රජෙය් ෙසේවෙය් නියුතු මුස්ලිම් ආගමික
බැතිමතුන් උම්රා සහ හජ් ආගමික වන්දනාව
සඳහා විෙද්ශගත වීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීමට
ඉදිරිපත් කරන අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු
ෙල්ඛන කවෙර්ද;
(ii) අදාළ පුද්ගලයා ගුරුවරයකු වන විට, ඔහුට එම
වන්දනා ගමන සඳහා වැටුප් සහිත නිවාඩු හිමි
වන්ෙන්ද;
(iii) උම්රා වන්දනාව සහ හජ් වන්දනාව සඳහා
විෙද්ශගත වන අය සඳහා සරල අයදුම්පත් හා වීසා
ලබා දීමට කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු බව
පිළිගන්ෙන්ද;
(iv) එෙසේ නම්, ඒ සඳහා මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්ෙන්ද;
(v) ඉහත වන්දනා චාරිකාෙව් ෙයෙදන රජෙය්
ෙසේවකයින් සඳහා අනුමත කරන නිවාඩු දින
ගණන ෙකොපමණද;
(vi) එම දින ගණන පමාණවත් වන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ஸ் ம் சமய அ
ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
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-

வல்கள் மற் ம் தபால் அைமச்சைரக்

அரசாங்க ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள
ஸ் ம்
சமய
பக்தர்கள்
உம்ரா
மற் ம்
ஹஜ்
யாத்திைரக்காக
ெவளிநா
ெசல்வதற்கு
அ மதி ெபற் க்ெகாள்வதற்காக சமர்ப்பிக்
கின்ற விண்ணப்பப்ப வத் டன்
ன்ைவக்க
ேவண் ய ஆவணங்கள் யாைவ என்பைத ம்;
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(ii)

ஏற் ைடய நபர் ஓர் ஆசிாியராக இ க்கும்
பட்சத்தில், இவ க்கு ேமற்ப
யாத்திைரக்கு
சம்பளத் டனான
லீ
உாித்தாகுமா
என்பைத ம்;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

(iii)

உம்ரா யாத்திைர மற் ம் ஹஜ் யாத்திைரக்கு
ெவளிநா
ெசல்பவர்க க்கு
எளிைமயான
விண்ணப்பப்ப வம் மற் ம்,
சா வழங்கும்
ைறைமெயான்
உ வாக்கப்பட ேவண் ம்
என்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்;

(අ)

(iv)

ஆெமனில்,
அதற்கான
ேமற்ெகாள்ளப்ப மா என்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப யாத்திைரயில் ஈ ப கின்ற அரசாங்க
ஊழியர்க க்கு அ மதிக்கப்ப கின்ற லீ
நாட்களின் எண்ணிக்ைக யா என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
லீ
என்பைத ம்

நாட்கள்

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

தைலயீ

ேபா மானதா

(i)

අදාළ ආගමික වන්දනාව සඳහා නිලධරයා සහභාගි වන
බවට තහවුරු කිරීමට ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ලිපියක්
ලබා ගැනීම පමාණවත් ෙව්.

(ii)

ආයතන සංගහෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 24.2 උප
වගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව වැටුප් සහිත විෙද්ශ
නිවාඩු අනුමත කිරීෙම් හැකියාවක් ඇත.

(iii)

නැත. හජ් වන්දනා සඳහා දැනටමත් සරල අයදුම්පතක්
් ාධිකරණය
හඳුන්වා දී ඇති අතර, වීසා ලබා දීම සඳහා ෙශේෂඨ
විසින් හඳුන්වා දුන් කමෙව්දයක් අනුගමනය කරනු ලැෙබ්.

(iv)

නැත.

(v)

නිලධරයා ගුරුවරෙයක් නම් ඉහත ii පිළිතුෙර් ඉදිරිපත්
කරන ලද නිවාඩුද අෙනකුත් නිලධරයන් ෙවනුෙවන්
ආයතන සංගහෙය් XII වැනි පරිච්ෙඡ්දෙය් 23 වන
වගන්තිෙය් විධිවිධානවලට යටත්ව ඒ ඒ නිලධර ගණය
හිමිකම් ලබන නිවාඩුද ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඇත.

(vi)

ඉහත පිළිතුර අනුව නිලධාරිෙයකුට ලබා ගත හැකි නිවාඩු
පමාණය ඒ ඒ නිලධාරියා උපයා ගත් නිවාඩු පමාණය මත
තීරණය වන බැවින් පමාණාත්මකභාවය පිළිබඳව
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පිළිතුරු ලබා දිය ෙනොහැක. ෙකෙසේ
ෙවතත්, උම්රා වන්දනාවක නිරත වීමට දින 12ක් සහ හජ්
වන්දනාවක නිරත වීමට දින 30කුත් වශෙයන්
වන්දනාකරුෙවකුට නිවාඩු අවශ්ය ෙව්.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Muslim Religious Affairs and
Posts:
(a)

Will he state (i)

(ii)

when the relevant individual is a teacher,
whether he is entitled to leave with pay for
such pilgrimage;

(iii)

whether he acknowledges that a simplified
application and visa granting mechanism
should be formulated for those who travel
overseas for the Umra and Haj pilgrimages;

(iv)

if so, whether an intervention will be made
in this connection;

(v)

the number of days of approved leave for
Public servants undertaking the above
pilgrimage; and

(vi)
(b)

the documents that should be submitted
together with the application forwarded to
seek approval to travel overseas for the
Umra and Haj pilgrimages by Muslim
devotees employed in the Public Service;

(ආ)

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 15-4772/'14-(2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ෙමොෙහොම්මදු ෂරීෆ් තවුෆික් මහතා
(மாண் மிகு ெமாஹம்ம

ஷாீப் ெதளபீக்)

(The Hon. Mohammadu Shareef Thoufeek)

Sir, on behalf of the Minister of Internal Transport, I
ask for two weeks' time to answer that Question.

whether this number of dates is sufficient?

If not, why?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා
තැපැල් අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර
සභාගත* කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මහතා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට හා විශාමිකයන්ට ලබා ෙදන
පතිලාභ
அரச ஊழியர்கள் மற் ம் ஓய் தியர்க
நன்ைமகள்

க்கான

BENEFITS FOR GOVERNMENT SERVANTS AND PENSIONERS

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය
යටෙත් ෙමම පශ්නය නැඟීමට අවසර ලබා දීම පිළිබඳව මා
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පසු ගිය රජය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද 2015 අය වැය
ෙල්ඛනය පරිදි රාජ්ය ෙසේවකයින් හට ෙදන ලද විෙශේෂ දීමනා
ඔවුන්ෙග් වැටුපට එකතු කිරීමටත්, අවම වැටුප මසකට රුපියල්
15,000 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, කනිෂ්ඨ ෙසේවකයන් හා
ෙල්කම්වරුන් අතර වැටුප් අනුපාතය 1:4.25 අනුපාතයට පවත්වා
ගනිමින් වැටුප් වර්ධක වැඩි කිරීමටත් ෙයෝජනා කරන ලද අතර,
සෑම රජෙය් ෙසේවකයකුටම 2015 ජනවාරි මස සිට ෙගවනු ලබන
ජීවන වියදම් දීමනාව රුපියල් 10,000 දක්වා රුපියල් 2,200කින්
වැඩි කිරීමටත්, ෙම් අනුව රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් අවම මාසික
වැටුප රුපියල් 25,000 දක්වා වැඩි කිරීමටත්, විශ්වවිද්යාල
කථිකාචාර්යවරුන්, ෛවද්යවරුන්, අධිකරණ නිලධාරින් සඳහා
ෙගවනු ලබන විෙශේෂ දීමනාද අදාළ පරිදි වැඩි කිරීමටත් ෙයෝජනා
කරන ලද අතර ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවෙය් 1 පන්තිෙය් ෙජ්යෂ්ඨ
නිලධාරින් හා අෙනකුත් දීප ව්යාප්ත ෙසේවා නිලධාරින්ටද, වසර 20
ඉක්මවූ වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත රාජ්ය නිලධාරින්ටද රුපියල්
15,000ක වෘත්තීය දීමනාවක් ෙගවීමටත් ෙයෝජනා කරන ලදී.
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවල නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 500කින්ද,
අෙනකුත් ෙසේවාවල නිල ඇඳුම් දීමනාව රුපියල් 300කින්ද වැඩි
කිරීමටත්, දින 180 ඉක්මවා ඇති අනියම් හා තාවකාලික
ෙසේවකයින් සඳහා තනතුරු ඇත්නම් ඔවුන් ස්ථිර කිරීමටත්
ෙයෝජනා ෙකොට ඇත.
රාජ්ය ෙසේවකයින්ට ණය ගැනීමට හැකි සීමාව වන මූලික
වැටුෙපන් සියයට 40, දළ මාසික වැටුෙපන් සියයට 40 ෙලස
සංෙශෝධනය කිරීමටත්, 5වන ෙශේණිෙය් සහ මහෙපොළ ශිෂ්යත්ව
රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් දරුවන්ටත් ලබා දීමටද, සියලුම රජෙය්
ෙසේවකයින්ට වාරික 10කින් ෙපොලී රහිතව ෙගවිය හැකි වන පරිදි
රුපියල් 10,000ක ණය සීමාවන් තුළ ජාතික රක්ෂණ අරමුදල ඇප
සහිතව හදිසි අත්තිකාරම් ලබා ගැනීමට බැංකු කාඩ් පතක් නිකුත්
කිරීමටද, ශල්යකර්ම හා බරපතළ ෙරෝග සඳහා ෙරෝහල්ගත වන
රජෙය් ෙසේවකයින්ට ෙදනු ලබන අගහාර රක්ෂණය රුපියල්
තුන්ලක්ෂ පනස්දහස සිට රුපියල් පන්ලක්ෂය දක්වා වැඩි
කිරීමටද, පමාණවත් ෙන්වාසික පහසුකම් ෙනොමැති ෙපොලිස්
ස්ථානවල ෙසේවය සඳහා අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරින්ට
නිර්ෙන්වාසික දීමනාවක් ෙගවීමටද, රුපියල් 50,000ක සහන මිල
යටෙත් ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ට සහ ෙපොලිස් සැරයන්ට
යතුරු පැදි ලබා දීමටද ෙයෝජනා කරන ලදී.
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විශාමිකයින් සඳහා 2015 වර්ෂය සඳහා ෙයෝජනා කළ වැටුප්
ව හයට ගළපමින් විෂමතා ඉවත් කිරීමටද, ස්වයං රැකියා සලසා
ගැනීම සඳහා රුපියල් 50,000ක ණය මුදලක් විශාම වැටුප ලබා
ගන්නා බැංකුෙවන් ඇප රහිතව ලබා ගැනීමටද, මසකට රුපියල්
2,500ක අන්තර් දීමනාවක් ලබා දීමටද, එක් එක් ෙසේවකයාෙග්
වැටුප හා විශාම වැටුප් ගළපමින් සකස් කළ පසු අදාළ වැටුප්
විෂමතා හා විශාමික හිඟ වැටුප් සමඟ 2015 ජූලි මස සිට
මාණ්ඩලික ෙනොවන රාජ්ය ෙසේවකයින්ටත් 2015 සැප්තැම්බර් මස
සිට මාණ්ඩලික විශාමික රාජ්ය නිලධාරින්ටත් ෙගවීමට ෙයෝජනා
කරන ලදී.
ෙමකී ෙයෝජනා සියල්ල සම්මත වූ අතර, ඒ අනුව රාජ්ය
ෙසේවකයන්ට සහන සලසා දීමට ෙමම රජයද බැඳී සිටී.
මැතිවරණයට ෙපර ඉදිරිපත් කරන ලද දින සියෙය්
වැඩසටහන යටෙත් රාජ්ය ෙසේවකයින් සඳහා රුපියල් 10,000ක
වැටුප් වැඩි වීමක් ලබා දීම සහ එකී මූලික පියවර ෙලස වහාම
කියාත්මක වන පරිදි ෙපබරවාරි මස රුපියල් 5,000ක දීමනාවක්
ලබා දීමටත්, සියලුම දීමනා ඇතුළත් ෙකොට ඒකාබද්ධ වැටුප්
නිර්ණය කිරීෙමන් අනතුරුව හිඟ මුදල්ද සහිතව ඉතිරි වැටුප්
ෙගවීම් ලබා දීම හා ෙමෝටර් බයිසිකල් ලබා දීෙම්දී
අසාධාරණයන්ට ලක් වූ රජෙය් ෙසේවකයින් ගැන ෙසොයා බලා ඒ
අයටද එම සහන ලබා දීමටත් ෙපොෙරොන්දු වී ඇත.
ඒ අනුව පහත
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමි.

සඳහන්

පශ්නවලට

මා

පිළිතුරු

1.

2014 ඔක්ෙතෝබර් මස 24ෙවනි දින ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද අය වැය ෙල්ඛනය
පකාර රාජ්ය ෙසේවකයින්ට හා විශාමිකයින්ට ලබා දීමට
ෙපොෙරොන්දු වූ සහන වැටුප් දීමනාවන් එෙලසම ලබා දීමට
ෙමම රජය කටයුතු කරන්ෙන්ද?

2.

දින සියය ඇතුළත කියාවට නංවන ක්ෂණික සහන
වැඩසටහන තුළින් ඇත්ත වශෙයන්ම රාජ්ය ෙසේවකයින්ට
හා විශාමිකයින්ට ලබා ෙදන පතිලාභයන්හි ස්වරූපය
පැහැදිලි කර ෙදන්ෙනහිද?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වන විට මුදල්
ඇමතිතුමා ලංකාෙව් නැති වුණත් ෙමම පශ්නයට මම පිළිතුරු
ෙදන්නම්. ඊට අමතරව තවත් කරුණු ඕනෑ නම් ඇමතිතුමා
ඔබතුමාට ලබා ෙදයි. විෙශේෂෙයන්ම අලුතින් ෙදන දීමනා පිළිබඳව
ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි 11 වන දින, අංක 05/2015 දරන රාජ්ය
පරිපාලන චකෙල්ඛය මඟින් සඳහන් කර තිෙබනවා. මම
කාරණයක් කියන්නම්. ඔබතුමා සඳහන් කරපු මහින්ද රාජපක්ෂ
අය වැෙයන් සාමාන්ය රජෙය් ෙසේවකයාට ශතයක්වත් හම්බ වුෙණ්
නැහැ. නමුත් කථා කෙළේ අවුරුදු 15ක්, අවුරුදු 20ක්, අවුරුදු 100ක්
රජෙය් ෙසේවෙය් හිටියා නම් රුපියල් 1,000කින්, 2,000කින් වැඩි
කරනවා කියා. පසු ගිය අය වැෙයන්වත්, ඊට ඉස්ෙසල්ලා අය
වැෙයන්වත්, ඊටත් ඉස්ෙසල්ලා අය වැෙයන්වත් සාමාන්ය රජෙය්
ෙසේවකයාට ශතයක්වත් ලැබුෙණ් නැහැ. අන්තිමට ආණ්ඩුෙවන්
ඉවත් ෙවලා ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වූ ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා යටෙත් තමයි හම්බ වුෙණ්.
පළමුවැනි වතාවට රජෙය් ෙසේවකයාට රුපියල් 5,000ක්
ෙපබරවාරි මාසෙය් හම්බ ෙවනවා. රාජ්ය ෙසේවෙය් හැෙමෝටම
හම්බ ෙවනවා. ඒ එක්කම මම කියන්න කැමැතියි, පුද්ගලික
අංශයටත් සහන ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා සාකච්ඡා
කරන්න දැන් වැටුප් මණ්ඩල සියල්ලම කැඳවා තිෙබන බව. ඒ
වාෙග්ම යතුරුපැදි ගැනත් අපි කියා කර ෙගන යනවා. තව ලැබිලා
තිෙබන සහන ෙමොනවාද? ඇත්ත වශෙයන්ම අද රජෙය්
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ෙසේවකයන්ට ස්වාධීන අධිකරණයක් තිෙබනවා. ඕනෑම රජෙය්
ෙසේවකෙයකුට අද ලැබිලා තිෙබන ලාභයක් ඒ. අද ඉන්ධන මිල
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ඉන්ධන මිල අඩු වුණු නිසා අෙනක්
භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ගෑස් මිල අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. කිරි පිටි මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ටින් මාළු මිල අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. පාන් පිටි මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා. පාන්, සීනි,
මුංඇට, හාල්මැස්සන්, ඇතුළු අත්යවශ්ය ආහාර දව්ය 13ක මිල අඩු
ෙවලා තිෙබනවා.
යුද්ධය අවසාන කළාට පසුව බඩු මිල අඩු කරනවා කිව්වාට
රාජපක්ෂ ෙරජිමයට ඒක කරන්න බැරි වුණා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා යටෙත් අපිට සුමාන ෙදකකින් ෙම් ඔක්ෙකෝම
කරන්න පුළුවන් වුණා. මීට ඉස්ෙසල්ලා ෙම්ක කරන්න බැරි වුෙණ්
ඇයි? ෙරොජර් ෆුඩ් සමාගමට සල්ලි දුන්න නිසාද? දූෂණ සිදු කරපු
නිසාද? අන්න ඒවා තමයි අපිට අහන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් දරුවන් විශ්වවිද්යාලෙය්
ඉන්නවා නම්, සරසවි මහෙපොළ ශිෂ්යාධාරය රුපියල් 5,000 දක්වා
වැඩි කර තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයන් ෙගොවිතැන් කරනවා නම්,
ෙමවර වී කිෙලෝව රුපියල් 50කටයි මිල දී ගන්ෙන්. රජෙය්
ෙසේවකයන් අල වගා කරනවා නම්, අර්තාපල්වල සහතික මිල
රුපියල් 80 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ෙම් අයට කිරි පට්ටි
තිෙබනවා නම්, කිරි ලීටරයක මිල රුපියල් 10කින් වැඩි කර
තිෙබනවා. ෙම් ඇති ෙවලා තිෙබන විශාල කැසිෙනෝ උවදුෙරන්
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් භාර්යාවන්, ස්වාමිපුරුෂයන්, දරුවන් සියලු
ෙදනා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පධාන කැසිෙනෝ ව්යාපාර තුෙන්
බලපත අෙහෝසි කර තිෙබන බව මම කියන්න කැමැතියි. රජෙය්
ෙසේවකයන්ෙග් දරුවන් එතෙනෝල්වලින්, කුඩුවලින් ආරක්ෂා
කරන්න දැන් අපි නීතිය කියාත්මක කර ෙගන යන බව මම
කියන්න කැමැතියි. ෙම් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් භාර්යාව,
ස්වාමිපුරුෂයා, නැත්නම් දරුවන් ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවක වැඩ
කරනවා නම්, අපි කියන්න කැමැතියි ඒ අයට GSP Plus සහනය
ලබා ෙදන්න වැඩ කටයුතු කරනවා කියා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
ෙගොල්ලන් ණය ෙවලා තිෙබනවා නම්, උපරිම ලක්ෂ ෙදකක
වටිනාකමින් උකස් කර ඇති රන් භාණ්ඩ සඳහා ෙගවිය යුතු අධික
ෙපොලිය සහ දඩ මුදල් කපා හැර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම විවිධ මූල්ය
ආයතන මඟින් ෙදන ලද ෙපොෙරොන්දු, Credit Card ෙයෝජනා හා
පිරමිඩ් කමය මඟින් රැවටීමට ලක්වීම නිසා පැටවී ඇති ණය පිට
ණය කපා හැරීමට අවශ්ය කියා මාර්ග අරෙගන තිෙබනවා. අද කිසි
බයක් නැතුව සුදු වෑන් එකක් ගැන හිතන්ෙන් නැතුව රජෙය්
ෙසේවකයන්ට කියා කරන්න පුළුවන්.
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්නය, ගරු අනුර
දිසානායක මහතා.

II
සාගර ආරක්ෂක ෙසේවෙය් නියුතු ශී ලාංකිකයන්
මුහුණ පා ඇති ගැටලු
கடல் பா காப் ச் ேசைவயி ள்ள இலங்ைகயர்
எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்

PROBLEMS FACED BY SRI LANKANS IN MARITIME SECURITY
SERVICE

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2)
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පසු ගිය කාලෙය් ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් ගන්නා ලද
අත්තෙනෝමතික තීරණ ෙහේතුෙවන් සාගර ආරක්ෂක ෙසේවෙය්
නියුතුව සිටින ශී ලාංකිකයන් විශාල සංඛ්යාවකට මුහුණ පෑමට
සිදුවී ඇති ගැටලුකාරි තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු කරවනු කැමැත්ෙතමි.

ෙමතුමන්ලා අපි ඔක්ෙකොම කථා කරන්ෙන් නැවතත් ස්වාධීන
ෙකොමිෂන් සභා ඇති කරන්න ඕනෑ කියායි. එතෙකොට ස්වාධීන
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසමක් ඇති කරනවා. ස්වාධීන අධිකරණ ෙසේවා
ෙකොමිසමක් ඇති කරනවා. ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිසමක් ඇති
කරනවා. අල්ලස් ගන්න එක නැති කිරීමට ස්වාධීන අල්ලස්
ෙකොමිසමක් ඇති කරනවා. ලැෙබන පතිලාභ සමහරක් ගැනයි මම
සඳහන් කෙළේ. තව සඳහන් කරන්න විශාල ලැයිස්තුවක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙම් සියල්ලම කියන්න
යන්ෙන් නැහැ. ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයන්ටත්,
ජනතාවටත් ලැෙබන පතිලාභ. ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැෙබන
විශාලම පතිලාභය තමයි යහ පාලනය. ඒ වාෙග්ම රෙට් ජනතාවට
අනාගතය ගැන ස්ථිර බලාෙපොෙරොත්තුවක් ඇති වුණා.

ෙසෝමාලියානු මුහුදු ෙකොල්ලකරුවන්ෙගන් ෙවෙළඳ ෙනෞකා
ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා ජාත්යන්තර මුහුදු නීතිවලට අනුකූලව,
ජාත්යන්තර සමුද සංවිධානෙය් අධීක්ෂණය යටෙත් 2008 වසෙර්
සිට ජාත්යන්තර මුහුෙද් ෙනෞකා ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා
ජාත්යන්තර ආයතන ෙලොව පුරා ස්ථාපිත කිරීමට අවසරය ලබා දී
තිබුණා. 2009 වසෙර් සිට ශී ලංකා සන්නද්ධ ෙසේවාවන්හි ෙසේවය
කර නීත්යනුකූලව ඉවත් වූ හා නීත්යනුකූලව විශාම ලැබූ
ශී ලාංකික ෙසබළුන්හට මුහුදු ආරක්ෂකයන් - sea marshals ෙලස එම රැකියාවලට ඇතුළු වීමට අවස්ථාව ලැබුණා. ෙම්
ෙවනුෙවන් ඔවුන්හට විෙද්ශීය ෙනෞකා ආරක්ෂක සමාගම් විසින්
ඉතා විශාල මුදල් පමාණයක් - ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,000කට
2,500කට ආසන්න මාසික වැටුපක්- ෙගව්වා. එම සමාගම්වල
රැකියා ෙකොන්ෙද්සි අනුව ෙමම සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්ෙග්
සියලු වියදම් විෙදස් ආයතනයන් විසින් දැරූ අතර රක්ෂණාවරණය
ෙලස එක් නිලධාරියකු ජීවිතක්ෂයට පත් වුවෙහොත් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 250,000ක වන්දි මුදලක් හා ෙසෞඛ්යාවරණය ෙවනුෙවන්
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 100,000ක මුදලක් ද හදිසි අනතුරක දී
මුහුෙද් සිට ෙගොඩ බිම ෙවත රැෙගන ඒම සඳහා ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් 25,000ක්ද -ෙහලිෙකොප්ටරයකින් ෙවන්න පුළුවන්,
ෙව්ගවත් ෙබෝට්ටුවකින් ෙවන්න පුළුවන්, ඔහුව ෙගන ඒමට ඉඩ
කඩ ලබා දී තිබුණා- ඒ ආදි වශෙයන් ජාත්යන්තර නාවික
ක්ෙෂේතෙය් සාගර ආරක්ෂක නිලධාරියකුහට හිමි සියලු වරපසාද
පහසුකම් හිමිව තිබුණා. එෙසේම ෙමමඟින් ඉතා විශාල විෙද්ශ
විනිමයක් රටට ලබා ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණා.

අප අද අහන්න ඕනෑ පශ්න ෙමොනවාද? මහින්ද රාජපක්ෂ
ෙරජීමයට ෙම්වා ෙදන්න බැරි වුෙණ් ඇයි? මහින්ද රාජපක්ෂ
ෙරජීමය ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ කාලෙය් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? ඇයි
ෙම් සහන ෙනොදී සිටිෙය්? ෙමොනවාටද ෙම් මුදල් ගිෙය්? සුමාන
ෙදකකින් ෙම් සහන ෙදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම්, අවුරුදු
5ක් තුළ ඒවා ෙදන්න ඒ ආණ්ඩුවට බැරි වුෙණ් ඇයි? ෙමන්න ෙම්
පශ්න තමයි ෙම් සභාෙව් මන්තීවරුන් අද අහන්න ඕනෑ කියා මා
කියන්න කැමැතියි.

ෙම් අතර, 2013 රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක
ෙල්කම් ඩී.එම්.එස්. දමයන්ති ජයරත්න මහත්මියෙග් -එතුමියෙග්
දරුවන් ඉෙගනගන්ෙන් ෙකොෙහේද, ඉෙගන ගන්න යැව්ෙව් කවුද,
ආදායම් ෙමොනවාද, ඒ තරම් ෙද්පළ ෙකොෙහන්ද යනාදිය
සම්බන්ධෙයන් එතුමිය ගැන විෙශේෂෙයන් ෙසොයන්න කියා
කියනවා- අත්සනින් යුතු ෙයොමු අංක MODUD/CS/AGMS/SM
හා 2013.06.18වන දිනැති ලිපිෙයන් හා ෙයොමු අංක MODUD/
CS/AGMS/SM හා 2013.07.24 දිනැති ලිපිෙයන් ෙනෞකා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ආරක්ෂක රාජකාරි සඳහා ජාත්යන්තර ආයතනවලට විෙශේෂ
නිෙයෝගයක් පැනවූවා. රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින්
ජාත්යන්තර ආරක්ෂක සංවිධානවලට විෙශේෂ නිෙයෝගයක් යවනු
ලැබුවා. ෙමම නිෙයෝගයට අනුව සියලු විෙද්ශීය සමුද ආරක්ෂක
සමාගම් රක්නා ආරක්ෂක ලංකා හා ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම්
සර්විසස් යන සමාගම්වල ලියා පදිංචි විය යුතුව තිබුණා. සමාගම්
ගණනාවක් ෙම් කාර්යය කරමින් තිබුණා. විශාල මුදලක් ඔවුන් අත්
පත් කරගනිමින් තිබුණා. රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම්වරයාෙග් උපෙදස් මත එහි සිටි අතිෙර්ක ෙල්කම්වරිය
රක්නා ආරක්ෂක ලංකා සමාගමටත්, ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමටත්
පමණක් ඒ අවසරය ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එෙසේම ඔවුන්ෙග්
ආයතනයන්හි ෙසේවය කරන සියලු ශී ලාංකික සාගර ආරක්ෂක
නිලධාරින් රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය නිර්ෙද්ශ කරන සමාගම්
ෙදකට අන්තර්ගහණය කරන ෙලස නිෙයෝග ෙකරුණා. ඒ වන
විටත් වැඩ කරමින් සිටි අය ආපසු ලංකාවට කැඳවලා ෙම් සමාගම්
ෙදෙකහි පමණක් ලියා පදිංචි විය යුතුයි, එෙසේ කිරීෙමන් පමණක්
රෙටන් බැහැරව යා යුතුයි කියලා තීරණයක් ගත්තා. මා
එම ලිපිවල පිටපත් සභාගත* කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි.
එම නිෙයෝගයට අනුව විෙද්ශීය සමාගම් කිහිපයක් ෙමම
ආයතන ෙවත ලියා පදිංචි වුණා. එෙසේ තමන්ෙග් ෙසේවකයන් ෙමම
සමාගම් ෙදකට අන්තර්ගහණය කළ විෙද්ශ ආයතන නැවත එම
ෙසේවකයන්ට මසකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,500ත් 4,000ත් අතර
මුදලක් ෙගව්වා. ෙමම ආයතන ෙදකට එක ෙසබළකු ෙවනුෙවන්
මාසයකට ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,500ත්-4,000ත් අතර මුදලක්
ෙගව්වා. ෙමම මුළු මුදල රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය විසින්
ලබා ගත් නමුත් සාගර ආරක්ෂක නිලධාරියකුහට රක්නා
ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය ෙව්තනය වශෙයන් ෙගවනු ලැබුෙව්
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 950ත්-1,000ත් අතර පමාණයක්. එම
විෙද්ශීය සමාගෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 2,500ත්- 4,000ත් අතර
පමාණයක් ගන්නවා.
හැබැයි, වැඩ කරපු ෙසේවකයාට හම්බ වුෙණ් කීයද?
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 950ත්-1,000ත් අතර පමාණයක්. ෙමම
සමාගම් ෙදකට එක ෙසබෙළකුෙගන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
1,500කටත්, 2,000කටත් වඩා අතිෙර්ක ආදායමක් එක මාසයක්
තුළ විතරක් ලැබුණා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඒෙකන්
තමයි විවිධ අය මිලදී ගන්න හැකියාව ලැබුෙණ්. ඒෙකන් තමයි
හිටපු නාවික හමුදාපතිවරු තිෙදනාම ඔහුෙග් රැකියාලාභීන් බවට
පත් කර ගත්ෙත්. ඒ අනුව තමයි විෙද්ශීය රටක නාවික
හමුදාපතිවරෙයකු පවා ඇවන්ට් ගාඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස් සමාගෙම්
ෙසේවකෙයකු බවට පත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ඇත්ත
ෙසබළුන්ට අයිති ධනස්කන්ධයක් ෙම් සමාගම් ෙදක ෙකොල්ල
කෑවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වැටුප් පතක් මා ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඒ
වැටුප් පෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ඒ වැටුප් පත්වලට වංචනික
ෙලස මූලික වැටුප ෙලස රුපියල් 10,000ක් ඇතුළත් කර ඇති
අතර, එම මුදලින්ද EPF සහ ETF ෙලස ඔවුන්ෙගන් අඩු කළ
මුදල්ද ෙමෙතක් ගිණුම්වලට බැර කර නැහැ. ඔවුන්ට වැටුප
වශෙයන් ෙඩොලර් 1,000ක් දුන්නත් ශී ලංකා මුදලින් එය රුපියල්
130,000ක් වනවා. හැබැයි, මූලික වැටුප ෙලස නම් කෙළේ රුපියල්
10,000යි. ඒෙකන් තමයි EPF සහ ETF ෙගව්ෙව්. අපට ලැබී

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ඒකත් ෙම් ෙවන ෙකොට ඇතුළු කර
නැහැ. වැටුෙප් ඉතිරිය ෙලස රුපියල් 117,000කට ආසන්න
මුදලක් ෙගවා ඇත්ෙත් 'මුහුදු දීමනා' වශෙයනුයි. වැටුප රුපියල්
127,000යි. නමුත්, 'මූලික වැටුප' ෙලස රුපියල් 10,000ක්
දමනවා. 'මුහුදු දීමනා' කියලා රුපියල් 117,000ක් දමනවා. ෙමෙසේ
විෙද්ශීය ආයතනවලින් ලබා ගන්නා ලද මුදලින් ඉතිරි ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් 1,500ත්-3,000ත් අතර මුදලක් සමාගම් ෙදකක ලාභය
ෙලස විෙද්ශ ගිණුම්වලට බැර කර ගනු ලැබුවා. එෙසේම සාගර
ආරක්ෂක නිලධාරිෙයකු මිය යාමකදී විෙද්ශීය ආයතන මඟින්
ෙගවනු ලැබූ ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 250,000ක රක්ෂණාවරණය
(දළ වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ 325ක් පමණ) රුපියල් ලක්ෂ 60ක්
දක්වා අඩු කළා. රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනයයි, ඇවන්ට්
ගාඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස් සමාගමයි කියන ෙම් ආයතන ෙදක
ෙහොරා කෑවා විතරක් ෙනොෙවයි, මළ මිනීවලිනුත් ෙහොරා කෑවා.
එම රක්ෂණාවරණය රුපියල් ලක්ෂ 60ක් දක්වා අඩු කර
රුපියල් 50,000ක මාසික ෙගවීමක් ඊළඟ භාරකරු ෙවත ෙගවීෙම්
ගිවිසුමකට එන ෙලසට ශී ලාංකීය සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්ට
බල කර තිබුණා. ෙකෙනකු මැරුණාම ඒ රක්ෂණ වන්දිය අයිති
වන්න ඕනෑ, ඔහුට. ඒක තමයි ඔහුෙග් රක්ෂණාවරණය. ඒකත්
ෙමම ආයතන ෙදක අරෙගන තිබුණා. රුපියල් ලක්ෂ 325ක් වැනි
මුදලකින් රුපියල් ලක්ෂ 60කට ආසන්න මුදලක් තමයි ඒ
ෙසේවකයන්ට ෙගව්ෙව්. මළ මිනීවලිනුත් ෙහොරකම් කරපු ආයතන
ෙදකක් තමයි, රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනයයි, ඇවන්ට් ගාඩ්
ෙමරිටයිම් සර්විසස් සමාගමයි.
ෙම් තත්ත්වය තුළ විෙද්ශීය නාවුක සමාගම්වලට ආරක්ෂක
අමාත්යාංශය විසින් ෙගොඩ නඟන ලද ඒකාධිකාරය වන රක්නා
ආරක්ෂක ලංකා ආයතනයට හා ඇවන්ට් ගාඩ් ෙමරිටයිම් සර්විසස්
සමාගමට ෙගවීමට සිදු වුණු ෙකොමිස් මුදල ඉතා අධික වූ නිසා එම
සමාගම් රක්නා ආරක්ෂක ලංකා ආයතනය හරහා ශී ලංකා
ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙසේවයට ගැනීම නතර කර දැමුවා. තව
සමාගම් ෙගොඩක් තිබුණා. ෙම් සමාගම් ෙදකට විතරක් දුන්ෙන්
ඇයි? ඒ මුදල් ගනුෙදනු වුෙණ් ෙකොෙහන්ද කියලා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව දැන ගන්න ඕනෑ. ෙමෙහම ෙම් ෙගොල්ලන්ට ෙම්
රැකියා ලබා ෙදන්න බැහැ කියලා අපට හම්බ වුණු ෙවළඳ ෙපොළක්
අත් හැර දැමුවා. ෙමරට ආෙයෝජනය කළ විශාල විෙදස් ආයතන
පමාණයක් ආසියානු කලාපෙය් ෙවනත් රටවලට ඔවුන්ෙග්
ව්යාපාර රැෙගන ගියා. සමහර අය බංග්ලාෙද්ශෙයන් ෙම් සඳහා
ෙසේවකයින් ෙගන යනවා. දැන් පාකිස්තානෙයනුත් ෙගන යනවා.
සමාගම් ෙදකකට ඒකාධිකාරිත්වයක් ෙගොඩ නැඟීම හරහා අපට
ලැබී තිබුණු ඒ ෙවළඳ ෙපොළත් අපට නැති කළා. ෙද්ශීය වශෙයන්
කියාත්මකව තිබූ කුඩා පමාණෙය් සාගර ආරක්ෂක සමාගම්
කිහිපයක්ද ෙම් නිසා වැසී ගියා. සාමාන්ය වශෙයන් පටන් ගත්
සමාගම් නවයක් විතර ෙද්ශීයව තිබුණා. ෙම් හා සම්බන්ධ එක්
පුද්ගලෙයකු මට හම්බ වුණා. ඔහු තමයි ෙම් ව්යාපාරය ෙහොයා
ෙගන ආෙව්. ෙම් සමාගම් ෙදකට පමණක් ෙම් ඒකාධිකාරිත්වය
පිරිනැමීම හරහා ඔහුෙග් ව්යාපාරයත් වසා දමන්න සිද්ධ වුණා. එහි
පතිඵලය වූෙය් තමන් විසින්ම රැකියා ෙසොයා ගත් 800කට අධික
ශී ලාංකික සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්හටද, ෙවනත් ෙද්ශීය සාගර
ආරක්ෂක ආයතනයන්හි රැකියා කළ ශී ලාංකීය සාගර ආරක්ෂක
නිලධාරින් 300කට අධික පමාණයකටද රැකියා අහිමිවීමයි. ඇයි
ඒ? ෙමම ආයතන ෙදෙක් කියා කලාපය නිසා වැඩ කරමින් සිටි
අයට එන්න වුණා. අනික් සමාගම් වහලා එතැනත් 300කට විතර
රැකියා අහිමි වුණා. එෙසේම වකානුකූලව ෙවනත් ෙද්ශීය
ආයතනයන්හි ඊට අදාළ ෙසේවා සැපයූ 500කට අධික
පමාණයකටද ෙම් තීරණය නිසා රැකියා අවස්ථා අහිමි වුණා.
ශී ලංකා නාවික හමුදාව මඟින් රජෙය් භාණ්ඩාගාරයට, නැව්
නිෙයෝජිතයන්, ෙහෝටල්, පවාහන ගුවන් ෙසේවා, ආගමන විගමන,
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ෙර්ගුව, වරාය අධිකාරිය වැනි රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික අංශවලට
ලැෙබන ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් වූ විෙද්ශ ආදායම් අහිමි වීමටද
ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම්වරයා ඇතුළු ඉහළ
නිලධාරින් විසින් ගත් ෙමම තීරණය බලපෑවා.

කිරීෙමන් ලබා ගත් අතිවිශාල මුදෙලන් රජයට හිමිවිය
යුතු බදු මුදල් රජයට ෙගවනු ලැබුෙව්ද? ඒවා නීත්යනුකූල
ෙලස ගිණුම් ගත වී ඇත්ද? ෙමමඟින් රාජ්ය හා මුදල්
ආෙයෝජන පනත යටෙත් වංචා ෙහෝ දූෂණයක් සිදු වී තිෙබ්ද?

ෙද්ශ ෙපේමිත්වය
පිළිබඳ සළුපිළි
පටලවාෙගන, යුද්ධ
ජයගහණය පිළිබඳ සළුපිළි පටලවාෙගන ෙම් රටට ලැබුණු ඒ
අතිශය මහත් ධනය ෙකොල්ලකෑවා. තමන්ෙග් හිතවාදී සමාගම්
ෙදකකට ඒවා පවරා දුන්නා.

ෙම් තමයි නූතන වහල් ෙසේවය. රක්නා ලංකා සමාගමයි,
ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමයි කෙළේ නූතන වහල් ෙසේවය.
මිනිස්සු මිලදී අරෙගන විකුණනවා. ඒ මුදලින් වැඩි පංගුවක්
ඒ සමාගම් තියා ගන්නවා. ඒ ෙසේවකයන්ට ෙසොච්චම් මුදලක්
ෙදනවා. ෙම් සමාගම් ෙදක නූතන වහල් ෙවළඳාෙම්
ෙයදුණා. ඒ සමහර මුදල් ඒ රටවල්වලම තැන්පත් කළා. ඒ
සමාගම් සල්ලි ෙදනෙකොට ඒ රටවල්වලම තැන්පත් කළා.
එයින් ශතයක් ෙමහාට ආෙව් නැහැ. අඩුම තරමින් ආදායම්
බද්දක්වත් පිරිවැටුම් බද්දක්වත් ලංකාවට ලැබුෙණ් නැහැ.
අෙප් රාජ්ය මුදල් පරිහරණය පිළිබඳව තිෙබන පනත් අනුව
ෙම්වා ගණනය කරන්න පුළුවන්.

ෙම් අනුව පැන නඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ
අමාත්යවරයා විසින් ෙමම සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා
කරනවා.
1.

ශී ලංකාව තුළ පවත්වාෙගන යනු ලබන සාගර ආරක්ෂක
ආයතන ෙබොෙහොමයක් තිබියදී විනිවිදභාවයකින් හා
ෙටන්ඩර් කැඳවීමකින් ෙතොරව ආයතන ෙදකකට පමණක්
රජ්ය අනුගහය මත අවසර ලබා දීෙම් පදනම කවෙර්ද?
එවැනි සමාගම් ගණනාවක් තිබුණා. ඇයි ෙම් සමාගම් ෙදකට
විතරක් අවසර ලබා දුන්ෙන්? ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැන
ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙටන්ඩර් කැෙඳව්වා ද? ඉල්ලුම් පත
ඉදිරිපත් කළාද? ෙතෝරා ගැනීෙම් පටිපාටියක් අනුගමනය
කළා ද? ඒ කිසිවක් නැහැ.
ධම්මිකා ජයරත්නෙග්
හිතුමනාපයට, ආරක්ෂක ෙල්කම්වරයාෙග් නිෙයෝගයට
අනුව ෙම් ලිපි ෙදක මඟින් ෙම් සමාගම් ෙදකට විතරක්
අයිතිය ලබා දුන්නා.

2.

3.

රක්නා ලංකා හා ඇවන්ට්ගාඩ් මැරිටයිම් සර්විසස් ආයතනය
විෙශේෂ වරපසාද මත දකුණු ආසියා කලාපෙය් රටවල සාගර
ආරක්ෂක නිලධාරින් අඩු මුදලකට ෙමරටට ෙගන්වා බංග්ලා ෙද්ශෙයන්, පාකිස්තානෙයන් - ඔවුන් විෙද්ශ
ආයතන සඳහා ලබා දී ශී ලාංකිකයන් ෙග් රැකියා අහිමි කර
විෙද්ශිකයන්ෙග් ෙසේවා ලබා ගැනීමට රජය අවසර ලබා
දුන්නා ද? එෙසේ නම්, ඔවුන් රජයට අය විය යුතු බදු ෙහෝ
ගාස්තු ෙගවා තිෙබ්ද? ඒක දැන ගන්න ඕනෑ. දැන් එෙහම ඒ
සමාගම් ෙදෙකන් ෙසේවකයන් යවනවා.
සියලුම ශී ලාංකික සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින් හට ලබා
දීමට අවශ්ය රැකියා අවස්ථා ෙමම ෙද්ශීය ආයතන ෙදක
තුළ ෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන් රැකියා අවස්ථා ලබාගැනීමට
ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් බලා සිටීමට සිදුවීම පිළිබඳව වග
කිව යුත්ෙත් කවුරුන්ද?
ෙම් ආයතන ෙදක තුළ ඒ තරම් රක්ෂා තිබුෙණ්ත් නැහැ.
ෙවන දා ඒ අය රැකියා ෙසොයා ෙගන යනවා, සමාගම් හරහා.
දැන් ඒ අයට ෙම් සමාගම්වල ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය් ඉන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා, රක්ෂාවක් ෙසොයා ෙදනතුරු. එවැනි
තීරණයක් ගන්නට ෙහේතු වුෙණ් ඇයි?

4.

5.

6.

අමාත්යාංශ නිෙයෝග අනුව සමාගම් ෙදකකට අන්තර්
ගහණය කළ ෙසේවකයන්ට සිදු වී ඇතැයි පැවෙසන
අසාධාරණකම් හා ඔවුන් මුහුණපාන ගැටලු පිළිබඳව විමසා
බැලීම සඳහා රජය ගන්නා වූ පියවර කවෙර්ද?
ෙමතැන අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට රජය
ගන්නා පියවර ෙමොකක්ද?

7.

ආරක්ෂක අමාත්යාංශය මඟින් ගන්නා ලද තීරණය
සමාෙලෝචනය කර - ෙම් ආයතන ෙදකකට විතරක්
අධිකාරිත්වයක් ලබා දීම - අප රෙට් සාගර ආරක්ෂක
නිලධාරින් හට නිදහෙසේ එම රැකියාව කර ෙගන යෑමට හා
ආෙයෝජකයන් හට ෙපර පරිදි අප රට සමඟ ගනුෙදනු
කිරීමට ඉඩ සලසන්ෙන්ද?
ෙම් ඒකාධිකාරිත්වය බිඳිනවාද කියලා දැන ගන්න
කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම අද ඇවන්ට්ගාඩ්
සමාගෙම් පශ්නය පැන නැඟුෙව් එහි මුහුදු ආරක්ෂක
ෙසේවකයන් පිළිබඳවයි. හැබැයි, ඒ වාෙග්ම අවි ආයුධ
ගබඩාවක් පවත්වා ෙගන යෑෙම් පශ්නයත් තිෙබනවා. එය
ජාත්යන්තර මුහුෙද් පවත්වා ෙගන යන අවි ආයුධ ගබඩාවක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේෙග්
දිස්තික්කෙය්, ගාලු වරාෙය් අවි ආයුධ ගබඩාවක්
පවත්වාෙගන යනවා. ඒ වාෙග්ම, රක්නා ලංකා ආයතනෙය්
අවි ආයුධ ගබඩාවක් BMICH ආයතනෙය් පවත්වා ෙගන
යනවා. මම ෙම්ක ඉතා වගකීෙමන් කියනවා. මම ෙම් ගැන
මහජන
සාමය
සම්බන්ධෙයන්
කටයුතු
කරන
අමාත්යවරයාටත් කිව්වා. රංගල කියන කෑම්ප් එෙක්
කන්ෙට්නරයක් ඇතුෙළේ අදත් රක්නා ලංකා ආයතනෙය් අවි
ආයුධ තැන්පත් කර තිෙබනවා. අවි ආයුධ නිදැල්ෙල්
හසුරුවන ආයතන ෙදකක් ෙගොඩ නඟලා තිෙබනවා. ෙම්වා
මඟින් ජාතික ආරක්ෂාවට බරපතළ තර්ජනයක් ඇති කර
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව ඉදිරිෙය් දී මම -

ආරක්ෂක අමාත්යාංශ නිෙයෝග ෙහේතුෙවන් 2013.06.18 වන
දින සිට ෙවනත් රටවල සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්ෙග්
ෙසේවාව ලබා ගැනීම මත රැකියා අහිමි වූ සහ ෙපොෙරොත්තු
ෙල්ඛනයන්හි රැඳී සිටීමට සිදුව ඇති අප රෙටහි සාගර
ආරක්ෂක නිලධාරින් හට වන්දි මුදල් ලබා දීමට පියවර ගනු
ලබන්ෙන් ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

අද ඔවුන්ෙග් ජීවිතයත් කඩා වැෙටනවා. ඔවුන්ෙග් ආදායම්
මාර්ග අහිමි වුණා. ඔවුන්ෙග් රක්ෂා අහිමි වුණා, ෙමම
සමාගම් ෙදකට ඒකාධිකාරීත්වය පැවරීම නිසා. ඔවුන්ට
වන්දි මුදලක් ෙදන්න කටයුතු කරනවාද කියලා දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ෙමම සමාගම් ෙදක විසින් සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින්
දහස් ගණනක් විෙද්ශ ආයතන ෙවත විකුණා සහ කුලියට දී
ඉපැයු අතිවිශාල විෙද්ශ විනිමය විෙද්ශ ගිණුම්වලට බැර

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ස්වයංකීය ආයුධත් තියාෙගන ඉන්නවා.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්. එෙහම
ආයුධ තමයි තිෙබන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මම අද මතු කෙළේ ඇවන්ට්ගාඩ් සමාගමත්,
රක්නා ලංකා සමාගමත් එක් ෙවලා අෙප් රෙට් මුහුදු ආරක්ෂක
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ෙකොල්ල කාපු විධියයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මම නැවත පශ්න කරනවා, එම ආයතන ෙදක අෙප් රෙට් නීති
විෙරෝධී ෙලස අවි ආයුධ රැස් කර තිබුණු පමාණය, මුහුදු ගබඩාවල
තැන්පත් කර තිබුණු පමාණය, හමුදා කඳවුරු ඇතුෙළේ, කන්ෙට්නර්
ඇතුෙළේ තැන්පත් කර තිබුණු පමාණය ගැන. මම ඒ පිළිබඳව ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැවත පශ්න නඟන්න සූදානම්. ස්තුතියි, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම් පශ්නයට ෙහට උත්තරයක් ෙදනවා.
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අයට දඬුවම් කළ හැකි නීති පද්ධතියක් අප රට සතු බවද ඒ
අවස්ථාෙව්දී අප පකාශ කළා. එදා අප සිටි ස්ථාවරය අදත් ෙවනස්
වී නැති බවට මා මුලින්ම පකාශ කරන්න කැමැතියි.
ශී ලංකාෙව් මානව හිමිකම් කඩවීම සම්බන්ධෙයන් එල්ල වී
ඇති ෙචෝදනා පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමට විශ්වාසවන්ත ෙද්ශීය
පරීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතුය යන ස්ථාවරෙය් අපි ඉන්නවා. පසු
ගිය ජනාධිපතිවරණය ෙවනුෙවන් අප ඉදිරිපත් කළ "ෙවනසකට
එක්ෙවමු. ෛමතී පාලනයක් 100 දිනකින් අලුත් රටක්." කියන
ලියැවිල්ෙල් දින සියයක් ඇතුළත කියාවට නංවන සහන
වැඩසටහන් අතෙර් 93වැනි වගන්තිය යටෙත් අපි ෙමෙසේ සඳහන්
කළා:
"ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය ස්ථාපිත කළ ෙරෝම පඥප්තියට ශී
ලංකාව අත්සන් තබා නැති නිසා එවැනි ෙචෝදනා ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳ
යුක්තිය පසිඳලීෙම් කාර්යය ෙද්ශීය ස්වාධීන අධිකරණයක් යටෙත් සිදු
කිරීම."

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මංගල සමරවීර මහතා

එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
ෙකොමිසෙම් වාර්තාව කල් දැමීම:
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙග් පකාශය
ஐக்கிய நா கள் மனித உாிைமகள்
ேபரைவயின் அறிக்ைக ஒத்திைவப் :
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சாின
கூற்

POSTPONEMENT OF REPORT OF UNITED
NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL :
STATEMENT BY MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

අෙප් අගමැතිතුමාෙග් දූරදර්ශී නුවණට පිං සිද්ධ ෙවන්න
ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය ස්ථාපිත කළ ෙරෝම
පඥප්තියට ශී ලංකාව අත්සන් ෙනොකළ නිසා, එවැනි ෙචෝදනා
ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳ යුක්තිය පසිඳලීෙම් කාර්යය ෙද්ශීය ස්වාධීන
අධිකරණයක් යටෙත් සිදු කරන බව අප ඒ පකාශනෙයන් කියා
තිෙබනවා. ඒ අනුව අප ෙමවැනි ෙද්ශීය යාන්තණයක් පිහිටු වීමට
කටයුතු කරන්ෙන් ජාත්යන්තරයට ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුවක් අනුව
ෙනොව, අප රෙට් ජනතාවට පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ලබා දුන්
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉෂ්ට කිරීමක් වශෙයන් බව මා පැහැදිලිවම පකාශ
කරන්න ඕනෑ. අපි හැම විටම වග කියන්ෙන් ජාත්යන්තර පජාවට
ෙනොව, ෙම් රෙට් ජනතාවටයි. ෙකෙසේ ෙවතත්, ජාත්යන්තර පජාව
සමඟ යළි සුහදශීලි පතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් ලබා ගත
හැකි වාසි සියල්ල අප රෙට් ජනතාව ෙවත ලබා දීමත් අෙප් මූලික
අරමුණයි.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පජාතන්ත විෙරෝධී
කියාවලිය නිසාත්, අවුල් සහගත වූ විෙද්ශ පතිපත්තිය නිසාත්, එම
රජය විසින්ම එකඟ වන ලද ජාත්යන්තර වගකීම් ඉටු කිරීමට දිගින්
දිගටම අෙපොෙහොසත් වූ නිසාත් අප රෙට් අභ්යන්තර කටයුතුවලට
මැදිහත් වීමට අවශ්ය ෙදොරටු පසු ගිය රාජපක්ෂ රජය විසින්
ජාත්යන්තරයට විවෘත කර දුන්නා.

ෙම් වන විට එවැනි පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය
ස්වාධීනතාෙවන් අෙප් අධිකරණ පද්ධතිය නැවතත් ෙපොෙහොසත්ව
සිටිනවා. ෙලෝකය පිළිගන්නා දක්ෂ විනිසුරුවරුන් අපට ඉන්නවා.
නීතිවිෙරෝධී ෙලස ධුරෙය් රැඳී සිටි අග විනිසුරුවරයා ඉවත් කර,
එම ගරු තනතුර දැරීමට අවශ්ය සියලු සුදුසුකම් සහිත ෙගෞරවනීය
පුද්ගලෙයක් රෙට් අධිකරණ පද්ධතිෙය් පධානියා හැටියට ෙම් වන
විට පත් කර තිබීම තුළින් ඒ විශ්වාසය නැවත වතාවක් ෙගොඩ නැඟී
තිෙබනවා. ෙම් නිසාම 'කැන්ගරු උසාවියක' තත්ත්වයකට පත් වී
තිබූ අප අධිකරණ පද්ධතිය නැවතත් ෙද්ශීය වශෙයනුත්,
ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ඒ ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසය යළි තහවුරු
කර තිෙබන බව අප සතුටින් කියනවා. ෙද්ශීය ස්වාධීන
අධිකරණයක් ෙම් සඳහා පිහිටුවීෙම්දී අවශ්ය ජාත්යන්තර
තාක්ෂණික සහෙයෝගය ලබා ගන්නත් අපි සූදානම්. එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය සමඟ විතරක් ෙනොෙවයි, එක්සත්
ජාතීන්ෙග් මානව අයිතීන් කවුන්සිලය සමඟ පමණක් ෙනොව,
ෙසසු ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන සමඟ සහෙයෝගෙයන්
ගනුෙදනු කරන්නත් අපි ලැහැස්ති බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරනවා.

එපමණක් ෙනොෙවයි, 2009 මැයි මාසෙය් එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානෙය් මහෙල්කම් බෑන් කී මූන් මහතා සහ එවකට හිටපු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා හමු වුණු අවස්ථාෙව්දී,
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් ජාත්යන්තර පමිතීන් අනුව යුද
අපරාධ සම්බන්ධෙයන් පරීක්ෂණයක් තැබිය යුතුයි කියලා
එකඟත්වයක් පළ කළා. නමුත්, එවකට විපක්ෂෙය් හිටපු අප දිගින්
දිගටම කියා හිටිෙය්, අප රටට එෙරහිව මානව අයිතීන් කඩ කිරීෙම්
ෙචෝදනා ෙහෝ යුද අපරාධ ෙචෝදනා ඇත්නම් ඒවා පරීක්ෂා කළ
යුත්ෙත් ස්වාධීන ෙද්ශීය අධිකරණ පද්ධතියක් තුළ බවයි.
එපමණක් ෙනොව, ෙමවැනි ෙචෝදනාවලට වරදකරුවන් ඇත්නම් ඒ

මානව හිමිකම් කඩවීම පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමට හා ඒ
පිළිබඳව විශ්වාසවන්ත ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට අවශ්ය
යන්තණය ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් අපි සාකච්ඡා
කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා අපට තව සුළු කාලයක් අවශ්යයි. පසු
ගිය රජය ජාත්යන්තර පජාව හමුෙව් ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට
ෙමවැන්නක් සඳහා උනන්දුවක් දැක්වූවා නම් ඇත්තටම ෙම්
පශ්නය ෙමතරම් දුර ගමන් කරන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදී අපට
ජාත්යන්තරය අමතක කර කටයුතු කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ.
කුඩා රටක් හැටියට හුදකලා ගමනක් අපට නැහැ. බැහැර කිරීම
ෙවනුවට ෙලෝකය වැලඳගැනීම අෙප් පතිපත්තියයි. ඒ නිසා

ගරු මංගල සමරවීර මහතා (විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
அைமச்சர்)

மங்கள

சமர ர

-

ெவளிநாட்ட

வல்கள்

(The Hon. Mangala Samaraweera - Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපබරවාරි 19 වැනි දා
විපක්ෂ නායකතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් කරන
ලද පකාශය සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව්දී මෙග් පිළිතුර ලබා
ෙදන්න කැමැතියි.
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ජාත්යන්තරයත් සමඟ ගනුෙදනු කරන්න අපි සූදානම්.
ජාත්යන්තරයත් එක්ක ගනුෙදනු කිරීෙමන් පතිලාභ හිමි ෙවන්ෙන්
අෙප් රටටත්, අෙප් රෙට් ජනතාවටත් බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
ශී ලංකාවට පිටතින් දියුණු ෙලෝකයක් ඇති බව අපි විශ්වාස
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රට දියුණු කිරීමට, ඒ දියුණු ෙලෝකෙය්
සහෙයෝගය අවශ්යයි කියන කාරණයත් අපි රජයක් හැටියට
පිළිගන්නවා.
අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය තීරණය ෙවන්ෙන් දෘෂ්ටිවාදයන් මත
පදනම්ව ෙනොෙවයි. පැහැදිලිවම එය තීරණය ෙවන්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් අවශ්යතා මතයි. ෙමන්න ෙම්කයි, සරලවම කිව්ෙවොත්
අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය ඒ තරම් සරල
එකක්. අෙප් විෙද්ශ පතිපත්තිය, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
අවශ්යතාවට සරිලන විෙද්ශ පතිපත්තියක්; පාෙයෝගික විෙද්ශ
පතිපත්තියක්.
විශ්වසනීය, ෙද්ශීය පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම මඟින් අෙප්
ආරක්ෂක අංශවලට, හමුදාවන්ට අහිමිව තිබුණු පිළිගැනීම,
ෙගෞරවය යළි ලබා ගත හැකිය. ෙලෝකෙය් ඕනෑම හමුදාවක වැරදි
කරන අය ඉන්න පුළුවන්. සියයට 100ක් සම්පූර්ණ මිනිසුන් කිසිම
තැනක කිසිම ආයතනයක නැහැ. ඒ නිසා වැරැද්දක් ෙවලා
තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම ලජ්ජාවට කරුණක්
ෙනොෙවයි; භය ෙවන්න කාරණයක් ෙනොෙවයි. ඒක පාවාදීමක්
ෙනොෙවයි. ෙපේමවතී මනම්ෙප්රි ඝාතනය, කිශාන්ති කුමාරස්වාමි
ඝාතනය සම්බන්ධව සිදු කළ පරීක්ෂණය වැනි අතීත උදාහරණ
ෙම් රෙට් තිෙබනවා. ඒ නිසා එක අතකින් ෙම්ක අලුත් ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අෙප් වීෙරෝදාර හමුදාවෙග් කීර්ති නාමය
ෙකෙලසන, එෙමන්ම කීර්ති නාමය ෙකෙලසීමට අණ දුන් අය
කවුදැයි ෙහළි කිරීම තුළින් අප තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය්
කීර්ති නාමය යළි යථා තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමට අප රජයට
පුළුවන් ෙවනවා.
මීට ෙපර සිටි පාලකයන් එක් පවුලක බල අවශ්යතාව
ෙවනුෙවන් සමස්ත ආරක්ෂක අංශවලම කීර්ති නාමය, ෙගෞරවය
ෙබොෙහොම නිර්ලජ්ජිත විධියට පාවා දුන්නා. ඒ තුළ අෙප් ආරක්ෂක
අංශ, හමුදාවන් දිහා ෙලෝකය බැලුෙව් ෙබොෙහොම පසුගාමි
විධියටයි. රාජපක්ෂ ෙරජිමෙය් අවසන් කාලෙය්දී අෙප් රණ
විරුවන් එළවලු විකුණන, පාරවල් අතුගාන, ටුවරිස්ට් ෙහෝටල්
පවත්වා ෙගන යන වහල් ෙසේවයක් බවට පත් වුණා. අපි උත්සාහ
කරමින් සිටින්ෙන් ඒ අහිමි වුණු, බිඳ වැටුණු කීර්ති නාමය නැවතත්
අෙප් තිවිධ හමුදාවට ලබා දීමටයි; ඒ කීර්ති නාමය යළි
ෙගොඩනැංවීමටයි.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සාම හමුදාවන් සඳහා බඳවා ගැනීම් සිදු
කරද්දී නැවත වතාවක් අෙප් හමුදා නිලධාරින්ට, ෙසබළුන්ට ඒ
අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහාත් සාකච්ඡා අප ෙම් වන විටත්
පවත්වා ෙගන යනවා. මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙකොළඹ
ෙප්ව්මන්ට් හද, හදා, තණෙකොළ ගලව ගලවා, එළවලු විකුණ,
විකුණා හිටපු අෙප් වීෙරෝදාර රණ විරුවන්ට ජාත්යන්තර
පිළිගැනීමක් ලබා දීමට දැනටමත් අප කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
ෙම් හරහා ෙලෝකෙය් ඕනෑම තැනකට ගිහින් තම හැකියා
ෙපන්වීෙම් අවස්ථාව අෙප් හමුදා සාමාජිකයන්ට වැඩි කල්
ෙනොෙගොස් ලැෙබනවා කියලා අප විශ්වාස කරනවා.
අපි තිවිධ හමුදාෙව් නැති වූ කීර්ති නාමය යළි ලබා දීම ෙමන්ම,
අප රජෙය් ඒකායන අධිෂ්ඨානය වී ඇත්ෙත් සිංහල, ෙදමළ, මුස්ලිම්
ජනතාවට ෙමන්ම ෙබෞද්ධ, හින්දු, කිස්තියානි හා ඉස්ලාම් ආගම
අදහන සියලු ජනතාවට ශී ලාංකිකයන් හැටියට අභිමානවත්ව
ජීවත් විය හැකි අලුත් ශී ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීමයි.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිවරයා පත් වී ඇත්ෙත් ද එක
ජන ෙකොටසකෙග් ඡන්දෙයන් පමණක් ෙනොව, සමස්ත
ශී ලාංකිකයන්ෙග් ඡන්දෙයන් ය. දශක ගණනාවකට පසුව අද
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අපට ශී ලාංකිකයන්ෙග් ජනාධිපතිවරෙයක්
ආඩම්බරෙයන් පකාශ කරන්න පුළුවන්.

සිටින

බවට

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමවැනි පසු බිමක් තුළ
හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියපු කථාවක් පසු ගිය දා පුවත් පත්වල දුටු
විට මා පුදුම වුණා. උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාවෙග් ඡන්ද අයිතිය
ලබා දුන්ෙන් තමන් බවත්, උතුරු නැෙඟනහිර ජනතාව ඡන්දය
ෙනොදුන්නා නම් දිනන්ෙන් තමන් බවත් මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්තයා පසු ගිය 17වැනි දා තංගල්ල නගර සභා ශාලාෙව් තිබුණු
වෘත්තීය සමිති සම්මන්තණයක දී කියා තිෙබනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ඒ පකාශය අනුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා
සිටින්ෙන්, එතුමාට ජය ගත හැක්ෙක් ඊළමක් තිෙබන ලංකාවක
පමණක් බවයි. ෙමොකද, ෙම් රෙට් සියලුම පුරවැසියන්ට ඡන්ද
අයිතිය තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ඡන්ද අයිතිය නැති ෙවන්ෙන් ෙම් රට
ෙදකඩ වුෙණොත් විතරයි. අන්න එෙහම නම් මම හිටපු
ජනාධිපතිවරයාෙගන් අහනවා, "ඔබතුමා දැන් පිළිගන්නවාද,
ෙමතැනදී කියන්ෙන්, එක්සත්, ෙනොෙබදුණු ශී ලංකාවක් තුළ
මහින්ද රාජපක්ෂට නැවතත් බලයට එන්න බැහැ කියන එකයි"
කියා. ෙම් තුළින්වත් සැබෑ ඊළාම්වාදීන් කවුදැයි කියා ෙම් ගරු
සභාව හඳුනා ගනු ඇතැයි කියා මා හිතනවා.
හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ෙම් රට අනතුෙර් ෙහළීමට මාන
බලන සිංහල ෙද්ශ ෙපේමීත්වෙයන් තම නිරුවත වසා ගන්නා
ඊළාම්වාදීන් පරාජය කර, සංහිඳියාවක් ෙම් රට තුළ ඇති කිරීමට
අපි ෙම් හිමිව ඇති අවස්ථාව උපරිම ෙලස පෙයෝජනයට ගත
යුතුයි. පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ පතිඵලයත් සමඟ ජාතිවාදයට,
ආගම්වාදයට තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉඩක් ෙනොමැති බවට ජනතාව
පාඩමක් ලබා දී තිෙබනවා. ඒ සංඥාව හිටපු ජනාධිපතිතුමා
වාෙග්ම විපක්ෂයත් ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.
අන්තවාදයට තවදුරටත් අපි ඉඩ දිය යුතු නැහැ. ශිෂ්ට ෙලෝකය
ඒවා බැහැර කරනවා. ඒවායින් වින්ද දුක් පීඩා දැන් ෙහොඳටම ඇති.
ඒ නිසා සිංහල අන්තවාදය ෙමන්ම, ෙදමළ හා මුස්ලිම්
අන්තවාදයත් අපි සියලු ෙදනාම බැහැර කරන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලාංකිකයන් හැටියට ෙම් රෙට් අනාගතය හා
දියුණුව ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙදනාටම ඉතා ධනාත්මක
මැදිහත්වීමක් ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිදු කළ හැකියි. ඒ සඳහා
ස්වර්ණමය අවස්ථාවක් අද එළඹ තිෙබනවා. නිදහසින් පසුව
තවමත් අපට බිහි කර ගත ෙනොහැකි වූ ශී ලාංකික අනන්යතාව
නිර්මාණය කර ගැනීමට සුදුසුම ෙමොෙහොත අද එළඹ තිෙබනවාය
කියලා මා හිතනවා. දශක ගණනාවකට පස්ෙසේ රෙට් සියලු ජන
ෙකොටස් නිෙයෝජනය කරන ජනාධිපතිවරෙයක් රටට ලැබී
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙවන් අපි උපරිම පෙයෝජනය ලබා
ගැනීම වැදගත්.
ජනවාරි 08 වැනි දින සිදු වූ ෙද්දුනු විප්ලවය තවත් අර්ථ
ගන්වමින් එයට තවත් වටිනාකම් එක් කරමින් යහ පාලනය, සමාජ
සාධාරණත්වය, පජාතන්තවාදය ගරු කරන ශිෂ්ට රටක් බිහි කිරීම
උෙදසා ෙම් රෙට් සියලු ජන ෙකොටස්හි සහාය සමඟින් ඉදිරියට
යන්න අප රජය සූදානම් බවත් ෙම් අවස්ථාෙව් දී පකාශ කරනවා.
ගරු විපක්ෂනායකතුමාෙග් පකාශෙය් අවසානෙය් තිබූ පශ්න
කිහිපයට පිළිතුරු මම ෙමම ආකාරයට සපයන්න කැමැතියි.
01.

ඔව්. එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් මහ
ෙකොමසාරිස්වරයා ෙවත මා විසින් යවන ලද ලිපිය ෙම්
අවස්ථාෙව්දී මම සභාගත කරන්නට කැමැතියි. එම ලිපිය
මම යැව්ෙව් ඉංගීසි භාෂාෙවන්. එම ඉංගීසි ලිපියත්, එහි
සිංහල පරිවර්තනය සහ ෙදමළ පරිවර්තනයත් -භාෂා
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තුෙනන්ම සකසන ලද ලිපි- මම ෙමම අවස්ථාෙව්දී
හැන්සාඩ්ගත කිරීම සඳහා සභාගත* කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමම ලිපිෙය්
ඇති වැදගත්කම නිසා සම්පූර්ණ ලිපියම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් පළ
කරන ෙලස මම ඉල්ලා සිටිනවා.
02.

දින සියෙය් වැඩසටහෙන් 93 වැන්ෙන් ෙමෙසේ සඳහන්
ෙවයි.
"ජාත්යන්තර යුද අපරාධ අධිකරණය ස්ථාපිත කළ ෙරෝම
පඥප්තියට ශී ලංකාව අත්සන් තබා නැති නිසා එවැනි
ෙචෝදනා ෙවෙතොත් ඒ පිළිබඳ යුක්තිය පසඳලීෙම් කාර්යය
ෙද්ශීය ස්වාධීන අධිකරණයක් යටෙත් සිදු කිරීම"

ඒ අනුව, අප රජය ෙද්ශීය ස්වාධීන යන්තණයක් සකස් කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ජනතාවට ලබා දුන්න තවත්
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉටු කිරීමට මිස ජාත්යන්තරයට ලබා දුන්
ෙපොෙරොන්දුවක් ඉටු කිරීමට ෙනොවන බව ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ
කරන්නට කැමැතියි.
03.

අදාළ ලිපිය මම දැනටමත් සභාගත කර තිෙබනවා.

04.

විශ්වාසනීය ස්වාධීන යන්තණයක් ෙද්ශීය වශෙයන්
ස්ථාපිත කිරීම තුළින් යම් යම් පුද්ගල කණ්ඩායම් තුළ ඇති
අවිශ්වාසය තුරන් කිරීමට හැකි ෙවනු ඇතැයි මම විශ්වාස
කරමි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් අප රජය ෙකෙරහි විශ්වාසය
තබමින් කටයුතු කරන ෙලස විෙශේෂෙයන්ම අෙප් උතුෙර්
සිටින සෙහෝදර සෙහෝදරියන්ෙගන්, පළාත් සභාවල පළාත්
සභා මන්තීවරුන්ෙගන්, ෙද්ශපාලනඥයන්ෙගන් සහ අෙප්
සෙහෝදර ජනතාව ඇතුළු අපෙග් සියලු පාර්ශ්වයන්ෙගන්
අප ඉල්ලා සිටිනවා. අප ෙකෙරහි විශ්වාසය තබලා කටයුතු
කරන්න. අප කියපු හැම ෙදයක්ම ඒ ආකාරයටම ඉටු
කරනවා.

05.

ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා විසින් පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණ අවස්ථාෙව් දී පකාශයට පත් කළ පතිපත්ති
පකාශනෙයන් ෙපොෙරොන්දු වූ ආකාරයට අවශ්ය කියා
මාර්ග ගනු ඇත.

ඇත්ත වශෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාලය තුළ -ෙම්
දින 38 තුළ- අප රජය ඉටු කළ ෙපොෙරොන්දු සම්බන්ධෙයන් විශාල
විස්තරයක් අගමැතිතුමා ඔබතුමන්ලාට ලබා දුන්නා.
ඒ අනුව රෙට් පජාතන්තවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීම,
පකාශනෙය් නිදහස තහවුරු කිරීම, නීතිෙය් පාලනය ශක්තිමත්
කිරීම, යහ පාලන භාවිතාව, ජාතික මානව හිමිකම් ෙකොමිසම
ශක්තිමත් කිරීමට අවශ්ය කරන කියා මාර්ග ගැනීම ෙමන්ම, මානව
හිමිකම් මහ ෙකොමසාරිස්වරයාට ආමන්තණය කරන ලද ලිපිෙය්
සඳහන් අෙනකුත් කාරණා සම්බන්ධෙයන්ද ෙම් ෙවනෙකොට කියා
කරන්නට කටයුතු ආරම්භ ෙකොට ඇති බවද පකාශ කරමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

වරපසාද පශ්න. ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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බලහත්කාරෙයන් ඇතුළුවීම

சிறப் ாிைம: ெதபானம காாியாலயத்தி
அத் மீறி ைழந்தைம

ள்

PRIVILEGE: INTRUSION INTO OFFICE AT
DEPANAMA
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, වරපසාද උල්ලංඝනය වීම
පිළිබඳ පශ්නයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මා හට අවස්ථාව දීම ගැන ගරු
කථානායකතුමාටත්, ඔබතුමාටත්, ෙම් ගරු සභාවටත් ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
ෙපබරවාරි මස 19වැනි දා රාතී 7.00ට පමණ පන්නිපිටිය,
ෙදපානම, කැන්දෙහේනවත්ෙත් පළමු මාවෙත්, අංක 42/31දරන
ස්ථානෙය් පිහිටි මාෙග් නිල කාර්යාලයට ආගමන විගමන
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් යැයි පවසාගත් තිෙදෙනකු හා
ෙපොලිස් නිල ඇඳුමින් සැරසුණු පස් ෙදෙනකු බලහත්කාරෙයන්
ඇතුළු වී තිෙබනවා. එම අවස්ථාෙව් මාෙග් කාර්යාලෙය් මාෙග්
මාධ්ය ඒකකෙය් සහ කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලෙය් තිෙදෙනක් සිටි
අතර, ඔවුන්ෙගන් අනන්යතාව විමසා තිෙබනවා. ඒ පැමිණි එක්
අෙයකු පවසා ඇත්ෙත් ඔවුන් ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරින් බවයි.
ෙමහිදී මාෙග් කාර්ය මණ්ඩලය අනන්යතාව තහවුරු කරන
ෙලස ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලා ඇතත්, ඔවුන් එය පතික්ෙෂේප කර ඇත.
එහි එක් නිලධාරිෙයක් මීට ෙපර ද මාෙග් කාර්යාලයට පැමිණි
අෙයකු වන අතර, ඔහු බණ්ඩාර නැමැත්ෙතකු බව මාෙග්
කාර්යාලෙය් කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයන් මා ෙවත පකාශ කරන
ලදී.
ඔවුන් පැමිණිෙය් කුමන කරුණකටද යන්න මාෙග්
කාර්යාලෙය් සිටි අය විමසා ඇති අතර එම බණ්ඩාර නමැති අය
පකාශ කර ඇත්ෙත් කුමාර් ගුණරත්නම් ෙසොයා ගැනීමට පැමිණි
බවයි. ඒ අවස්ථාෙව් කුමාර් ගුණරත්නම් නමැති අය ෙමම
ස්ථානෙය් ෙනොමැති බවත්, ෙමය අජිත් කුමාර මන්තීවරයාෙග්
කාර්යාලය බවත්, යමක් විමසීමට ඇත්නම් මන්තීවරයාෙග්
දුරකථනයට අමතන ෙලසත් දන්වමින් එම නිලධාරියාට මාෙග්
දුරකථන අංක කාර්යාලෙය් සෙහෝදරයින් විසින් ලබා දී ඇත.
නමුත් ඔවුන් මා ෙවත ඇමතුමක් ලබා ෙදනු ෙවනුවට
කාර්යාලය පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය බව පකාශ කර ඇත. එහිදී
ඔවුන්ට කාර්යාලයට ඇතුළුවීම සඳහා අධිකරණ නිෙයෝගයක් ෙහෝ
ෙවනත් කිසිදු නීත්යනුකූල ලියවිල්ලක් ඇත්දැයි විමසා ඇතත්,
ඔවුන් ඒ කිසිවක් මාෙග් කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයින්ට ඉදිරිපත්
කර නැත.
ඉන් පසු ඔවුන් කාර්යාලය පරීක්ෂා කිරීමට සූදානම් වීෙම්දී
කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයින් සිය විෙරෝධය දක්වා ඇත. එහිදී අත්
අඩංගුවට ගන්නා බව හා තවත් දෑ පකාශ කරමින් මාෙග් කාර්ය
මණ්ඩල සෙහෝදරයින් පුටුවල හිඳුවා තර්ජනය කරමින්
කාර්යාලෙය් සියලු කාමර හා මුළුතැන්ෙගය පරීක්ෂාවට ලක් කර
ඇත.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා ෙවත දුරකථන ඇමතුමක් ලබා දීමට
කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයන් විසින් උත්සාහ ෙගන ඇති අතර,
කිසිෙවකුට ඇමතුම් ෙනොගන්නා ෙලස පැමිණි අය තර්ජනයක් ද
කර ඇත. පසුව මාෙග් කාර්ය මණ්ඩල සෙහෝදරයන්ෙගන්
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බලහත්කාරෙයන් පකාශයක්ද ලබා ෙගන ඇත. පකාශ ලබා
ගැනීෙමන් අනතුරුව පැමිණි අය පිටව ගිය පසු මෙග් කාර්ය
මණ්ඩල සෙහෝදරයන් මා ෙවත දුරකථනෙයන් ෙමම සිදු වීම දැන්වූ
අතර, පසුව මාෙග් උපෙදස් මත ඔවුන් විසින් ෙම් සම්බන්ධෙයන්
මහරගම ෙපොලිස් ස්ථානෙය් පැමිණිලි අංක CIB 3/120/154
යටෙත් පැමිණිල්ලක්ද කර ඇත. තවද, ඊෙය් රාතී මා විසින් ෙම්
පිළිබඳව ෙපොලිස්පතිතුමාට ෆැක්ස් මඟින් ලිඛිත පැමිණිල්ලක් ද
කෙළමි. එම ලිපියද සභාගත* කරමි.
ෙමයට අමතරව අද උදෑසන මා විසින් මහරගම ෙපොලීසියට
පැමිණිලි අංක CIB 2/94/262 යටෙත්ද පැමිණිල්ලක් කෙළමි. මා
විසින් පැමිණිල්ල සිදු කිරීමට ෙපොලිස් ස්ථානයට ගිය අවස්ථාෙව්දී
මහරගම ෙපොලීසිෙය් ස්ථානාධිපතිතුමාෙගන් මා කළ විමසීෙම්දී
ඔහු පකාශ කෙළේ ෙමවැනි පරීක්ෂා කිරීමක් පිළිබඳව ෙහෝ ඒ සඳහා
තම ෙපොලිස් ස්ථානෙය් සහෙයෝගය ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලීමක්
ෙහෝ ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව විසින් තමන්ට ඉදිරිපත් කර
ෙනොමැති බවයි. ෙම් පිළිබඳව කිසිවක් ෙනොදන්නා බව එතුමා
පකාශ කළා. සාමාන්ය කමෙව්දය අනුව යම් වැටලීමක් ෙහෝ
පරීක්ෂා කිරීමක් සිදු කිරීෙම්දී අදාළ පෙද්ශෙය් ෙපොලිස් ස්ථානය
දැනුවත් කළ යුතු මුත්, එවැනි කියා මාර්ගයක් ෙමහිදී අනුගමනය
කර නැත. ඒ පිළිබඳව ද මා තුළ මතු වන්ෙන් බරපතළ සැකයකි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් මාධ්ය
ෙවත පකාශයක් නිකුත් කර තිෙබනවා, ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක
ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි අජිත් ෙරෝහණ මහතා. ඔහුෙග්
පකාශෙයනුත් ෙම් පිළිබඳව බරපතළ ගැටලුවක් මතු ෙවනවා.
එතුමා පවසා ඇත්ෙත් අදාළ සිදුවීමට ෙපොලීසිෙය් කිසිදු ෙපොලිස්
නිලධාරිෙයකුෙග් සම්බන්ධයක් ෙනොමැති බවයි. ෙපොලිස් මාධ්ය
පකාශකවරයාෙග් ෙමම පකාශය ෙවබ් අඩවි ගණනාවකත්,
මාධ්යවලත් පළ
වී තිබුණා.
මම
ෙම්
අවස්ථාෙව්
sinhala.adaderana.lk ෙවබ් අඩවිෙය් පළ වූ පවෘත්තිය ඔබතුමාට
සභාගත*කරනවා.
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ෙකෙසේ වුවද ෙම් ගැන ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශක ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් අධිකාරි
අජිත් ෙරෝහණ මහතාෙගන් විමසා සිටි අවස්ථාෙව්දී ඒ මහතා කියා සිටිෙය්
ඔය කියන සිද්ධිය හා ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින්ෙග් කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති
බවයි."

ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයාෙග් ෙමම පකාශය සිදු කරන්ෙන්
වගකීම් සහගතව නම්, එයින් අදහස් වන්ෙන් ෙපොලිස් නිල ඇඳුමින්
සැරසුණු ආයුධ සන්නද්ධ කල්ලියක් ද ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට
ෙම් පාලනය යටෙත් කියාත්මක වන බවයි. එය ඉතා බරපතළ
කරුණක් වන අතර, ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයාෙග් පකාශය
සත්යයක් නම් වහාම ඔවුන් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව
පරීක්ෂණයක් පවත්වා ෙහළිදරව් කරගත යුතුයි. ෙමබඳු
තත්ත්වයක් පවතින්ෙන් නම් එය මාෙග් ෙද්ශපාලන කටයුතුවලට
හා මාෙග් අදහස් දැක්වීමට වාෙග්ම මාෙග් ජීවිතයට බරපතළ
තර්ජනයක් හා මාෙග් මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වීමක්.
ෙපොලිස් මාධ්ය පකාශකවරයා කියන විධියට ෙපොලීසිෙය් ෙනොවන
කණ්ඩායමක්, කිසිදු අවසරයකින් ෙතොරව, ආයුධ සන්නද්ධව,
ෙපොලිස් නිල ඇඳුමක් ඇඳෙගන මාෙග් නිල කාර්යාලයට පැමිණීම
බරපතළ පශ්නයක්, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන මාෙග් කාර්යාලයට ෙම්
ආකාරයට නීති විෙරෝධී අයුරින් ඇතුළුවීම, අවහිර කිරීම,

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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බලහත්කාරී තර්ජනය කිරීම මඟින් හෘදය සාක්ෂිය අනුව මා දරන
ෙද්ශපාලන මතවාදයක් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම හා ඒ ෙවනුෙවන්
කියාත්මක වීමට එෙරහිව වත්මන් පාලනය විසින් පජාතන්ත
විෙරෝධී ෙලස මැදිහත් ෙවන බව ෙපෙනනවා. ෙමම කියාවලිය
දැඩි අපසාදයකින් යුතුව පතික්ෙෂේප කරන අතරම, ෙමය මාෙග්
ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය හා මහජනතාව විසින් මා ෙවත පවරා
ඇති වගකීම් ඉටු කිරීමට අදාළව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු
ෙලස මා හට හිමි වරපසාද කඩ කිරීමක් බවද සිහිපත් කරනු
කැමැත්ෙතමි.
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණ කාලෙය් සහ ෙම් ෙමොෙහොෙත්
වර්තමාන පාලකයන් පජාතන්තවාදය හා යහපාලනය ෙවනුෙවන්
ෙපනී සිටි බව දිවුරා පකාශ කරමින් සිටින තත්ත්වයක් තුළ
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වන මා හට ෙමවැනි තත්ත්වයකට
මුහුණ දීමට සිදු වන්ෙන් නම්, පසු ගිය ආණ්ඩු සමෙය්දී ෙමන්ම
වර්තමාන පාලකයන්ෙග් බලය යටෙත්ද රෙට් සාමාන්ය ජනතාවට
අත්වන ඉරණම පිළිබඳව ඉතා පැහැදිලිය.
එබැවින් ෙමම සිදුවීමට අදාළව නීති විෙරෝධී ෙලස හා අයුක්ති
සහගත ෙලස මැදිහත් වූ පුද්ගලයන් කවුරුන්ද යන්න සහ ඔවුන්ට
එම නිෙයෝග ලබා දුන්ෙන් කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
පවත්වා ඔවුන්ට එෙරහිව නීතිය හා යුක්තිය කියාත්මක කිරීමට
මැදිහත් වන ෙලස ඉල්ලා සිටිමි.
මාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ෙලසත්, විෙශේෂෙයන්ම
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස මහජනතාව විසින් මා හට
පවරා ඇති වගකීම් ඉෂ්ට කිරීමට ඒ වරපසාදය, ඒ අයිතිය ලබා
ෙදන ෙලසත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පළමු වැනි සිදුවීම
ෙනොෙවයි. පසු ගිය රජය කාලෙය්ත් අපරාධ පරීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් කියලා පරීක්ෂණයක් කිරීම සඳහා කිසිදු
දැනුම් දීමක් නැතුව මා ඉෙගන ගත් පාසලට ඇවිල්ලා තිබුණා.
තවමත් ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණයකුත් නැහැ. මට ෙමවැනි සිද්ධියක්
වුණු පළමු වැනි අවස්ථාව ෙමය ෙනොෙවයි. වරපසාද කඩවීම්
සම්බන්ධ ෙමවැනි සිද්ධි ගණනාවක් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු
ගිය රජය සමෙය්දීත් ආරක්ෂක හමුදා සහ ෙපොලීසිය විසින් කරපු
අත්තෙනෝමතික කියා පිළිබදව මා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තා
කරලා තිෙබනවා. ඒ කිසිවක් ගැන තවම පරීක්ෂණයක් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම ෙම්කත් ෙම් නව රජය පත් වුණාට පස්ෙසේ ඇති වූ අලුත්
තත්ත්වයක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම මා ෙම් සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මැදිහත් වීම ඉල්ලා සිටිනවා.
මා ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ අවධානයට ෙයොමු
කරනවා. අද දින කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් මා ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා. එයත් ෙම් පශ්නයට බලපෑවාද කියලා මම දන්ෙන්
නැහැ. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අය වැය ඡන්ද විමසීම අවස්ථාෙව්දීත්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම විතරක් එයට විරුද්ධව ඡන්දය පකාශ
කළා. ෙම්වා පිළිබද පශ්න තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ.
අද මා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව පැයකට සීමා කරලා තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
විපක්ෂ නායකතුමාෙග්ත්, සියලු පක්ෂ නායකයන්ෙග්ත් අවධානය
ෙයොමු කරනවා. ෙම් රෙට් බරපතළ පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වයක්
නිර්මාණය කරන්න, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුවට එෙරහි මත දක්වන
අයට එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ
නිසා අද කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව සඳහා පැය ෙදකක කාලයක්වත්
ලබා ෙදන්න කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා සිටිනවා. වරපසාද
පශ්නය සම්බන්ධෙයන් කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න
කියලාත් මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா
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දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත

ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய
அதிகாரசைப (தி த்தம்) சட்ட லம்
NATIONAL AUTHORITY ON TOBACCO AND
ALCOHOL (AMENDMENT) BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[අ.භා. 2.53]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella )

Hon. Deputy Speaker, I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and
the motion agreed to by Parliament on 07.04.2011, the hours of
sitting this day shall be 1.30 p.m. to 8.30 p.m. At 7.30 p.m. Standing
Order No. 7(5) shall operate."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1. දුම්ෙකොළ
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම. ගරු ෛවද්ය රාජිත ෙසේනාරත්න
මහතා.
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරුන් ෙහෝ ගරු
මන්තීවරයකු ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு,
பிரதிச்
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்கு
பண்டார அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත දැන්
ෙදවන වර කියැවිය යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
ෙම් පිළිබඳව ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. එම නිසා එහි
ඉතිහාසයත්, පසු බිමත් පිළිබඳව පකාශ කරමින් ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට මා ලැහැස්තියි. ශී ලංකාව ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් දුම්ෙකොළ පාලනය පහසු කිරීම පිළිබඳ
සම්මුතියට, -WHO Framework Convention on Tobacco
Control කියන සම්මුතියට- 2003 වසෙර් ෙනොවැම්බර් මස
11වැනිදා පථම ආසියාතික රට වශෙයන් අත්සන් තැබුවා. ෙමය
2005 වසෙර් සිට බලාත්මක වුණා. එදා රටවල් 40ක්
පාර්ශ්වකරුවන් වුණු ෙමම සම්මුතියට රටවල් 153ක්
පාර්ශ්වකරුවන් වශෙයන් ඇතුළත් වුණා.
ශී ලංකාව 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය පනත නමින් ජාතික මට්ටමින් දුම්ෙකොළ
පාලනය කිරීම සඳහා පනතක් 2006 ජූලි මාසෙය් 05වැනිදා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සම්මත කර ගත්තා. එහි අරමුණ වුෙණ්
"මහජන ෙසෞඛ්ය ආරක්ෂා කිරීෙම් අදහසින් දුම්ෙකොළ හා
මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හඳුනාෙගන කියාත්මක
කිරීෙම් කාර්ය සඳහාද, දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනය හා මධ්යසාර
නිෂ්පාදනය, අෙළවිය හා පරිෙභෝජනය තක්ෙසේරු කිරීෙමන් හා
සමීක්ෂණය කිරීෙමන් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර ආශිත හානි තුරන්
කිරීම සඳහා සහ තැනැත්තන්, විෙශේෂෙයන් ළමුන් දුම් පානයට හා
මධ්යසාර පාවිච්චියට ෙයොමු වීම අෛධර්වත් කිරීෙම් විධිවිධාන
ඇතුළත් කිරීම පිණිස ඔවුන් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනවලට සහ
මධ්යසාර නිෂ්පාදනවලට පෙව්ශ වීමට ඇති කියාමාර්ග හීන
කිරීෙම් කියාමාර්ග සැලසීම සඳහා දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරියක් පිහිටුවීම පිණිස විධිවිධාන සැලැස්වීම" යි.
ඒ අනුව තමයි ෙම් දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය පිහිටුවන්නට විධිවිධාන සැලැස්වුෙව්. දුම්ෙකොළ පාලන
සම්මුතිෙය් 11වන වගන්තිය අනුව ෙමම සම්මුතිය ස්ථිර ෙවන්නට
අවුරුදු තුනක් ගත ෙවනවා. 2005 වර්ෂෙය් දී තමයි ෙම් සම්මුතිය
වලංගු නීතියක් බවට පත් වුෙණ්. 2008 වසෙර් දී තමයි ෙම්
සම්මුතිය පිළිබඳ ෙරගුලාසි අෙප් රෙට් කියාත්මක වන්නට
තිබුෙණ්. දුම්ෙකොළ භාවිතය, දුම් පානය පිළිබඳව රූපමය ෙසෞඛ්ය
අවවාද දුම් වැටි අසුරණවල පදර්ශනය කරන්නට තිබුෙණ් 2008
වර්ෂෙය් දීයි. නමුත් ඒ කටයුතු එම කාලෙය් දී කියාත්මක වුෙණ්
නැහැ.
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පසු ගිය රජෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය මඟින් ෙම් පිළිබඳව පත්
කරන ලද තාක්ෂණික කමිටුව සහ දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය යන ඒ ෙදෙකන්ම ලබා දුන් නිර්ෙද්ශ අනුව
2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය පනෙත් 30, 34 වන වගන්ති පකාරව දුම් වැටි අසුරණවල
පදර්ශනය කළ යුතු රූපමය ෙසෞඛ්ය අවවාද පිළිබඳ ෙරගුලාසි
සකස් කර කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙවලාෙව්
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අපිත් හිටියා. එදා ෙම් පිළිබඳව සංවාදයක්
ඇති වුණා. එහිදී අෙප් හිටපු ගරු අමාත්ය බැසිල් රාජපක්ෂ
මහත්මයා ෙම් පනතට විරුද්ධව දිගින් දිගටම කරුණු සැල කළ
ආකාරය ඒ අවස්ථාෙව් එහි සිටි සියලුම ඇමතිවරුන්ට මතක ඇති
කියලා මා හිතනවා. "ෙම්ක සංචාරක ව්යාපාරයට බලපානවා;
ෙම්ක ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට බලපානවා ; බදු කමයට බලපානවා"
කියමින් ඒ පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස කරුණු දැක්වුවා. එවකට හිටපු
ජනාධිපතිතුමාත් ඒක අල්ලා ෙගන කිව්වා, "ෙම් වාෙග් ඒවා ෙගන
ආෙවොත් ෙම් රටට සුද්ෙදක් එන එකක් නැහැ, සිගරට් එකක්
ෙබොන්න බැරි රටකට සුද්ෙදක් එනවාද" කියලා. ඒ ෙවලාෙව්
මමත්, ගරු චම්පික රණවක ඇමතිතුමාත්, අපි ෙදෙදනාම ෙම්
පනතට එකඟව අෙප් අදහස් පකාශ කළා. මම පැහැදිලිවම කිව්වා,
"ගරු ජනාධිපතිතුමනි, ෙම්ෙක් දුම් බීම තහනම් කරලා නැහැ.
ෙම්ෙකන් අවවාදයක් කරලා තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග් ෙපනහැල්ල,
තමන්ෙග් අෙනකුත් අවයව විනාශ කර ගන්නට කැමැති නම් ඕනෑ
ෙකෙනකුට ෙබොන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම්වා විනාශ ෙවන හැටි
ෙපන්වලා දීලා තිෙබනවා" කියලා.
නමුත් ඒවා කිසි ෙදයක්
ඇහුෙව් නැහැ. ඒ කිසි ෙදයක් අහන්ෙන් නැතිව එදා පැවැති
කැබිනට් මණ්ඩලය බලය පාවිච්චි කරලා, ඒ ඓතිහාසික
කැබිනට් පතිකාව සම්මත කරන්නට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාඑතැනින් නැවතුෙණ් නැහැ. එතුමා 2012 වර්ෂෙය් අෙගෝස්තු
මාසෙය් 8වැනිදා ෙම් රූපමය ෙසෞඛ්ය අවවාද ඇතුළත් ෙරගුලාසි
ගැසට් පතෙය් පළ කළා. එතුමා එය පළ කෙළේ, "2012 අංක 1
දරන දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන ෙල්බල් කිරීෙම් සහ ඇසුරුම් කිරීෙම්
නිෙයෝග" වශෙයන් හඳුන්වලායි. එතුමා එම අවවාද පනතක්
වශෙයන් ෙගෙනන්ෙන් නැතිව ගැසට් කළා. එම ෙරගුලාසි ගැසට්
කරලා, ඒවා කියාත්මක කිරීමට දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට මාස
තුනක කාලයක් ලබා දුන්නා. නමුත් දුම්ෙකොළ සමාගම් එම
ෙරගුලාසි කියාත්මක කෙළේ නැහැ. දුම්ෙකොළ සමාගම් ඇවිත්
සාකච්ඡා කරලා තවත් මාස තුනක් කල් ඉල්ලා ගත්තා. ඒ අනුව
ගැසට් පතය සංෙශෝධනය කරලා
2013 මාර්තු මාසෙය්
පළමුවැනිදා ෙවනතුරු දුම්ෙකොළ සමාගම්වලට කල් දුන්නා, ෙම්
රූපමය අවවාද ලබා ෙදන්න.
2013 ෙපබරවාරි මාසෙය් 15වැනි දා ෙම් අලුත් ෙරගුලාසිය
පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය නිකුත් කළා. ඒ නිකුත් කරපු ගැසට්
නිෙව්දනයට විරුද්ධව 2013. 02.20 වැනිදා දුම්ෙකොළ සමාගම්
අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට ගිහින් අතුරු තහනම් නිෙයෝගයක්
ඉල්ලුවා, ෙම්ක කරන්න ඉඩ ෙදන්න එපා කියලා. නමුත් එය
පතික්ෙෂේප වුණා. එය පතික්ෙෂේප වුණාට පසුව එක්තරා දිනයක
අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාටහිටපු ජනාධිපතිවරයාෙගන් කැඳවීමක් ලැබුණා, ජනාධිපති නිල
නිවසට පැමිෙණන්න කියලා. එතුමා උෙද් වරුවක එහි ගියා. ඒ
අවස්ථාෙව් ජනාධිපති නිල නිවෙසේ දුම්ෙකොළ සමාගෙම්
සභාපතිවරයා ඇතුළු ඔක්ෙකොම නිලධාරින් වාඩි ෙවලා සිටියා. ඒ
අය එක පැත්තකින් තියලා, අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාව
හතරවැනි තට්ටුෙව් දී පශ්න කරනවා වාෙග් පශ්න කිරීමකට ලක්
කළා. එතෙකොට පැමිණිලිකරුවන් වුෙණ් කවුද? දුම්ෙකොළ
සමාගම. වගඋත්තරකරු වුෙණ් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා
වන හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා. එතැන දී ඒ දුම්ෙකොළ සමාගෙම්
අය මීටර් ෙදකහමාරක විතර දිග තීරුවක් ෙගනැවිත් ෙපන්වා අසා
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තිෙබනවා, "ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙම්වාෙය් අඩංගු දව්ය, ෙම්වා
සියල්ලම ෙම් පැකට්ටුෙව් සඳහන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?"
කියලා. එතෙකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමාත් ෙම් සියල්ලම එක
පැකැට්ටුවක සඳහන් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අසමින්, ඔවුන්
කියපු ෙද්වල් සියල්ලම අනුමත කරමින් තමයි කථා කර තිබුෙණ්.
ඒ අවස්ථාෙව් අෙප් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා කියලා තිෙබනවා,
"සිගරැට්වල තිෙබන ෙද්වල් ගැන සඳහන් කරන්න ෙනොෙවයි
කියලා තිෙබන්ෙන්, ෙමහි පදර්ශනය කරන්න කියලා තිෙබන්ෙන්
රූපමය අවවාද. ෙම් රූපමය අවවාද අෙප් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි
අෙනක් රටවලත් පදර්ශනය කර තිෙබනවා" කියලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ ෙපන්වපු ෙබෝඩ් එෙක් ෙමොනවාද තිබිලා තිෙයන්ෙන්?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ ෙපන්වා තිෙබන්ෙන් සිගරැට්වල තිෙබන නරක දව්යවල
ලැයිස්තුවක්. ඒවා සිගරැට් පැකට් එකක සඳහන් කරන්න බැහැ
කියන එකයි කියලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, "ඒක ෙනොෙවයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.
ෙවන රටවල වාෙග් අෙප් රෙට්ත් සිගරැට් ෙපට්ටිෙය් රූපමය
ෙසෞඛ්ය අවවාද පදර්ශනය කිරීමටයි කියන්ෙන්. ෙම් දුම් වැටි
පාවිච්චි කිරීෙමන් ඇති වන පතිවිපාක පිළිබඳව පින්තූර ඇතුළත්
ෙසෞඛ්ය අවවාද සඳහන් කරන්න" කියලා. එතෙකොට හිටපු
ජනාධිපතිතුමා අසා තිෙබනවා,"අෙනක් රටවලට නැති රුදාවක්
අපට ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද?" කියලා.
තවදුරටත් එතුමා අහලා තිෙබනවා, "ඉන්දියාෙව් නැහැ.
පාකිස්තානෙය් නැහැ. අනික් රටවල සියයට 40යි තිෙබන්ෙන්.
සියයට 80ක් ෙමොකටද?" කියලා. එතෙකොට අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා කියා තිෙබනවා, "ඉන්දියාෙව්, පාකිස්තානෙය් මිනිසුන්
මැෙරන එක ගැන ඒ රෙට් ආණ්ඩුවට පශ්නයක් නැත්නම් මට ඒ
ගැන කරන්න ෙදයක් නැහැ. නමුත් ෙම් ෙහේතුව නිසා අෙප් රෙට්
දවසකට මිනිසුන් 25ෙදෙනක් මැෙරනවා. එම නිසා ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයා වශෙයන් මට ෙම්ක පශ්නයක්. ඒ අයට පතිකාර
කිරීමට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් වියදම් කරනවා. මිනිස්සු මිය
යනවා. අෙප් පැත්ෙතන්, ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය පැත්ෙතන් ඔවුන්ට
කිසිම අවවාදයක් ලැෙබන්ෙන් නැති නිසා තමයි මා ෙම්ක
ෙගනාෙව්" කියලා. එතෙකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමා කියා
තිෙබනවා, "නැහැ, නැහැ. ඒක ඕනෑ නම් ෙගෙනනවා" කියලා
අනික් පැත්ත හැරිලා දුම්ෙකොළ සමාගෙම් කට්ටියට කිව්වා, "ඔය
තිෙබන්ෙන් උසාවිය. ඔය ෙගොල්ලන් උසාවියට යන්න" කියලා. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ උසාවියට ගියා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකොම දන්නවා,
අෙප් රෙට් තිබුණු උසාවිය ෙමොකක්ද කියලා. අතුරු තහනම්
නිෙයෝගයක් ඉල්ලා සිටීම පතික්ෙෂේප කිරීමට විරුද්ධව හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් ඉල්ලීම මත ඔවුන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ඒ
උසාවිෙය්දී ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීම අනුමත ෙවලා තහනම් නිෙයෝගය
ලැබුණා. ඔවුන් නැවත අභියාචනාධිකරණයට ගියා, ෙම් පිළිබඳව
තීන්දුව ගන්න. තහනම් නිෙයෝගයක් දුන්නා, ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයාට මීට පස්ෙසේ ෙම් ගැන කියා කරන්න බැහැයි කියලා.
ෙම් පිළිබඳව අවසාන තීන්දුවක් ලැෙබන තුරු තහනම් නිෙයෝගයක්
දීලා 2014 මැයි මාසෙය් 12වන දා අභියාචනාධිකරණෙයන් තීන්දු
කළා, ෙම්ෙක් සියයට 50 සිට සියයට 60 දක්වා අවවාද අඩංගු
කරන්න කියලා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඉල්ලීම කෙළේත් සියයට 60යි.
සියයට 80ක් බැහැ, සියයට 60ක් අවවාද අඩංගු කරන්නම් කිව්වා.
ඔවුන්ෙග් ඉල්ලීමටත් අඩු කරලා තීන්දුව දුන්නා. ඊට පස්ෙසේ ෙවන
කරන්න ෙදයක් නැහැ. හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට -වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාට- තිබුෙණ් -
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පනත නීතිගත කළාද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න දුන්ෙන් නැහැ ෙන්. කැබිනට්
මණ්ඩලෙයන් එය පතික්ෙෂේප කළා. අද මට වාෙග් එතුමාට පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න ලැබුෙණ් නැහැ. එදා හිටපු
ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු කැබිනට් මණ්ඩලය එය පතික්ෙෂේප කළා.
අපි ෙදෙදෙනක් පමණක් කථා කළා. හැබැයි අපරාෙද් කියන්න
බැහැ, බැසිල් රාජපක්ෂ හිටපු ඇමතිවරයාත්, තවත් ඇමතිවරයකුත්
හැෙරන්නට අනික් කිසිම ඇමතිවරෙයක් හිටපු ජනාධිපතිවරයා
ෙවනුෙවන් කථා කෙළේ නැහැ. අනික් සියලුම ඇමතිවරු නිශ්ශබ්දව
සිටියා. එදා එතැනින් ඒක ෙලොප් වුණා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අනික් ඇමතිතුමා කවුද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සරත් අමුණුගම හිටපු ඇමතිතුමා. ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙගන ඒෙමන් ඇති විය හැකි ආදීනව පිළිබඳව ඒ ෙදෙදනා තමයි
කථා කෙළේ. ඒ අනුව සියයට 50 සිට සියයට 60 දක්වා අවවාද
අඩංගු කරන්න පුළුවන්. ඒ ෙවලාෙව්ත් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා
ඒෙක් උපරිමය සියයට 60 දක්වා වැඩි කරන්න ෙරගුලාසි ෙගන
ඒම සඳහා 2014 මැයි මාසෙය් 27වන දා නැවත ගැසට් පතයක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒකට එෙරහිවත් දුම්ෙකොළ සමාගම නැවතත්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ඒ අය ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගිෙය් ෙම්
සඳහා මාස 3ක කාලයක් මදි, තව කල් ඕනෑ කියලා කියන්න.
එවකට සිටි ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා දැන ගත්තා, ෙම් නඩුව ගිෙයොත්
ෙම් නඩුවත් පරාද ෙවනවා, ඊට වඩා ෙහොඳයි ඔවුන් සමඟ
එකඟතාවකට එන එක කියලා. උසාවිෙය්දී දුම්ෙකොළ සමාගෙම්
නීතිඥවරයා කිව්වා අමාත්යාංශයත් සමඟ කථා කරලා අපි ෙම්
පිළිබඳව එකඟතාවකට එන්න ලැහැස්තියි කියලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නීතිඥවරයා මාරු වුණාද? දුම්ෙකොළ සමාගම ෙවනුෙවන් ඒ
කාලෙය් කථා කර කර හිටිය නීතිඥවරයා මාරු වුණාද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඉස්ෙසල්ලා
අෙප්
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
සිටි
අග
විනිශ්චයකාරවරයාම පත් ෙවලා හිටියා, ඒ සමාගම ෙවනුෙවන්.
ඉන් පසුව නඩුව ඇහුෙවත් එතුමා. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, ඒක තමයි
අපි කියන්ෙන්. එෙහම නඩු අහන්ෙන් නැහැ සාමාන්යෙයන්,
ඉස්සර නම්. ඔය අග විනිශ්චයකාරවරු ෙමොනවාද කරන්ෙන්? මට
මතකයි ජී.පී.එස්. ද සිල්වා අගවිනිශ්චයකාරවරයාට මෙග් ෙගදර
රාතී ෙභෝජන සංගහයකට ආරාධනා කළ අවස්ථාෙව්, එතුමා
මෙගන් ඇහුවා තව කවුද එන්ෙන් කියලා. මම කිව්වා, ෙම් ෙම්
ෙද්ශපාලනඥයින් එනවා කියලා. එතුමා කිව්වා, "අෙන් බැහැ. මම
එෙහම එන්ෙන් නැහැ. ෙවනත් දවසක මම ඔබතුමාෙග් ෙගදර
එන්නම්. එෙහම නැත්නම් අෙප් ෙගදර කෑම කන්න එන්න. අපි
ෙදන්නා ෙපෞද්ගලිකව කථා කරමු" කියලා. මම එදත් ෙම් කථාව
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කිව්වා. එතුමා මෙග් ළඟටයි දිගටම පතිකාර සඳහා ආෙව්. නඩු
නිමිත්තක් තිෙබන ෙකෙනක් ඒ ෙභෝජන සංගහයට සහභාගි ෙවයි
කියලා ඒ විධියටයි එදා ඒ අග විනිශ්චයකාරවරයා හැසිරුෙණ්.
ෙකෙසේ ෙහෝ අන්තිමට කර ගන්න ෙදයක් නැතිව එවකට සිටි
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා අසරණ වුණා. ෙකෙසේ ෙහෝ ෙම් කටයුත්ත
කරන්නත් ඕනෑ නිසා එතුමා දුම්ෙකොළ සමාගෙම් නීතිඥවරුන්
සමඟ කථා කර ෙගන මාස තුන ෙවනුවට මාස හයක කාලයක්
දීමට එකඟ වුණා. එෙහම නැතිව ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා නම්
මාස හයකදීවත් ෙම්ක කර ගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ
එකඟතාව අනුව ඔවුන්ට ෙම් රූපමය අවවාද ලබා ෙදන්නට
තිබුෙණ් 2015 ජනවාරි මාසෙය් 01ෙවනි දාටයි. ඒ වන විට ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් විතරයි.
ඒ වන විට අපි සියලු ෙදනාම ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් එළියට බැහැලා.
ඒ දිනෙය් සිට එය කියාත්මක වුණා. ඒ තීන්දුවට අනුව තිබුණා,
2015.01.31 දිෙනන් පසු දැනට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ පවතින රූපමය
ෙසෞඛ්ය අවවාද අඩංගු ෙනොවන ෙතොග විකිණීම, විකිණීම සඳහා
ඉදිරිපත් කිරීම, ගබඩා කිරීම, ෙබදා හැරීම සහ පවාහනය ෙනොකළ
යුතුයි කියලා. 2015 ජනවාරි මාසෙය් 01 ෙවනිදාට තිබුණු තීන්දුව
අනුවයි එය කියාත්මක කරන්නට තිබුෙණ්. ඒ අනුව ගැසට්
නිෙව්දනය නිකුත් කළා. දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත් 23ෙවනි වගන්තියට අනුව
පාර්ශ්වකාරයින්ෙග් එකඟතාව මත මාර්ෙගෝපෙද්ශනයන් සකස්
කළා, ෙමය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඇත්තටම කියනවා
නම්, ෙම් වන විට ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල් plain packaging
පවණතාව අනුවත් ෙමය කියාත්මක කරන්නට ගියා. ඕස්ෙට්ලියාව
දැනටත් ඒක කියාත්මක කරනවා. ඇත්තටම එදා හිටපු
ජනාධිපතිවරයාට ෙම්ක ෙත්රුෙණ් නැති වුණාට, ෙම්
කාලපරිච්ෙඡ්දෙය්දී තමයි අෙනක් රටවල් එකින් එක ෙම් තහනම
පටන් ගත්ෙත්.
2012 වර්ෂෙය්දී බංග්ලාෙද්ශය රූපමය අවවාද සියයට 40ක්
ඇතුළත් කළා. ෙම්ක තමයි ෙපන්නුෙව් හිටපු ජනාධිපතිවරයා. ඒ
දුම්ෙකොළ සමාගම් කිව්වා බංග්ලාෙද්ශෙය් විතරයි තහනම් කරලා
තිෙබන්ෙන්, ඒෙකත් සියයට 40යි කියලා. ඒක හින්දා තමයි අෙප්
හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයාෙගන් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ඇහුෙව් ඒ
රෙට් සියයට 40යි නම් අපි සියයට 80ක් දාන්ෙන් ඇයි කියලා.
නමුත් මතක තියා ගන්න, අපි රූපමය අවවාද ෙගනාවට පස්ෙසේ
2013 වර්ෂෙය්දී තායිලන්තය සියයට 85ක් ෙගනාවා. 2014
වර්ෂෙය් ෙමෝදි අගමැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ඉන්දියාව සියයට
85ක් රූපමය අවවාද ෙගනාවා. ෙන්පාලෙය් සියයට 90ක් රූපමය
අවවාද ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක තත්ත්වය ෙදස
බැලුෙවොත් උරුගුෙව් සියයට 80ක් ඇතුළත් කර තිෙබනවා.
බෲනායිවල සියයට 75යි. ඕස්ෙට්ලියාෙව් එක් පැත්තක සියයට
82.5යි, තවත් පැත්තක සියයට 75යි, අෙනක් පැත්ෙත් සියයට
99ක් වශෙයන් පැකැට්ටුෙව් පැති තුනක රූපමය අවවාද
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙලෝක පවණතාවක් රූපමය අවවාද
සම්බන්ධෙයන් ආවා. ඒ පවණතාව එන්න කලින් ජාත්යන්තර
වශෙයන් දුම්ෙකොළ පාලනය සම්බන්ධෙයන් ලංකාව තිබුෙණ් 47
වන ස්ථානෙය්. ෙම් ගත්ත කියා මාර්ගය නිසා අපි 47 වන
ස්ථානෙය් ඉඳලා ෙලෝකෙය් ෙදවැනි ස්ථානයට පත් වුණා.
කීර්තිමත් තත්ත්වයට පත් වුණා. මම හිතන්ෙන් පසු ගිය කාලෙය්
ජාත්යන්තර වශෙයන් කීර්ති නාමයක් ලැබුණා නම්, ඒ අවස්ථා
එකකදී නැත්නම් ෙදකකදී පමණයි ලැබුෙණ්. අෙනක් සෑම
එකකම ජාත්යන්තර වශෙයන් අපි පරාජයට පත් වුණා.
ජාත්යන්තරය ඉදිරිෙය් අෙප් රට ෙබලහීන තත්ත්වයකට පත් වුණා.
ජාත්යන්තර වශෙයන් අපිට කීර්තියක් ලැබුණු අවස්ථාවක් තමයි
ෙම් අවස්ථාව. ඒ අනුව හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට ෙම් කරපු
ෙශේෂ්ඨ කර්තව්ය ෙවනුෙවන් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මඟින්
විශාල පදානයක් ලබලා දුන්නා. අපි ඒකට සහභාගි වුණා. හිටපු
ජනාධිපතිතුමාත් ඒකට සහභාගි වුණා. ෙම් කරපු ෙද්වල්වලට
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය මඟින් එතුමාට විශාල කීර්ති නාමයක්
ලබා දුන්නා.

1231

2015 ෙපබරවාරි 20

ෙම් රූපමය අවවාදවල තිෙබන වැදගත්කම ෙමොකක්ද?
සිගරට් පැකට්වල තිෙබනවා අකුරින් ලියපු අවවාද. කැනඩාෙව්
පර්ෙය්ෂණයක් කරලා තිෙබනවා. ඒ පර්ෙය්ෂණය අනුව මිනිස්සු
1,700 වාරයක් සිගරට් පැකට්ටුෙව් තිෙබන අකුරින් ලියපු අවවාද
කිෙයව්වත් ඒ අවවාදය එච්චර පිළිපැදීමක් නැහැ. නමුත් ඒ
පර්ෙය්ෂණෙය් තිෙබනවා අකුරින් ලියපු අවවාදය දහස් වතාවක්
කියවනවාට වඩා වැඩි බලපෑමක් ෙම් එක රූපමය අවවාදයක
තිෙබනවා කියලා. ඒෙකන් තැති ගන්නා මිනිස්සු දුම්බීෙමන් ඉවත්
ෙවනවා. ඒක තමයි ෙම් රූපමය අවවාදවල තිෙබන වැදගත්කම.
දුම්බීම නිසා හෘදය ෙරෝග ඇති ෙවනවා, පිළිකා ඇති ෙවනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, passive smoking නිසා ගැබිනි මව්වරුන්ට
ෙනොෙම්රූ දරුවන් බිහි ෙවනවා. අපි සිගරට් ෙබොනවා, දුම්
ෙබොනවා. ඒක නිසා අනික් අයට ෙලඩ ෙරෝග හැෙදනවා. මට
මතකයි, එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි ගරු නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා අමාත්යතුමා පසිද්ධ ස්ථානවල දුම්පානය තහනම්
කරමින් එදා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. එදා මම විපක්ෂෙය්
ඉඳෙගන ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් විනාඩි 45ක
කාලයක් කථා කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් එදා මම එතුමාට ස්තුති
කර, රජයට ස්තුති කර විපක්ෂෙය් හිටියා. එදා මම විනාඩි 45ක්
කථා කර කිව්වා, "ෙම්ක ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක්" කියා.
ඒ තමයි පළමුෙවනි පියවර. අපි දුම් ෙබොන්ෙන් නැහැ. නමුත් අනික්
පුද්ගලයන් දුම්ෙබොනෙකොට අපි ඒ දුම් බීලා ෙපණහල්ෙල් ෙලඩ
හදා ගන්නවා. ඒකට කියන්ෙන් passive smoking. ඒ වාෙග්
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අද ලංකාෙව් ජනතාවෙගන් පෙහන්
එකකට තිෙබන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග. එකක් තමයි දුම් බීෙමන්
ඇති වන ෙරෝග. ෙම් සඳහා අපි රුපියල් ෙකෝටි ගණනක් වැය
කරනවා. සමහරු කථා කරන්ෙන් දුම්ෙකොළ සමාගෙමන් ලැෙබන
බදු පමාණය ෙකොපමණද කියායි. අපිට ෙමපමණ බදු මුදල්
ලැෙබනවා කියායි. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් අපිට ලැෙබන බදු
පමාණයට වඩා අෙප් ජනතාවට හැෙදන ෙලඩවලට අපි ෙකෝටි
ගණනක මුදලක් වියදම් කරනවා. එෙහම ගත්තාම ෙම් ගහන
බදුවලට වඩා වැඩි මුදල් පමාණයක් අෙප් ෙරෝහල් නඩත්තු
කරන්නට, ෙරෝගීන්ට පතිකාර ලබා ෙදන්නට අපි වැය කරනවා.
ෙම්වා ගැන කවුරුවත් කථා කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 15 වන ව්යවස්ථාෙව් (7) අනු ව්යවස්ථාව යටෙත්
ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"12 වන ව්යවස්ථාවන්, 13 වන ව්යවස්ථාෙව් (1) වන හා (2) වන
අනුව්යවස්ථාවලින් සහ 14 වන ව්යවස්ථාෙවන් පකාශ ෙකොට පිළිෙගන
ඇති සියලුම මූලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විඳිය හැක්ෙක්ද, කියාත්මක විය
හැක්ෙක්ද, රාජ්ය ආරක්ෂාවද, රෙට් යථා පැවැත්මද, තහවුරු කිරීම
පිණිසත්, මහජන ෙසෞඛ්ය ෙහෝ සදාචාරය ආරක්ෂා කිරීම පිණිසත්,
අන්යයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් හා නන් වැදෑරුම් නිදහස නිසි පරිදි පිළිගන්නා
බවට සහ ඊට නිසි පරිදි ගරු කරන බවට වග බලා ගැනීම පිණිසත්,
පජාතන්තවාදී සමාජයක ෙපොදු සුබසාධනය සඳහා යුක්තිසහගතව අවශ්ය
දෑ සපුරාලීම පිණිසත්, නීතිෙයන් නියම කරනු ලැබිය හැකි සීමාකිරීම්වලට
යටත්වය. ෙමම අනු ව්යවස්ථාෙව් කාර්ය සඳහා "නීතිය" යන්නට මහජන
ආරක්ෂාව පිළිබඳව තත්කාලෙය් අදාළ වන නීතිය යටෙත් සාදන ලද
නිෙයෝග ද ඇතුළත් වන්ෙන් ය."

ඒ අනුව ඊට පක්ෂපාත ආකාරයට නීති සැකසීමට අවසර
පවතින බවද තවදුරටත් පකාශ කරනවා.
අද අපි ෙගන එන ෙම් සංෙශෝධන මඟින් සිගරට්
පැකැට්ටුෙව් පැති තුනක සියයට අසූවක රූපමය අවවාද
ඇතුළත් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. මාස 6කට වරක් ෙම්
ෙයොදන රූපමය අවවාද ෙවනස් කර, roster කරන්න ඒ
සමාගම්වලට නිෙයෝග ලබා ෙදනවා. ෙම්වා සිගරට්වලට
විතරක් ෙනොෙවයි, බීඩි සහ සුරුට්ටු පැකට්වලටත් අදාළ
ෙවනවා. ඒ ආකාරයට පැකට්වල සඳහන් කරනවා වාෙග්ම
ෙම්වා ෙවළඳාම් කරන හැම තැනකම අවවාදාත්මක billboards
දමන්නට ඕනෑ. එෙහම ෙනොදමන හැම ෙකෙනකුටම රුපියල්
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50,000ක දඩයකුත් වසරක සිර දඬුවමකුත් ෙම් ෙගෙනන නීති
ෙරගුලාසිවලින් නියම ෙවනවා. ඒ නිසා අපි අද ඉතාමත්
ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි ෙගෙනන්ෙන්.
පසු ගිය රජෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා දුම් පානය වළක්වන්නට
කියා කළා. ඊළඟට ජාතික ඖෂධ පතිපත්ති පනත් ෙකටුම්පත
බලමු. ෙම් සඳහා ෙපෙර්දා සුපිම් උසාවිය මඟින් අනුමැතිය
ලැබුණා. ෙමෙහම හිරෙවලා තිබුණු ඔක්ෙකෝම දැන් අපි
ෙගෙනනවා. අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්ය එනම් වර්තමානෙය් අෙප්
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා
ෙගනාපු
ඖෂධ
පනත
එන
පාර්ලිෙම්න්තුවට මම ෙගෙනනවා. මෙග් ගුරුවරයා වූ මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මහතා එදා නිර්මාණය කරපු, පසුව ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය පිළිගත්තා වූ නමුත් අෙප් රෙට් ෙනො පිළිගත්තා
වූ ජාතික ඖෂධ පතිපත්ති පනත් ෙකටුම්පත මම එන
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එනවා. ඒ අනුව ෙමම ඓතිහාසික පනත්
ෙකටුම්පත් ෙදක සම්මතවීමත් සමඟින් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය
ක්ෙෂේතෙය් විශාල විප්ලවයක් ෙවයි කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මීළඟට විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී
තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.15]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රූපමය අවවාද ඇතුළත්
කරමින් දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට
සංෙශෝධන ෙගන එන ෙම් අවස්ථාෙව්දී එකී සංෙශෝධනයන්
පිළිබඳව අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය හා පසාදය ලබා ෙදන බව
පළමුෙවන්ම පකාශ කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා ෙලසත්, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය්
සභාපති පදවියට ෙමන්ම එහි විධායක සභාෙව් සභාපති පදවියට
පත් වූ පථම ආසියානු ජාතිකයා ෙලසත් මට ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානය තුළ දුම් වැටි හා මදසාර පිළිබඳ ක්ෙෂේතෙය් විශාල
ෙසේවාවක් කිරීෙම් අවස්ථාව ලැබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙනෝර්ෙව් අගාමාත්ය වශෙයන් කටයුතු කළ
ෙගෝ හාර්ලම් බෘන්ඩ්ලන්ඩ් මැතිනිය ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය්
අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරිය බවට පත් වුණාට පස්ෙසේ එම විධායක
සභාෙව් මා ගත කළ අවුරුදු 10 තුළම විවිධ ක්ෙෂේතයන්හි සභිකයකු ෙලස, උපසභාපතිවරයා ෙලස, පසු කාලයක
සභාපතිවරයා ෙලස- කටයුතු කර ෙම් පිළිබඳව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානය තුළ ආරම්භ කරන ලද මූලික කටයුතුවලදී එතුමියට
විශාල සහෙයෝගයක් ලබා දීෙම් අවස්ථාව මට හිමි වුණා. ෙමය
ඉතාම වැදගත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙමොකද, ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය වැනි ස්ථානයක පවා දුම් ෙකොළ සමාගම්වලට
එෙරහිව ෙගන ගිය සටන ෙල්සි වුෙණ් නැහැ. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානෙය් විධායක සභාෙව් සාමාජිකයන් අතර පවා ෙම්
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පිළිබඳව විවිධ මත ඇති වුණා. ඖෂධ සමාගම් ෙමන්ම දුම් ෙකොළ
සමාගම් ඒ සඳහා විවිධ බලපෑම් ඇති කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට මතක ඇති, ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙගෙනන්න හදපු එංගලන්තෙය් මාගට් තැචර් මහත්මියටත් ඖෂධ
සමාගම්වලින්, ඒ වාෙග්ම දුම් ෙකොළ සමාගම්වලින් ඇති වූ බලපෑම
නිසා එය අත හැර දමන්න සිදු වූ බව. ඒ කාලෙය් අපි තැචර්
මහත්මියට කිව්ෙව් “Iron Lady” කියායි. ෙද්ශපාලන ෙලෝකෙය්
යකඩ ගැහැනිය කියායි එතුමියට කිව්ෙව්. නමුත් ඒ යකඩ
ගැහැනියත් අභිභවා දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙම් කාරණාවලදී වැඩ
කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි ඉතිහාසය.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාවට ෙම් ක්ෙෂේතෙය්
ඉතාම කීර්තිමත් වූ ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. මා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානෙය් විධායක සභාෙව් සිටි කාලෙය් තමයි එක්සත්
ජාතීන්ෙග් සංවිධානය දුම් වැටි, මත්පැන්වලට එෙරහිව කටයුතු
කිරීමට අදාළ වූ අන්තර්ජාතික ගිවිසුමට අත්සන් කරන්න කියා
ෙලෝකෙය් රටවලට ආරාධනා කෙළේ. ෙලෝකෙය් රටවල් අතුරින්
4වැනියාට තමයි අප අත්සන් කෙළේ. ෙලෝකෙය් රටවල් එකසිය
ගණන අතරින් 4වැනියාට අත්සන් කර අපි කීර්තියක් දිනා ගත්තා.
ආසියාෙව් පළමුවැනි රට හැටියට එයට අත්සන් කර අපි කීර්තියක්
දිනා ගත්තා. අෙප් රට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ විවිධ දර්ශක අනුව
ආසියාකරෙය් කැපී ෙපෙනන රටක් වනවා වාෙග්ම අෙප් ජනතාවට
ලබා දී තිෙබන පහසුකම් සහ නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව මත
ෙලෝකෙය් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය අතින් විශාල කීර්තියක් ද අත් කර
ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම් ෙකොළ, දුම් වැටි හා සම්බන්ධ
ක්ෙෂේතයට අදාළ ෙම් වැඩ කටයුතු ඉදිරියට ෙගන යෑම පිළිබඳව ද
අපි මුල සිටම විශාල කීර්තියක් අත් කර ෙගන සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රූපමය අවවාද පිළිබඳව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය
මඟින්
ශීපවන්
විනිශ්චයකාරතුමාත්,
සිසිර ද ආබෲ විනිශ්චයකාරතුමාත්, පියන්ත ජයවර්ධන
විනිශ්චයකාරතුමාත් ලබා දුන් තීන්දුව මා ළඟ තිෙබනවා. ෙම්
තීන්දුව එදා Court of Appeal එක මඟින් දුන්නු තීන්දුවට වඩා
හාත්පසින් ෙවනස් වූ තීන්දුවක්. ඒ අවස්ථාෙව්දී අධිකරණය
පකාශයට පත් කළා, trademark rights තිෙබන නිසා රූපමය
අවවාද සම්බන්ධෙයන් සියයට 80 දක්වාම යන්න බැහැ; රූපමය
අවවාද පළ කරනවා වාෙග්ම ඒ සමාගම්වලටත් තමන්ෙග් ෙද්වල්
පළ කරන්න අයිතියක් තිෙබන්න ඕනෑ කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නඩු තීන්දුව ගැනත් මම
කියන්න ඕනෑ. මම ෙම් නඩු තීන්දුව ඉතාම ඕනෑකමින් අධ්යයනය
කළා. ෙමහිදී ජාතික පතිපත්තියට - national policy එකට- මුල්
තැනක් ලබා ෙදමින්, ජාතික පතිපත්තිය පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුව රජය- ෙගන එන තීරණය ෙශේෂ්ඨාධිකරණය මඟින් ෙවනස්
ෙනොකළ යුතුය කියන පදනම මත තමයි ෙමය අනුමත කෙළේ.
ඒක සාධනීය ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා අපි ෙම් තීන්දුව
ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
අපි ගරු කරනවා. ෙමොකද, අපි හැම ෙවලාෙව්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ස්වාධීනතාව පිළිබඳව කථා කරන අය; පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ස්වාධීනතාවට කිසි ආකාරයකින් බාධාවක් පමුණුවන්න එපාය
කියන අය. ඒ නිසා පාර්ලිෙම්න්තුව ෙදන තීන්දු අනික් පැත්තට
හැරවීමත් වැරදියි. ඒ වාෙග්ම පාර්ලිෙම්න්තුව මඟින් -ෙම් රෙට්
ජනතා නිෙයෝජිතයින් මඟින්- ඉදිරිපත් කරනු ලබන ජාතික
පතිපත්ති ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අනුමත කළ යුතුයි. ඒ සංකල්පය ෙම්
නඩු තීන්දුව තුළින් මනාව ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි
සතුටු වනවා. ෙමොකද, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය එක්ක, අධිකරණය එක්ක
ව්යවස්ථාදායකය වශෙයන් අපට හැප්පීමට වුවමනාවක් නැහැ.
එෙහම වුෙණොත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට පුළුවන්කමක්
නැහැ. ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යෑමට නම්, අපි ඒ කියන
සහජීවනෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි. හැබැයි, සහජීවනෙයන් කටයුතු
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කිරීෙම්දී අෙප් වැඩ කටයුතුවලට ඒ අය ඇඟිලි ගහන්න ගිෙයොත්, ඒ
අයෙග් වැඩ කටයුතුවලට අපි ඇඟිලි ගහන්න ගිෙයොත්, ඒ
සහජීවනය ඉදිරියට ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සංෙශෝධනය
ෙගන ඒමත් සමඟම නීතිඥයකු වශෙයන් මා කියන්න ඕනෑ,
ආණ්ඩුකම හා සම්බන්ධ නීති ක්ෙෂේතෙය් ඉතා ඉදිරියට ගිය නඩු
තීන්දුවක් හැටියට ෙම් නඩු තීන්දුව අපට දක්නට ලැෙබන බව. ඒක
අපට දක්නට ලැෙබන සාධනීය ලක්ෂණයක්.
රූපමය අවවාද පිළිබඳව -විෙශේෂෙයන්ම passive smoking
පිළිබඳව- ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න
මහතා කිව්වා. දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
පනත් ෙකටුම්පත ඒකමතිකව සම්මත කරන්න අපට පුළුවන්
වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළදී කවුරුත් ඒකට විරුද්ධ වුෙණ්
නැහැ. ඒකත් අෙප් ජයගහණයක්. ඊට පස්ෙසේ පසිද්ධ ස්ථානවල
දුම් බීම වැළැක්වීම යනාදී වශෙයන් අපි හුඟක් වැඩ කටයුතු කළා.
ඒ වාෙග්ම වයස අවුරුදු 18ට අඩු අයට දුම් වැටි විකිණීම තහනම්
කිරීම සම්බන්ධ නීතියක් අපි ෙගනාවා. ෙම් තුළින් දුම් වැටි පාවිච්චි
කිරීමට එෙරහිව ෙම් රෙට් විශාල මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා. අපි
survey එකක් කරලා බැලුවා නම්, ෙවනදාට වඩා දුම් වැටිවලට
ඇබ්බැහි වන තරුණ ජනතාව ඉතාම අඩුයි කියලා දැන්
ෙපෙනනවා. ඉස්සර දුම් වැටි පාවිච්චි කිරීම, දුම් බීම ජීවිතෙය් style
එකක් හැටියට, cult එකක් හැටියට හුඟක් තරුණ තරුණියන්
හිතුවා. නමුත්, දැන් ඒ තත්ත්වය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. දුම්
වැටි විෙරෝධී ව්යාපාර කර ෙගන යන අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙනොවන
සංවිධානවලට ඒ ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුති කරන්න ඕනෑ.
මට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඕල්කට් ගුණෙසේකර මැතිතුමා
මතක් වනවා. ෙම් පිළිබඳ පැහැදිලි ජන මතයක් ඇති කිරීම සඳහා
එතුමන්ලා ෙම් ක්ෙෂේතෙය්දී විශාල ෙසේවාවක් කළා. ඒ නිසා ෙමය
අපට සතුටු වන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඒ වාෙග්ම අපි ෙමතැනින්
නතර වන්න වුවමනාවක් නැහැ.
එපමණක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙලෝක
බැංකුව මඟින් ආසියාෙව් හා තුන්වන ෙලෝකෙය් රටවල
දුප්පත්කමට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියන කාරණය පිළිබඳව
සමීක්ෂණ රාශියක් කරලා තිෙබනවා. ෙම් සමීක්ෂණවලදී ඉතා
පැහැදිලිවම ෙපන්වා දීලා තිෙබනවා, දුප්පත්කමට ෙහේතුව ආදායම්
මාර්ග නැතිකම ෙනොෙවයි කියන කාරණය. ෙබොෙහෝ අඩු
ආදායම්ලාභී පවුල්වල අය තමන්ෙග් ආදායම දුම් වැටි සහ
මත්පැන් සඳහා වියදම් කිරීමට ඇබ්බැහි වීම තුළින් තමයි
දුප්පත්කම තවතවත් වැඩි වන්ෙන්. ෙමොන තරම් පතිලාභ ලබා
දුන්නත් ෙම් දුප්පත්කම අඩු වන පාටක් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය
ලංකාෙව්ත් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. සමෘද්ධිලාභී පවුල් අරෙගන
බලන්න. අද සමහර සමෘද්ධිලාභී පවුල්වලට ෙකොපමණ සමෘද්ධිය
දුන්නත්, ආණ්ඩුෙවන් ෙමොනවා දුන්නත්, රජෙයන් ෙමොන උපකාර
කළත් අද ඔවුන් ඒ මුදල් දුම් වැටිවලටයි, මත්පැන්වලටයි, කසිප්පු
ෙබොන්නයි තමයි වියදම් කරන්ෙන්. ඒ නිසා සවි බල ගැන්වීමක්
කරන්න බැහැ. ඔවුන් සවි බල ගැන්වීම කිරීම අමාරුයි. දැන් අපට
ඒ දුම් වැටිවලට, මත්පැන්වලට ඇබ්බැහි වුණු උදවිය එතැනින්
ගලවා ගැනීම එතරම් ෙලෙහසි වන්ෙන් නැහැ.
එම නිසා දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි ෙම් ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන්. දීර්ඝ කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් තුළින් අෙප්
තරුණ පරපුර, පාසල් දරු දැරියන් ෙමයින් අප ගලවා ගන්නට
ඕනෑ. ෙම් අනුව කාලයක් යනෙකොට අනාගත පරම්පරාව මත්
දව්යවලට ෙගොදුරුවීම වළක්වා ගන්නට පුළුවන්. දුම් බීමට
ෙපළඹුණු, මත්පැන් බීමට ෙපළඹුණු වයසක අයට - ඕවාට පුරුදු
වුණු මිනිහාට- ඕවා නැතිවම බැරිෙවනවා. ඒක හරි අමාරුයි.
ඒක ෙවනම පශ්නයක්. නමුත් අපි ඊළඟ පරපුර දුම්පානෙයන්
සහ අධික මත්පැන් පානෙයන් ගලවා ගත යුතුයි. එවැනි ජාතික
ව්යපාරයක් අවශ්යයි. ඒ සඳහා අවශ්ය වන පසු බිම ෙමම පනත
මඟින් සැලෙසනවාය කියන එක පකාශ කරන්නට ඕනෑ.

1235

2015 ෙපබරවාරි 20

දීර්ඝ කාලීන වශෙයන් රටක ආර්ථික සංවර්ධනය උෙදසා, ඒ
වාෙග්ම ජනතාවෙග් ආර්ථික වර්ධනය උෙදසා ෙම් පනත
උපෙයෝගී ෙවනවා. දුම් වැටි හා මත්පැන්වලට ඇබ්බැහිවීම
වැළැක්වීම තුළින්, තමන්ට ලැෙබන මුදල ඉතිරි කර ෙගන ඒවා
තමන්ෙග් පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙග් සුභ සිද්ධිය ෙවනුෙවන් කැප
කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලැෙබනවා. එම නිසා හුෙදක් ෙම් පනත
තුළින් ශාරීරික ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, රෙට්
ආර්ථික ෙද්හය, ආර්ථික ෙසෞඛ්යය පිළිබඳවත් ෙහොඳ, ශක්තිමත්
පදනමක් දැමීමට අපට අවස්ථාව ලැෙබනවා. එම නිසා
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් ඇති කිරීමට ෙමම
පනත උපෙයෝගී ෙවනවා. දැන් අපට ශී ලංකාව පිළිබඳව ආඩම්බර
වන්නට පුළුවන්. අෙප් ජීවත්වීෙම් ආයු කාලය - life expectancy දීර්ඝ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් රටට නිදහස ලැෙබනෙකොට ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ආයු කාලය අවුරුදු 50යි. අද ෙවනෙකොට ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ආයු කාලය අවුරුදු 74යි; 76 යි. ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ
දියුණු වූ රටවල ජනතාවෙග් ආයු කාලයට ළං කරමින් අෙප් රට
ඉදිරියට ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය වඩාත් වර්ධනය කර
ගැනීමට නම්, ජනතාව පිළිකා ෙරෝග වැනි ෙරෝගවලට ෙගොදුරු
වීම අනිවාර්යෙයන්ම වළක්වන්නට ඕනෑ.
පිළිකා ෙරෝගය පිළිබඳව ගත්ෙතොත්, පිළිකා ෙරෝගීන්
ෙවනුෙවන් සෑම රජයකින්ම විශාල මුදල් පමාණයක් ෙවන්
කරන්නට සිදු වී තිෙබන බව හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරෙයකු
හැටියට මා දන්නවා. ඊට ෙහේතුව, පිළිකා ෙරෝගවලට ෙගෙනන
ඖෂධවල මිල ගණන් ඉතාම වැඩියි. එෙසේ වුණත් ෙකෙනකු ෙරෝගී
තත්ත්වයට පත් වුණායින් පස්ෙසේ, දුම් බීම නිසා ෙරෝගය හැදුණාය
නැත්නම් ෙවන ෙදයක් නිසා ෙරෝගය හැදුණාය කියා ඒ ෙරෝගියා
අපට ෙවන් කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ; ෙකොන් කරන්නට
පුළුවන් කමක් නැහැ; පතිකාර ෙනොදී ඉන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ.
අනිවාර්යෙයන්ම පතිකාර කරන්නට ඕනෑ.
බීමත්ව රිය පදවා ෙගන ගිහින් වාහන හප්පා ෙගන අද
Accident Ward
එකට ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් එනවාද?
ෙකොපමණ සංඛ්යාවක් ICUවල ඉන්නවා ද? අෙප් ජාතික
ධනෙයන් විශාල මුදල් පමාණයක් එක එක්ෙකනාෙග් බීමත්කම
නිසා පතිකාරවලට වැය කරන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. එම
නිසා ඒවා වැළැක්වීම තමයි ඉතාමත්ම ෙයෝග්ය ෙවන්ෙන්. එම
නිසා ෙම් සංෙශෝධනය ෙගන ඒම පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. ෙම් පිළිබඳව ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් සිටම ගත්
උත්සාහය අපි අගය කරනවා. ඒ උත්සාහය මල් ඵල ගැන්වීමට
සහෙයෝගය දීමට අපට අවසථාවක් ලැබීම ගැන සතුට පකාශ
කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 3.30]

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අද දවෙසේ ෙම් විවාදයට
සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් ඉතාමත් සතුටකින් සහ අභිමානයකින්. 2006
අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා විවාද කරන ෙම් අවස්ථාෙව්දී මට
මතක් ෙවනවා, ෙම් පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවස්ථා පහකදී මම
කථා කර තිෙබන බව.
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් මෙග් කථා සඳහන් වී තිෙබන දිනයන්
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න ඕනෑ. 221වන කාණ්ඩෙය් 4වන
කලාපෙය් 2013 ෙනොවැම්බර් 25වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 632
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් ෙවනවා. 222වන කාණ්ඩෙය් 11වන
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කලාපෙය් 2013 ෙදසැම්බර් 13වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2139
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් ෙවනවා. 223වන කාණ්ඩෙය් 8වන
කලාපෙය් 2014 ෙපබරවාරි 19වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 923වන
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් ෙවනවා. 223 කාණ්ඩෙය් 10වන
කලාපෙය් 2014 ෙපබරවාරි 21වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1166
තීරුෙව් සිට ඉදිරියට සඳහන් වන අතර, තවත් එක් අවස්ථාවක මා
ෙම් පිළිබඳව කථා කර තිෙබනවා.
මා දුම් වැටි ගැන කථා කරන්නට කලින් මද්යසාර පිළිබඳව
කථා කරන්නට කැමතියි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසාන වශෙයන්
තිෙබන 2010 වර්ෂෙය් සංඛ්යාෙල්ඛන අනුව, මද්යසාර නිසා
අක්මාව ආශිත ෙරෝගීන් වර්ෂයකට 9,183 ක් ෙරෝහල් ගත ෙවලා
තිෙබනවා.මද්යසාර නිසා මානසික ෙලඩුන් බවට, පිස්සන් බවට තම අතින් සල්ලි දීලා, තම අතින් කාලා - 7492ක් පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමන්න ආසියාෙව් ආශ්චර්යය. අක්මාව ආශිත
ෙරෝගවලින් 2010 දී විතරක් මිය ගිය සංඛ්යාව 973ක්. තමන්ෙග්
අතින් බීලා, අනුන්ෙගන් බීලා, පිනට බීලා, සතුට වැඩිකමට බීලා,
මළ ෙගයක් වුණාම දුකට බීලා, 2011 දී රිය අනතුරු නිසා මිය ගිය
සංඛ්යාව 2,721යි.
මත්පැන් නිසා අංශභාග ෙරෝගයට ෙගොදුරුවන ෙකනකුට දින
තුනක් පතිකාර කරන්න ලංකාෙව් ෙරෝහලක් රුපියල් 5,800ක්
වියදම් කරනවා. මද්යසාර නිසා හෘදය අකර්මණ්යතා ඇති වුණු
ෙරෝගියකුට දින හතරකට
පතිකාර කරන්න අෙප් ජාතික
ධනෙයන් රුපියල් 9,100ක් වියදම් කරනවා. දුකට බීපු, සතුටට
බීපු, සල්ලි වැඩිකමට බීපු, සල්ලි නැතිකමට බීපු, ඇෙඟ්
මහන්සියට බීපු උන් සනීප කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් බදු
සල්ලිවලින් එක් ෙනකුට රුපියල් 9,100ක් ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම
හෘදයට රුධිරය සැපයීම අඩුවීම නිසා කරන පතිකාරවලට
එක්ෙකෙනකුට වියදම දවසකට රුපියල් 6000යි. ෙම් තමයි,
මද්යසාර නිසා ඇති වී තිෙබන තත්ත්වය.
දැන් අපි දුම් ෙකොළවලට එමු. වසරකට රෙට් සමස්ත
ෙරෝහල්වල ඇඳන් සංඛ්යාෙවන් සියයට 15ක් ෙවන් කරන්ෙන් දුම්
වැටි සහ දුම් ෙකොළ ආශිත ෙරෝගවලින් පීඩාවට පත්වන අය
ෙවනුෙවන්. දැන් මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් හිටපු ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මෙග් පශ්නයකට දුන් පිළිතුරක්.
පිළිකා ෙහෝ දුම් වැටි ආශිත ෙවනත් ෙරෝග සඳහා එක්
පුද්ගලයකුට දළ වශෙයන් කරන වියදම රුපියල් මිලියනයයි. ඒ,
අෙප් සල්ලිවලින්.
හාල්වලට, පරිප්පුවලට, ලාම්පුෙතල්වලට,
උම්බලකඩ කෑල්ලට, ෙපොඩි එකාට අරන් ෙදන ෙටොෆියට,
ෙලොසින්ජරයට, ෙකොපි ෙපොතට, පෑනට ජනතාව ෙගවන බද්ෙදන්
තමයි ඒ මුදල ෙගවන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ඒ මුදල සඳහා ෙම්
ෙමොෙහොෙත් උපන්, ඊළඟ ෙමොෙහොෙත් උපදින දරුවාත් ෙලෝකයට
ණයකාරයන් කරලා ගන්න ණය ආධාරවලින් -අෙප්
භාණ්ඩාගාරෙය් සල්ලිවලින්- රුපියල් මිලියනයක් ෙගවන්න ඕනෑ.
අපි, රෙට් සමස්ත ජනතාව ෙම් ෙමෝඩයන්ෙග් සිගරැට් ඉරීම සහ
දුම්ෙකොළ භාවිතය ෙවනුෙවන් එතරම් මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ.
ෙම්ක සාධාරණද කියලා මම අහනවා.
දුම් වැටි සහ දුම් ෙකොළ ආශිත ෙරෝග නිසා වාර්ෂිකව ලංකාෙව්
පුද්ගලයන් 20,000ක් මිය යනවා. ඒ ගණන දවස් 365න් ෙබදුවාම
දවසකට මැෙරන සංඛ්යාව 54.7යි. අපි ගණන්වලදී යම් ගණනක්
ආසන්න පූර්ණ සංඛ්යාවට වටයනවා. 54.7 ආසන්න අගයට
වටයපුවාම එන අගය 55යි. ඒ කියන්ෙන් දුම් වැටි සහ දුම් ෙකොළ
ආශිත ෙරෝගවලින් දවසකට මැෙරන සංඛ්යාව 55යි.
ෙම් රෙට් තිබුණා, තිස් අවුරුදු යුද්ධයක්. අපි කථා කරන අද
ෙපබරවාරි 20වැනි දා. පසු ගිය තිස් අවුරුදු යුද්ධය තුළ ෙපබරවාරි
20වැනිදාවල් 30ක් තිබිලා තිෙබනවා. ඒ දවස් 30 තුළ එල්ටීටීඊ

1237

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

සංවිධානෙයන් මරපු සංඛ්යාෙව්
සාමාන්යය - average බැලුෙවොත් 40යි. දළ වශෙයන් 40යි.
හැබැයි,
දුම් ෙකොළ
සමාගෙම් දුම් වැටි ආශිතව, බීඩි ආශිතව, සුදු බීඩි ආශිතව ෙවනත්
දුම් ෙකොළ නිෂ්පාදන ආශිතව හැම දවසකම මැෙරන සංඛ්යාව
55යි. ෙලොකුම තස්තවාදීන් බවට පත් වුෙණ් එල්ටීටීඊ එක. ඒ ගැන
අපට පශ්නයක් නැහැ. එල්ටීටීඊ එක මිනීමරු තස්තවාදීන්. ඔවුන්
අෙප් පක්ෂෙය් නායකයන් ගණනාවක් මැරුවා. එල්ටීටීඊ එක ගැන
අෙප් විෙව්චනෙය් ෙවනසක් නැහැ. හැබැයි මම කියන්ෙන්, ඊට
වඩා දුම් ෙකොළ සමාගම භයානක බවයි. හැබැයි, "ගන්න අෙප්
ෙද්" කියලා සිංහ ඔළුවකුත් දමලා පතෙය් දැන්වීම් දමන්ෙන් ලංකා
දුම් ෙකොළ සමාගෙමන්. මුන්ට ලංකාවක් නැහැ. ෙම් අවජාතක දුම්
ෙකොළ සමාගම දවසකට 55 ෙදෙනක් මරනවා. එෙහම නම් අපි
මිනීමරු එල්ටීටීඊ සංවිධානයටත් වඩා ඔවුන්ට දඬුවම් ෙදන්න
ඕනෑ. ඔවුන්ට අපි බදු සහන ෙදනවා. ඔවුන්ට අපි ඉඩම් ෙදනවා.
දවසකට 55 ෙදෙනක් මරන ෙම්ෙගොල්ලන්ටද අපි ඉඩම් ෙදන්න
ඕනෑ? ඔවුන් දිනකට එල්ටීටීඊ සංවිධානයටත් වඩා 15 ෙදෙනක්
මරනවා. එෙහම නම් අෙප් රෙට් සහන ෙදන්න ඕනෑ දුම් ෙකොළ
සමාගමටද, එෙහම නැත්නම් ගෙම් ෙගොවියාටද? ඒ ගැන අෙප්
හෘදය සාක්ෂිෙයන් පශ්න කරන්න ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි.
ඒ විධියට දුම් ෙකොළ සමාගම ආකාර තුනකින් ෙම් රටට
ෙකොකා ෙපන්වනවා. පළමුවැනි එක මිනීමරු තස්තවාදියකු
විධියට. මම ඒක සංඛ්යා ෙල්ඛන සහිතව ෙම් ගරු සභාවට ෙහොඳට
ෙපන්වලා දුන්නා. ෙදවැනි එක, දුම් ෙකොළ සමාගම කියන්ෙන්
ෙනොම්මර එෙක් බදු ෙකොල්ලකාරෙයක්. එෙහම ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා මම කියන්නම්. තුන්වැනි එක, දුම් ෙකොළ
සමාගම කියන්ෙන් අධිකරණය හමුෙව් නඩු පැවරිය හැකි 2006
අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
පනෙත් 36(1) (ආ) වගන්තිය කඩ කරන සංවිධානයක්. ඒක
ෙකොෙහොමද ෙවන්ෙන් කියලා මම කියන්නම්.
දුම් ෙකොළ සමාගම එල්ටීටීඊ තස්තවාදියාටත් වඩා මිනීමරු
තස්තවාදියකු වන්ෙන් ඇයි කියන පළමුවන කාරණය මා පැහැදිලි
කළා. දුම් ෙකොළ සමාගම ෙකොෙහොමද බදු වංචාකාරයකු බවට පත්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියන ෙදවන කාරණය මා දැන් ෙපන්වන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉදිරි
ෙප්ළිවල ඉන්නවා ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරු, මන්තීවරු. ඒ අයෙග් පුංචි
කාලෙය් ඉඳලා අහලා තිෙබන විධියටත්, අපි හැම දාම අහලා
තිෙබන විධියටත් නිෂ්පාදන වියදම නිසා දුම් ෙකොළ සමාගම
සිගරට්ටුවක මිල වැඩි කළා කියලා ෙනොෙවයි සඳහන් කරන්ෙන්.
නිෂ්පාදන වියදම වැඩි නිසා සිගරට් මිල වැඩි වුණා කියලා
පත්තරයක ෙකොෙහේවත් පළ කරන්ෙන් නැහැ. අපට අහන්න
ලැෙබන්ෙන්, අපට පත්තරවලින් කියවන්න ලැෙබන්ෙන්, "දුම්
ෙකොළ සමාගම නිෂ්පාදනය කරන සිගරට් මත බදු වැඩි කළා"
කියලායි. එෙහමයි පළ ෙවන්ෙන්.
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා තමයි ෙභෞතෙව්දය
පිළිබඳව මෙග් ආචාර්යවරයා. මා එතුමාට ගරු කරනවා. මා හිතන
විධියට අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න 225ක් මන්තීවරුන් අතරින්
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙගන් ඉෙගන ගත්ත
එකම ශිෂ්යයා මා ෙවන්න ඇති. එතුමා 2011 සැප්තැම්බර් මාසෙය්
පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. එතැනට ආවා, ආචාර්ය නිශාන්
ද ෙමල් මහතා. ඔහු දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිෙය් උපෙද්ශකවරෙයක්. ඔහු ෙපන්වා දුන්නා, ඔහු කරපු
අධ්යයනයක පතිඵලයක්. ඒ අනුව, අවුරුදු 10ක කාලයක් රෙට්
සමස්ත බදු ආදායෙමන් පතිශතයක් විධියට බලනෙකොට සිගරට්
මත බද්ද සියයට 10.6 සිට කමිකව අඩු වී තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද

1238

අඩු වන්ෙන්? 2000 වර්ෂෙය්දී සිගරට්ටුවක් සඳහා වූ බදුවල
පතිශතය 10.6යි. 2001 දී 9.5යි, 2002 දී 9.3යි, 2003 දී 8.7යි,
2004 දී 8.3යි, 2005 දී 7.9යි, 2006 දී 7යි, 2007 දී 6.2යි, 2008
දී 6.4යි, 2009 දී 6.1යි, 2010 දී 5.6යි, 2011 දී 6.1යි, 2012 දී
5.8යි. ඒ අනුව, 2000 වර්ෂෙය් ඉඳලා ෙම් බදු පතිශතය 5.8 දක්වා
අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙමෙහම වන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ඇත්තටම සිගරට්ටුවක බදු වැඩි වුණා කියලා දුම් ෙකොළ
සමාගම කිව්වාට, ඒ බදු වැඩි වීෙම් සමස්ත පතිඵලය
භාණ්ඩාගාරයට එන්ෙන් නැහැ. එයින් ෙකොටසක් දුම් ෙකොළ
සමාගම pickpocket ගහනවා. ෙම් කරුණ මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කිව්වාම දුම් ෙකොළ සමාගම මට කිව්වා, "උඹ පුළුවන් නම් එළියට
ඇවිල්ලා ඒක කියපං" කියලා. මා එළියට ගිහිල්ලාත් ඒක කිව්වා,
පුළුවන් නම් මරපන්, පුළුවන් නම් මට විරුද්ධව නඩු දමාපන්
කියලා. හැබැයි, අද වන තුරු දුම් ෙකොළ සමාගම මා
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එළිෙය් කියපු ෙදයට විරුද්ධවත් කට ඇරිෙය්
නැහැ. මට විරුද්ධව නඩු දමනවා කියලා විතරක් "Ceylon
Today" පත්තරයට නිෙව්දනයක් නිකුත් කළා. ඒ නිසා ඉතා
පැහැදිලියි, ආචාර්ය නිශාන් ද ෙමල් කරපු අධ්යයනය අනුව, ෙම්
රෙට් දුම් ෙකොළ සමාගම භාණ්ඩාගාරයට යන්න ඕනෑ සල්ලි
රුපියල් බිලියන 100ක් ගසා කාලා තිෙබන බව; ෙහොරා කාලා
තිෙබන බව; pickpocket ගහලා තිෙබන බව; යටි මඩි ගහලා
තිෙබන බව. සංඛ්යා ෙල්ඛන ඇතිවයි මා ෙම්වා කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් බිලියන 100ක්
කියලා කිව්වාට ෙම් ගණන කාටවත් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මා
කියන්නම්, ෙම් රුපියල් බිලියන 100ක් කියන්ෙන් ෙකොපමණද
කියලා. ෙම් රෙට් සිදු වුණ මහා වැට් බදු වංචාෙව් පමාණය රුපියල්
බිලියන 3.52යි. හැබැයි, සිගරට් සමාගම අවුරුදු 10කදී
භාණ්ඩාගාරයට අහිමි කරපු මුදල රුපියල් බිලියන 100යි.
එතෙකොට දැන් ඒ වංචාෙව් තරම හිතා ගන්න පුළුවන්.
මහවැලිය හදන්න ගිෙය් රුපියල් බිලියන 73යි. දුම් ෙකොළ
සමාගම අවුරුදු 10ක් තුළ අෙපන් උදුරා ගන්න පමාණය රුපියල්
බිලියන 100යි. එෙහමනම් මහවැලිය හදන්න ගියාටත් වඩා
මුදලක් අවුරුදු 10කදී දුම් ෙකොළ සමාගම අෙපන් උදුරා ෙගන
තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පාසල් දරුවන්ට නිල ඇඳුම් ෙදන්න
අවුරුද්දකට යන්ෙන් රුපියල් බිලියනයයි. ඒ කියන්ෙන්, එක
ළමයකුට අවුරුද්දට uniforms 100ක් ෙදන සල්ලි සිගරට්
ෙකොම්පැනිය අෙපන් උදුරා ෙගන තිෙබනවා. ෙම්වා
භාණ්ඩාගාරයට යන්න තිබුණු සල්ලි. අෙප් රෙට් සමෘද්ධි
සහනාධාරය ෙදන්න යන්ෙන් රුපියල් බිලියන 9යි. සමෘද්ධි
සහනාධාරය දස ගුණයකින් වැඩි කරන සල්ලි දුම් ෙකොළ සමාගම
අපට අහිමි කර තිෙබනවා.
දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගය පින්නදූෙව් ඉඳලා මාකුඹුර දක්වා
හදන්න ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 44යි. ගරු ගයන්ත
කරුණාතිලක ඇමතිතුමනි, ඒ මාර්ග ගාල්ල දිස්තික්කය දක්වා
හදන්න ගිය සල්ලි පමාණය වාෙග් ෙදගුණයකට වැඩි සල්ලි
පමාණයක් සිගරට් ෙකොම්පැනිය භාණ්ඩාගාරයට අහිමි කරලා
තිෙබනවා.
මා තව කියන්නම්. ඒ වාෙග්ම මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොළ
පළමුවැනි අදියර ඉදි කරන්න ගිය මුදල රුපියල් බිලියන 21යි.
ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් පහක් හදන සල්ලි දුම් ෙකොළ සමාගම අපට
අහිමි කර තිෙබනවා. මාගම්පුර වරාෙය් ෙදවන අදියරට ගිහිල්ලා
තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 90යි. මාගම්පුර වරාෙය් ෙදවන
අදියරට ගිය සල්ලි පමාණයට වඩා සල්ලි පමාණයක් දුම්ෙකොළ
සමාගම අපට අහිමි කර තිෙබනවා.
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අෙප් රෙට් ෙපොෙහොර සහනාධාරයට යන්ෙන් රුපියල් බිලියන
20යි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය පස් ගුණයකින් වැඩි කරන සල්ලි ෙම්
සිගරට් ෙකොම්පැනිය අෙපන් උදුරා ෙගන තිෙබනවා. එෙහම නම්
එක පැත්තකින් සිගරට් ෙකොම්පැනිය තස්තවාදයට වඩා භයානක
මනුෂ්ය ඝාතකෙයක්. අෙනක් පැත්ෙතන්, බිලියන 100ක් ගසා
කාපු, වැට් බදු වංචාවට වඩා වංචා කරපු ආර්ථික ඝාතකෙයක්.
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට කලින් මම ෙපන්නුවා, හාල් මිල වැඩි
වීෙම් pattern එක ෙමොකක්ද කියලා; අර්තාපල්වල මිල වැඩි වීෙම්
pattern එක ෙමොකක්ද කියලා. ඒ pattern එක ගැන බලනෙකොට
සිගරට් මිල වැඩි වීෙම් pattern එක යන්ෙන් රුවිෙතට. ෙම් රෙට්
උද්ධමනය අනුව භාණ්ඩ මිල වැඩි වීෙම් pattern එක අනුව
බැලුවාම හරි නම් අද වනෙකොට සිගරට් එකක මිල රුපියල් 38ක්
විතර ෙවන්න ඕනෑ. හැබැයි සිගරට් එකක් ඊට වඩා අඩු මිලකට
ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ආණ්ඩුෙවන් ෙම් සම්බන්ධව දැන්වීම්
දමනවා. මහ බැංකුෙව් සමහර නිලධාරින් ෙම්කට සම්බන්ධයි,
සමහර මාධ්යෙව්දීන් ෙම්කට සම්බන්ධයි, සමහර මාධ්ය ආයතන
ෙම්කට සම්බන්ධයි, සමහර ෙද්ශපාලනඥයින් ෙම්කට සම්බන්ධයි.
අපි භය නැතිව කියනවා, පසු ගිය කාලෙය් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය්
ඉඳලා අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය් කළු ෙකෝට් ඔක්ෙකොම කළු දුම්
ෙකොළවලට වැහිලයි තිබුෙණ් කියන එක. අලුත්කෙඩ් උසාවිෙය්
කිහිප ෙදෙනක් හැෙරන්න, හිටපු මහ එකාෙග ඉඳලා ෙබොෙහෝ
ෙදනකුෙග් කළු ෙකෝට් කළු දුම් ෙකොළවලින් වැහිලායි තිබුෙණ්:
කටවල්වල කළු දුම් ෙකොළ හිර ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග්ම රෙට්
රාජ්ය නායකයන්ෙග්ත් කෙට් කළු දුම් ෙකොළ හිර ෙවලායි තිබුෙණ්.
ඒ සල්ලිවලට කටවල් වැහිලා තමයි, 'ෙබොග්, ෙබොග්' ගගා හිටිෙය්.
ඒ සල්ලි නිසා තමයි ෙම් පනත්වලට සංෙශෝධන ෙගෙනන්න
පරක්කු වුෙණ්. ඒකයි ඇත්ත. ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලකයින්, මහ
බැංකුෙව් නිලධාරින් සහ අලුත්කෙඩ් සමහර විනිශ්චයකාරයන්ෙග්
කටවල්වල කළු දුම් ෙකොළ හිර ෙවලා කථා කර ගන්න බැරුවයි
සිටිෙය්. ඒ නිසායි අද අපි සන්ෙතෝෂ ෙවන්ෙන්.
තුන් වන කාරණය ෙම්කයි. දුම් ෙකොළ සමාගම ෙකොෙහොමද,
මම කියපු විධියට 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනෙත් අංක 36 (1)(අ) වගන්තිය කඩ
කරලා තිෙබන්ෙන්? ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් ගරු
සභාෙව් ඉන්නවා. හරි නම් දුම්ෙකොළ සමාගම ෙහට වුණත්
උසාවියට ෙගෙනන්න පුළුවන්ය කියා මම එතුමාට කියනවා. ඇයි
මම එෙහම කියන්ෙන්? පනත අනුව ෙම්ක ඉතා පැහැදිලියි
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා
මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනෙත් 36(1)(අ) උප වගන්තිය
උල්ලංඝනය කරමින් තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද, උල්ලංඝනය කර
තිෙබන්ෙන්? 36(1) (අ), (ආ) උප වගන්තිවල ෙම් විධියට
සඳහන්ව තිෙබනවා:
"(අ)

යම් අධ්යාපනික, සංස්කෘතික, සමාජ ෙහෝ කීඩා සංවිධාන පවර්ධන
යම් කියාකාරකම් ෙහෝ උත්සව අවස්ථාවන් සම්බන්ධෙයන්;

(ආ)

ඒ දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනෙය් ෙහෝ මධ්යසාර නිෂ්පාදනෙය් නිෂ්පාදකයා,
ආනයනකරු ෙහෝ ෙබදා හරින්නා විසින් ෙහෝ ඒ ෙවනුෙවන් යම්
මුල්යාධාරයක් ෙහෝ ෙවනත් සහායක් ඒ සංවිධානය, කියාකරකම
ෙහෝ උත්සව අවස්ථාව සඳහා දී තිෙබන බව ෙපන්නුම් කරන ෙහෝ
දැනුවත් වන ආකාරෙයන් ෙයොදා ෙනොගත යුතු ය. "

පනෙත් එෙහමයි තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙයොදා ගන්නවා නම්
ෙදන දඬුවම පිළිබඳව 36 (2) උප වගන්තිෙය් ෙම් විධියට කියා
තිෙබනවා:
"(2) (1) ... මෙහස්තාත්වරයකු ඉදිරිෙය් පවත්වනු ලබන ලඝු
නඩු විභාගයකින් පසු වරදකරු කරනු ලැබීෙම් දී රුපියල්
පනස්දහසකට ෙනොවැඩි දඩයකට ෙහෝ අවුරුදු ෙදකකට
ෙනොවැඩි කාලයක් සඳහා වූ බන්ධනාගාරගත කිරීමකට
ෙහෝ දඩය සහ බන්ධනාගාරගත කිරීම යන ෙදකටම ෙහෝ
යටත් විය යුතු ය."
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ඒෙකන් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් දුම් ෙකොළ ෙකොම්පැනිවලට,
සිගරට් ෙකොම්පැනිවලට, බියර් ෙකොම්පැනිවලට CSR - Corporate
Social Responsibility - funds පාවිච්චි කරන්න බැහැ කියන
එකයි. මම ඒ ගැන කියන්නම්.
මාන්කුලම ෙපොලීසිය හැදුවා. දුම් ෙකොළ ෙකොම්පැනිය තමයි
මාන්කුලම ෙපොලීසිය හැදුෙව්. ෙම් පනත අනුව දුම් ෙකොළ
ෙකොම්පැනියට මාන්කුලම ෙපොලීසිය හදන්න බැහැ. කවුද, ඒ
ෙපොලීසිය විවෘත කරන්ෙන්? ඒ එවකට හිටපු අගාමාත්ය දි.මු.
ජයරත්න මැතිතුමා. ඒවාෙය් ඡායාරූප තිෙබනවා. මම ඒ ඡායාරූප
ෙම් ගරු සභාෙව්දී සභාගත කර තිෙබනවා. 2013 ෙදසැම්බර් 13
වැනි දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 2143 තීරුෙව් ඒ බව සඳහන්ව
තිෙබනවා.
ෙම් පනත අනුව මාන්කුලම ෙපොලීසිය හදන්න දුම් ෙකොළ
ෙකොම්පැනියට සල්ලි ෙදන්න බැහැ. හැබැයි, දීලා තිෙබනවා. ඒක
එතැනින් නැවතිලා නැහැ. 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් පළමුවැනි දා
දුම් ෙකොළ සමාගම 'දිනමිණ' පුවත් පෙත් දැන්වීමක් පළ කර
තිෙබනවා. ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. මම එතුමාට කියනවා, ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කරන්නය
කියා. ෙමොකක්ද, 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් 01 වැනිදා ඒ පුවත් පත්
දැන්වීෙමන් කියා තිෙබන්ෙන්?
"ලංකා දුම්ෙකොළ සමාගම වාණිජ පරමාර්ථෙයන් ඇරඹුණත් අද ඔවුන්ෙග්
කෘෂි සංවර්ධන වැඩසටහන පශංසනීය කාර්ය භාරයක."

"වාණිජ පරමාර්ථෙයන් ඇරඹුණත් පශංසනීය කාර්යභාරයක"
කියලා කියනවා. දවසට 55 ෙදෙනක් මරන එකද, පශංසනීය
කාර්ය භාරය? දවසකට 55 ෙදෙනක් මරන මිනීමරුවායි ආණ්ඩුෙව්
පත්තරවලයි ෙම් දැන්වීම් දමන්ෙන්. අවුරුදු 10ක් රුපියල්
බිලියන100ක් ගසා කාපු ආර්ථික ඝාතකයා. ෙම්වා කෙළේ කවුද?
කාෙග් අනුගහෙයන්ද? කවුද ෙම්වාට උල් පන්දම් දුන්ෙන්? ෙම්වා
ගැන ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒකයි අපි කියන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එන එන කෘෂිකර්ම ඇමති අල්ලා
ගන්නවා. මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා. ෙම්ක කියාෙගන එනෙකොටම
නැඟිටලා ගිහිල්ලාද මම දන්ෙන් නැහැ. ඇෙහන තැනක හිටිෙයොත්
එතුමා ෙම් ගරු සභාවට ඒවිය කියා මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මම ෙම් ගැන කියා ෙගන යන්නම්.
හැම ආණ්ඩුවකම කෘෂිකර්ම ඇමතිවරුන් යටෙත් CSR
ව්යාපෘති නාමෙයන් දුම් ෙකොළ සමාගම තමන්ට ඕනෑ ෙද්වල්
කරලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන කියන්නම්. ෙහේමකුමාර
නානායක්කාර හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා- එතුමා දැනට
ආණ්ඩුකාරවරෙයක්. ඒක හරි.- යටෙත් CSR ව්යාපෘති කියාත්මක
කර තිෙබනවා.
අනුර කුමාර දිසානායක මැතිතුමා පරිවාස ආණ්ඩුෙව්
කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කරද්දී වැව් හදන්න දුම්
ෙකොළ ෙකොම්පැනිය සල්ලි දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,-

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ෙකොච්චර දීලා තිෙබනවාද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගණන ඔබතුමා ෙසොයා ගන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගණන හරියට කියන්න.

1242

එක්කයි මම කිව්ෙව්. මම කියන්ෙන්, ෙම්වා ෙකොළ පාට
ආණ්ඩුවකින් කළත් වැරදියි; නිල් පාට ආණ්ඩුවකින් කළත්
වැරදියි; රතු පාට ආණ්ඩුවකින් කළත් වැරදියි. ෙම් දුම් ෙකොළ
ෙකොම්පැනිවලට යට ෙවනවා කියන්ෙන් ඉතාම වැරදි ෙදයක්. එම
නිසා අපි ඉතා පැහැදිලිව කියනවා, -

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට දීලා නැහැ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

දුම් ෙකොළ සමාගම වහන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැහැ, නැහැ, සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයට දීලා නැහැ. ෆීලික්ස්
ෙපෙර්රා මැතිතුමාට මම ගරු කරනවා. අහගන්න. මහින්ද යාපා
අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා යටෙත් දුම් ෙකොළ සමාගම වැලිගම
කියාත්මක වුණා. මාතර දිස්තික්කෙය් වැලිගම මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් ෙම් අය CSR ව්යාපෘති කියාත්මක කළා. හැබැයි,
ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම්කයි ඇත්ත
තත්ත්වය. දුම් ෙකොළ සමාගම එන එන කෘෂිකර්ම ඇමතිව අල්ලා
ගන්නවා. ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා අද කෘෂි
කර්මාන්ත විෂය බාරවත් කටයුතු කරනවා කියලා මම හිතනවා.
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතාටත් යම් වගකීමක් තිෙබනවා. අපි
විශ්වාස කරනවා, ෙම් ආණ්ඩුවවත් ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගෙම්
උප්පරවැට්ටිවලට, මායම්වලට යට ෙවන එකක් නැහැ කියලා.
ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා ෙම්
ගරු සභාවට එනවා. මම හිතනවා, මම එතුමාෙග් නම සඳහන් කළ
නිසා එතුමා මෙග් කාල ෙව්ලාව අරගන්ෙන් නැතුව ෙම් සම්බන්ධව
පසුව උත්තරයක් ෙදයි කියලා. ෙම් මෑතක් වන ෙතක් දුම් ෙකොළ
සමාගම වැලිගම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් කටයුතු කළා. මම
ෙම්වා ගැන අදාළ ෙල්ඛන සභාගත කරලා තිෙබනවා. [බාධා
කිරීමක්]- ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දී ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙකොෙහේද, දුම් ෙකොළ සමාගම වසා තිෙබන්ෙන්? - [බාධා
කිරීමක්] - අෙන්, අෙන්! වාඩිෙවන්න ගරු මන්තීතුමා. නිල්,
ෙකොළ ෙදෙගොල්ලම එකතු ෙවලා කළත් ඒවා වැරදියි. එම නිසා
අපි පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගම ආකාර තුනකින්
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ජන ජීවිතයට පහර එල්ල කර තිෙබනවා
කියන එක.
මීට කලින් ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් සම්බන්ධෙයන් උත්තරයක්
දුන්නා. දුම් ෙකොළ සමාගම ෙපොෙළොන්නරුව සහ මාතෙල්
දිස්තික්කවල දුම් ෙකොළ වගා කරන ෙගොවීන්ෙග් දරුවන්ට ෙපොත්
පත් ලබා ෙදනවා; පෑන්, පැන්සල් ෙදනවා. ෙම්වා වැරදියි. මම
කියන්ෙන් ඒකයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන්ෙන් ෙම් 'දුම්ෙකොළ
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත' යටෙත් ෙමෙහම
කරන්න බැහැ කියන එකයි. ෙම්ක දඬුවම් ලැබිය හැකි වරදක්. මම
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා,
කරුණාකරලා අද දිනෙය් ෙම් පිළිබඳව කථා කළ පසුව දුම් ෙකොළ
සමාගමට, බියර් සමාගම්වලට CSR ව්යාපෘති කියාත්මක කරන්න
හදනවා නම්, ඒ අය විවිධ සමාජ ෙසේවා සංවිධානවලට මුදල් ආධාර
දීලා එෙහම නැත්නම් රාජ්ය අමාත්යවරුන් සම්බන්ධ කර ෙගන
මුදල් ආධාර දීලා -

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අපි කෘෂිකර්ම කටයුතු සිදු කෙළේ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ස්කාගාර වසා දමන්න.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ආ! කෘෂිකර්ම කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙහොර හරක් පටවා ෙගන යන ෙලොරිෙය් ඉස්සරහ
ගහලා තිෙබන්ෙන් "බුදු සරණයි - ෙදවි පිහිටයි" කියලා. නමුත්
ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් ෙහොර හරක්. ඒ වාෙග්ම තමයි දුම් ෙකොළ සමාගම
දවසට 55ෙදෙනකු මරලා ෙගොවීන්ට සල්ලි ෙදනවා. ෙම්
ෙදපිටකාට්ටු වැෙඩ් ෙමොකක්ද?

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒ දුන්ෙන් ෙගොවීන්ට.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අෙන්! අෙන්! මරණ ගණනට පව් කමා කර ගන්නද?
ෙගොවීන්ටලු දුන්ෙන්. නැහැ, ඉඩම් ටිකට ෙකළින්න දුන්ෙන්. ඒකයි
ඇත්ත. ජනාධිපතිෙග් ඉඳලා, අග විනිසුරුෙග් ඉඳලා කවුරුත් ෙම්
දුම් ෙකොළ ෙකොම්පැනියට යට වුණා. ෙම්වා සංඛ්යා ෙල්ඛන

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

හරි, හරි. අවුරුදු දහයක් ඇමතිකම් කරලාත් වසා ගන්න
බැරුවද, දැන් අපට කියන්ෙන්? ලජ්ජයි! වාඩිෙවන්න. ලජ්ජයි!
අෙප් සීයාෙග් වයෙසේ. කරන්න බැරුව දැන් මඟුලද කියවන්ෙන්?
ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න, වාඩිෙවන්න. ලජ්ජයි!
මම වාෙග් නවක මන්තීවරෙයක් එක්ක බලද්දී ඔබතුමා හිටපු
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි! වාඩිෙවන්න.
වාඩිෙවන්න. ලජ්ජයි! අවුරුදු දහයක් කෙළේ ෙමොනවාද? ෙපොල්
ගෑවාද? ෙමතැන කියවන්න එනවා. දුම් ෙකොළ සමාගම්වල
සල්ලිවලට යට වුණු තක්කඩි, ෙහොරු, වංචාකාරෙයෝ.

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.]

[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப அகற்றப்பட் ள்ள ]
[Expunged on the order of the Chair.]

ඒ සල්ලිවලින් යැපිලා දැන් ෙමතැන කියවන්න එනවා. ලජ්ජයි!
ලජ්ජයි! ෙම් රෙට් දවසට 55ෙදෙනකු මරණ මිනීමරුවන්
ෙවනුෙවන් කටවල් ඇෙරනවා. ලජ්ජයි! ලජ්ජයි!
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්ෙන්
රටට ආදරෙයන්. පක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව සියලු ෙදනා එකතු
ෙවන්ෙන් ඒ අරමුණ ෙවනුෙවන්. එම නිසා ෙමය ෙම් ෙමොෙහොෙත්
ඉපදිලා ඉන්න දරුවන් ෙවනුෙවන් පමණක් ගත්ත තීන්දුවක්
ෙනොෙවයි, ඊළඟ ෙමොෙහොෙත් උපදින්න ඉන්න දරුවා ෙවනුෙවනුත්
ගන්නා තීන්දුවක්; රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ගන්නා තීන්දුවක්.
ෙම්ක ඓතිහාසික තීන්දුවක්. ෙම් වාෙග් තීන්දු ගණනාවක් තව
එනවා. ඒකයි යහ පාලන ආණ්ඩුවක තිෙබන ෙවනස. ඒකයි යහ
පාලන ආණ්ඩුවක තිෙබන පරිවර්තනය. මහාචාර්ය ෙසේනක
බිබිෙල්ට ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගෙනන්න බැරි වුණා. මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මරා ගත්තා. අදටත් ඒ මරණය අභිරහසක්.
ඇත්තටම ෙම් දවස් සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් සැබෑ සමාජ
පජාතන්තවාදීන් විධියට අද ගන්ෙන් තවත් එක විප්ලවීය පියවරක්.
ඒ විප්ලවීය පියවර තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම්
රෙට් උරුමය ඊළඟ පරම්පරාවට පවරන්නට තිෙබන සාධනීය
පියවරක්. ඒ නිසා මම ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, "අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනාවට වැඩක් නැහැ. පනෙතන් විතරක් ෙම් තීන්දුව
ගන්න බැහැ" කියලා. සමහර අය අහනවා, තමුන්ට තිෙබන මුදල
අනුව සාමාන්යෙයන් සිගරට් එක, ෙදක ගන්න අය ඉන්නවා.
සිගරට් ෙපට්ටිෙය් රූපමය අවවාද ගහපුවාම, සිගරට් එක, ෙදක
ගන්න ෙකනා රූපමය අවවාද දකින්ෙන් නැහැ ෙන්ද; සිගරට්
ෙපට්ටියක් සල්ලිවලට ගන්න ෙකනා විතර ෙන් දකින්ෙන් කියලා.
ඒක ලස්සන තර්කයක්. මම ඒ ෙවනුෙවන් නිර්මාණශීලී
ෙයෝජනාවක් කරනවා. [බාධා කිරීමක්] අයිෙයෝ, අහ ෙගන ඉන්න
ෙකෝ. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] අෙන්, ඔබතුමා වාඩි ෙවන්න
ෙකෝ. ඔබතුමා මෙග් සීයාෙග් වයෙසේ. වාඩි ෙවන්න. නවක
මන්තීවරෙයකුට බාධා කරන්න ලජ්ජා නැද්ද? මම තුෙන් පන්තිෙය්
ඉන්න ෙකොටයි -1983 දී- ඔබතුමා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. මම
නවක
මන්තීවරෙයක්.
ෙජ්යෂ්ඨ
ඇමතිවරෙයක්
නවක
මන්තීවරෙයකුට බාධා කරන එකට ලජ්ජා ෙවන්න ඕනෑ.
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, සිගරට් එක, ෙදක ගන්න පුද්ගලයා
ඒ රූපමය අවවාද දකින්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට
නිර්මාණශීලී ෙයෝජනාවක් කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙසෞඛ්ය
ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාල රෙට් තිෙබනවා. ඒවා හරහා සිගරට්
විකුණන හැම කඩයක්ම ලියා පදිංචි කරන්න. ලියා පදිංචි කිරීෙම්
ගාස්තුවක් අය කරන්න. එතෙකොට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට අමතර
ආදායමකුත් ගන්න පුළුවන්. සිගරට් "ලූස්" වශෙයන් විකුණනවා
නම්, ඒ කියන්ෙන් එක ෙහෝ ෙදක විකුණනවා නම් ඒ කඩවල්වල
රූපමය අවවාද පැහැදිලි ෙලස ෙපෙනන්නට, ෙමන්න ෙමපමණ
වපසරියක පදර්ශනය කරන්න කියන්න. සිගරට් විකුණනවා නම් ඒ
කෙඩ් රූපමය අවවාද පදර්ශනය කරන්න ඕනෑ. ඒ කඩ පාෙද්ශීය
ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරි කාර්යාලෙය් ලියා පදිංචි කරන්න ඕනෑ.
ලියා පදිංචි කිරීෙම් ගාස්තුවක් ගන්න. ඒෙකන් රජයට මුදලක්
එනවා. සිගරට් එක, ෙදක ගන්න කඩයට එන පුද්ගලයාත්
එතෙකොට අර රූපමය අවවාද දකිනවා. ඒ රූපමය අවවාදත් මාස
කීපයකට සැරයක් ෙවනස් කරන්න පුළුවන් යාන්තණයක් හදන්න.
එවිට ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් එනවා. ෙමොකද, ෙගොඩක් අය නගන
තර්කයක් ෙම්ක. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙග් නිර්මාණශීලී
ෙයෝජනාව ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ආදරෙයන් භාර ගනීවි කියලා.
සිගරට් ෙපට්ටියක මුදල කීයද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. සිගරට්
එකක මිල රුපියල් 31ක්, 32ක් වන නිසා රුපියල් 300කට වැඩි
ඇති. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්, සිගරට් එකක් ෙහෝ ෙදකක්
විකුණන සියලුම කඩ ලියා පදිංචි කරන්න කියලායි. එෙසේ ලියා
පදිංචි කළාම ඒ පශ්නයටත් අපිට විසඳුමක් ලැෙබන බව මම ෙම්
අවස්ථාෙව් සිහිපත් කරනවා. ඒ ගමන්ම මම තවත් කාරණයක් ෙම්
අවස්ථාෙව් මතක් කරන්න කැමැතියි.
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට විනාඩියක් ෙදන්න. ෙම්
කාරණාවත් කියා මා කථාව අවසන් කරන්නම්. ගරු ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් කළා.
ෙම් විෂය ගැන කථා කරන ෙකොට අපි තවත් අවධානය ෙයොමු
කළ යුතු ෙදයක් තිෙබනවා. බලන්න "ෆුඩ් සිටි" එකට ගිෙයොත්,
කඩයකට ගිෙයොත් සිගරට් ෙපට්ටි ටික තියන්ෙන් ෙටොෆි,
ෙලොසින්ජර, ෙචොක්ලට් තිෙයන තැන. පුංචි දරුවන් එන තැන තමයි
තිෙයන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට මම ෙයෝජනා
කරනවා ෙවලාවක් තිෙබනවා නම් අද හවසට, නැත්නම් ෙහට ඔබතුමාට යන්න ෙවලාවක් නැත්නම් නිලධාරිෙයක් යවන්න.පධාන කඩවල්වලට, ඒ වාෙග්ම "ෆුඩ් සිටි"වලට ගිහින් බලන්න
කියලා. ෙටොෆි, ෙචොක්ලට්, ෙලොසින්ජර තිෙයන තැන්වල තමයි
සිගරට් ෙපට්ටි ටික තිෙයන්ෙන්. ෙපොඩි දරුවා ෙටොෆි, ෙලොසින්ජර
ගන්න යන ෙකොට වැඩිහිටිෙයෝ ඇවිල්ලා සිගරට් ෙපට්ටිය ගන්නවා
ෙපොඩි දරුෙවෝ දකිනවා. කුඩා දරුවන්ෙග් පලතුරු, කුඩා දරුවන්
සඳහා ෙවන් වන රස කැවිලි, එෙහම නැත්නම් ෙටොෆි, ෙලොසින්ජර
තිෙයන තැන්වල සිගරට් ෙපට්ටි තබන්නට පුළුවන් විධියටයි
සිගරට් ෙකොම්පැනි ඒ අවශ්ය ෙද්වල් හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
කරුණාකර ඒ තැන්වලින් ඒවා ඉවත් කරන්න අවශ්ය නීතිමය
පියවර ගන්න. ඒකට පනත් ඕනෑ නැහැ. ඒ සඳහා අවශ්ය තත්ත්වය
නිර්මාණය කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දී ෙම් විෂය
සම්බන්ධෙයන් හය වැනි වතාවටත් කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට
අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත්, දින සියෙය් ආණ්ඩුෙව් පළමුවැනි දින
40 ෙගෙවන්නට කලින්ම පසු ගිය කාලෙය් තිරිංග දාපු, පසු ගිය
කාලෙය් යට වූ, සමහර ෙවලාවට අධිකරණය යට වූ, ෙද්ශපාලන
නායකෙයෝ යට වූ, නිලධාරින් යට වූ, ඇතැම් මාධ්ය යට වූ, -මම
ඒකත් වග කීමක් ඇතිව කියනවා. සිගරට් ගැන අපි කරන කථා
වුවමනාෙවන් සියලුම මාධ්යෙව්දීන් ෙනොවුණත්, සියලුම මාධ්ය
ආයතන ෙනොවුණත්, ඇතැම් මාධ්ය ආයතන, ඇතැම් මාධ්යෙව්දීන්
ලියන්ෙන් නැහැ. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි අවධානය ෙයොමු
කරවනවා.- ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට දැක් වූ දායකත්වයට සියලු
පාර්ශ්වයන්ට අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ෙතරුවන් සරණයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.
මීළඟට ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.55]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර එය
අනුමත කිරීමට සූදානම් වන ෙම් ෙවලාෙව්, වර්තමාන ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට සහ

1245

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා]

එම කාර්ය මණ්ඩලයට අප විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා,
ඉතා කඩිනමින් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න කටයුතු
කිරීම සම්බන්ධෙයන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊෙය් ෙමම ගරු සභාෙව් දී මා
රීති පශ්නයක් නඟලා කිව්වා, යම් පනත් ෙකටුම්පතක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ඒ පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අමාත්යාංශ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා
කරලා ඉදිරිපත් කළ යුතුයි කියා. එවිට ගරු අධිකරණ අමාත්යතුමා
කිව්වා, "හරිහැටි දන්ෙන් නැතිව මන්තීවරු කථා කරලා කාලය
නාස්ති කරනවා" කියලා. හැබැයි, මම කියන්නට කැමැතියි අපි මීට
දින ෙදකකට කලින් ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරන ලද
ධීවර පනත් ෙකටුම්පතත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් උපෙද්ශක කාරක
සභාවක සාකච්ඡාවට බඳුන් වුෙණ් නැහැ. ඊෙය් පනත් ෙකටුම්පත
මීට වර්ෂයකට ෙපර සාකච්ඡාවට බඳුන් වුණ එකක්. අද දින
සාකච්ඡාවට ගැෙනන ෙමම පනත් ෙකටුම්පතත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සාකච්ඡා ෙවලා නැහැ. ෙමයින් අදහස්
කරන්ෙන් ෙමයට විෙරෝධයක් පළ කිරීමවත්, ෙවන ෙමොනම
ෙහේතුවක්වත් ෙනොෙවයි. ෙම් සම්බන්ධව පක්ෂ නායක රැස්වීම්වල
යම් තීන්දුවක් ගත්තා නම් -යම් ෙවනත් තීන්දුවක් ගත්තා නම්
එෙහම නැත්නම් ෙම් දිනවල උපෙද්ශක කාරක සභා රැස්ෙවන්ෙන්
නැති නිසා අත්යවශ්යවම කළ යුතු කාර්යයක් නම්; අපිත්
පිළිගන්නවා කරන්න ඕනෑ කාර්යයන්- ඒවා පිළිබඳ
පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කිරීම් වටිනවා කියලා මම හිතනවා. පසු
ෙපෙළේ ඉන්න මන්තීවරෙයක් හැටියට රීති පශ්නයක් ෙගනාවාම,
''දන්ෙන් නැතිව කථා කරන්න එපා'' කියලා ඇමතිවරෙයක්
කියනවාට වඩා -එය මාධ්ය තුළ පවා පළ වුණා- නිවැරැදි කමෙව්ද
භාවිත කරන්නය කියලා විෙශේෂෙයන්ම අප කියනවා.
ෙම් ගන්නා ෙහොඳ, යහපත් හැම තීරණයකටම අප සහෙයෝගය
ලබා ෙදනවා. නමුත් ෙම් ගන්නා වූ තීන්දු තීරණ කියාත්මක කිරීම
පමාද ෙවලා තිෙබනවා. අපි කියන්ෙන් ඒවා කඩිනමින් කියාත්මක
කරන්න අවශ්ය කටයුතු කරන්න කියලායි. පසු ගිය අතුරු අය
වැෙයන් භාණ්ඩවල මිල අඩු කරන්න තීන්දු කළා. නමුත්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තවම ගාමීය පෙද්ශවල ඒ
භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩු ෙවලා නැහැ. අද උෙද් වරුෙව් ගාමීය
පෙද්ශවල කිහිප ෙදෙනක් අපට කථා කළා. උකස් තැබූ රත්තරන්
බඩු සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් තිෙබනවා. බැංකුවල උකසට තැබූ
රුපියල් ලක්ෂ ෙදක දක්වා වටිනාකමින් යුත් ස්වර්ණාභරණ මත
අය කරන ෙපොලිය ඉවත් කරනවා කියලා අතුරු අය වැෙය් දී
කිව්වාට තවම ඒ සම්බන්ධ චකෙල්ඛ බැංකුවලට යවලා නැහැ. ඒ
සම්බන්ධව කියාත්මක ෙවලා නැහැ. එම නිසා බැංකු එම
ෙවන්ෙද්සි තාවකාලිකව අවලංගු කරලා තිෙබනවා. එක
පැත්තකින් බැංකුව අපහසුතාවකට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. අනිත්
පැත්ෙතන් ඒ බඩු උගසට තැබූ අහිංසක ජනතාව අපහසුතාවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කරලා
ගන්නා වූ තීරණ ජනතාව ෙවනුෙවන් කඩිනමින් කියාත්මක
කරන්න ඕනෑ කියන එක අපි ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් මතක්
කරන්න කැමැතියි.
ෙම් ෙවලාෙව් දී අපි කියන්න ඕනෑ, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
ෙගන ඒම සඳහා හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා-වර්තමාන ජනාධිපති
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා - විශාල කැප කිරීමක් කළ
බව. අප දැක්කා, ඒක අවංක උත්සාහයක් බව.
ගාමීය
පෙද්ශයකින් ආපු මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට, ෙද්ශපාලන
අත් දැකීම් තිෙබන පරිණත මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට
එතුමා අවංකවම එම කාර්ය භාර්ය කළා. ෙම් රෙට් එක්
අවුරුද්දකට 2,000කට වඩා වැඩි පිරිසක් දුම් වැටි භාවිතය නිසා
ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවනවා. එම නිසා එතුමාට ඒ ගැන අවංකවම
ඕනෑකමක් තිබුණා. ෙම් සම්බන්ධව විවිධ ක්ෙෂේතවලින් දැඩි
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බලපෑම් එල්ල වුණා. විවිධ අභිෙයෝග එල්ල වුණා. ඒ බව අපි
දන්නවා. හැබැයි, එම අභිෙයෝග සියල්ල ජයගහණය කර ෙගන
එතුමා ආපු ඒ ගමෙන්දී ජනතාව ෙවනුෙවන් අද ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න පුළුවන් ශක්තිය නිර්මාණය
කරලා තිෙබනවා. එම නිසා අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන "දුම්ෙකොළ
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පත'' සඳහා විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ඇතුළු සමස්ත
මන්තීවරුන්ෙග් පූර්ණ සහෙයෝගය ලැෙබන බව ෙනොඅනුමානයි.
යාපනය පෙද්ශෙය් ජනතාව දුම් ෙකොළ භාවිතයට එෙහම
නැත්නම් දුම් වැටි භාවිතයට වැඩිපුරම නැඹුරු ෙවලා සිටින බව
අපි දන්නවා. එම පෙද්ශයත් ඇතුළුව ලංකාව පුරාම ඉන්න
ජනතාව ගත්ෙතොත් වැඩිෙයන්ම දුම් වැටිවලට හුරු පුරුදු ෙවලා,
ඇබ්බැහි ෙවලා ඉන්ෙන් ෙකොයි වයස් කාණ්ඩවල අයද, ෙමොන
පතිශතයක්ද කියලා ඉදිරිෙය්දී කියන්න මා අදහස් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම දුම් වැටි සහ මත්පැන්
භාවිතය නිසා පවුෙල් ආර්ථිකය කඩා වැෙටනවා පමණක්
ෙනොෙවයි, පුද්ගලයින්ෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඒ වාෙග්ම අෙප්
අනාගත පරම්පරාව දුර්වල තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ෙම් ෙහේතුව
නිසා රටක් හැටියට අපි විශාල වශෙයන් ආපස්සට යනවා.
ශී ලංකාෙව් අවුරුද්දකට 20,000ක් මැෙරනවා. ගරු බුද්ධික
පතිරණ මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග්, යුද්ධ කාලෙය්දී මැරුණු
පමාණයටත් වඩා මිනිසුන් පමාණයක් ෙම් දුම් වැටි භාවිතය නිසා මත්පැන් පැත්තකින් තියන්න -පමණක් මරණයට පත් ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම්වා අවම කරන්න කටයුතු කරන්න. ෙම්වා සම්පූර්ණෙයන්
නැති කරන්න අපට බැරි ෙවයි. නමුත් අපි මහජන නිෙයෝජිතයන්
හැටියට ෙම්වා අවම කිරීම සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කළ
යුතුව තිෙබනවා.
ලංකාෙව් දුම් වැටි භාවිතය වැඩිෙයන්ම සිදු වන යාපනය
දිස්තික්කෙය් සියයට 42.9ක් දුම් වැටි පාවිච්චි කරනවා. නුවර
සියයට 38.7යි. ෙකොළඹ සියයට 30.4යි. ෙම් විධියට හැම
දිස්තික්කයකම විශාල පමාණයක් දුම් වැටි පාවිච්චිය සිදු ෙවනවා.
යාපනය දිස්තික්කය දුම් වැටි පාවිච්චි කිරීෙමන් පළමුවැනියා
වනෙකොට, මත්පැන් පානෙයන් පළමුවැනියා වන්ෙන් ෙකොළඹ
දිස්තික්කයයි.
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් මත්පැන් පානය කරන පමාණය
ගත්ෙතොත් විෙශේෂෙයන් බියර් කියන දව්ය දළ වශෙයන් එක
අවුරුද්දකට ලීටර් ෙකෝටි 20,359ක් පාවිච්චි කරනවා. තව ලක්ෂ
ගණන්වලින් තිෙබන ඒවා ගැන කියන්න ගිෙයොත් ෙවලාව ගත
වන නිසා මම කියන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි ගණන් තිෙබන ඒවා
විතරයි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වයින් වර්ග පාවිච්චි කරනවා, ලීටර්
ෙකෝටි 166ක්. ඒ වාෙග්ම විස්කි පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි
29ක්. තව ලක්ෂ ගණන් ඒවා ගැන කියනවා නම් ෙගොඩක් විස්තර
තිෙබනවා. බැන්ඩි පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 86ක්. ඒ වාෙග්ම
ජින් පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 44ක්. රම් කියන වර්ගය
පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 20ක්. ඒ වාෙග්ම ෙවොඩ්කා කියන
වර්ගය පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 7ක්. සාමාන්ය අෙනක්
අරක්කු පාවිච්චි කරනවා, ලීටර් ෙකෝටි 1,390ක්. ෙම් එක
අවුරුද්දකට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් විතරක් පාවිච්චි කරන
පමාණය. ගම්පහ දිස්තික්කය තමයි මත්පැන් පානය කිරීම තුළින්
ෙදවැනි ස්ථානය ගන්ෙන්.
අෙප් විපක්ෂ නායකතුමාත් සඳහන් කළා වාෙග් ෙම් මත්පැන්
පානය කිරීම, දුම් වැටි පානය කිරීම තමයි අෙප් රෙට් දුප්පත්කම
අඩු කරන්න තිෙබන බාධාවන්ෙගන් පධානම එක ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ෙම් වාෙග් රූපමය ෙසෞඛ්ය
අවවාද ෙගනැල්ලා ෙම් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමත්,
ජනතාව තුළ ෙම් පිළිබඳව කථා බහක් ඇති කරවමින්, ෙම්වාට
තරුණයන් සහ අෙනක් පිරිස ෙයොමු වීම පුළුවන් තරම් අඩු කිරීම
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සඳහා අප සියලු ෙදනාම එකට අත්වැල් බැඳෙගන කටයුතු කළ
යුතුව තිෙබනවා.
දැන් බලන්න, ෙම් දුම් වැටි භාවිතයට වයස් කාණ්ඩ අනුව
ෙයොමු ෙවලා තිෙබන ආකාරය. වයස අවුරුදු 15-24 අතර සිටින
තරුණ පිරිස ගත්ෙතොත් ඒ අයෙගන් සියයට 26.6ක් දුම් වැටි
පාවිච්චි කරනවා. ලංකාෙව් වයස අවුරුදු 25-39 අතර සිටින පිරිස
ගත්ෙතොත් එයින් දුම් වැටි පාවිච්චි කරන පමාණය සියයට 36.9යි.
ඒ වාෙග්ම අවුරුදු 40ට වැඩි පිරිස ගත්තාම ඒ අයෙගන් සියයට
38.9ක් දුම් වැටි පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය රටට
විශාල හානියක්. දුම් වැටි පාවිච්චි කරන පිරිෙසන් සියයට 50කට
වඩා වැඩි පමාණය ෙම් රෙට් තරුණ ජවයයි; තරුණ ශක්තියයි. ඒ
නිසා ෙම් සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරලා ෙම් වාෙග්
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගන ඒම තුළින් අපට ෙම් පමාණය අඩු කර
ගන්න කටයුතු කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මා විශ්වාස කරනවා.
ෙම් පතිශතය සියයට සියයක්ම අඩු කරන්න බැරි ෙවයි. හැබැයි
යම් පමාණයක් දක්වා අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවයි කියන
එකත් මතක් කරන්නට ඕනෑ.
උදාහරණයක් හැටියට අරෙගන බැලුෙවොත්, 2013 අවුරුද්ෙද්
සිගරැට්වලින් රුපියල් මිලියන 62,920ක්, මත්පැන්වලින් රුපියල්
මිලියන 70,189ක් රාජ්ය ආදායමට එකතු ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි
ෙම් රාජ්ය ආදායමට ලැබුණු මුදලට වඩා, මත්පැන් සහ දුම් වැටි
පාවිච්චි කරන අය රැක බලා ගැනීම සඳහා වූ රාජ්ය වියදම වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. පිළිකා ෙරෝගය නිසා වන්නට පුළුවන්, නැත්නම්
හෘදයාබාධයක් නිසා වන්නට පුළුවන්, යම් අයකු ෙරෝහල්ගත
කරපු ෙවලාෙව් ඉඳලා ඒ අයට ලබා ෙදන ෙබෙහත් ෙහේත්, ඒ සියලු
ෙද්වල් ෙවනුෙවන් ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තුළ විශාල වැය
බරක් දරන්නට සිදු ෙවනවා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් ගත්තාම,
ෙම් දුම් වැටි සහ මද්යසාර පාවිච්චි නිසා ඇති වන පතිවිපාක අෙප්
රෙට් ජාතික ආර්ථිකයට තිෙබන පබල තර්ජනයක් කියන එකත්
අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් එක්ක, නීති අංශ එක්ක, ඒ සියලු
ෙදනාත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඉතාම කඩිනමින් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි
නැවත වතාවක් එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් -අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්සිහිනයක් ෙවලා තිබුණු; විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙවලා තිබුණු
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙම් කටයුත්ත කඩිනමින්
කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් අෙප් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පළ
කරමින්, ඒ සඳහා අෙප් පූර්ණ සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන
එකත් මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට, ගරු ඉරාන්
විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 12ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.06]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් මමත්
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කරුණු කිහිපයක් එකතු කරන්නට කැමැතියි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම කාලීන යයි කියන්නත් බැහැ. ෙම්ක මීට
පථමෙයන් ෙම් ගරු සභාවට ෙගනැල්ලා අනුමත කර ගන්න
තිබුණු සංෙශෝධනයක්. නමුත් ෙනොෙයකුත් ෙහේතු නිසා ඒ පනත්
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
(සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා - වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා - ෙගන ගිය සටන
සහ එතුමා ඒ සඳහා දැරූ වෑයම ගැන අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා
කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා එතුමාව
වර්ණනා කරමින් කථා කළ ආකාරයත් අපි අහෙගන හිටියා. ඒක
ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට
ෙමපමණ කාලයක් ගත වීම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ
වාෙග්ම -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon.
Perumal Rajathurai to take the Chair?
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

I propose that the Hon. Perumal Rajathurai do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මුලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON.UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and THE HON. PERUMAL RAJATHURAI took the Chair.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙම් සටන ෙගන යන්ෙන් ලංකාෙව් විතරක්
ෙනොෙවයි. ෙම් ජාත්යන්තර බහුජාතික සමාගම් ෙලෝකය වෙට්ම
ෙමවැනි සටනක් ෙගන යනවා. ඇත්තටම දුම් ෙකොළ සමාගෙම්
ලාභය බැලුෙවොත් 2008 - 2013 දක්වා අවුරුදු පහක කාලය තුළ
රුපියල් ෙකෝටි 460 ඉඳලා රුපියල් ෙකෝටි 1,534ක් දක්වා වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ශුද්ධ ලාභය රුපියල් ෙකෝටි 276
ඉඳලා රුපියල් ෙකෝටි 914ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තව
විධියකට කිව්ෙවොත් අවුරුදු පහක කාලය තුළ දී ශුද්ධ ලාභය
සියයට 250කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අවුරුද්දකට සියයට
40කට, සියයකට 50කට වාෙග් පමාණයකින් තමයි ශුද්ධ ලාභය
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. දුම් ෙකොළ සමාගෙම් වාර්තාවලින්ම
උපුටා ගත් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව තමයි මම ෙම් සඳහන් කරන්ෙන්.
මහ බැංකු වාර්තාව අනුව ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙසෞඛ්ය
සඳහා වැය වුණු රජෙය් වියදම රුපියල් ෙකෝටි 745 සිට රුපියල්
ෙකෝටි 1,195ක් දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. දුම් ෙකොළ සමාගෙම්
ලාභය සියයට 40කට, සියයට 50කට වැඩි වනෙකොට අපි ෙසෞඛ්ය
සඳහා වියදම් කරන පමාණය සියයට 10කින් නැත්නම් ඊට
ආසන්න පමාණයකින් තමයි වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඇත්තටම ෙම් ගණන් හිලව් දිහා බලනෙකොට ඒ පිළිබඳව එක
එක විධියට කථා කරන්නට පුළුවන්. සමහර ෙවලාවට ඇත්තටම
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

ඒ දත්ත එෙහම සසඳන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියලා සමහර අය
හිතන්න පුළුවන්.
නමුත් ෙම් විවාදය තුළ දී ෙනොෙයකුත්
මන්තීවරුන් එක එක ගණන් හිලවු අරෙගන ඒවා එක එක
ආකාරයට සසඳනවා මා දැක්කා. ෙම් ගණන් හිලවු පිළිබඳව හැම
පැත්ෙතන්ම බලන එක සුදුසුයි කියලා මා හිතනවා. ෙමොකද,
ලාභය දිහා බැලුවාම ෙම් රෙට් පධාන දුම් ෙකොළ සමාගමකට
තිෙබන්ෙන් එක දුම් ෙකොළ සමාගමක් පමණයි. ඒ සමාගම ලබන
ලාභෙය් පමාණය දිහා බැලුවාම අෙනක් සමාගම් ෙබොෙහොම කුඩා
සමාගම්. ඒ නිසා ෙම් සමාගම එක්ක තමයි අපි ෙමය සසඳන්නට
ඕනෑ.
ෙසෞඛ්ය සඳහා අපි වියදම් කර තිෙබන මුදල් පමාණය
ෙබොෙහොම අඩුයි. පසු ගිය දශකය තුළ දී ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපනය
යන ෙදකටම රාජපක්ෂ ෙරජිමය වියදම් කර තිබුෙණ් හුඟක් අඩු
මුදලක් බව අපි දන්නවා. දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් ෙවන් කරන
පමාණය කම කමෙයන් අඩු ෙවලා, ෙසෞඛ්ය සහ අධ්යාපනයට
ෙවන් කර තිබුෙණ් ෙබොෙහොම අඩු මුදල් පමාණයක්. ඒ වාෙග්ම
රජයට දුම් ෙකොළ සමාගෙමන් නැත්නම් සිගරැට්වලින් ලැෙබන
ආදයම දිහා බැලුෙවොත් එය රුපියල් ෙකෝටි 372 සිට රුපියල්
ෙකෝටි 585ක් දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම්
අවුරුදු පහක කාලය ගත්ෙතොත්, දුම් ෙකොළ සමාගෙමන් ලැෙබන
ආදායම සියයට පනහකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. වසරක කාලය
ගත්ෙතොත්, දුම් ෙකොළවලින්, නැත්නම් සිගරැට්වලින් ලබා ගත්
ආදායම සියයට 8ක් පමණ ෙවනවා. ෙකොයි විධියට බැලුවත්
ලංකාෙව්ත්, ෙලෝකය වෙට්මත් තිෙබන දුම් ෙකොළ සමාගම් ඒ
අයෙග් ලාභය වැඩි කර ෙගන තිෙබන ආකාරය අපිට ෙපෙනනවා.
ෙසෞඛ්ය සඳහා වැඩි මුදලක් වැය කරන්න රජයට සිදු ෙවලා
තිෙබනවා.
නමුත් අෙප් රට වාෙග් ආදායම අඩු රටක වියදම අඩුයි. ඒ
කියන්ෙන් අය වැෙයන් ෙවන් කරන මුදල ඇත්තටම හුඟාක්ම
අඩුයි. ඒ නිසා අපට ෙමතැන පශ්නයක් තිෙබනවා. අපි අහන්න
ඕනෑ පශ්න කිහිපයක්ම තිෙබනවා. ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන මුළු
මුදල අනුව ශුද්ධ ලාභය පතිශතයක් හැටියට ගත්ෙතොත්, ෙම්
අවුරුදු පහක කාලය තුළදී එය සියයට 3.7 ඉඳලා සියයට 7.6 දක්වා
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. තව විධියකට කිව්ෙවොත්, ෙසෞඛ්යයට වියදම්
කරන මුදල අනුව බලන විට ෙම් අවුරුදු පහක කාලය තුළදී ලාභය
ෙදගුණයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතරතුෙර්දී ෙසෞඛ්යයට වියදම්
කරන පමාණය ශීඝෙයන්ම අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ලාභය බදු
ආදායෙම් පතිශතයක් හැටියට බැලුෙවොත් අවුරුදු පහක කාලය
තුළදී එය සියයට 7 සිට සියයට 16 දක්වා ෙදගුණයකට වඩා වැඩි
ෙවලා තිෙබන බව අපට ෙපෙනනවා. ඇත්තටම ෙම් සඳහා වග
කියන්න ඕනෑ දුම් ෙකොළ සමාගම ෙනොෙවයි. ෙම් සඳහා රජයයි වග
කියන්න ඕනෑ. ෙමොකද, බදු පතිපත්තිය හරහා ෙම්ක නිරාකරණය
කර ගන්න රජයට අවස්ථාව තිබුණා. නමුත් රජය ඒක
නිරාකරණය කර ගත්ෙත් නැහැ.
අද මන්තීවරුන් කථා කරන ෙකොට දුම්ෙකොළ සමාගමටත්, ඒ
වාෙග්ම මැති ඇමැතිවරුන්ටත්, නිලධාරින්ටත් ෙනොෙයකුත්
ෙචෝදනා එල්ල කළා. ෙලෝකය වෙටන්ම ෙම් ෙචෝදනා තිෙබනවා.
බහු ජාතික සමාගම්, විෙශේෂෙයන්ම දුම් ෙකොළ හා මද්යසාර
සමාගම් ෙම් ආකාරයට කියා කරනවා කියලා ෙනොෙයකුත්
ෙචෝදනා තිෙබනවා. අපට හරියට පතිපත්තියක් නැති නිසා ෙම්
ෙචෝදනා සත්යයයි කියලා නිගමනය කරන්න පුළුවන්. අවුරුද්ෙද්
යම් කිසි කාල සීමාවකදී - නිශ්චිත දවසක - අපි ෙම් දුම් ෙකොළ
පිළිබඳව, විෙශේෂෙයන්ම මද්යසාර පිළිබඳව ගන්නා බදු පතිපත්තිය
කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ. We must have time consistency.
ෙම් පතිපත්තියට එනෙකොට නිශ්චිත කාල පරිච්ෙඡ්දයක් තිෙබන්න
ඕනෑ.
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2013 ජූලි මාසෙය්දී අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් තීරණ
ගත්තා. 2014 ඔක්ෙතෝබර් 09 වැනිදාත් යම් යම් තීරණ ගත්තා.
ඔක්ෙතෝබර් 24 වැනිදා තවත් තීරණ ගත්තා. බදු පිළිබඳව ෙම්
වාෙග් තීරණ අරෙගන බදු පතිශතය වැඩි කරන්ෙන් අෙප් ආදායම
වැඩි කර ගන්නයි. නමුත් බදු පතිශතය වැඩි කරන ෙකොට අපි එය
සිගරට්ටුෙව් මිල සමඟ සසඳා බලන්නට ඕනෑ. අපි බදු වැඩි කළ
සමහර අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත් සමාගමට ලැබුණු ලාභෙය්
පතිශතයට වඩා අපට ලැබුණු ලාභෙය් පතිශතය අඩුයි. අපි ෙම්
ගැන සමබරව බලලා නැහැ. රජයට ආදායම ලබන අරමුෙණන්
බැලුවත්, ඒකත් ඉෂ්ට ෙවලා නැහැ කියලා සඳහන් කරන්නට
ෙවනවා.
සිගරට් පරිෙභෝජනය -භාවිතය- ෙදස බැලුෙවොත්, 2013
වසෙර්දී බිලියන 4ක් තිබුණා. 2012 වසර සමඟ බලන විට 2013
වර්ෂෙය්දී සියයට 6.7ක පසුබෑමක් තිබුණා. 2005 ඉඳලා 2009
ෙවනකල් බැලුෙවොත් සිගරට් භාවිතෙය් සියයට 14ක පසුබෑමක්
තිබුණා. නමුත් 2010, 2011 වර්ෂ ෙදස බැලුවාම සිගරට් භාවිතෙය්
වැඩි වීමක් තිබුණා. මම ෙම් සඳහන් කරන්ෙන්, දුම්ෙකොළ භාවිතය
සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම දුම් ෙකොළවලට පනවන බදු පතිපත්තිය
හරියාකාරව සිදු ෙනොවුණු බවයි.
හිටපු කෘෂිකර්ම ඇමතිතුමා නැඟිටලා තර්කයක් ඉදිරිපත්
කළා, "ඔබතුමන්ලා ෙමෙහම විෙව්චනය කරනවා නම්, දුම් ෙකොළ
සමාගම වහලා දමන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?" කියලා. වසවිස
ගන්නවා නම් ඕනෑම රටක ඒ වසවිස තහනම් කරන බව අපි
දන්නවා. නමුත් සමහර ෙවලාවට වසවිසවලින් පෙයෝජනයක්
තිෙබනවා. ඒවා ගන්නා පමාණය අනුව පෙයෝජනයක් තිෙබන්නට
පුළුවන්. ඒවා ලබා ෙදනවා නම් ඒ සඳහා පාලනයක් තිෙබන්නට
ඕනෑ. ෙබෙහතක් වුණත් හරි පමාණයට ගත්ෙත් නැත්නම් ඒක
වසවිසක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒක පාලනය කරන්න කමයක්
තිෙබනවා. ඒක අනුමත කරන්නට සුදුසු පුද්ගලයන්ට ඒ බලය දීලා
තිෙබනවා. දුම් ෙකොළ කියන්ෙන් වස විසක්. නමුත් ෙම්ක ෙම්
දශකෙය් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක අවුරුදු දහස් ගණනක ඉඳලා
තිෙබන පශ්නයක්. ඒවා තහනම් කරන්ෙන් නැති වුණාට අපි
ඒවාෙය් භාවිතය අවම කර ෙගන යන්නට ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව
රජයට පැහැදිලි පතිපත්තියක් තිෙබන්නට ඕනෑ. අපට තිෙබන
පතිපත්තිය රජෙය් ආදායම වැඩි කරන එක ෙනොෙවයි. අෙප්
පතිපත්තිය විය යුත්ෙත් ඇත්තටම දුම් ෙකොළ භාවිතය, නැත්නම්
සිගරැට් භාවිතය අඩු කිරීමයි.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කථා කරන ෙකොට සඳහන්
කළා, ඔහුට දුම් ෙකොළ සමාගෙමන් යම් කිසි තර්ජනයක් ඇති
වුණා කියලා. ඒක ෙම් ගරු සභාව තුළත්, ෙම් ගරු සභාෙවන් පිටත්
ඔහු සඳහන් කර තිෙබනවා. ඇත්තටම එෙහම එකක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා නම් ඒක ගැන ෙසොයා බලන්න ඕනෑ. ඒක ගැන ෙසොයා
බලන්න. කිසිම ෙකෙනකුට තර්ජනයක් කරන්න බහු ජාතික
සමාගමකට පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරෙයකුට තර්ජනය කරන්නට බැහැ. මුදලට යට ෙනොවන
මන්තීවරු ෙම් ගරු සභාව තුළ සිටිනවා. අපි දන්නවා, ගරු බුද්ධික
පතිරණ මන්තීතුමා සඳහන් කළා වාෙග් ෙම් එක එක
සමාගම්වලයි, බහු ජාතික සමාගම්වලයි CSR කියලා, නැත්නම්
"සමාජ සමාගම් වගකීම" කියලා වැඩසටහන් තිෙබනවා කියලා.
ෙම් පනතින් ඒක කරන්නට බැරි ෙවනවා. නමුත් මම ෙම්
පනතටත් වැඩිය ඉදිරියට යන පතිපත්තියක් ෙයෝජනා කරන්නට
කැමැතියි. ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා අද ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටිනවා. ඒ නිසා ඔහු ඉදිරිපිටදීම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරන්න මම කැමැතියි. අපි දුම් ෙකොළ ගැන කථා කරනෙකොට,
ඒෙක් දිශානතිය ගැන හිතනෙකොට, තව අවුරුදු 10කින් ෙවන්නට
පුළුවන් ඇත්තටම අපි යන්නට ඕනෑ දුම් ෙකොළ භාවිතය අවම
කරන පතිපත්තියටයි. සමහර රටවල ෙම් කටයුත්ත කරලා
තිෙබනවා.
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, please wind up now.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මම කථාව අවසන් කරන්නම්.
ඕස්ෙට්ලියාව ගත්ෙතොත්, plain packaging කියලා
පතිපත්තියක් ඔවුන් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. Plain packaging
පතිපත්තිය අනුව සිගරැට් පැකට්ටුෙව් brand එකත් ෙබොෙහොම
අඩුෙවන් දාන්න තමයි නීතිෙයන්ම තීරණය කර තිෙබන්ෙන්. ඒ
විධියට සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් තිෙබන ආකර්ෂණ බලය අවම
කරන්නට ඒ රටවල් කියා කර ෙගන යනවා. ඒ රටවල් එක්ක
සසඳනෙකොට අපි අඩු ආදායම් සහිත රටක් ෙවන්නට පුළුවන්.
නමුත් අපි අෙප් ආකල්පවලින් අඩු ෙවන්නට ඕනෑ නැහැ. අපි අඩු
ආදායම් රටක් වුණත් අපට ෙම් වෙග් පතිපත්තියක් කියාත්මක
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය
ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා අනාගතෙය්දී බදු පතිපත්තිය
හරහා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ වාෙග්ම අද ඉදිරිපත් කළ දුම්ෙකොළ
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පතිනුත් ඉදිරියට ගිහිල්ලා plain packaging වෙග්
පතිපත්තියකට අපි යා යුතුයි කියලා. එම ෙයෝජනාව කරමින් මම
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

[4.20 p.m.]
ගරු ඊ. සරවනපවන් මහතා

(மாண் மிகு ஈ. சரவணபவன்)

(The Hon. E. Saravanapavan)

Hon. Presiding Member, this National Authority on
Tobacco and Alcohol (Amendment) Bill, which we are
debating today, should have been brought in long time
back.
According to the WHO Report, 600,000 non-smokers
are dying from breathing second-hand smoke. The most
alarming part of this is the statistics given in the research
papers I have here with me, which states that the Jaffna
District - a little while ago, a Member spoke about it - has
recorded the highest percentage of current tobacco usage
in Sri Lanka, which is 42.9 per cent, districtwise. No
wonder, we have a Cancer Hospital in Jaffna which is
always full; not only that but even the Cancer Hospital at
Maharagama is always full. A notable feature here is that
30 per cent of them belong to the 15 - 24 years age group
while a little over 30 per cent belong to the 25 -39 years
age group. So, I think the Hon. Minister of Health and
Indigenous Medicine has brought in this Bill at the right
time.
ைகபி க்கும் ெப ம்பாலாேனாைரப் ைகயிைல அல்ல
சிகரட் ெகாைலெசய்கின்ற . அ மாத்திரமன்றிப்
ைக
பி த்தல் பழக்கம் இல்லாேதாைர ம் இ
பாதிக்கின்ற .
இதற்குக் காரணம் மற்றவர்களின் ெபா ப்பற்ற நடவ க்ைக
யாகும். உலகளாவிய ாீதியில் 10
தமான இைளஞர்களின்
மரணத்திற்குக் காரணமாக அைமவ
இந்தப் ைகபி த்தல்
பழக்கமாகும். வ டாந்தம் உலகில் சுமார் 6 மில் யன் மக்கள்
ைகயிைலப்
பாவைன
ெதாடர்பான
ேநாய்களினால்

1252

இறக்கின்றனர். அ மாத்திரமன்றி, ைகயிைலப் பழக்கமற்ற
6 இலட்சம் ேபர்
ைகபி ப்பவர்களால் பாதிக்கப்பட்
இறக்கின்றனர். அதாவ
மற்றவர்கள்
ைகபி க்கும்ேபா
அப் ைகையச் சுவாசிப்பதால் இவ்விழப் ஏற்ப கின்றெதன
WHO தன
அறிக்ைகயில் குறிப்பி கின்ற . இலங்ைகயில்
எதிர்வ ம்
இரண்
தசாப்தங்களில்
ைகத்த னால்
ஏற்படக்கூ ய மரணங்களில் ச தியான அதிகாிப்
நிகழக்
கூ ம் என உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சாித்தி க்கின்ற .
இதைனத்
த ப்பதற்கு
ன்ெனச்சாிக்ைககள்
மற் ம்
பா காப்
நடவ க்ைககள் உடன யாக ஆரம்பிக்கப்பட
ேவண் ம். இல்ைலேயல் வரவி க்கும் உயிாிழப் க்கைளத்
தவிர்க்க
யாத அவலநிைல ஏற்ப ம்.
சுகாதார ேசைவப் பணிப்பாளராக இ ந்த ைவத்திய
கலாநிதி மஹிபால அவர்கள் கூ ைகயில், சிகெரட் மற் ம்
ைகயிைல லம்
இலங்ைகயில்
எதிர்வ ம்
இரண்
தசாப்தங்களில் ஆண் க்குச் சுமார் 40,000 வைரயிலான
இறப் க்கள் நிகழக்கூ ம் எனக் குறிப்பிட் ள்ளார். தற்ேபா
இலங்ைகயில் ஆண் க்கு 20,000 மரணங்கள் பல்ேவ பட்ட
சுகாதாரக் காரணங்களினால் ஏற்ப கின்றன. ைகபி ப்பதன்
லம் நாெளான் க்கு 57 ேபர் மரணிக்கின்றனர். ேம ம் 600
ேபர் நாளாந்தம் மாரைடப் ேநாய் என ைவத்தியசாைலயில்
அ மதிக்கப்ப கின்றனர்.
ைகபி ப்பதன் ல ம் ம ப்
பாவைன ல ம் குடல் ற் ேநாய் மற் ம் வாய்ப் ற் ேநாய்
இலங்ைகயில் அதிகாித்தவண்ண ள்ள . இந்த நிைலையப்
ேபாக்குவதற்குப்
ைகயிைல மற் ம் ம ப்பாவைனையச்
ச தியாகக்
குைறக்கக்கூ ய
நடவ க்ைககள்
உடன்
ஆரம்பிக்கப்பட ேவண் ம்.
இலங்ைகயில் சுமார் 39 தமான ஆண்க ம் 2.6 தமான
ெபண்க ம் ைகபி க்கும் பழக்கத்திற்கு உட்பட்டவர்களாகக்
காணப்ப கின்றனர் என Tobacco Control in Sri Lanka (2009)
எ ம் அறிக்ைக குறிப்பி கின்ற .
2009இன் பின்னர்
யாழ்ப்பாணத்தில் ம பாவைன அதிகாித் ள்ள . அதாவ ,
சாராயம் - arrack பாவைன 2009இல் 5 இலட்சம் லீற்றராக
இ ந் 2010இல் 1.6 மில் யன் லீற்றராக உயர்ந்த . இ
2013இல் 2 மில் யன் லீற்றராக அதிகாித்த . பியர் பாவைன
யாழ்ப்பாணத்தில் 4 மில் யைன எட்
ள்ள . பியர் மற் ம்
சாராயம் இரண்ைட ம் ேசர்த்தால் 6 மில் யன் லீற்றர் அங்ேக
கரப்ப கின்ற . அதற்கப்பால் கள்
- toddy 5 மில் யன்
லீற்றர்
கரப்ப கின்ற . எல்லாவற்ைற ம் ேசர்த்தால்
கிட்டத்தட்ட 110 இலட்சம் லீற்றர் ம பான வைக
கரப்ப கின்ற . ஆனால் யாழ். மாவட்டச் சனத்ெதாைக
6,10,600 ஆகும். ஆகேவ, ஆண் ஒன் க்கு சராசாித் தனிநபர்
ம
கர் 18.15 லீற்றர். Per capita consumption of alcohol
in Jaffna is 18.15 litres. யாழ். குடாநாட் ல் ம பாவைன
அதிகாித் க்ெகாண்
க்கும் நிைலயில், கடந்த 2013ஆம்
ஆண் மட் ம் 40,56,999 லீற்றர் பிய ம் 20,18,434 லீற்றர்
சாராய ம் அ ந்தப்பட் ள்ளதாக ம வாித் திைணக்களத்தின்
தர களில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .
யாழ். மாவட்டத்தில் 2009ஆம் ஆண்
ேபார் நிைற
வைடந்த பின்னர் ம மற் ம் ைகயிைலப் பாவைனயான
ச தியாக அதிகாித் ள்ளைமயான அங்கு பாாிய பிரச்சிைன
யாக ள்ள .
இைளஞர்கள் மட் மல்லாமல் பாடசாைல
மாணவர்கள், தனியார் கல் ாி மாணவர்கள் என ம
பாவைனயாளர்களின்
பரப்
விாிவாக்கப்பட் ள்ளதாக
ஆய் கள் சுட் க்காட் யி க்கின்றன. இதன்ப பாடசாைல
மாணவர்க ைடய ம பாவைன அதிகாித் ள்ள நிைலயில்,
அதைனத்
த ப்பதற்குப்
ரணமான
நடவ க்ைக
இ வைரயில் எ க்கப்படவில்ைல எனத் ெதாடர்ச்சியாகச்
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சுட் க்காட்டப்பட் வ கின்ற . இந்நிைலயில், ம பக்கம்
சில தரப் களினால் பாடசாைல மாணவர்க க்கிைடயில் ம ப்
பாவைன
ஊக்குவிக்கப்ப வதாக ம்
குற்றச்சாட் க்கள்
எ ப்பப்ப கின்றன. இத்தர களின் அ ப்பைடயில் யாழ்.
மாவட்டத்தில் 2009ஆம் ஆண்
சாராயமான
567,756
லீற்றர் அ ந்தப்பட் ள்ள . ஆனால், அதன் பின்னர் 2010
ஆம் ஆண் அ 16,20,398 லீற்றராக மாறி, 2013ஆம் ஆண்
20,18,434
லீற்றராக
அதிகாித் ள்ளதாகத்
தர கள்
குறிப்பி கின்றன. இேதேபான்ேற 'பியர்' மற் ம் கள்
ேபான்ற ம பானங்களின் பாவைன ம் 2009ஆம் ஆண் ன்
பின்னர்
ன்
மடங்காக அதிகாித்தி ப்பதாகத் தகவல்கள்
சுட் க்காட் யி க்கின்றன.
2014ஆம்
ஆண்
நிைறவைடந் ள்ள நிைலயில் அவ்வ ட ம் அதன் பாவைன
ன்னைரவிட
அதிகளவில்
இ க்குெமன
எச்சாிக்கப்
பட் ள்ள டன், இந்த விடயம் ெதாடர்பாகப் ெபா ப்
வாய்ந்த தரப் க்களின்
ைமயான கவனம் ேதைவ என ம்
சுட் க் காட்டப்பட் ள்ள .
இேதேவைள
இலங்ைகயின்
ெமாத்தத்
ேதசிய
வ மானத்தில் சுமார் 12
தம்
ைகயிைலப் ெபா ட்கள்
விற்பைன லம்
கிைடப்ப டன்
இலங்ைகயி ள்ள
ைகயிைல உற்பத்தி மற் ம் விற்பைன நி வனங்கைளக்
கடந்த அரசாங்கத்தில் அங்கத் வம் ெபற்ற அைமச்சர்கள் சிலர்
ைகயகப்ப த்தியி ப்ப
ஒ
க்கிய
விடயமாகும்.
இந்நிைலயில் இலங்ைகயின் மற்ைறய மாகாணங்கைள
விட ம் வடக்கில் ம பானம் மற் ம்
ைகயிைலசார்
உற்பத்திகள்
அதிகளவில் விற்பைன ெசய்யப்ப வ டன்
அவற்ைற அ ந்த ம் ெகாள்வன
ெசய்ய ம் மக்க க்கு
அதிகள
ண் தல் வழங்கப்ப வதாக ம் பல நி வனங்கள்
மற் ம் அைமப் க்கள் கூறி வ கின்றன.
வடக்கு, கிழக்கில் ம ப்பாவைன மற் ம் ைகபி த்தல்
பழக்கமான
என் மில்லாதவா
அதிகாித்த
வண்ண ள்ள டன் இ
பாாிய ச க, கலாசார, கு ம்பப்
ெபா ளாதாரப்
பிரச்சிைனகைள ம்
ேதாற் வித் ள்ள .
உதாரணமாக,
இலங்ைக
ம வாித்
திைணக்கள
அறிக்ைகயின்ப யாழ். மாவட்டத்தில் மட் ம் நாள் ஒன் க்குச்
சுமார்
15,000
லீற்ற க்கும்
அதிகமான
ம பானம்
கரப்ப வதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . இவ்வாறான திடீர்
அதிகாிப்பான
ச கத்தில்
பாாிய
தாக்கத்ைத
ஏற்ப த்தவல்லதாகும். ஒட் ெமாத்தமாக ேநாக்குகின்றேபா
கடந்த வ டம் சாராயம் மற் ம் 'பியாி'ன்
கர்
சுமார் 6
மில் யன் லீற்றராக ம் கள்
5 மில் யன் லீற்றராக ம்
காணப்ப கின்ற . ஆனால், சனத்ெதாைகயான
சுமார் 6
இலட்சமாக ள்ள ஒ மாவட்டத்தில் ஆண் க்கு 11 மில் யன்
லீற்றர் ம பான வைககள்
கரப்ப வதாயின் சராசாியாக
ஒ வர் ஆண் ஒன் க்கு 18.33 லீற்றர் ம பானம் என்ற தலா
கர்வாக அல்ல மாதம் ஒன் க்கு நபர் ஒ வர் 1.53 லீற்றர்
ம பானம்
கர்வதாக இத்தர கள்
லப்ப த் கின்றன.
இப்ேபாக்கான
தைலகீழான ெபா ளாதார நகர்விைனேய
காட் கின்ற .
இலங்ைகயில் ஆண் ஒன் க்குச் சராசாியாகத் தனிநபர்
ஒ வாின் ம பான கர் 11.2 லீற்றர் என உலக சுகாதார
ஸ்தாபனம் எச்சாித் ள்ள . இ ரஷ்யா ேபான்ற நா க க்கு
அ த்த நிைலயில் உள்ள . ஆனால், யாழ் மாவட்டத்தின்
நிைல - 18.33 லீற்றர் என்ற அள -மிக ேமாசமானதாகேவ
உள்ளெதன
ஆய்வாளர்கள்
சுட் க்காட் கின்றனர்.
இவ்வாறான ேபாக்கான
த்த காலப் பகுதியிேலா அதற்கு
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ந்திய காலப் பகுதியிேலா காணப்படவில்ைல. இவ்வாறான
ேபாக்ைக த்தத்தின் பின்னரான, அதாவ 2009 இன் பின்
அரசாங்கத்தின் சட்டம், ஒ ங்கு நைட ைறக்கு வந்த பின்னர்,
ஏற்பட்ட
விைள களாகக்
ெகாள்ளலாம்.
அேதேநரம்
இந்நிைலைம ேம ம் ேமாசமைடயக்கூ ய சாத்தியேம
காணப்ப கின்ற . பிரதான ம ப் பாவைனயாளர்களாக
இளம் வய
வா பர்கேள அதிகம் காணப்ப கின்றனர்.
இதற்குச் சான்றாகக் குறித்த ஒ பாடசாைலயில் நைடெபற்ற
கிாிக்ெகட் ேபாட் யின்ேபா
இடம்ெபற்ற ைககலப்பில்
உயிாிழப்
ஏற்பட்டைதக்
கூறலாம்.
இ
மிக
வ ந்தத்தக்கதாகும்.
ம பாவைனயி
ந் மீள்வதற்கான சிகிச்ைச நிைலயம்,
னர்வாழ்
நிைலயம் மற் ம்
ைறசார் ஆளணியினர்
ேபான்ற ேதைவப்பா கைள யாழ். மாவட்டம் ேவண்
நிற்கின்ற .
இதற்கு
ன் ாிைமயளித்
நாட் ன்
இைளஞர்கைள நல்ல
ைறயில் வழிநடத்த ேவண் ய
ெபா ப் அரசாங்கத்திற்குாியதாகும். 2013 சம்பாில் Alcohol
and Drug Information Centre இனால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆய்வின்ப , இலங்ைகயில் இரண்டாவ
அதிகூ ய ம ப்
பாவைனையக்
ெகாண்டதாக
ல்ைலத்தீ
மாவட்டம்
காணப்ப கிற . அதாவ
அங்கு 34.4 சத தமான மக்கள்
ம ப்பழக்கம் ெகாண்டவர்களாகக் குறிப்பிடப்பட்
ப்ப
கவைல த வதாக ள்ள . ஏற்ெகனேவ,
த்தத்தால் மிக
ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட மக்களிைடேய காணப்பட்ட
ேவைலயின்ைம, வ ைம, ச க மற் ம் உளத் தாக்கங்கேள
இந்நிைலைமக்குக் காரணமாகக் ெகாள்ளப்ப கின்ற . சட்டம்
ஒ ங்கு,
ச கநலத்திட்டம்,
வ ைமைய
ஒழித்தல்
என்பவற்றின் லம் இந்நிைலைமைய மாற்ற
ம். வ ைம
மட்டமான , கிளிெநாச்சியில் 12.7 த ம் மன்னாாில் 20.1
த ம் ல்ைலத்தீவில் 28.8 த மாகக் காணப்ப கின்ற .
ேவைலயின்ைமயான , கிளிெநாச்சியில்
09
த ம்
மன்னாாில் 8.1
த ம்
ல்ைலத்தீவில் 20
த மாகக்
காணப்ப கின்ற .
ெதான்ைமயான வரலாற்ைற ம் கலாசாரப் பாரம்பாியத்
ைத ம்ெகாண்ட
எம
தாய்நாட் ன்
ெப ைமக்குாிய
பண்பாட் வி மியங்கைளப் பா காத்
ெம கூட் , கால
மாற்றத் க்ேகற்ப இன் வைர அதன் அ ப்பைட மாறா
வளர்த்ெத க்கப்பட ேவண் ம் என்பதில் நீங்கள் அைனவ ம்
என் டன் ஒன் ப
ர்கள் என்பதால், நான் திடமான
நம்பிக்ைக டன் இந்த விபரங்கைளச் சமர்ப்பித் ள்ேளன்.
ஆய்வின் பிரகாரம் கிைடத்த மதிப்பீட் ன்ப எங்க ைடய
பிரேதசத்தி ள்ள அத்தைன ேபைர ம் - அ இைளஞர்களாக
இ ந்தாெலன்ன,
தியவர்களாக இ ந்தாெலன்ன ம ப்
பழக்கம்,
ைகப்பி த்தல் உட்பட எல்லாவற்றி
ந் ம்
காப்பாற்ற ேவண் ம். கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆட்சிக்
காலத்தில் ெவகுேவகமாக அதிகாித்த ம ப்பாவைன, ஏைனய
தைடெசய்யப்பட்ட ேபாைதப்ெபா ள்களின் பாவைன என்பன
எம
ச க ஒ ங்கில் பாாிய பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தி
யைமைய நீங்கள் அறி ர்கள். இந்த
ரதி ஷ்டவசமான
நிைலைமயின் தாக்கத்தி
ந்
நா
இன் ம்
ற்றாக
வி படவில்ைல என்பைத மிக ம் மன ேவதைன டன் நான்
இங்கு ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.

Sir, during 2009 - 2010, liquor licences were given for
the North and the East. In 2009, 40 licences were given
and in 2010, it was 51. It is an unusual practice. I do not
think that licences have been given like this in any part of
the country. One has to study this as to how many liquor
licences have been given for the last three years. The
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statistics are there. Everywhere, in every nook and corner
in Jaffna, you find a licensed taverns. We have a number
of liquor shops with licences in the vicinity of the
University of Jaffna, schools, temples, and all over. This
has to be considered very seriously and you will have to
withdraw their licences. These licences were given for big
money, for making business. It maybe true that the
revenue from liquor, cigarettes, et cetera is higher in the
budget - nearly 3 per cent - but that does not mean that
that should be encouraged for making revenue. They are
giving targets to the Excise Department. It does not mean
that they must go and do marketing there and sell those to
the public. If you compare the sales in the Jaffna District
with the other districts, it is higher in the Jaffna District.
The records are available.
வடபகுதி பைன வளம் மிகுந்த
என்பைத நீங்கள்
அறி ர்கள். பைன உற்பத்திகைளச் சாியாகப் பயன்ப த்
வதன் லம்
கணிசமான
வ வாைய
ஈட்ட
ம்.
பனம்ெபா ள் உற்பத்தியில் கள்
ஒ
பிரதான இடத்ைத
வகிக்கிற . ைத, மாசி, பங்குனி மாதங்களில் பனங்கள்
அபாிமிதமான அளவில் உற்பத்தியாகும். இதில் ஒ
பகுதி
ேபாத்த ல் அைடத்
விற்கப்பட்டா ம், ெப மள
கள்
பாவைனக்கு உட்ப த்தப்படாமல் ெவளிேய ஊற்றப்பட்
விரயமாக்கப்ப கின்ற . அேதேவைள, வடமராட்சியி ள்ள
திக்கம் என்ற இடத்தில் கள்ளி
ந் சாராயத்ைத வ க்கும்
ஒ
ெதாழிற்சாைல இ ந்தேபாதி ம், அங்கு உற்பத்தி
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதில்ைல.

Sir, we have three distilleries in Jaffna. They are in
Thikkam, Warani and in Walikamam. The distillery in
Thikkam was not operating and people lost their jobs.
But, I understand that last week they were given the
licence to continue. That is good news. The present
Government has given permission to run the distillery in
Thikkam again. Therefore, a number of jobs will be
created. We have been asking for this for more than two
years. Some private sector people were trying to get into
it to make more money. Fortunately, people prevented it
and now the Government has given the licence. We must
appreciate that.
எனேவ, எம பைன உற்பத்திகைளச் சாியான ைறயில்
பயன்ப த் வதன் லம்
ெபா ளாதார
அபிவி த்திைய
ஊக்குவிப்ப டன், அத்ெதாழில் சம்பந்தப்பட்ட மக்களின்
வாழ்வாதாரத்ைத ேமம்ப த்த
ம் என்பைத ம் நான்
இங்கு சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.
அேதேவைளயில்
ம ப்பாவைன,
ேபாைதவஸ் ப்
பாவைன
ேபான்றவற்றி
ந்
மாணவர்கள்
உட்பட
இைளஞர்கைளப் பா காக்கேவண் ய அவசிய ேதைவ
எமக்குண் . ேபாைதவஸ்
வியாபாாிகைள ம் இைளஞர்
கைள ம் ம ப்பழக்கத் க்கு அ ைமயாக்கும் வைகயில்
ண் தல்
ெகா க்கும்
ெத ேவாரக்
கூட்டங்கைள ம்
சல்லைடேபாட் த் ேத ப்பி த் , ெபா ஸார் அவர்கைளத்
தண்டைனக்கு
உட்ப த்தி,
அவற்ைறக்
கட் க்குள்
ெகாண் வரேவண் ம்.
இவ்விடயத்தில்
ெபா ஸார்
தீவிரமாகச்
ெசயற்ப வார்கேளயானால்
ெபா மக்கள்
ணிந் ஒத் ைழப்ைப வழங்குவார்கள். எப்ப யி ப்பி ம்,
ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பின்
இந்த இனம் ெதாியாத
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நபர்கெளனக் கூறப்பட்ட, சகல தீைமக க்கும் தைல
ெகா க்கும்
நபர்கள்
அரங்கி
ந்
காணாமல்ேபாய்
விட்டனர். ஆனா ம் ெகாள்ைளகளி ம் ெகாைலகளி ம்
ஈ பட்
சுகேபாகம் அ பவித்த இந்த நபர்கள் ஓய்ந்
விடப்ேபாவதில்ைல. அவர்கள் த ணத் க்காகக் காத் க்
கிடந்
ேவெறா
வ வத்தில் வந்
தங்கள் ைகங்காியங்
கைளத் ெதாடர்வார்கள். அதற்கு அவர்கள் இந்த ம ைவேய
ஓர்
ஆ தமாக
பயன்ப த்தக்கூ ம்.
எனேவ,
ம ப்
பாவைனையக் கட் க்குள் ெகாண் வர ம் ம ேபாைதயால்
ஏற்ப ம் ச கச் சீர்ேக கைள ற்றாக இல்லாமற் ெசய்ய ம்
ேபாைதப்ெபா ள்
விற்பைன,
பாவைன
என்பவற்ைற
ற்றாகேவ நாட் ல் இல்லாமல் ெசய்ய ம் திய அரசு உாிய
நடவ க்ைககைளக் காத்திரமான
ைறயில் ேமற்ெகாள்ள
ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாள்கிேறன். ெபா ஸார் இதில்
தீவிரமாக இறங்கும்ேபா , ெபா மக்க ம் அச்சமின்றி
ஒத் ைழப்ைப
வழங்குவார்கள்
என்பைத
மீண் ம்
வ
த்திக் கூ கின்ேறன்.
இேதேபான்
ைகபி த்தலா ம் பாாிய தீங்குகள்
விைளகின்றன. ெபா
இடங்களில்
ைகபி க்கக்கூடா
என்ப
சட்டமாக இ ந்தேபாதி ம்கூட
ைகபி ப்ேபார்
ெதாைக
குைறந்தபா ல்ைல.
இ மட் மன்றி
இைளய
தைல ைறயினர் இதற்கு அ ைமயாகும் ேவகம் அதிகாித் ச்
ெசல்கின்ற . எனேவ, ெபா
இடங்களில்
ைகபி த்தல்
கூடா
என்ப ம் 18 வய க்குக் குைறந்ேதார் ம பானம்,
ேபாைதப்ெபா ள்,
ைகத்தல் ேபான்ற பழக்கங்க க்கு
ஆளாகக்கூடா
என்பைத ம்
க ைமயான
ைறயில்
நைட ைறப்ப த் வதற்கு
அரசாங்கம்
சட்டத்தின் லம்
நடவ க்ைக
எ க்கேவண் ெமனக்
ேகட் க்ெகாள்ள
வி ம் கின்ேறன். எம
ெதான்ைம வாய்ந்த வரலாற் ப்
ெப ைமமிக்க
பண்பாட்
வி மியங்கள்,
ேபாைதப்
ெபா ள்களா ம்
அவற்றின்
பக்கவிைள களா ம்
அழிக்கப்பட் விட அ மதிக்கக்கூடா
எனக் ேகட் க்
ெகாண் , என உைரைய நிைற ெசய்கிேறன். நன்றி.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Then, the Hon. Ajith Mannapperuma. You have 12
minutes.
[අ.භා. 4.40]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව
ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් පථමෙයන්ම මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා.
දුම් වැටි හා මද්යසාර භාවිතය නිසා ඇති වන ගැටලු ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයට සෘජුවම බලපානවා. ෙම් රෙට් සංවර්ධනය කියන්ෙන්
මිනිසුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවයයි; quality එක ඉහළ නැංවීමයි.
මිනිසුන්ෙග් ගුණාත්මකභාවය - quality එක - ගැන හිතන්ෙන්
නැතිව, වරායවල්, ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල්, පාරවල් හරිගස්සලා,
ඒක තමයි සංවර්ධනය කියලා ෙපන්වලා, මිනිස් ජීවිත කබෙලන්
ළිපට ඇද දමපු අවස්ථා පසු ගිය රජය කාලෙය් අප දැක්කා.
අෙප් රෙට් ෙබොෙහෝ අය මිය යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් රෙට්
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ෙබොෙහොමයක් පවතිනවා. අප දන්නවා ෙම්
ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට විෙශේෂෙයන්ම වැරැදි ආහාර පුරුදු, දුම්
පානය, ව්යායාම ෙනොමැතිකම, මද්යසාර භාවිතය හා මානසික
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

ආතතිය ෙහේතුවන බව. ෙමයින් වැඩි ෙරෝග පමාණයක් හට ගන්න
ෙම් දුම් පානය සහ මද්යසාර භාවිතය විෙශේෂෙයන්ම ෙහේතු වනවා
කියන එක අප දන්නවා; අසා තිෙබනවා. පිළිකා, හෘදයාබාධ, රුධිර
පීඩනය, දියවැඩියාව ආදියත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලට අයත්
ෙවනවා. ෙම් ෙරෝග විෙශේෂෙයන්ම දුම් පානය හා මද්යසාර භාවිතය
නිසා ඇති වන ඒවායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දුම් පානය සහ මද්යසාර
භාවිතය නිසා වසරකට ශී ලාංකිකයන් 20,000කට අධික පිරිසක්
මිය යනවා. ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයත් ෙම් බව පකාශ කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම NATA ආයතනය මඟිනුත් එය තහවුරු කර
තිෙබනවා. අෙප් රෙට් වැඩිම සංඛ්යාවක් මිය යන්ෙන්, මිය ගිෙය්
යුද්ධෙයන් ෙනොෙවයි. ෙම් දුම් පානය හා මද්යසාර භාවිතය නිසායි.
ෙම් දුම් පානය නිසා දවසකට 50කට, 60කට ආසන්න සංඛ්යාවක්
මිය යනවා. ෙම් විධියට දවසකට 50ක්, 60ක් මිය යන ෙකොට දුම්
ෙකොළ සමාගම්වලට, නැත්නම් ෙම් ආයතනවලට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
ස්ථාවරය තබා ගන්න ෙනොහැකි ෙවනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි,
දවස ගණෙන් ඒ අයෙග් customersලා 50ක්, 60ක් මිය යෑම.
එතෙකොට ඒ අය දැඩි උත්සාහයක ෙයෙදනවා ෙම් අය රඳවා
ගන්න. ඒ සංඛ්යාව වැඩිදියුණු කර ගන්නත් ඔවුන් උත්සාහ
කරනවා; රඳවා ගන්නත් උත්සාහ කරනවා. දවසකට පුද්ගලයන්
75ක්, 100ක් ෙම් සඳහා ෙයොමු කර ගන්න අලුත් අලුත් වැඩ
පිළිෙවළවල් ෙම් දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙයෝජනා කරනවා; ඒවා
කියාත්මක කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අලුත් වැඩ පිළිෙවළවල්
තුළින් ෙම් අය ගහණය කර ගන්න උත්සාහ කරන්ෙන් තරුණ
ළමයින්. තරුණයන්, ළමයින් වැනි අය තමයි ගහණය කර ගන්න
ඔවුන් විෙශේෂෙයන්ම උත්සාහ ගන්ෙන්. අලුත් customersලා
100ක්, 150ක් හදා ගන්නත්, ෙම් ඇබ්බැහි ෙවලා ඉන්න
කණ්ඩායම රැක ගන්නත් ෙම් අය විවිධ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙලෝකය
පුරාවට කියාත්මක කරනවා.
සාමාන්යෙයන් දුම් වැටියක් රුපියල් 30ක් විතර ෙවනවා. දුම්
පානය කරන ෙකෙනක් දුම් වැටි 10ක් නම් ෙලෙහසිෙයන්ම
ෙබොනවා. ඊට වඩා ෙබොන අයත් ඉන්නවා. දුම් වැටි 10ක් ෙබොන අය
දවසකට රුපියල් 300ක් දුම් වැටි සඳහා පමණක් වියදම් කරනවා.
ෙසෞඛ්යයට අහිතකර ෙම් කියාවලිය සඳහා, දුම් වැටි පානය සඳහා
පුද්ගලෙයක් රුපියල් 9,000කට අධික මුදලක් මාසයකට වැය
කරනවා. ෙම් සල්ලි ඔහුෙග් දරුවාෙග් අධ්යාපනයට, ඔහුෙග්
දරුවාෙග් ෙසෞඛ්ය ගැටලුවලට, ඔහුෙග් දරුවාෙග් ෙපෝෂණය
ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න පුළුවන්. එක අතකින් දුම් පානය නිසා
ෙම් පුද්ගලයා ෙලඩ ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ඒ පවුල ආර්ථික
වශෙයන් කඩා වැෙටනවා.
දුම් පානය හා මද්යසාර නිසා වසරකට පවුල් 20,000කට
ගෘහමූලිකයා අහිමි ෙවනවා. වසරකට පවුල් 20,000ක
ගෘහමූලිකයා අහිමි වුණාම, කාන්තාවට, ෙම් පවුෙල් අම්මාට තමයි
පවුල නඩත්තු කරමින් ඉදිරියට අරෙගන යන්න සිද්ධ වන්ෙන්.
එතෙකොට ඇය සමාජය ඉදිරිෙය් අසරණ ෙවනවා. තම දරුවන්
රකින්ෙන් ෙකොෙහොමද යනාදී වශෙයන් ආර්ථික, සමාජයීය ෙලොකු
ගැටලුවකට මුහුණ පාන්න ඇයට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම,
දරුවන්ට හව්හරණක් නැති වනවා. දුම් පානය නිසා අවුරුද්දකට
ගෘහමූලිකයන් 20,000ක් අෙප් පවුල්වලින් නැති ෙවලා යන විට, ඒ
දරුවන්ද දැඩි අසරණතාවකට පත් ෙවනවා.
එදා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා
වශෙයන්, ෙම් රට ආසියාෙව් ආශ්චර්යය කරා ෙගන යන්නට,
ආසියාෙව් ආශ්චර්යවත් රට බවට පත් කරන්නට දැඩි ෙවෙහසක්
ගත්තා. එදා වරාය හැදුවා, පාර හැදුවා, ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හැදුවා,
මිනිසුන් ණයකරුවන් කළා. නමුත් ෙම් රට ආශ්චර්යය කරන්න
පුළුවන් ඒවායින් ෙනොෙවයි. ඒ සඳහා ෙම් රෙට් අවුරුද්දකට විනාශ
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ෙවලා යන පවුල් 20,000 ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තමයි ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැස්ෙසේ.
පැවැති ව හය තුළ, පසු ගිය රජය තුළ ෙම් වැෙඩ් කරන්න
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා තමයි ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමා එක්ක එකතු ෙවලා ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ආණ්ඩුෙවන් එළියට බැස්ෙසේ. එෙහම නම්, අද ෙම්
සංෙශෝධන පනත කියාත්මක කිරීෙම් -ෙම් සංෙශෝධන කියාත්මක
කිරීෙම්- හැකියාව සහ අවස්ථාව ෛමතී- රනිල් රජය තුළින් ගරු
රාජිත ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාට හිමි ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම දුම් පානය නිසා වර්ෂයකට ෙම් රෙට් පවුල්
20,000ක් අතර මං වනවා නම්, දවසකට පවුල් 60ක් 70ක් අතරමං
වනවා නම්, දුම් පානයට එක්වන පුරුද්ද වළක්වා ගන්න
ඉලක්කයක් තිෙබන්න ඕනෑ. එතෙකොට සංවර්ධන ඉලක්කයක්
ඔස්ෙසේ අෙප් රෙට් යහ පාලනයක් ඇති ෙව්වි. රටක සංවර්ධනය
පැත්ෙතන් බැලුවත් එතැන සම්බන්ධයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා,
දුම්පානෙය් නිරත පුද්ගලයන් එයින් ගලවා ගන්න ඕනෑ. ඒ
වාෙග්ම, ඒ සඳහා අලුතින් එකතු වන අය වළක්වා ගන්න ඕනෑ.
ඒ තුළින් රට තුළ විශාල පගතියක් ඇතිකර ගන්න පුළුවන්.
රටකට ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් අවශ්ය වනවා. රෙට්
ජනතාව ෙලඩුන් නම්, රෙට් ජනතාව රුධිර පීඩනෙයන්
ෙපෙළනවා නම්, රෙට් ජනතාව දියවැඩියා ෙරෝගෙයන්
ෙපෙළනවා නම්, රෙට් ජනතාව පිළිකා ෙරෝගෙයන් ෙපෙළනවා
නම් අපට ෙම් රට සමෘද්ධිමත් රටක් බවට පත් කරන්න බැරිව
යනවා. එෙහම නම් රජයක පධාන ඉලක්කයක් බවට පත් කරන්න
ඕනෑ, දුම් පානය සහ මත් දව්ය නිවාරණය කිරීම.
දුම් ෙකොළ සමාගම් ෙවෙළඳ උපකම ෙයොදා ගන්ෙන් කුඩා
දරුවන් ආකර්ෂණය කර ගන්නයි; තරුණයන් ආකර්ෂණය කර
ගන්නයි. ඒ සඳහා තමයි ඒ ෙගොල්ෙලෝ පසු ගිය කාලෙය්
ෛවවාරන්න සිගරැට් පැකට් නිකුත් කෙළේ. ඒවා ඉතා ලස්සනයි;
ආකර්ෂණීයයි. ආදි කාලෙය් අපි ඒවාෙය් ෙත්රුම දන්ෙන් නැහැ.
අපිත් ඒවාට රැවටුණා. අෙප් පාසල්වල ගුරුවරු ඒවාට රැවටුණා.
කුඩා දරුවන්ෙග් ෙදමවුපිෙයෝ ඒවාට රැවටුණා. කුඩා දරුවන්
සිගරැට් පැකට්වලින් කරන විවිධ කීඩාවලට ෙපලඹුණා. ඒවා
සමාජය තුළට එකතු වුණා. ඒ කාලෙය් සිගරැට් පැකට්වලින් කරන
කීඩා තිබුණා. ෙමොකද, ඒ සිගරැට් පැකට් එක එතරම් ලස්සනයි.
එතරම් ආකර්ෂණීයයි, ඒ සිගරැට් පැකට් එක. ඒ වාෙග්ම කුඩා
දරුවන් සිගරැට් පැකට් එකතු කරන සමාජයක් තිබුණා. ෙමොකද,
ඒ පැකට් එතරම් ආකර්ෂණීයයි; ලස්සනයි. ෙම් අසුරනය packaging එක- ඉතා ලස්සනයි. ඒ වාෙග්ම පාසල්වල
අත්වැඩවලට ඒවා ෙයොදා ගත්තා. සමහර විට ගුරුවරයා කියනවා,
පාසෙල් අත්වැඩවලට සිගරැට් පැකට් අරෙගන එන්න කියලා.
පාසෙල් අත්වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා, සිගරැට් පැකට්වලින්. ෙම්
ආකර්ෂණය තුළ අපට ඒවා ඉතාම සමීප ෙදයක් බවට පත් වුණා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සමහර වැඩිහිටිෙයෝ සිගරැට් පැකට් එක
අෙනක් අයට ෙපෙනන්න සාක්කුෙව් දමා ෙගන යනවා අපි දැක
තිෙබනවා. ඒක හරි අභිමානයක්, සමාජෙය් ෙලොකුකමක් කියලා
හිතපු කාලයක් තිබුණා. ඔක්ෙකොටම ෙපෙනන්න සිගරැට් පැකට්
එක අෙත් අරෙගන යනවා. ඇයි? එය එතරම් විචිත සිගරැට් පැකට්
එකක්, ලස්සන සිගරැට් පැකට් එකක්, ආකර්ෂණීය සිගරැට් පැකට්
එකක්. ඒක ෙපන්වා ෙගන අනික් අය හම්බ ෙවන්න යනවා,
ඉදිරියට යනවා. ඒෙකන් අභිමානයක් නිර්මාණය කර ගත්තා. ඒ
කාලෙය් ෙම් රෙට් ජනතාවට එවැනි මානසිකත්වයක් ඇති කරලා
තිබුණා.
ෙමය ෙලෝකෙය්ම තිබුණු පශ්නයක්. එම නිසා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානය 2008 වර්ෂෙය්දී පඥප්තියක් සම්මත කර ගත්තා. 2008
වර්ෂෙය්දී Framework Convention on Tobacco Control FCTC - එකට ශී ලංකාව අත්සන් කළා. FCTC පඥප්තිෙය් 11වන
වගන්තිෙය් විෙශේෂෙයන් නිර්ෙද්ශ කරලා තිබුණා, "දුම්
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ෙබොන්නන්ට අපසන්න වන ආකාරෙයන් රූපමය අවවාද සිගරැට්
පැකට්වල ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන්න"යි කියලා. සිගරැට්
පැකට් එෙක් ඉස්සරහ පැත්ෙත්, පිටි පස්ස පැත්ෙත් තමයි අවවාද
සහ රූපමය අවවාද ඇතුළු කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඇත්තටම
ජාතිය ගලවා ගන්න, ජාතිය ෙවනුෙවන් ඒ කටයුත්ත ඉෂ්ට කරන්න
ගිහින් තමයි එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට එතුමාෙග් ඇමති
ධුරයයි, පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම් ධුරයයි අත්හැරලා එක්සත් ජාතික
පක්ෂයත් එක්ක අත්වැල් බැඳ ෙගන එළියට එන්න සිද්ධ වුෙණ්.

තිබුෙණ් නැහැ. මුදල් නැතිව වැඩ කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම්
ආයතනයට වාහනයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්න හරහා ෙම්
NATA එක අසරණ කරලා තිබුණ බව අපි දැක්කා. නමුත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, නව රජෙය් නව පතිපත්ති අනුව,
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් දැක්ම අනුව,
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් දැක්ම අනුව ඉදිරිෙය්දී ෙම් ආයතනය
ශක්තිමත් ආයතනයක් බවට පත් කරන්නට. ඒ කාරණය
විෙශේෂෙයන්ම මා මතක් කර සිටිනවා.

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම රූපමය අවවාද දුම් පානය අෛධර්යවත්
කරන අවවාද ෙවන්න ඕනෑ; දුම් පානය නිසා ඇති වන ෙසෞඛ්ය
ගැටලු ෙපන්වන, දුම් පානය අපිය කරන අවවාද ෙවන්න ඕනෑ.
ජනතාව අපිය කරන කැත පින්තූර ෙම්වාට ෙයොදන්න ඕනෑ.
එතෙකොට අර කියපු විධියට අභිමානයට සාක්කුෙව් දමා ෙගන
යන්ෙන් නැහැ; කාටවත් ෙපෙනන්න අභිමානයට සිගරැට් පැකට්
එක අරෙගන යන්ෙන් නැහැ. එතෙකොට, ඒක හරි නැහැ; ෙගන
යන්න බැහැ, ෙමය සමාජයට ෙපන්නන්න බැරි ෙදයක් කියලා
ෙත්රුම් ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම, පාසල් දරුවන් ෙම් සිගරැට් පැකට්
එකතු කරන්ෙන් නැහැ. පාසල් දරුවන් ෙම් සිගරැට් පැකට් එෙකන්
ෙසල්ලම් කරන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒවා පාසල් දරුවා ආකර්ෂණය
වන ෙදයක් බවට පත් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් ඒ කමෙව්දය
අනුගමනය කරන්න අපට සිද්ධ වනවා.

ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම තව කාරණයක් කියනවා. දුම් ෙකොළ සහ
මද්යසාරවලින් අපි විශාල බදු පමාණයක් අය කරනවා. ඒක
පමාණවත් නැහැ. නමුත් විශාල බදු පමාණයක් අය කරනවා.

අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් සම්මත කර ගන්ෙන් සිගරැට්
පැකැට්ටුෙව් පෘෂ්ඨය මත මතු පිට - ඉදිරිපස හා පිටුපස- සියයට
80ක් රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරන්නයි. ෙම් රූපමය අවවාද
විශාල වන්න ඕනෑ. ෙමය සියයට 60ක් දක්වා අඩු කරලා හරි
යන්ෙන් නැහැ; සියයට 40ක් දක්වා අඩු කරලා හරි යන්ෙන් නැහැ.
මා හිතන හැටියට සියයට 80ක් කියන එකත් මදියි. ෙමය සියයට
80ක් කළ යුතුමයි. එෙහම ෙනොකෙළොත් ෙමය නිකම් නාම
මාතිකව කරන ෙදයක් විතරක් බවට පත් වනවා. සියයට 80ක්
වශෙයන් සඳහන් කර තිබුණත්, සියයට 60ක් වශෙයන් සඳහන්
කර තිබුණත් ෙමහි අකුරුවලිනුත් පැහැදිලිව අවවාද
දීලා
තිෙබනවා. එතෙකොට රූපය තිෙබනවා. එය කැත රූපයක්;
අපසන්න රූපයක්; ෙම් තුළින් හැෙදන ෙලඩ ෙරෝග ගැන විස්තර
කරන රූපයක්. ඒ වාෙග්ම අවවාදයක් අකුෙරන් ලියලාත්
තිෙබනවා. ෙම් රූප ඇතුළත් කරන පමාණය සිගරැට්
පැකැට්ටුෙවන් සියයට 60ක් වුෙණොත්, එෙහම නැත්නම් සියයට
80ට වඩා අඩු වුෙණොත් ෙම් රූපය ෙපොඩියටයි ෙපෙනන්ෙන්.
එතෙකොට ඒක ඇඟට දැෙනන ෙදයක් වන්ෙන් නැහැ. එම නිසාම
තමයි ඕස්ෙට්ලියාව, නවසීලන්තය වැනි රටවල් ෙමය plain
packaging system එකකට දියුණු කර තිෙබන්ෙන්. පැකැට්ටුෙව්
මුළු පෘෂ්ඨෙය්ම තිෙබන්ෙන් රූපමය අවවාද. Trademark එක,
ෙකොම්පැනිෙය් නම ගහන්න තැනක් නැහැ. ඒවා ෙවන ෙකොෙහේ
ෙහෝ ගහ ගන්න ඕනෑ. පැකැට්ටුෙව් පෘෂ්ඨෙය් ඒවා සඳහන් කරන්න
බැහැ. පෘෂ්ඨෙය් සම්පූර්ණෙයන්ම රූපමය අවවාද ඇතුළත් කරලා
දුම් පානෙයන් ඇතිවන අපසන්න පතිවිපාක ෙපන්වා ෙදන්න ඕනෑ.
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර භාවිතය පිළිබඳව කියාත්මක වන
ආයතනයක් අප රෙට් තිෙබනවා. ඒ තමයි National Authority
on Tobacco and Alcohol - NATA. 2006 අංක 27 දරන
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත යටෙත්
තමයි NATA එක ඇති කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි දැක්ක විධියට පසු
ගිය කාලෙය් ෙම් ආයතනෙයන් ෙම් ගැටලු ගැන එච්චර
අවධානයක් ෙයොමු වුෙණ් නැහැ. ෙම් ගැටලු ගැන හරියට
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙම් ආයතනය පැත්තකින් තියලා
නාමිකව තිබුණා විතරයි. ඒ ආයතනයට කියාත්මක ෙවන්න
හැකියාවක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ආයතනය සඳහා විටින් විට
සභාපතිවරුන් පත් වුණා. නමුත් ඒ ආයතනයට හරියට staff එකක්
හිටිෙය් නැහැ; වැඩ කරන්න කාර්ය මණ්ඩලයක් පත් කරලා
තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනයට වැඩ කරන්න මුදල්

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක
කාලයක් ලබා ෙදන්න.
ඒ අය කරන බදුවලින් අඩු තරමින් සියයට 2ක් ෙම් NATA
එකට ෙදන්න පුළුවන් නම් ඒ අයත් ෙම් වැෙඩ් කර ෙගන යයි.
එෙහම නැතිව ෙම් ආයතනය නාමික ආයතනයක් හැටියට
තිබුණාට වැඩක් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම "Healthy Lanka" ආයතනය වාෙග්
ෙපෞද්ගලික ආයතන තිෙබනවා. ඒවා ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන. ෙම්
ආයතනවලින් විශාල වැඩසටහන් කරලා තිෙබනවා. මා ළඟ
තිෙබනවා, The Foundation for Innovative Social
Development - FISD - විසින් නිකුත් කරන ලද සමීක්ෂණ
වාර්තාවක්. ෙම් ආයතනෙය් සමීක්ෂණ වාර්තාෙවන් කියලා
තිෙබනවා, NATA ආයතනෙය් කටයුතු ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ
කියලා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, The Foundation for
Innovative Social Development විසින් නිකුත් කළ "Research
Report on the Sale of Alcohol and Cigarettes to Minors"
නමැති සමීක්ෂණ වාර්තාව මම සභාගත* කරනවා.
අෙප් නීතිෙය් තිෙබනවා, අවුරුදු 21ට වඩා අඩු අයට දුම් වැටි
විකිණීම තහනම් කියලා. නමුත් ෙම් සමීක්ෂණ වාර්තාෙව්
තිෙබනවා, ඒ විධිෙය් නීති තිබුණාට අෙප් රෙට් අවුරුදු 21ට අඩු
දරුවන්ට දුම් වැටි ගන්න පුළුවන් පවණතාව සියයට 75ක් වන බව.
ඒ වාෙග්ම මද්යසාර ලබා ගැනීෙම් පවණතාව සියයට 90ක් වන බව
කියනවා. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්නට ශී ලංකාෙව්
ෙපොලීසිය තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, මහජන ෙසෞඛ්ය පරීක්ෂකවරුන්
ඉන්නවා, ෙම්වාට අදාළ නීති කියාත්මක කරන්න. ඒ වාෙග්ම
සුරාබදු සම්බන්ධෙයන් කියා කරන ආයතන තිෙබනවා. නමුත් අද
ෙම් රාජ්ය ව හය කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංෙශෝධන පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කිරීම
ෙවනුෙවන් ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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[ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා]

ජාතිෙය් පණාමය පිරිනමන ගමන්, අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට -පක්ෂය මාරු කරලා ෙහෝ පජාතන්තවාදය
තිෙබන ෙද්ශපාලන ව හයකට එකතු ෙවලා- එතුමාෙග් සංකල්පය
අනුව ෙම් කටයුත්ත ඉටු කිරීම ගැන ශුභාශිංසනය පළ කරනවා.
රාජ්ය නිලධාරි යාන්තණය කියාත්මක කිරීමටත්, NATA එක
සහ ෙම් යාන්තණය ශක්තිමත් කිරීමටත් ෙම් හා සමානව කටයුතු
කරන ෙලස ඉල්ලා සිටිනවා. එෙහම ෙනොවුෙණොත් ෙම් සිහිනය
සැබෑ ෙවන්ෙන් නැහැ කියන කාරණයත් මතක් කරමින් මම නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.54]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාෙගන් අවසරයි. අද අපි සාකච්ඡා
කරන්ෙන් අප රෙට් ජනතාවට බලපාන ඉතාම වැදගත් පශ්නයකට
සම්බන්ධ පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳවයි. ඒ වාෙග්ම පුද්ගලයන්ට
පමණක් ෙනොෙවයි අප ආර්ථිකයටත්, සමාජෙය් පවුල්වලටත්
හානියක් වන පශ්නයක් පිළිබඳවයි. විෙශේෂෙයන්ම අපට දුම් පානය
පාලනය කිරීමට විශාල සටනක් ෙගන යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා,
බහු ජාතික සමාගම්වල පචාරක යාන්තණය හරහා ජනතාව
ඇබ්බැහිවීමකට ඇද ගැනීෙම් බලයට විරුද්ධව.
ෙමවැනි අවස්ථාවකදී ෙම් පනත සංෙශෝධනය කිරීෙමන්, දුම්
පානෙය් පතිවිපාක ගැන වැඩි අවෙබෝධයක් ඇති ෙවන්න, ඒ
වාෙග්ම ජනතාව තුළ දුම් පානය ගැන භයක්, සැකයක් ඇති
ෙවන්න අවශ්ය පදර්ශනය ඒ packet එෙක් ඇති කිරීමට, නැත්නම්
ඒ සිගරට් තිෙබන භාජනෙය් ඇති කිරීමට මඟ සැලැස්වීම වැදගත්
පියවරක් කියලා අපි කවුරුත් සලකනවා. ෙමෙසේ ෙවනස් කිරීම
ෙඵතිහාසික අවස්ථාවක්.
දුම් බීමට ඇබ්බැහිවීම අප සමාජය තුළින් නැති කරලා ඒ හරහා
ඇති වන හානිය අවම කිරීමට කියාත්මක කිරීම පහසු ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ෙම් කාර්ය වඩාත් සාර්ථකව ඉදිරියට කියාත්මක කරපු
තරමටම එහි සාර්ථක පතිඵලත් ලැෙබ්වි. නමුත් ඒක පමණක්
සෑෙහයි කියලා හිතාෙගන කටයුතු කෙළොත් අපි වැෙටන්ෙන් වැරැදි
තැනකටයි. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් සිගරට් තුළ Nicotine කියන
රසායනික දව්ය තිෙබන නිසා දුම්පානයට ඇබ්බැහිවීමක් සිද්ධ
වනවා කියලා. ඒ ඇබ්බැහිවීම වැඩි ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න සිගරට්
පානය කිරීම වැඩි ෙවනවා. එක පැත්තකින් ඒ තුළින් වියදම වැඩි
වනවා. එය පවුෙල් ආර්ථිකයට බලපානවා. සමහර විට ෙම්
ඇබ්බැහිවීෙම් පුරුද්ද නිසා ඒ පුද්ගලයා තමන්ෙග් ආදායෙමන්
අඩක් පමණ දුම්පානය සඳහා වැය කරනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම
පවුෙල් ළමයින්ට සහ මවට විශාල පශ්නයක් ඇති වනවා. ඒ
එක්කම ෙසෞඛ්ය පශ්නත් තිෙබනවා. කාලයක් ගියාට පස්ෙසේ
දුම්පානය තුළින් විශාල ෙසෞඛ්ය පශ්න ඇති ෙවනවා කියලා අපි
දන්නවා. ෙමහි භයානකකම පැහැදිලි කරනවා නම්, ෙපනහැලි
පිළිකා මරණවලින් සියයට 95කටම ෙහේතුව ෙවන්ෙන් දුම්
පානයයි. සියලු පිළිකා වර්ගවලින් සියයට 43කට ෙහේතුව වන්ෙන්
දුම් පානයයි. මුඛෙය් පිළිකා ඇතිවීමට ෙහේතු වනවා පමණක්
ෙනොෙවයි, ශබ්දය පිටවන vocal cordsවලට, දුම් සෘජුව බලපාන
උගුර, ගලනාලය වැනි ශරීරෙය් ෙකොටස්වලටත්, මුඛයට දුරින්
පිහිටි අවයවවලටත්, උදාහරණයක් හැටියට මුතා ෙබොක්කට වුණත්
පිළිකා ඇති වීමට දුම්පානය ෙහේතු වනවා.
අපි කල්පනා කරලා බැලුෙවොත් ෙවනත් ෙරෝග තත්ත්වයන්
රාශියක් ඇතිවීමටත් ෙම් දුම්පානය ෙහේතු ෙවන බව ෙපෙනනවා.
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හෘදයාබාධ ඇති ෙවනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්,
ඇෙමරිකාෙව් heart attacks නැත්නම් ෙල් මදිකම නිසා ඇති වන
හෘදයාබාධවලින් සියයට 20ක්ම සිද්ධ වන්ෙන් දුම්පානය නිසා. ඒ
වාෙග්ම රුධිර නාලවලට ෙම්ක බලපානවා. ඒ තුළින් strokes
නැත්නම් cerebrovascular accidents ඒ කියන්ෙන් අංශභාග
ෙරෝග ඇතිවීමත් සිද්ධ වනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් බැලුවාම
ලංකාෙව් ඒ පිළිබඳව හරි සංඛ්යා ෙල්ඛන නැහැ. ඒ නිසා මම
ඇෙමරිකාෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන කියන්නම්.
ඇෙමරිකාෙව් ෙම් ෙරෝග තත්ත්වයන්ෙගන් සියයට 15ක්ම
ඇති වී තිෙබන්ෙන් දුම්පානය නිසායි. ෙම් නිසා ශරීරෙය් විවිධ
බරපතළ තත්ත්වයන් සහ ෙලඩ ෙරෝග තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා.
මිය යෑම පමණක් ෙනොෙවයි, කාලයක් ෙරෝහල්ගත ෙවලා පතිකාර
ලබා ගැනීමටත් ෙමය ෙහේතු වනවා. ඒ නිසා ෙමය ෙසෞඛ්ය
ෙසේවයට බරක් පමණක් ෙනොෙවයි, වියදමත් වැඩිවන තත්ත්වයක්
වනවා.
දුම් පානය නිසා ෙපණහලු පිළිකා පමණක් ෙනොෙවයි, විවිධ
ආසාධන තත්ත්වයන් ද ඇති වනවා. එකක් තමයි chronic
bronchitis කියන ෙරෝගී තත්ත්වය. ඒ ෙරෝගී තත්ත්වය කල්
පවතිනෙකොට ෙපණහැල්ෙල් ඔක්සිජන් සහ කාබන්ඩෙයොක්සයිඩ්
හුවමාරු කිරීෙම් ෙකොටස්වල දියවීමක් සිද්ධ වනවා. ඒකට ඉංගීසි
භාෂාෙවන් කියනවා, emphysema කියලා. ඒ තත්ත්වය
ෙහේතුෙකොටෙගන මරණය පවා සිද්ධ වනවා. එෙසේ සිදු වන
මරණවලින් සියයට 82ක්ම සිද්ධ වන්ෙන් දුම් පානය
ෙහේතුෙකොටෙගනයි.
ඇදුම තිෙබන ෙලඩුන්ෙග් ඇදුම තත්ත්වයත් දුම් පානය නිසා
වැඩි වනවා. ගර්භිණී මවකෙග් ෙසෞඛ්යයටත් දුම් පානය
බලපානවා. ඒ වාෙග්ම ගර්භිණී කාලය තුළ දුම් පානෙයන්
ලැෙබන්න ඉන්න දරුවාෙග් වර්ධනයටත් බාධාවක් ඇති වනවා.
පර්ෙය්ෂණ මඟින් ෙපන්වා දී තිෙබනවා, මව දුම්පානය කරනවා
නම් ඇයට ඉපෙදන දරුවන්ෙග් බර හුඟක් අඩු වන බව.
දුම් පානය ආමාශයටත් තදින් බලපානවා. Gastric and
duodenal ulcers වැඩි වීමටත් ෙමය ෙහේතුවක් වනවා. ෙම් ෙලඩ
ෙරෝග තත්ත්වයන් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය පශ්න අතෙර් පධාන
පශ්නයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා.
දුම් පානය ලිංගික කියාකාරිත්වයටත් බලපාන බව අපි
දන්නවා. මානසික ෙරෝගී තත්ත්වයන් තිෙබන අයට දුම්පානය
කිරීෙම් වැඩි වුවමනාව ඇති වනවා. ඒ නිසා ඒ අය තුළත් අතුරු
ආබාධ වැඩි වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් හැර, ඍජුව දුම්
පානය කරන අයට ඇති වන ෙරෝග තත්ත්වයන් පමණක්
ෙනොෙවයි, දුම් පානය කරන අය අවට සිටින දුම් පානය ෙනොකරන
අයටත් ෙම් නිසා පශ්න ඇති වනවා. ඉංගීසි භාෂාෙවන් ෙම්කට
passive smoking කියලා කියනවා. ඒ ෙහේතුෙවන් ෙම් කියන ලද
ෙරෝග තත්ත්වයන් පවා ඇති ෙවන්න පුළුවන්. පමාණය අඩු
වුණාට සැලකිය යුතු ෙරෝගී තත්ත්වයක් සිද්ධ වනවා. ෙම්
ආකාරයට බැලුවාම දුම් පානය නිසා ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් අප
සමාජයට විශාල හානියක් සිද්ධ වන බව අපට පිළිගන්න පුළුවන්.
පසු ගිය අවුරුදු 10 දී ලංකාෙව් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවල
පමාණය සෑෙහන්න වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. සියයට 5 සිට සියයට
36 දක්වා ඒ පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. JICA ආයතනය
මඟින් කරන ලද සමීක්ෂණයකින් ෙපනී ෙගොස් තිෙබනවා,
ලංකාෙව් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවල වැඩි වීමට පධාන ෙහේතුවක්
ෙවලා තිෙබන්ෙන් දුම් පානයයි කියලා. අෙප් සමාජය දිහා
බැලුවාමත් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග ඇති පිරිස සෑෙහන්න වැඩි වීමට
දුම් පානය ෙහේතුවක් වනවාය කියන එක අපට පිළිගන්න සිදු
ෙවනවා. දුම් පානය නිසා ඇති වන ෙරෝගාබාධ ෙහේතුෙවන්
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දිනපතා 60ෙදනකුෙග් පමණ ජීවිත නැති ෙවනවා. මීට අවුරුදු
ෙදකකට ෙපර සංඛ්යා ෙල්ඛන අරෙගන බැලුවාම, ඒ අනුව
අවුරුද්දකට 22,600ක් පමණ මිය ගිහින් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, please wind up your speech now.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Sir, I have been given an extra five minutes by the
Hon. Dinesh Gunawardena.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

But, you have only two minutes left.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

He gave me extra time.
Gunawardena gave me his time.

The Hon. Dinesh

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

You have already taken 12 minutes.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

I had 10 minutes to begin with and then the Hon.
Dinesh Gunawardena gave me his time also.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

No, from the start of your speech, you have taken 12
minutes.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

What I am trying to tell you is, the Hon. Dinesh
Gunawardena was scheduled to speak but now he has
transferred his time to me. Therefore, please give me that
extra time also.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

He has given only five minutes to you and the balance
five minutes will be given to the Hon. Felix Perera.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මත්පැන් පශ්නය පිළිබඳව
අප ගන්නා පියවර සම්බන්ධෙයන් කල්පනා කර බලනෙකොට බීර
සහ අරක්කු සම්බන්ධෙයන් යම් නීති කියාත්මක කරන්නට
ඉදිරිපත් වුණත්, කසිප්පු පිළිබඳව විශාල පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම සිගරැට් ගැන කල්පනා කරලා කටයුතු කරනවා වාෙග්ම
අප අවධානය ෙයොමු කළ යුතු තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි
බීඩි පශ්නය. සිගරැට් ෙවනුවට දැන් පාවිච්චි කරන ලාභම දුම් වැටි
වර්ගය තමයි බීඩි. ඒ ගැනත් ඉදිරි කාලෙය් දී අෙප් අවධානය
ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සිගරැට් පාවිච්චි කරන අය ඊට
ඇබ්බැහි වූ පමාණය අනුව, තමන්ෙග් ආදායම අනුව සිගරැට්
පැකට් හැටියට ගැනීෙම් පවණතාව වැඩි ෙවනවා කියලා අපි
දන්නවා. ෙම් ෙගන එන නීතිය කියාත්මක කිරීම ඒ අයෙග්
සිගරැට් භාවිතය අඩු කරන්නට ගත හැකි වැදගත් පියවරක්
ෙවනවා. නමුත් දුම් පානය මුලින්ම පටන්ගන්නා අය සිගරැට් අඩු
පමාණයක් භාවිත කිරීෙමන් තමයි එය පටන්ගන්ෙන්. ඒ අය
ගිහිල්ලා සිල්ලර කඩවලින් loose සිගරැට් හැටියට ඒවා ලබා
ගන්නවා. එෙහම ලබා ගන්න ෙකොට තිෙබන පශ්නය තමයි,
සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් මතු පිට පදර්ශනය කර තිෙබන දුම් වැටි
භාවිතය මඟින් ෙසෞඛ්යයට ඇති වන අනතුර ගැන කිසිම
අවෙබෝධයක් ඒ පුද්ගලයාට ෙනොලැෙබන එක.
ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා කලින් කියපු කාරණය මමත්
අනුමත කරනවා. සිගරැට් අෙළවි කරන හැම පුද්ගලයකුම ලියා
පදිංචි කළ යුතුයි. එෙසේ ලියා පදිංචි කරපු හැම පුද්ගලයාම දුම්
පානය පිළිබඳ අනතුරු ඇඟවීෙම් notice එකක් පින්තූර සහිතව
තමන්ෙග් ෙවළඳ සැෙල් පදර්ශනය කරන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා දුම්
ෙකොළ සමාගම අවුරුදු පතා විශාල ලාභයක් ලබන බව. රුපියල්
බිලියන 83ක පමණ ලාභයක් ලබනවා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල්
මිලියන 83,000ක් ලාභය හැටියට අවුරුදුපතාම ලබා ගන්නවා. ඒ
කියන්ෙන් දවසකට රුපියල් මිලියන 230ක්. අෙප් බදු ආදායෙමන්
සියයට 3ක් පමණ අපි ෙම් තුළින් ලබා ගන්නවා. නමුත් ඊට වැඩි
බදු අය කිරීමක් ෙම් අයෙගන් ලබා ගත යුතුයි කියලා මම හිතනවා.
එෙලස විශාල බදු ආදායමක් ලබා ගත්ෙතොත් තමයි දුම් පානය
නිසා ෙසෞඛ්ය හානිවලට ෙගොදුරු වන ජනතාවට නිසි ෙසෞඛ්ය
පතිකාර ලබා දීම සඳහා අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය වැඩිදියුණු කළ හැකි
වන්ෙන්. ඒ සඳහා ෙයදවීමට ෙම් අයෙගන් වැඩි බදු මුදලක් ලබා
ගැනීම අවශ්යයි කියලා මතක් කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Karuppaiah Velayudam.
You have 12 minutes.
[பி.ப. 5.11]

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

- ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

I thought I had been allotted 15 minutes, Sir.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Okay, sorry. Then, I will conclude soon.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள,
2006ஆம் ஆண் ன் 27ஆம் இலக்க
ைகயிைல மற் ம்
ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்டத் தி த்த
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]
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ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

விவாதத்தில்
கலந் ெகாண்
சில
க த் க்கைள
ன்ைவப்பதற்குச்
சந்தர்ப்பம்
கிைடத்தைதயிட்
நான்
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.
இத்தி த்தச்
சட்ட லமான ,
ைகயிைல உற்பத்தி, இறக்குமதி மற் ம் விற்பைன ேபான்ற
ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள் ம்ேபா , அதனால் ஏற்ப ம்
சுகாதாரக் ேக கள், மரணத்ைத அதிகாிக்கும் அபாயகரமான
நச்சுத்தன்ைம
ேபான்ற
விைள கைள
எச்சாிக்ைக
ெசய்வேதா , அைதப் பாவிப்பதனால் ஏற்ப ம் சுகாதாரக்
ேக கைள விளக்கி, ெபா மக்க க்கு அறி ட் ம் வைகயில்,
அவ் ற்பத்திப்
ெபா ட்கள்
அைடக்கப்பட்
க்கும்
ெபட் களில்
ன் ம் பின் ம், அதன் இ பக்கங்களி ம்,
ெதளிவாக விளங்கிக்ெகாள் ம்வைகயில் label இடப்பட
ேவண் யதன் அவசியத்ைத வ
த்திநிற்கின்ற . அத் டன்
இச்சட்டத் தி த்தக் கூ கைளக் கைடப்பி த் அ ல்நடத்தத்
தவ கின்றவர்க க்கு - உற்பத்தியாளர்கள், விற்பைனயாளர்
க க்கு - எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல்
ெசய்யப்பட் , குற்றவாளியாகக் காணப்ப ம்பட்சத்தில் 50
ஆயிரம்
பாய்
தண்டப்பண ம்
ஒ
வ டத்திற்கு
ேமற்படாதவா
சிைறத்தண்டைனைய ம்
அ பவிக்க
ேநாி ம் என்பைத வ
த் கின்ற .
இலங்ைகயின்
மரண
எண்ணிக்ைகையப்
பார்க்கின்றெபா
, அதிகளவான மரணங்கள்
ைகயிைல
பாவித்தல்
மற் ம்
ைகப்பி ப்பதால்
ஏற்ப கின்ற
நச்சுத்தன்ைமயால்
ஏற்ப கின்றெதனப்
ள்ளிவிபர
அறிக்ைககள் கூ கின்றன. இலங்ைகயில் வ டத்திற்கு 40,000
ேபர் ைகயிைல பாவைனயின் லம் மரண அபாயத்திற்கு
கம்ெகா த் வ வதாகக் குறிப்பிடப்ப கின்ற . அவ்வாேற,
வ டந்ேதா ம்
ைகயிைல பாவைனயினால் 20,000 ேபர்
மரணித் வ கின்றனர். இ மிக ம் ேமாசமான நிைலைம
என்பைத நாங்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள ேவண் ம். இலங்ைகயில்
ைகயிைல பாவிப்பதன் லம் 13.3 சத தமானவர்கள்
வாய்ப் ற்
ேநாயா ம் ெதாண்ைடப்
ற் ேநாயா ம்
பாதிக்கப்பட்
வ கின்றனர். வ டந்ேதா ம் சுமார் 20,000
ேபர் ைகயிைல காரணமான ேநாயினால் மரணிப்பதாக ம்
நாளாந்தம் குைறந்தபட்சம் 20 ேபர் இ தய ேநாயினால்
மரணிப்பதாக ம்
ெதாிவிக்கப்ப கின்ற .
அேதேவைள,
நாளாந்தம் 600க்கு ேமற்பட்டவர்கள் இ தய ேநாய் காரணமாக
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்ப கின்றனர்.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon THE HON. PERUMAL RAJATHURAI left the Chair,
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, you may continue.

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)

எனேவ, இந்த விதமாக மக்க க்கு நச்சுத்தன்ைமைய
ஏற்ப த்தி
பலவிதமான
சுகாதாரக்
ேக கைள ம்
விைளவிக்கும் இத்தைகய ெபா ட்களால் மக்கள் பல்ேவ
அெசளகாியங்க க்கு
கங்ெகா க்கின்றனர். ெபா ப் ள்ள
அரசாங்கம் என்ற வைகயில் அம்மக்கைளப் பா காப்பதற்கு
உாிய
நடவ க்ைககைள
எ க்க ைனவ
பாராட்டத்
தக்கதாகும்.
2007ஆம் ஆண்
சிகெரட் வாி லம் அரசாங்கத்திற்கு
கிைடத்த வ மானம் 31,437 மில் யன் பாயாகும். 2013ஆம்
ஆண் அத்ெதாைக 62,920 மில் யன் பாயாக, இ மடங்கு
அதிகாித்தி க்கிற .
அேதேபான் ,
2007ஆம்
ஆண்
ம பானத்தின் லம் அரசுக்கு கிைடத்த வாி 23,723 மில் யன்
பாயாகும். 2013ஆம் ஆண்
அ
70,189 மில் யன்
பாயாக
ம்மடங்கு உயர்ந் ள்ள . 2014ஆம் ஆண்
ைகயிைல உற்பத்தி லம் அரசாங்கத்திற்கு 73.6 பில் யன்
பாய் வ மானமாகக் கிைடத்தி க்கிற . ஆயி ம், இந்த
வ மானத்ைத மாத்திரம் ைமயமாகக்ெகாண்
ெசயற்படா
இலவச ம த் வ வசதிகைள ஏற்ப த் வதற்கு எத்தைன
மில் யன்
பாைய - அந்த வ மானத் க்கும் அதிகமான
ெதாைகைய - வ டந்ேதா ம் அரசாங்கம் இழந் வ கின்ற
என்பைத ம் கணக்கிற்ெகாள்ளேவண் ம்.
2013ஆம் ஆண் 4,035 மில் யன் சிகெரட் கள் உற்பத்தி
ெசய்யப்பட் ள்ளன. அதன் லம் அரசாங்கத் க்கு கிைடத்த
வ மானம் 58.5 பில் யன்
பாயாகும். இலங்ைகயில்
ைகயிைல பாவிப்பதன் காரணமாக வாய்ப் ற்
ேநாய்
அதிகாித் க்
காணப்ப கின்ற .
இலங்ைகயின்
10
மாவட்டங்களில்
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட
ஆய்வி டாக
யாழ்ப்பாணத்தில் 42.9 சத தமானவர்க ம், க த் ைறயில்
24.6
சத தமானவர்க ம்,
ெகா ம்பில்
30.4
சத
தமானவர்க ம்,
ைகயிைல பாவைனக்கு அ ைமயாகி
உள்ளார்கெளனத் ெதாியவ கின்ற . 2004ஆம் ஆண் 34.5
மில் யன் லீற்றராக இ ந்த சாராய உற்பத்தி 2007ஆம்
ஆண்
82.8 மில் யன் லீற்றராக அதிகாித்தி க்கிற .
2013ஆம் ஆண் 164.5 லீற்றர் மில் யனாக அ
ேம ம்
உயர்ந்தி க்கிற . 2004ஆம் ஆண்
ம பான விற்பைன
அ மதிக்
கட்டணம்,
நீதிமன்றத்
தண்டப்பணம்
ேபான்றவற்றி டாக 291 மில் யன்
பாய் அரசுக்கு
வாியாகக் கிைடத்த . அத்ெதாைக 2013ஆம் ஆண் 1,600
மில் யன்
பாயாக
அதிகாித்தி க்கிற .
இத்தைகய
வ மானங்களினால் கடந்த கால அரசாங்கங்கள் ம பானம்
அல்ல
ைகத்தல்
சம்பந்தமான
கட்டைளகைளத்
தளர்த் வதற்கான
அல்ல
அவற்றின்
பாவைனையத்
த ப்பதற்கான
நைட ைறகைள
ேமற்ெகாள்ளத்
தவறியி ந்தன.
அதனால்தான்
அன்ைறய
சுகாதார
அைமச்சராக இ ந்த இன்ைறய ஜனாதிபதி அவர்கள்
ெகாண் வந்த இந்த தி த்தச் சட்ட லம் அவரால் அன்
ன்ென க்க
யாதவா தைட விதிக்கப்பட்ட .
2013ஆம் ஆண்
ரம், பியர், கள் , சாராயம் ேபான்ற
உற்பத்திகளில் சாராயம் மாத்திரம் 12,97,95,927 லீற்றர்
அ ந்தப்பட் ள்ளதாக அறிக்ைககள் ெதாிவிக்கின்றன. ெப ந்
ேதாட்டத் ைறயில் ம
அ ந் பவர்களின் எண்ணிக்ைக
அதிகாித் க்
காணப்ப கின்ற .
ெப ந்ேதாட்டத் ைற
சனத்ெதாைகயில் 78 சத தமானவர்கள் ம அ ந் வதாகக்
கணக்ெக க்கப்பட் ள்ள . ெப ந்ேதாட்டத் ைற மக்களின்
ெமாத்த வ மானத்தில் 40 சத தம் ம பானத்திற்ேக
ெசலவிடப்பட் வ வதாக ம் அறிய
கின்ற . தீபாவளி
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ேபான்ற உற்சவ காலங்களில் இந்த ம ப்பாவைன மிக ம்
அதிகமாகக்
காணப்ப வைத
நாங்கள்
அவதானித்
தி க்கிேறாம்.
ம ப் பாவைனையக் கட் ப்ப த்தி அதி
ந் மக்கைளக்
காப்பாற்ற ேவண் ய அரசியற்கட்சித் தைலவர்கள், அதற்கு
மாறாக ேதர்தல் காலங்களில் தங்க ைடய வாக்குகைள
அதிகாித் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்ற ேநாக்ேகா
மக்கள்
மத்தியிேல ம ப் பழக்கத் க்கு உற்சாக ட்
இலவசமாக
ம ப்பாவைனைய ஊக்குவித் , அவர்க ைடய நிைலைமைய
ேம ம்
ேமாசமாக்கி
வ கின்றார்கள்.
இவ்வா
ம பானத் க்கு அ ைமயாகின்ற
நிைலைய வ ப்ப த்தி
வ கின்றைம
ேவதைனக்குாியெதான்றாகும்.
எனேவ,
மக்கைள
வழிநடத்தேவண் ய
அரசியல்
தைலவர்கள்,
ேவட்பாளர்கள்
அவர்கைளத்
தவறான
வழிக்கு
இட் ச்ெசல்வைத எதிர்காலத்திலாவ
நி த்திக்ெகாள்வ
ச கத் க்கு அவர்கள் ெசய் ம் மிகப்ெபாிய பணியாகும்.
வெர யா மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ம
விற்பைன
சம்பந்தமாகக் குறிப்பி ைகயில், அங்கு 216 ம விற்பைன
நிைலயங்கள் இ ப்பதாக ம் இலங்ைகயில்
வெர யா
மாவட்டத்திேலேய
அதிகூ ய
அளவில்
ம விற்பைன
நிைலயங்கள் இ ப்பதாக ம் அங்குள்ளவர்கள் வ டத்திற்கு
5,800 மில் யன்
பாய் ெப மதியான சாராயம் ேபான்ற
ம பானங்கைள அ ந்திவ வதாக ம் ெதாிவித்தி க்கின்றார்.
ஆனால்,
வெர யா மாவட்ட அபிவி த்திக்காக 1,500
மில் யன்
பாேய
வ டந்ேதா ம்
ெசலவிடப்பட்
வ வைதக்
காணக்கூ யதாக
இ க்கின்ற .
அங்ேக
அ மதிெபற்ற
ம
விற்பைன
நிைலயங்க க்கு
ேமலதிகமாகச்
சட்டவிேராதமான
கசிப்
விற்பைன
நிைலயங்கள் ேபான்ற இன்ேனாரன்ன சாராய விற்பைன
நிைலயங்கள் பல உண் என ஆய்வாளர்கள் கூ கின்றார்கள்.
இலங்ைகயில் அதிகள ம
க்கு அ ைமப்பட்ட ச கமாக
மைலயக ச தாயேம உள்ளெதனப் பல ஆய் க ம்
சுட் க்காட் கின்றன.
அ மட் மன்றி, 15-19 வய க்குட்பட்ட பாடசாைல
மாணவர்கள் ம ப்பானம், ைகத்தல் ஆகிய பழக்கங்க க்கு
அ ைமயாகி ள்ளார்கள் என்பைத வ த்தத் டன் குறிப்பிட
ேவண்
ள்ள . ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் காணப்ப கின்ற
அ மதிெபற்ற மற் ம் அ மதியற்ற ம பான விற்பைன
நிைலயங்கைள
வதற்கு
அரசு
ன் ாிைம
ெகா க்கேவண் ம்.
அதாவ ,
ெப ந்ேதாட்டங்க க்கு
மத்தியிேலேய பல இடங்களில் ம பானக் கைடக க்கு
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள . இ ேம ம் அவர்கைள அந்த
ாீதியில் ஊக்குவிப்பதற்கு ண் வதற்கு காரணமாக
இ க்கின்ற .
வெர யா, ப ைள, பசைற, ம ல்சீைம
ேபான்ற பகுதிகளில் ேதாட்டத்ைத ைமயமாகக்ெகாண் பல
ம பானக் கைடகள் இ க்கின்றன. அதற்கு அரசாங்கம்
அ மதி
வழங்கியி க்கின்ற .
எனேவ,
ேதாட்டத்தின்
ைமயத்தி
க்கின்ற ம பானக் கைடக ைடய licence கைள
இரத் ச்ெசய்
அவற்ைற அங்கி ந்
அப் றப்ப த்தி,
ெப ந்ேதாட்டத் ைற
மக்கைள
அதிகமான
ம ப்
பாவைனயி
ந்
காப்பாற் வதற்கான நடவ க்ைககைளச்
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்கள் ேமற்ெகாள்ள ேவண் ெமன்
நான் இந்தச் சைபயிேல ேகாாிக்ைக வி க்க வி ம் கின்ேறன்.
அண்ைமயில் நான் ம கஸ்தலாவ என்ற கிராமத் க்குச்
ெசன்றி ந்ேதன். அ ேதாட்டங்கைள அண்மித்த ஒ
பகுதி.
அங்கு கூ யி ந்த தமிழ் மக்க ம் ேதாட்டப் ற மக்க ம்
சிங்கள மக்க ம் என்னிடம் வி த்த ஒேரெயா ேகாாிக்ைக,
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"எங்கள
இன்ேனாரன்ன
அபிவி த்திகைளப்
பற்றிப்
ேபசுவைதவிட, எல்ெடப் ேதாட்டத் க்கு மத்தியி
க்கின்ற
ம பானக் கைடைய
வதற்கு நடவ க்ைக எ ங்கள்!"
என்ப தான்.
அந்தள க்கு
இன்
அந்தச்
ச க ம்
மாற்றமைடந்தி க்கின்ற . இன்
சில பகுதிகளி ள்ள
ஒ சில 'பார்' களிேல மாதாந்தம் ெச த் ம்வைகயில் கடன்
அ ப்பைடயிேல
ம
விநிேயாகம் நைடெப கின்ற .
இதனால் நிைனத்த டன் அவர்கள் அங்கு ெசன் அதைனப்
ெபற் க்ெகாள்கிறார்கள். எனேவ, அவற்ைற
வதற்கு
அரசாங்கம் உடன் நடவ க்ைகெய க்க ேவண் ம்.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)
உங்க

ைடய ேநரம்

வைடந் விட்ட .

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்)

(The Hon. Karuppaiah Velayudam)
இன்

ம் ஒ

நிமிடம் தா ங்கள்.

ேம ம், ச ர்த்தி உதவி ெப பவர்கள், அரசாங்கத்தின்
நிதி தவியில்
வாழ்கின்றவர்கள்
அந்தப்
பணத்ைதப்
ெபற்ற டன் அதில் அதிகளைவச் ெசலவழிப்ப இவ்வாறான
ைகத்தல்,
ம பானம்
பாவித்தல்
ேபான்றவற் க்ேக!
இதனால்,
ச கத்திேல
வ ைமநிைல
ஏற்ப கின்ற ;
கு ம்பத்திேல
சச்சர கள்
நில கின்றன;
இனங்க க்
கிைடயிேல
அ க்க
ரண்பா கள்
ஏற்ப கின்றன.
இவற்ைறத் தவிர்ப்பதற்கு இந்த அதிகாித்த ம பாவைனையத்
தைடெசய்ய ேவண் ம்.
எனேவ, இதற்கு இந்தச் தி த்தச் சட்ட லத்ைதக்
ெகாண் வந்தி க்கின்ற
எங்கள
சுகாதார
அைமச்சர்
அவர்கள் எ க்கின்ற ன்ென ப் க்கள் மிக க்கியமானைவ.
இந்தச் சட்ட லம் இன்ைறய நிைலக்கு மிகமிக அவசியமான
என்பைத நான் வ
த் கின்ேறன்.
ைகயிைல லம்
கிைடக்கின்ற வ மானத்ைதவிட இரட் ப்
மடங்கான
பணத்திைன
ம ந் க க்காகச்
ெசலவிடேவண் யி க்
கின்ற . இவற்ைற உணர்ந்
இந்த ம ப் பாவைனையக்
குைறக்கக்கூ ய
ாீதியில்
நைட ைறச்
சட்டங்கள்
உ வாக்கப்படேவண் ம்.
குறிப்பாகக்
கிராமங்கள்,
ேதாட்டங்கள் ேபான்றவற்றிேல நிைனத்த டன் சாராயத்ைதப்
ெபற் க்ெகாள்கின்ற
வசதிகைளக்
குைறக்கேவண் ம்.
இத டாக ச கத்திற்கு குறிப்பாக இைளஞர்கள் மத்தியிேல
நல்ல விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்தேவண் ம்.
பாடசாைல மாணவர்கள் நாளாந்தம் ம ப்பழக்கத்திற்கு
உள்வாங்கப்பட்
வ கின்றார்கள். இ
ஒ
ச கப்
ேபரழிைவ ஏற்ப த் கின்ற நிகழ்வாக இ க்கின்ற . எனேவ,
இவற்றி
ந்
இவர்கைளக் காப்பாற்றேவண் ய
ஒ
ெபா ப் ள்ள அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும். எனேவ, இந்தத்
தி த்தச் சட்ட லம் காலத்திற்கு உகந்ததாக இ க்கிற எனத்
ெதாிவித் க்ெகாள்வேதா , அரசாங்கம் பல மட்டங்களி ம்
ம ப்பாவைன சம்பந்தமான விழிப் ணர் க் க த்தரங்குகைள
ேமற்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்கேவண் ெமன் ம் ேகட் க்
ெகாள்கிேறன்.
ன்ைனய
அரசாங்கம்
இதைன
ன்ென ப்பதற்குத் தைடவிதித்தி ந்தைம, அதற்கு ஆர்வம்
காட்டாமல் இ ந்தைம ஏெனன்
எனக்ேக
ாியவில்ைல.
அந்தவைகயில் அ
மிக ம் ேவதைனக்குாியெதன்
கூறி,
இச்சந்தர்ப்பத்திைன வழங்கியைமக்கு நன்றி ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன்.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 5.25]

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජනතාව හංසයාට
කතිරයක් ගහලා ආණ්ඩු පක්ෂය හැටියට පත් කර ගත් අයට දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපිත් එකතු
ෙවලා ෙලොකු වගකීමක් භාර දුන්නා. නමුත් අද ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනා ගරු ඇමතිතුමාත් ෙම් ගරු සභාව තුළ නැහැ,
ගරු අගමැතිතුමාත් නැහැ, ගරු සභානායකතුමාත් නැහැ, මැති
ඇමතිවරුනුත් නැහැ. ඒ ගැන මම ෙබොෙහොම කනගාටු ෙවනවා.
එම නිසා ජනතාව දුන් වගකීම දින සියෙයන් ෙනොෙවයි, දින
දාහකින්වත් ඉටු කරන ඕනෑකමක්, වගකීමක් තිෙබනවාය කියා
මා හිතන්ෙන් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමාට මා කියන්නට කැමැතියි, ෙම් දිනවල ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශයට අභිෙයෝගයක් තිෙබන බව. මැෙල්රියා ෙරෝගයට
සමාන ෙරෝගයක් පැතිරී යන බව කියනවා. විවිධ විද ත් නාලිකා
තුළින් ඒ බව විකාශය කරනවා මට ඇහුණා. අපි මැෙල්රියා
ෙරෝගය ෙම් රෙටන් තුරන් කරලා අවුරුදු තුනක් ෙවනවා. ෙම්
අලුත් මැෙල්රියා ෙරෝගය තායිලන්තය, ඉන්දියාව හා තවත් රටවල්
කිහිපයක පැතිර ගිහින් තිෙබනවා. ෙම් ෙරෝගයට තිෙබන ෙබෙහත
ඔෙරොත්තු ෙදන්ෙන් නැති බව කියනවා. එවැනි අභිෙයෝගයක්
තිෙබන ෙමොෙහොතකදීයි මම ෙම් කාරණය ගරු ෙසෞඛ්ය
අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්ෙන්. මැෙල්රියා ෙරෝගය
මර්දනය කිරීෙම් අභිෙයෝගෙයන් අපි ජය ගත්තාට ෙම් අලුත්
මැෙල්රියා ෙරෝගය, ෙම් වසංගතය අෙප් රටටත් එන්නට පුළුවන්.
ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් නැති නිසා එතුමාෙග්
හිස් පුටුවට මම ෙම් කාරණය කියනවා. එෙසේ නැත්නම් ෙම් සභා
ගර්භෙය් නිලධාරි කුටිෙය් සිටින මහත්වරුන්ට මම කියනවා, ගරු
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා ෙම් ගැන දැනුවත් කරන්නය කියා. රටට
අභිෙයෝගයක් වශෙයන් තිෙබන ෙම් කාරණය පිළිබඳව මහජන
නිෙයෝජිතයකු හැටියට මා මතක් කරන අවස්ථාෙව් ගරු ෙසෞඛ්ය
අමාත්යතුමා සභාව තුළ ෙනොමැති වීම ගැන මම ෙබොෙහොම
කනගාටු ෙවනවා. ජනවාරි 8 වන දා ජනතාව කතිරයක් ගහලා ෙම්
වගකීම භාර දීම ගැන මා කියන්ෙන් එපමණයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා, එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා හැටියට සිටි කාලෙය්
මතින් ෙතොර රටක් බිහි කිරීම අරමුණු කර ෙගන පකාශයට පත්
කළ ෙපොත් පිංෙච්, "නුතන මානව ශිෂ්ටාචාරෙය් ෙවෙසන අපි ලබා
ඇති ජයගහණ ෙබොෙහෝය. විවිධ ජයගහණයන් නිතිපතා මානව
සංහතියට එක් ෙවමින් පවතී. එෙසේ වුවද, මිනිසාෙග් පරාජය සහ
විනාශය ඉක්මන් කරන දෑ මිනිසා විසින්ම නිර්මාණය කර තිබීමද
අතිශය කනගාටුදායකය. මත් උවදුරද එවන් භයංකර නිර්මාණයක්
වශෙයන් සමස්ත ෙලෝකයම අද වනවිට පිළිෙගන ඇත" යනුෙවන්
සඳහන් වනවා. ඒ අදහස ඉතාම වැදගත්. ඒ වාෙග්ම එම ෙපොෙත්,
"ෙමම වැඩසටහන 'මතින් ෙතොර රටක් බිහි කිරීෙම් ජාතික
වැඩසටහන 2014' ෙලස නම් කර ඇත. ෙමම ජාතික වැඩසටහනට
අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙදන මග
ෙපන්වීම සහ නායකත්වය මම ඉතාම අගය කරමි" යනුෙවනුත්
සඳහන් වනවා. ගරු ඇමතිතුමා ෙමම විවාදය ආරම්භෙය්දී විවිධ
ෙද්වල් කිව්වා.
සියයට අසූවක pictorial warnings සහිත සිගරට් පැකට් එක
සමාජයට ෙග්න්න කටයුතු කරද්දී එදා ෙසෞඛ්ය ඇමති ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාත් එක්ක නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා
හැටියට මමත් අභියාචනාධිකරණෙය් බංකුෙව් වාඩි ෙවලා සිටි
අතීතය මට මතකයි. එම නිසා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙබොෙහොම
සතුටු ෙවනවා. ෙකෙසේ ෙවතත් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා, ෙම් දුම් ෙකොළ උවදුෙරන් ජනතාව ෙබ්රා ගැනීෙම්
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අභිෙයෝගය භාර ෙගන කටයුතු කළ නිසා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානයට අයත් රටවල් 194 අතරින් 2013 ෙලෝක දුම් වැටි
විෙරෝධි දිනෙය් ජගත් විශිෂ්ටතා සම්මානය එතුමාට පිරිනැමුණා.
ආදර්ශවත් සකිය නායකත්වයත්, දුම් ෙකොළ ආශිතව හට ගන්නා
ෙබෝ ෙනොෙවන ෙරෝග මර්දනය සඳහා කැප වී කටයුතු කිරීමත්, දුම්
ෙකොළ පාලන පනත සඳහා වූ සංෙශෝධන සහ දුම් වැටි ඇසුරුම්වල
රූපමය අවවාද ඇතුළත් කිරීමට නීති ෙරගුලාසි සකස් කිරීමත් ආදී
කරුණු මීට ෙහේතු පාදක වුණු බව කියනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා
හැටියට ඒ වගකීම භාරෙගන ඒ විධිෙය් වැඩ කිරීම නිසා තමයි
එතුමා අද ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම
නිසා මම අලුත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාටත් කියනවා, ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ආදර්ශයට අරෙගන වගකීෙමන්
කටයුතු කරන්නය කියා. විෙශේෂෙයන් අපි කරුණු කියන විටදීවත්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් කවුරුවත් නැහැ.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාව සිටි
කාලෙය් කටයුතු කළ ආකාරය ආදර්ශයට ගත යුතුයි. එතුමා
අගමැතිවරයකුත් ෙනොවී අද ජනාධිපති ධුරයට පත් වීම අපි අගය
කරනවා. එතුමා නිසා තමයි ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට අත්
උස්සලා සහාය දීමට අපි කටයුතු කරන්ෙන්. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
වැඩි බලයක් තිෙබන්ෙන් අපිටයි. එකසිය හතළිහක් අද හතළිහ
දිහා බලාෙගන ඉන්නවා. එකසිය හතළිහක බලයක් තියාෙගන
කටයුතු කරන අපෙග් ඒ විශ්වාසය ජනතාව ෙවනුෙවන් තහවුරු
කරන්නටය කියා ඔය ඉදිරි ෙපෙළේ හිස්ව තිෙබන ආසනවල වාඩි
ගන්නා ෙකොටසට මම කියනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම කාෙලෝචිත පනත් ෙකටුම්පතක්.
ෙම් කරුණුවලට ඇහුම්කන් ෙදන්න, ෙම්වා සටහන් කර ගන්න,
ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් තමයි ඇමතිතුමාට ෙම් අපි කියන ෙද්වල්
බලා ගන්න ෙවන්ෙන්.
ඇත්ත වශෙයන්ම පචාරය මඟින් නව පරපුරත් දුම් පානයට
ෙයොමු කර ගන්නවා. ඒක නැති කරන එක තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් වැදගත්කම. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
සියයට 80 දක්වා රූපමය අවවාද ඇති කිරීම නිසා තවත්
ෙකොටසක් දුම් පානයට ඇබ්බැහි වීම වළක්වා ගන්න අපට
පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒක නිසා ෙමය ඉතාම වැදගත්. උසාවිය
අභිෙයෝග කරන්ෙන් නැතිව ඒ පනතට ෙම් සංෙශෝධනය ෙගන
එන්න පුළුවන්කම ලැබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
සිගරැට් සහ මද්යසාර බදු ෙලස රජය ජාතික ආදායෙමන්
සියයට 12ක් ලබා ගන්නවා. නමුත් රජය ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට
ෙවන් කරන මුදල් පතිපාදනවලින් සියයට 22ක් සිගරැට් සහ
මද්යසාර නිසා මිනිස් සිරුෙර් ඇති වන්නා වූ හානිවලට පතිකාර
කිරීම සඳහා වැය කරනවා. ෙකෙනක් කියනවා නම් සිගරැට්වලට
බදු අය කරන එක ෙහොඳයි කියලා, ඒ බද්ෙදන් වැඩක් නැහැ. මම
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් මට මතකයි, අෙප්
රජෙයන් රුපියල් බිලියන 187ක් විතර ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට
ෙවන් කළා කියලා. එයින් සියයට 22ක් ෙවන් වන්ෙන් ෙම් සිගරැට්
සහ මද්යසාර නිසා ඇති වන ෙරෝගවලට පතිකාර කරන්නයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, දුම් වැටි නිසා ඇති වන
හානිකරභාවය බලන්න. දුම් වැටියක දිග ෙසන්ටි මීටර් කිහිපයක්
වුණාට, එය ඉතා කුඩා ෙදයක් වුණාට ෙම් තුළ මිනිස් සිරුරට
අහිතකර විෂ රසායන දව්ය 4000ක් පමණ අඩංගු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා හිටපු ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා හැටියට
මම සමාජයට කියන්න කැමැතියි, ෙපෞරුෂය රැක ගන්න,
අභිමානවත් බව ෙපන්වන්න ඔබ උරන ෙම් ෙසන්ටි මීටර්
කිහිපයක් දිග දුම් වැටිය තුළ ඔෙබ් ශරීරයට අහිතකර විෂ රසායන
දව්ය 4000ක් තිෙබන බව. දුම් පානය වස ෙබොනවා හා සමානයි.
ෙමහි පිළිකා ඇති කරන රසායන දව්ය 43ක් තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ඔබතුමා ෙහොෙරන්වත් දුම්
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ෙබොන්ෙන් නැති බව මම දන්නවා. ඒක වැදගත්. ෙමොකද, දුම්
වැටියක් පාවිච්චි කරනවා නම් විස රසායනික දව්ය 4000ක් ශරීරය
තුළට යනවා. ඒ වාෙග්ම පිළිකා ඇති කරන රසායන දව්ය 43ක්
ශරීරය තුළට යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය
ෙහොඳින් කරුණු ෙපන්වා දී තිෙබනවා. අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට ඉන්න කාලෙය් ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ජනතාව දැනුවත් කරන්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය
"මතින් ෙතොර රටක්" කියන පචාරක දැන්වීමක් ගැහුවා. මිනිස්සු
මරණයට පත් කරන ෙරෝග, විදුරුමස් ෙරෝග, ඇෙසේ සුද, ආඝාතය,
කන් ඇසීම දුර්වල වීම, මුඛ පිළිකා, ස්වරාල පිළිකා, පියයුරු
පිළිකා, වඳ භාවය, මුතාශ පිළිකා, ආමාශෙය් තුවාල, නිදන් ගත
ස්වසන ෙරෝග, රුධිර සංසරණය අඩු වීම, අක්මා ෙරෝග වැනි ෙරෝග
විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් ෙපෞරුෂය ෙපන්වන්න තත්පර කිහිපයක්
තුළ උරන සිගරැට් එක තුළ තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක ඉතාම නරක
ෙදයක්. දුම් පානය වැළැක්වීම සඳහා වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එදා
උසාවියට ගිහිල්ලා කළ කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යමින් ගරු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට කටයුතු කිරීම අපි අගය
කරනවා.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම් යම් අය විවිධ මත ඉදිරිපත් කරන්න
පුළුවන්. "ෙම් පැකට් එක විසි කරනවා, සිගරැට් එකයි ගන්ෙන්, ඒ
නිසා ෙම් තුළින් පෙයෝජනයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ"යි කියන්න
පුළුවන්. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දැනුවත් කිරීම
ෙහේතුෙවන් ස්වීඩනෙය් ජනතාවෙග් දුම් වැටි භාවිතය සියයට 5
දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ස්වීඩනය කියන්ෙන් දියුණු රටක්.
එෙහම නම් ෙම් පචාරණ කටයුත්ත ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ඒ
තුළින් සමාජෙය් දුම් වැටි පානය අඩු කරන්නට, ඒ සඳහා අලුතින්
ෙයොමු වන ෙකොටස අඩු කරන්නට පුළුවන් ෙවනවා. ෙලෝකෙය්
මරණවලින් සියයට 63ක් සිදු වන්ෙන් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝගවලිනුයි.
ඒ ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග වැලඳීෙම් වැඩි පවණතාවක් ෙම් දුම් පානය
තුළ තිෙබනවා. දුම් පානය අඩු කර ගත්ෙතොත් පිළිකා වැනි ෙරෝග
අඩු වීෙමන් සියයට 63ක් වන ඒ මරණ අනුපාතය අවම කර ෙගන
අෙප් ජීවන චකය දීර්ඝ කර ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ඒ නිසා
ෙම්ක ඉතා වැදගත් ෙවනවා.
තව එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් නිෙයෝජනය කළ එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන රජෙය් අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා හිටපු
ඇමතිතුමා තමයි 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත ෙගනාෙව්. ෙම් පනත ෙගන ඒම
තුළ දුම් ෙකොළ සහ මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික පතිපත්තියක් හදා
ෙගන තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම අපි දුම් ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරියක් ඇති කර තිෙබනවා. ඒ අධිකාරිෙය් නිර්ණායක අනුව
තමයි අද ෙම් සිගරට් ෙහෝ ෙවනත් දුම් ෙකොළ නිෂ්පාදන අඩංගු සෑම
පැකැට්ටුවක, ඇසුරුමක ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක ම ඉදිරිපස
සහ පිටුපස ෙදපැත්ෙත් ම ඉහළ මතුපිට පෘෂ්ඨෙය් සියයට 80ක
පෙද්ශයක් ආවරණය වන පරිදි මුදිත දැන්වීම ෙයොදන්න ඕනෑය
කියා සංෙශෝධනයක් ෙගෙනන්ෙන්.
2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික
අධිකාරිය පනෙත් 31.(1) උප වගන්තිෙය් තිෙබනවා, වයස අවුරුදු
21ට අඩු අය සිගරට් භාවිතය, නැත්නම් සිගරට් විකිණීමට,
පදර්ශනයට ෙහෝ ෙමොනවත් ෙද්කට ෙයොදා ගන්න බැහැ කියා. එම
පනෙත් 31. (2) උප වගන්තිෙය් තිෙබනවා, ඉහත 31 (1) වන උප
වගන්තිෙය් සඳහන් විධිවිධාන උල්ලංඝනය කෙළොත් රුපියල්
4,000ක දඩයකට යටත් විය යුතු ය කියා.
ෙම් පනෙත් 32 වගන්තිෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහ ජනයාට
ඇති පෙව්ශය පිළිබඳව සඳහන් වනවා. ඒ කියන්ෙන් අපට යම් කිසි
යන්තයකට කාසි ඇතුළු කර ලබා ගත හැකි සමහර බීම වර්ග
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තිෙබනවා. ඒ වාෙග් මහ ජනයා පෙව්ශ වන තැන්වල දුම් ෙකොළ
නිෂ්පාදන ෙහෝ මද්යසාර නිෂ්පාදන පදර්ශනය කරන්න බැහැ. ඒ
වාෙග්ම එදා ෙම් පනත යටෙත් දුම් ෙකොළ මාධ්ය පචාරණය අපි
නවත්වා තිෙබනවා. ඒ ෙද්වල් සඳහා අනුගහය දැක්වීම නැවැත්වීම
තුළිනුත් අපි විශාල සමාජ ෙමෙහවරක් කර තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසාන වශෙයන්
කියන්ෙන් ෙම් කටයුත්ත අපි එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන
රජය යටෙත් ආරම්භ කළ බවයි. අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා එදා ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා හැටියට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු කැප කිරීමක් කළා. ඒ කැප කිරීෙම්
පතිඵලය අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් ජනතාවට ලැබීම ගැන අපි
සතුටු වනවා. ඒ පිළිබඳව එතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. අපි අත
උස්සා ඡන්දය දීපු එෙක් පතිලාභ ඒ අනුව ලැෙබනවා.
මම නැවත වතාවක් මතක් කරන්ෙන් ඒ පතිඵලය ජනතාව
අතරට යවන්න පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් ගරු ඇමතිතුමන්ලා,
මන්තීතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව් රැදී සිට අපි කියන අදහස්වලට
ඇහුම් කන් දුන්ෙනොත් පමණයි කියන කාරණයයි. ආණ්ඩු
පාර්ශ්වෙය් ඉදිරි ෙපෙළේ එක අසුනකවත් කවුරුත් නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයන් අපි කනගාටු වනවා. එෙහම නම්, ජනවාරි අටවැනි
දා ජනතාව ලබා දුන් විශ්වාසය නැවත වතාවක් දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළින් කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන
මතක් කරමින් මම නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.
[பி.ப. 5.37]

ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා

(மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர)

(The Hon. Perumal Rajathurai)

ெகளரவ கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கேள,
ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைப
(தி த்தம்) சட்ட ல விவாதத்திேல உைரயாற் வதற்குச் சந்தர்
ப்பமளித்ததற்காக உங்க க்கு நன்றிையத் ெதாிவித் க்
ெகாள்கின்ேறன். குறிப்பாக, ஒவ்ெவா சிகெரட் ெபட் யின்
அட்ைடயி ம் 80 சத தத் க்கு எச்சாிக்ைகப் படங்கள்
இ த்தல் ேவண் ம்; அ
உடல்நல ஆபத் க்கைள ம்
தீங்குகைள ம்
விதந் ைரக்கக்கூ யவா
சுட் க்
காட்டப்ப தல் ேவண் ம்; அந்த எச்சாிக்ைகப் படங்கள் 6
மாதங்க க்கு ஒ
ைற மாற்றியைமக்கப்ப தல் ேவண் ம்;
இதற்கான அதிகாரசைபயின் இ வட் க்களின் படங்கைளப்
பயன்ப த்த
ேவண் ம்
ேபான்ற
அ ப்பைடயான
அம்சங்க டன் இந்தத் தி த்தச் சட்ட லம் இன் சைபயிேல
விவாதத் க்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட்
க்கின்ற .
ைகயிைல உற்பத்திகள் ெபா வாக மனித உட க்குக்
ேக
விைளவிக்கின்றன என்ப
ெதாிந்த தான். மனித
உயி க்குப் ேபராபத்ைத ஏற்ப த் ம் ெபா ட்களில் மிக ம்
ெகா யதாக சிகெரட் அல்ல
ேபாைதப்ெபா ட்கைள
நாங்கள் அைடயாளம் காண்கின்ேறாம். ஒவ்ெவா வ ட ம்
உலகளாவிய ாீதியிேல 6 மில் யன் ேபா்
ைகயிைலப்
பாவைன லம்
ஏற்ப ம்
ேநாயினால்
மரணத்ைதத்
த
கின்றனர்; ேம ம்
ைகபி ப்பவர்களின் அ கில்
நிற்பதால் ஏற்ப ம் பாதிப்பினா ம் ஏறத்தாழ 6,00,000
ேப க்கு மரணம் ஏற்ப கின்ற . இலங்ைகயிேல சராசாியாக
நாெளான் க்கு
57
ேபர்
இதனால்
பாதிக்கப்பட்
இறக்கின்றார்கள். வ டெமான் க்கு ஏறத்தாழ 20,000 ேபர்
ைகயிைல பாவைனயினால் உயிாிழக்கின்றார்கள் என்ப
தகவலாகும். இலங்ைகயிேல ஒ நாைளக்கு சிகெரட் க்காக
208 மில் யன்
பாய் ெபா மக்களால் ெசலவழிக்கப்
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ப கின்ற . கடந்த 2011ஆம் ஆண் இலங்ைகப் ைகயிைலக்
கம்பனியின் நிகர வ மானம் 761 ேகா ையத் தாண்
நிற்கின்ற .

பாவைன மற் ம் விற்பைன ெதாடர்பானைவகளாகேவ
இ க்கின்றன. ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் நாளாந்த வாழ்க்ைக
யில் பல பிரச்சிைனக க்கு அ ப்பைடக் காரணமாக ம்
இம்ம பான
மற் ம்
ைகயிைலப்
பாவைன
காணப்ப கின்ற .

நாங்கள் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிையப் பிரதிநிதித் வப்
ப த் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் என்ற வைகயிேல,
அங்குள்ள பிரேதசங்களின் வியியல் காலநிைலத் தன்ைம ம்
இந்தப் ேபாைதப்ெபா ட்கைளப் பாவிப்பதில் இைளஞர்
களிடம் தாக்கத்ைதச் ெச த் கின்ற என்பைத அறிேவாம்.
இந்த நிைலயிேல, கடந்த மாதம் தலவாக்கைலயில் மரணித்த
இைளஞன் 'பா ல்' விற்பைனயாளர் என் ம் அவாிடம் கஞ்சா
இ ந்ததாக ம் கூறி, ெபா ஸார் ரத்தியதன் பயனாக அவர்
ெகாத்மைல ஓயாவில் பாய்ந்
தன் யிைர மாய்த் க்
ெகாண்டைத நாங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக அறிந்ேதாம்.
அதைன யா ம் மறந் விட
யா .
ைகயிைல மற் ம்
ம சாரம் ெதாடர்பான இந்தத் தி த்தச் சட்ட லமான
ெப ம்பா ம் ெப ந்ேதாட்ட மக்களால் வரேவற்கப்படக்கூ ய
ெதான் .
ெபா வாக இந்தச் சட்ட லத்ைதக் கடந்த
காலங்களிேலேய அ ல்ப த்தியி ந்தால்
ற் க்கணக்கான
இைளஞர்கைளக் காப்பாற்றியி க்கலாம்.

சில ச தாய விஷமிகள் பாடசாைல மாணவர்கைள ம்
இவ்வாறான
ெகட்ட
ெசயல்க க்குப்
பயிற் விப்ப
கண் க்கப்படக்கூ யெதான்றாகும். குறிப்பாக இலங்ைக
யிேல பல இலட்சக்கணக்கான ெதாழிலாளர் பைடெயான்
மாதாந்தச்
சம்பளமின்றி
நாட்சம்பளத்திற்குத்
ெதாழில்
ாிவதால், இத்ேதாட்ட மக்களின் ெசலவினத்ைதக் குைறப்
பதற்கு இச்சட்ட லம் ஒ சிறந்த க்தியாக ேநாக்கப்ப ம்
என்பதில்
எவ்வித
ஐய ம்
இல்ைல
எனலாம்.
நகர்ப் றங்களிேல
இைளஞர்கள்
மற் ம்
ெபண்கள்
ைகயிைல மற் ம் பான்பராக்
ேபான்ற பல ேபாைத
தரக்கூ ய ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்வைதத் த க்க
ேவண் ம்.
சி ைகத்ெதாழில் மற் ம் ெதாழில் யற்சிகள்
ெதாடர்பான
அைமச்சுக்களின் லம்
நல்ல ைறயில்
ச கத்திற்குப் பயன்தரக்கூ ய ெகளரவமான ெதாழில்கைள
இைளஞர்கள் ெசய்வதற்கு ஊக்குவிக்கேவண் ம் என்ப
என எதிர்பார்ப்பாகும்.

ெப ம்பா ம்
ெதாிந் ம்
ெதாியாம ம்
இைளஞர்
களிைடேய காணப்ப கின்ற இத்தைகய ைகயிைல மற் ம்
ம சாரக் கலாசாரம் அரசியல்வாதிகளா ம் ஊக்குவிக்கப்
ப கின்ற
என்ப தான் உண்ைம. ேதர்தல் காலங்களில்
மக்களின் வாக்குகைளக் கபடத்தனமாக ஏமாற்றி வாங்குவதற்
காக பிரேதச சைப உ ப்பினர் தற்ெகாண் மாகாண சைப
உ ப்பினர் வைர ம் ஏன், பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள்கூட,
ேநர யாக ம்
மைற கமாக ம்
ம பானங்கைள
விநிேயாகித் வ கின்றார்கள்.

எம
நா
இலவச
சுகாதாரத்திைனச்
சிறப்பாக
அ ல்ப த் வதற்கு இம்ம பாவைன, ைகயிைலப் பாவைன
ேபான்றைவ
ட் க்கட்ைடயாக
உள்ளன.
காரணம்
ம பாவைனயினால்
பாதிக்கப்ப கின்றவர்க க்குச்
சிகிச்ைசக்காக ஆண் ேதா ம் பல மில் யன்
பாைய
இலங்ைக அரசாங்கம் ெசல
ெசய்கின்ற . அத் டன்
குறிப்பாக
கர்ேவார்களால் இவற்றின் பாவைனக்காகச்
ெசலவழிக்கப்ப ம் ெதாைக நாெளான் க்கு 208 மில் யன்
பாய் என இலங்ைகப் ைகயிைலக் கம்பனியின் அறிக்ைக
கூ கின்ற . எனேவ, அபிவி த்தியைடந் வ ம் எம நா
இத்தைகய ஒ பாாிய ெதாைகைய இதற்காகச் ெசலவிட்டால்
சிறந்த அபிவி த்திையப் ெபற
யா
என்ப
நாம்
அறிந்தேத.
த்தபிரானின் ெபளத்த தர்மத்தின்ப
பஞ்ச
மாபாதகங்க ள்
அடங்குகின்ற
கள் ண்ணல்,
சூ
ேபான்றைவ தீய பழக்கங்கள். அைவ மக்களால் விலக்கப்பட
ேவண் யைவ என்
கூறப்பட் ள்ள .
அரச சார்பற்ற
நி வனங்க ம்
தம
ெசயற்றிட்டங்களில்
சுகாதாரத்
திற்காக ம்
ைகயிைல மற் ம் ம பான பாவைனைய
மக்களிடமி ந்
அகற்றி அவர்கள
வாழ்வாதாரத்ைத
அதிகாிக்க ம் பல மில் யன்கைள ஒ க்குகின்றன. இந்
ச த்திரத்தின்
த்
என்
வர்ணிக்கப்ப ம் நா
எம
இலங்ைக. ஆனால் இன் ேபாைதப்ெபா ள் ைகமாற்றப்ப ம்
க்கிய இடமாக இ
மாறி ள்ளைம எமக்கு ெவட்கத்ைதத்
தரக்கூ ய . இ வா ஆசியாவின் ஆச்சாியம்? என மக்கள்
ேகள்வி ேகட்கின்றார்கள்.
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ெப ம்பா ம்
மைலயகப்
பகுதிகளிேல
ஹற்றன்,
ெபாகவந்தலாவ, தலவாக்கைல,
வெர யா, ெகாட்டகைல
ேபான்ற பகுதிகளில் ம பானக் கைடகளின் எண்ணிக்ைக
யான மிக ம் அதிகம். உதாரணமாக ெபாகவந்தலாவ நகைர
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு வாகனங்க க்கு எாிெபா ள்
நிரப் வதற்கு ஓர் எாிெபா ள் நிரப் ம் நிைலயத்ைதக்கூட
எம்மால் காண
யா . ஆனால், மனித உயிர்கைளக்
ெகால் ம் பல ம பானக் கைடகைள அந்த நகாிேல நாங்கள்
காண்கின்ேறாம். கடந்த மாதங்களில் ஹற்றனி ள்ள 'ெசனன்'
ேதாட்டத்தில் ம பானக் கைட ெயான்ைற
மா
ேகாாி
அங்குள்ள ெபண் ெதாழிலாளர் களால் ஒ
பாாிய
ஆர்ப்பாட்டெமான்
ன்ென க்கப் பட்ட . இவ்வாறான
ஆர்ப்பாட்டங்கள் ச க ஆர்வலர்களால், பாதிக்கப்பட்ட
ெபண்களால், இைளஞர்களால், பாடசாைல மாணவர்களால்,
அவ்வப்ேபா
ன்ென க்கப்பட்
வந்தா ம்கூட
அம்ம பானக் கைடகளின் எண்ணிக்ைகையக் குைறக்க
யாதி ப்ப
ரதி ஷ்டேம.
ெதாற்றா
ேநாய்கள்
எனக்கூறப்ப கின்ற
noncommunicable diseases - உடல்நிைற அதிகாித்தல், இரத்த
அ த்தம், ற் ேநாய், ைரயீரற் ண் ேபான்ற பல ேநாய்கள்
ைகயிைல
மற் ம்
ம சாரப்
பழக்கவழக்கங்களால்
ஏற்ப கின்றன என்
சுகாதார அறிக்ைககள் கூ கின்றன.
வெர யா மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் கிராமப்
றங்கைள ம்
நகரப் றங்கைள ம்விட,
ேதாட்டப்
றங்களிேலேய
ைகயிைல மற் ம் ம பானப் பாவைன
அதிகமாகக் காணப்ப கின்ற . ெபா ஸ் பிாி களில் தாக்கல்
ெசய்யப்ப கின்ற
வழக்குகள்
ெப ம்பா ம்
ம பானப்

மக்களின் உயிர்கைளப் பறிக்கும் இந்தப் ேபாைதவஸ்
கைளப் பிரபல அரசியல்வாதிகள் மற் ம் அவர்கள
ஆதரவாளர்கள் பயமின்றித் ெதாடர்ந்
விற்பைன ெசய்
வ கின்றனர். எனேவ,
இதைன அரசாங்கம் எவ்வித
பாகுபா மின்றி நி த்த ேவண் ம்.
ேபாைதப்ெபா ள்கள்
கடத்தல்
ெதாழி ல்
க்கிய
ெப ம் ள்ளிக க்கு ெதாடர்
இ ப்பதனால், அவற்ைற
ன்வந்
த ப்பதற்கு மக்கள் மத்தியிேல பய ணர்
காணப்ப கின்ற . இந்த நிைல ெகா ம்பில் மட் மல்ல,
ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளி ம் காணப்ப கின்ற . அங்கு
குறிப்பிட்ட அரசியல்வாதிகளால் ேபாைதப்ெபா ள் வியா
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பாரங்க க்கு இைளஞர்கள் பயன்ப த்தப்ப வ ேவதைனக்
குாிய விடயமாகும். அரசியல் ெசய்வதற்காக மக்களின்
நன்மதிப்ைபச்
சம்பாதிக்கத்
திைரமைறவிேல
இதற்கு
உடந்ைதயாகச்
ெசயற்ப பவர்களால்
ேபாைதப்ெபா ள்
பாவைன விஸ்தாிக்கப்ப கின்ற . மைலயகப் பகுதிகளி ம்
கள்ளச்
சாராயம்
மற் ம்
ேபாைதப்
ெபா ட்கைளத்
த ப்பதற்கான நடவ க்ைககைள அரசாங்கம் ெபா ஸாாின்
உதவி டன் ன்ென க்க ேவண் ம். அேதேநரம் நீதித் ைறச்
சுதந்திரத்ைத உ திப்ப த்த ேவண் ம். கடந்த காலங்களிேல
ேபாைதப் ெபா ள் வர்த்தகர்களால்
ெபா ஸார் மற் ம்
அரசியல்வாதிக க்கு
ேநர யாக ம்
மைற கமாக ம்
ெவகுமதிக ம் கப்பங்க ம் வழங்கப்பட்டன. மக்கைள
வழிநடத் ம் அரசியல்வாதிகேள நாட்ைட ஏமாற் பவர்களாக
இ க்கும்ேபா , மக்கைள யார் காப்பாற் வ ?
மைலயகப் பிரேதசங்களிேல ம பானக் கைடகளால்
ெப மளவான ேதர்தல் பிரசாரங்கள் வாராந்த இ தி
நாட்களில்
ன்ென க்கப்ப கின்றன. அவர்கள் மக்கைளக்
கு ேபாைதக்கு அ ைமயாக்கி, அரசியல் விழிப் ணர் கைளச்
சிைதத்
அரசியல்வாதிகளின் இ ப்ைபத் தக்கைவத் க்
ெகாள்ள
ைனகின்றனர். பணம் இ ந்தால் அரசியல்
ெசய்யலாம் என்ற ேபாக்குக் காரணமாக ம பானக் கலாசாரம்
மைலயக மக்கைளக் கட் ப்ேபா கின்ற . எனேவ, இந்தச்
சட்ட லத்தினால் மைலயகப் ெப ந்ேதாட்ட மக்களின்
அரசியல் வளர்ச்சியி ம் சிந்தைனயி ம் கு ெகாண்
க்
கின்ற ேபாைதப் ெபா ள் அரசியல் கலாசாரம் நீங்க ேவண் ம்
என்பேத என இலக்கு.
கடந்த காலங்களில் இலங்ைகயில்
ற் க்கணக்கான
கிேலா ெஹேராயின் மற் ம் கஞ்சா ேபான்றைவ சுங்க மற் ம்
ெபா ஸ் அதிகாாிகளினால் ைகப்பற்றப்பட்டன. எனி ம்,
கடந்த
ஆட்சியிேல
அவற் க்கான
விசாரைணகள்
மந்தகதியிேலேய
ன்ென க்கப்பட்டன. சந்ேதக நபர்கள்
ெபா ஸாரால் ைக ெசய்யப்ப வ ம் பின்
பிைணயில்
வி தைல ெசய்யப்ப வ ம் வழைமயாக இ ந்த . ஆனால்,
ைகப்பற்றப்பட்ட ேபாைதப்ெபா ட்க க்கு என்ன நடந்த ?
அைவ எங்ேக? என்ெறல்லாம் ேகள்விகள் எ கின்றன. அைவ
பல மில் யன் பாய் என மதிப்பிடப்பட் ள்ளன. அதற்கு யார்
ெபா ப் க் கூ வ ? ெகா ம்ைபத் தளமாகக் ெகாண்
இயங்கும் சில அரசியல்வாதிகளால் ேபாைதப்ெபா ட்கள்
ைகமாற்றப்ப கின்றன என் ஊடகங்கள் மற் ம் ெபா ஸா
க்குப் பல ைற தகவல்கள் கிைடத் ம் அ
ெதாடர்பான
விடயங்களிேல கடந்த அரசாங்கம் என்ன நடவ க்ைகைய
ேமற்ெகாண்ட
என்ப
ாியாத திராகேவ இ க்கின்ற .
எனேவ,
அ
ெதாடர்பான
விசாரைணகைள
அரசு
ாிதப்ப த்த ேவண் ம். அதில் அரசியல் தைலயீ இல்லாமல்
இ ப்ப சிறந்ததாகும்.
மத்திய
வ மான ைடய
நா களின்
வாிைசயிேல
இலங்ைக பயணிக்கும்ெபா
ேபாைதப்ெபா ள் மற் ம்
ைகயிைல
ம பானக்
கலாசாரங்கள்
ெதாடர்பான
விடயங்களால் அதன் ெபய க்குக் களங்கம் வரலாம். ஆனால்,
இவ்வாறான
சட்ட லங்கள்
ஊடாக
நாம்
சர்வேதச
சமவாயங்களின் ஒப்பந்தங்கைள மதிப்பதன் லம், அவற்ைற
ஏற்
அ ல்ப த் கின்ற
ஒ
நல்ல
நா
என்
பார்க்கப்ப கின்ற ஒ
நிைலைய உ வாக்க ேவண் ம்.
ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான ேதசிய அதிகாரசைபத்
தி த்தச் சட்ட லத்தினால் குறிப்பாக மக்களின்
ணான
ெசலவினத்ைதத் த க்கலாம்; அபாய எச்சாிக்ைககள் மற் ம்
கட் ப்பா கள்
ேபான்றவற்றால்
மக்கள்
சற்
விழிப் ணர்வைடவார்கள்; ஏைழ மக்கள் ம ப் பாவைனையக்
குைறத் க்ெகாள்ள நடவ க்ைக எ க்க
ம்; குறிப்பாக
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ெப ந்ேதாட்டப் ெபண்கள் மற் ம் கிராமப் றப் ெபண்களால்
இச்சட்ட லம் ெவகுவாக வரேவற்கப்ப ம்; உலக நா களின்
வாிைசயிேல இலங்ைகயின் சுகாதாரம் ேமன்ைமயைட ம்;
ணான மரணங்கைளத் த க்கலாம்; இைளஞர்கள் ெகட்ட
பழக்கங்க க்குத்
ைணேபாவைதத் த க்கலாம்; ம ப்
பாவைன
குைற மானால்
ம பான
நிைலயங்களின்
எண்ணிக்ைக ம் குைறயக்கூ ய வாய்ப்
இ க்கின்ற .
அத் டன், ம பானங்கைள நம்பி அரசியல் நடத் கின்ற
அல்ல
பிைழப் நடத் கின்ற கூட்டம் குைற ம். இந்தத்
தி த்தச் சட்ட லத்தினால்
ட் வன் ைறகள் - domestic
violence குைறயக்கூ ய சந்தர்ப்பங்கள் இ க்கின்றன.
ேம ம்,
ம
க்காகச்
ெசலவி கின்ற
ெதாைகையப்
பிள்ைளகளின் கல்விக்காகச் ெசலவிடக்கூ யதாக இ க்கும்;
இைளஞர் கைளச் சிறப்பாக ஒ ங்குப த்தலாம்; இ தியிேல
ஓர்
ஆேராக்கியமான
மனித
வளத்ைதக்ெகாண்ட
ச தாயத்ைதக் கட் ெய ப்பலாம் என்
கூறி, இந்த
விவாதத்திேல
எனக்கும்
க த் க்கைளக்
கூறச்
சந்தர்ப்பமளித்த
உங்க க்கு மீண் ம் நன்றி ெதாிவித் ,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம்

[අ.භා. 5.47]

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කර
තිෙබන ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන්න ලැබීම ගැන
මා සන්ෙතෝෂ වනවා. ෙමොකද, ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම්
කාරණයත් මාතෘකාවක් විධියට උපෙයෝගී කර ෙගන තමයි
වත්මන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙව්දිකාවල කථා කෙළේ.
ෛවද්යවරයකු වුණු ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මහත්මයා ඒ
සම්බන්ධෙයන් පමුඛත්වයක් ෙගන කියා කිරීම ගැන මා
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඇත්තටම නීෙරෝගී ජන සමාජයක් උෙදසා ෙමය කාලීන
සංෙශෝධනයක් විධියටයි අප දකින්ෙන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරුන් ෙම් ෙවලාෙව් එළියට ගිහිල්ලා ෙවන්න ඇති.
කවුරුවත්ම ෙම් ෙවලාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
ෙකෙසේ ෙවතත්, රූපමය අවවාදවලින් විතරක් ෙම් කාර්යය
කරන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මට තිෙබන පශ්නය. ෙම් දුම්
වැටි තහනම රූපමය අවවාදවලින් පමණක් කරන්න පුළුවන් ද
කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. භාවිතය අඩු කරන්න
දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතැනින් පමණක් ෙම් ෙද් නතර
කරන්න පුළුවන්ද කියන එක ගැන පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම්ක
සමාජ විද්යාත්මක පශ්නයක්. පළමුෙවන්ම බලන්න ඕනෑ දුම්
ෙබොන්ෙන් කවර පුද්ගලයින් ද කියන එක. ඒක තමයි මූලික ෙද්.
ෙදවනුව පාරිෙභෝගික පමාණය අඩු කර ගන්න ඕනෑ. ඒක
විෙශේෂෙයන්ම කර ගන්න ඕනෑ. මෙනෝ විද්යාඥයකු කිව්ව
කථාවක් මට ෙම් ෙවලාෙව් මතක් ෙවනවා. මා සමාජ ෙසේවා
ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටියදී, එතුමා මට ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා
දුන්නා. මවු කිරි ෙනොබී හැෙදන දරුවන් දුම් පානය සඳහා
ෙපළැඹීමක් වන බව මෙනෝ විද්යාඥයින්ෙග් මතයක්.
ළදරුවකුෙග් ජීවය පධානම වශෙයන් තෘප්තිමත් වන්ෙන් මවු කිරි
බීෙමන් සහ අපදව්ය බැහැර කිරීෙමන්. ඒ කියන්ෙන්, මල මුත
බැහැර කිරීෙමන්. මවෙගන් කිරි උරා බීමට අවකාශය
ෙනොලැෙබන දරුවන් කුඩා කල ෙනොලබන එම තෘප්තිය තරුණ
විෙය්දී දුම් පානය මඟින් සපුරා ගන්නා බව ඒ අය උපකල්පනය
කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව ෙලොකු විස්තරයක් මට කිව්වා. මට
ලැබී තිෙබන්ෙන් සීමිත කාලයක් නිසා වැඩි විස්තර පකාශ
කරන්න බැහැ. නමුත් ෙම් කාරණය ගැන බලන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා]

සමහර මවුවරු සිරුෙර් හැඩය ෙවනස් ෙව්වි කියන භය නිසා
මවු කිරි ෙදන්ෙන් නැහැ. නිසි ෙපෝෂණයක් නැතිකමිනුත් මවු කිරි
ෙදන්ෙන් නැහැ. මවු කිරි දීම හිතා මතාත් පතික්ෙෂේප කරනවා.
ෙවලාව නැතිකම, රැකියාවට යාම වැනි කරුණුත් එක්තරා ෙහේතු
බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් අපි අහලා තිෙබනවා,
දරුවකු බිහි වුණාම පළමුෙවන්ම ෙහොඳට මවු කිරි දුන්ෙනොත්
ෙකොලස්ටම් කියන දව්යය ෙහොඳට ලැෙබන නිසා ඒ ළමයාට ඕනෑම
ෙරෝගයකට ඔෙරොත්තු දීෙම් හැකියාව තිෙබනවා කියන එක. මා
හිතන විධියට ෙම් ස්ථානෙය් අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් ඇති.
පරීක්ෂා කර බලන්න. එෙහම තමයි කියලා තිෙබන්ෙන්. ජීවිතය
පුරාවටම ෙලඩ ෙරෝගවලට
එෙරහිව සටන් කිරීම සඳහා
පතිශක්තීකරණයක් ඒ තුළ තිෙබනවා.
අෙනක තමයි ආතතිය. අපි දැකලා තිෙබනවා ෙබොෙහෝ
ෙදනකු ආතතියක් ඇති වුණාම -ඒක සමාජ විද්යාත්මක පශ්නයක්සිගරට් එකක් බීලා කල්පනා කරනවා. දුම් වැටිය උරලා දුම ඇරලා
තමයි
මනසින් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්
කල්පනා
කරන්න
ෙපළැෙඹන්ෙන්. ෙමවැනි කරුණු කාරණා ෙගොඩක් තිෙබනවා. ඒ
නිසා උපෙද්ශනයත් අවශ්යයි. පුංචි කාලෙය් ඉඳලාම ෙම්ක
අවශ්යයි.
මම අද එද්දී හිස් සිගරට් පැකට් එකක් අරෙගන ආවා. ෙම්
සිගරට් පැකට් එෙක් රූපමය අවවාදය ඇතුළත් කර තිෙබන්ෙන්
පැකට් එෙක් පියනටත් -කැෙඩන ෙකොටසටත්- එක්කයි. ෙමම
පැකට්ටුෙව් පහළට ෙවන්න ෙහොඳට ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් ඉඩ
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෙම්ක පාෙයෝගික ෙවන්ෙන්
නැහැ. ෙම් සිගරට් බීම එක පැත්තක්. ෙම්ෙකදී තවත් පශ්නයක්
තිෙබනවා. මා අෙත් ෙම් තිෙබන්ෙන් ෙගෝල්ඩ්ලීෆ් කියන සිගරට්
පැකට් එක. තව ෙගෝල්ඩ් සීල් කියන filter එක ෙගෙනනවා.
මීගමුෙව් හැම තැනම තිෙබනවා. දැන් අපි සිගරට් ගන්න ගියාම
පැකට් පිටින් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්. පැකට් එක කඩලා තුනක්,
හතරක් ඉල්ලනවා. සිගරට් එකක් රුපියල් 30ක් ෙවනවා. සමහර
ෙවලාවට රුපියල් 150ක් දීලා පහක් ගන්නවා. එතෙකොට
ෙකොෙහොමද ෙම් රූපමය අවවාදය ඒ පුද්ගලයාට ෙදන්ෙන්.
එතෙකොට සිගරට් එක කෙට්, ෙපට්ටිය කෙඩ්. ඕක තමයි ඇත්ත
තත්ත්වය.
ඊළඟට, ෙගෝල්ඩ් සීල් කියන සිගරට් එක ෙගනැල්ලා ෙම්
පැකට්වලටත් පුරවලා විකුණන කමයක් තිෙබනවා. ඒෙකන්
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒෙකන් ෙවන්ෙන් එක පැත්තකින් බදු
ආදායම සම්පූර්ණෙයන් නැතිව යන එකයි. වැරදි වැඩකුත්
ෙවනවා. විශාල ලාභයක් ඒ අය ගන්නවා. ඒ නිසා ෙම් කමය
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් කරන්න ඕනෑ. අධික නීති-රීති
ෙගනැල්ලා ෙහොෙරන් සිගරට් ෙගන්වන අයටත් දඬුවමක් ෙදන්න
කියලා මා කියනවා. ඕක තමයි මෙග් එක ෙයෝජනාවක් වන්ෙන්.
ඊළඟට, දුම් පානෙය්දී අපි ආශ්වාස කරන, ඇතුළට ඇද ගන්නා
දුමත් සමඟ නිෙකොටීන්, තාර වැනි අහිතකර ෙද්ත් ශ්වසන
පද්ධතියට ඇතුළු ෙවනවා. උදාහරණයක් වශෙයන් ෙම්ක අවම
කරන්න තමයි filter එකක් දාලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් බීඩිවල
filters තිෙබනවා ද? සුරුට්ටුවල තිෙබනවා ද? අද මිනිස්සු බීඩි
මිටියක් ගන්ෙන්. සුරුට්ටු ෙවනම ගන්නවා. සිගරට්වලට වාෙග්
රසකාරක ෙනොදැම්මත් ඒවා ගැනත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. අද
දුම් පානය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, නීති විෙරෝධී
අරක්කු ගැන බලනවා වාෙග් ෙම්වා ගැනත් කල්පනා කරලා
බලන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉතා ෙහොඳ එකක්.
ඔක්සිජන් අඩු වීම නිසා තමයි ඉන්දියයන්ෙග් කියාකාරිත්වය
අඩු ෙවන්ෙන්. ශරීරෙය් අභ්යන්තර ඉන්දියයන්වල තාර ෙකොටස්
තැන්පත් වුණාම පිළිකා හැෙදනවා.
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දුම් ෙකොළ නිෂ්පාදනවලින් 2007 දී ලැබුණු ආදායම රුපියල්
මිලියන 31,437යි. 2008 දී රුපියල් මිලියන 37,288යි. 2009 දී
රුපියල් මිලියන 37,601යි. 2010 දී රුපියල් මිලියන 40,675යි.
2011 දී රුපියල් මිලියන 49,000යි. 2012 දී ආදායම රුපියල්
මිලියන 58,653ක් ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම බලනෙකොට ආදායම
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. හැබැයි, ෙබොන දුම් වැටි පමාණය අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ආදායම වැඩි ෙවලා, ෙබොන දුම් වැටි පමාණය අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 2007 දී තිබුණු දුම් වැටි
පමාණය මිලියන 4,670යි. 2013 ෙවද්දී ඒ පමාණය මිලියන
4,035ට බැහැලා තිෙබනවා. නමුත් ආදායම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
දුම් වැටියක් ෙබොන තැනක හිටියාම ඒ දුම අනික් අයටත්
ආශ්වාස පශ්වාස කරන්න ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම, තාත්තා
ෙකෙනක් දරුවන් ඉන්න තැන සිගරට් බිව්වාම, ඒ දරුවන්ටත් ෙම්
දුම් ඉෙබ්ම ශරීරගත ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්වා නැති කරන්න
පුළුවන්ද කියන එකත් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. සමහර රටවල
කුඩු ෙබොන එක නවත්වන්න ගංජා ෙබොන්න ඉඩ දීලා තිෙබනවා.
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමාෙගන් ඇහුෙවොත් ඒ ෙකොෙහේද
කියලා කියයි. එතුමාත් ඒ ගැන මට පකාශ කළා. ඇත්තටම
ඇෙමරිකාෙව් පාන්ත ෙදකක ඒ විධියට ඉඩ දීලා තිෙබනවා.
ඕලන්දෙය් ඉඩ දීලා තිෙබනවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඔබතුමාෙග් මතය ෙමොකක්ද?

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

මෙග් මතය ෙනොෙවයි, මම ෙම් කියන්ෙන් ෙම් සමාජෙය් හැටි.
සමාජ විෂමතාව ගැනයි මම කියන්ෙන්. නීතිඥවරයකු වශෙයන්
ඔබතුමා මතක තියා ගන්න සමාජ විෂමතාවක් තිෙබනවාය කියන
එක. සුද්ෙදෝ ෙම් රටට එන්ෙන් ෙමොකටද? මත්පැන් නැත්නම්
සුද්ෙදො එනවාද? සිගරට් එකක් ෙබොන්න බැරි නම් සුද්ෙදක්
එනවාද? සංචාරක ව්යාපාරය දියුණු කරන්න කියලා අපි කියනවා.
එත් ඒ වාෙග් පශ්නත් තිෙබනවා.
ඊළඟට, මත්පැන් ගැන කථා කරනෙකොට, රුසියාෙව් කවුද
ෙවොඩ්කා ෙබොන්ෙන් නැත්ෙත්? හැම ෙකෙනක්ම ෙබොනවා.
ඒකයි ඇත්ත. බියර් බිව්වාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්? විෙශේෂෙයන්ම,
බියර්වල ෙපෝටීන් තිෙබනවා. බියර්වල අඩු මත්දව්ය පමාණයක්
තිෙබන නිසා හුඟක් ෙදෙනක් ෙබොනවා. නමුත් ෙපෝටීන් වැඩි
වුණාම ඒක වකුගඩු ෙරෝගවලට මුල් ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමාට මම කියන්නම්. අනුරාධපුරෙය් විතරක් වකුගඩු
ෙරෝගීන් 27,000ක් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ෛවද්යවරෙයක්. ඒ අය මරණය ෙපනි ෙපනී ඉන්නවා. බියර් බීලා
ෙනොෙවයි ඒ. වතුරවලින් ඒ වාෙග්ම වගාවට දමන ෙපොෙහොර
පමාණය වැඩිවීෙමන් තමයි ඒක ෙවන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා
වශෙයන් ඔබතුමා ඒ හැම පැත්තම බලලා ෙහොඳ පියවරක් ගන්න.
කිසි දවසක අපි ඒවාට විරුද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඒවාට පශංසා
කරනවා. ඒ සඳහා අලුත් කමෙව්ද තිෙබනවා.
වකුගඩු ෙරෝගය නිසා වසරකට 40,000කට අධික පමාණයක්
මිය යෑෙම් අවදානමක් තිෙබනවා. අනුරාධපුරෙය්, ''වකුගඩු ෙරෝඩ්''
කියලා පැත්තක් තිෙබනවා. ඒ පැත්ෙත් ඉන්න අය මරණය ෙපනි
ෙපනී තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්.
අනික් අතට දුම් බීම නිසා හෘදය ෙරෝග අවදානමත් වැඩි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දුම් ෙකොළ මුඛ පිළිකාවලටත් මුල් ෙවලා
තිෙබනවා. පිළිකා ෙරෝගීන් අතරින් සියයට 13.3ක් මුඛ පිළිකා
ෙරෝගීන්. හුණු එක්ක බුලත් විට කෑවාම ඒෙකනුත් මුඛ පිළිකා
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හැෙදනවා ෙන්. පිළිකා හැෙදන්න දුම් ෙබොන්නම ඕනෑ නැහැ.
ෙම්වාත් පශ්න. සාක්ෂරතාව සියයට 97ක් විතර ෙවන අෙප් රෙට්
ෙම් පශ්නවලින් මිෙදන්න කරන්න තිෙබන ෙහොඳම ෙද් තමයි
පාසල්වලදී දරුවන් දැනුවත් කරන උපෙද්ශනය ලබා ෙදන එක.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ උපෙද්ශනය ලබා ෙදන්න නම් ඔබතුමාට
පුළුවන් සමාජ ෙසේවා අමාත්යාංශයත් එක්ක එකතු ෙවලා
වැඩසටහනක් කියාත්මක කරන්න. දැනුවත් කිරීෙමන් තමයි ෙම්
දුම් පානය අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ මිස, තහනෙමන් විතරක් ඒක
කරන්න බැහැ. සිගරට් පැකට් එෙක් ෙම් රූප මුදණය කිරීෙමන්
විතරක් ඒක කරන්න බැහැ.

අද ජීවිත අෙප්ක්ෂාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පිරිමි පාර්ශ්වෙය්
ජීවිත අෙප්ක්ෂාව සියයට 72කින් සහ කාන්තා පාර්ශ්වෙය් ජීවිත
අෙප්ක්ෂාව සියයට 76කින් පමණ වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මම
සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ධුරෙය් කටයුතු කරන කාලෙය් ඒ ගැන
තක්ෙසේරුවක් කරලා බැලුවා. එෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් අපි
ෙසෞඛ්යයට ලබා ෙදන පතිපාදන සහ ෙනොමිෙල් කරන ෙසේවාව
නිසායි. එම නිසා ඒ අමාත්යාංශයට තවත් පතිපාදන වැඩි කරන්න
ඕනෑ. අපි ෙබෙහත්වලට පතිපාදන ෙවන් කරනවාට වඩා ෙසෞඛ්ය
ක්ෙෂේතයට පතිපාදන ෙවන් කෙළොත්, දැනුවත් කිරීම්වලට
පතිපාදන ෙවන් කෙළොත් වඩාත් පෙයෝජනවත් ෙවනවා.

"ෙගෝල්ඩ් ලීෆ්" වාෙග්ම "ෙගෝල්ඩ් සීල්" කියලා සිගරට්
වර්ගයකුත් තිෙබනවා. "ෙගෝල්ඩ් සීල්" මීගමුෙව් පිරිලා;
ෙබ්රුවලත් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා නිෙයෝජනය
කරන පෙද්ශෙය්ත් තිෙබනවා. ඒවා ෙම් පැකට්වල දමලා තමයි
විකුණන්ෙන්. එෙහම වුණාම ඒ ෙහොරකම කරන්න ඒ
ෙගොල්ලන්ට නීතිෙයන් ලැෙබන ආවරණයක් ලැෙබනවා. ෙම්වා
ගැන බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විතරක්
ෙම් කටයුත්ත කරන්න බැහැ. සමාජෙය් අනික් ෙකොටසුත් එකතු
කර ෙගන ෙහොඳ කියා මාර්ගයක් ගන්න, අපි ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත
ෙවනවාය කියන එකත් පකාශ කරන්න ඕනෑ.

දැන් බලන්න, වී නිෂ්පාදනෙය්දී කරන ෙද්. අපි ෙගොයම්වලට
දමන ෙපොෙහොර පමාණය බලන්න. වී නිෂ්පාදනෙය්දී ආසියාෙව්
අපි තමයි වැඩිෙයන්ම ෙපොෙහොර දමන්ෙන්. ෙම්කට ෙහේතුව
ෙමොකක්ද? ඒ ෙපොෙහොරවලින් ෙගොයම් ගහට අල්ලන පමාණයක්
තිෙබනවා. භූගත ෙවන පමාණයකුත් තිෙබනවා. ඒ වැඩි පමාණය
පරිෙභෝජනය වුණාම තමයි අෙප් ජීවිත අකාලෙය් ෙලඩ
ෙරෝගවලට පාත ෙවන්ෙන්. අද වන විට chemicals ගහන්ෙන්
නැති හාල්වලට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. උදාහරණයක්
වශෙයන් කිව්ෙවොත් අද කළු හීනටි, කුරුළු තුඩ හා මඩ තාවුළු
කියන හාල් වර්ග තුනට ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා. ඒ හාල්වල
මිල රුපියල් 200යි, 250යි. විදයම් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඒ
හාල් ගන්නවා. ජපානෙය් sashimi මාළු wasabi sauce එක්ක
කන්ෙන් - අමු මාළු කනවා වාෙග් - රුපියල් 8,000ක්, 10,000ක්
දීලා. ඒ වාෙග් තමයි, සල්ලි තිෙබන මිනිහාෙග් ජීවිතය ෙහොඳයි.
දුප්පතා තමයි මිෙලන් අඩු ඒවා ගන්ෙන්. වැඩිෙයන්ම සිගරට්
ෙබොන්ෙන්ත් අඩු ආදායම් ලබන මිනිස්සු කියන එක අපි කියන්න
ඕනෑ. ෙම් වාෙග් කරුණු කාරණා රැසක් තිෙබනවා.

දැනට වයස අවුරුදු 15 - 24 අතර සිටින අයෙග් පමාණය
සියයට 26යි. වයස අවුරුදු 25- 39 අතර අයෙග් පමාණය සියයට
35යි. වයස අවුරුදු 40ට වැඩි අයෙග් පමාණය සියයට 36.7යි. ඒ
සියයට 36.7න් වැඩි පිරිසක් -සියයට 42.9ක්- ඉන්ෙන් යාපනෙය්.
ඇයි යාපනෙය් මිනිස්සු බිව්ෙව්? ඒ කාලෙය් යුද්ධය තිබුණා. ඒ
නිසා මිනිසුන්ට පශ්න තිබුණා. මිනිස්සු බීඩි ෙබොනවා, සිගරට්
ෙබොනවා. මිනිස්සු ඒ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ආතතිය
නිසා. ඒක ෙවනස් කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.
පුද්ගලයන්ෙගන් සියයට 70ක් දිනපතා දුම් ෙකොළ ආශිත
නිෂ්පාදන භාවිතයට ගන්නා බව සමීක්ෂණයක් කෙළොත් අපට
ෙපෙනනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙහොර අරක්කු ගැනත් කියන්න ඕනෑ. සීනි මිල
අඩු කළාම දැන් ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? සීනි මිල අඩු
කළාම එක පැත්තකින් මිනිස්සු කසිප්පු ෙපරන්න පටන් අරෙගන.
ඒවා තහනම් කරන්න; ඒවා අල්ලන්න. දැන් මම නිෙයෝජනය
කරන ආසනය කසිප්පු ස්කාගාරයක් ෙවලා. ඒ වාෙග්ම අල්ලපු
ආසනයත් කසිප්පු ස්කාගාරයක් ෙවලා. දැන් හැම තැනම කසිප්පු.
ඔන්න අද තත්ත්වය. ෙම් නිසා ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?
දැන් සාමාන්ය අරක්කුවල මද්යසාරය තිෙබන්ෙන් සියයට 33යි.
ඉතිරි ටික වතුර. ඊෙත්න්, මීෙත්න් කියලා මද්යසාර වර්ග ෙදකක්
තිෙබනවා. හරියට පමිතියට ෙපරුෙව් නැත්නම් මීෙත්න් පමාණය
වැඩි වනවා. මීෙත්න් කියන්ෙන් වස. ඊෙත්න් කියන්ෙන් ෙබොන්න
පුළුවන් - potable - ෙද්. ෙම්වා අරෙගන යන්ෙන් ෙමොෙක්ද?
නීත්යනුකූලව ෙම් ව්යාපාරවල ෙයෙදන මිනිස්සු අරක්කු ටික, බියර්
ටික ෙලොරිෙයන් අරෙගන යද්දී ෙහොර අරක්කු අරෙගන යන්ෙන්
BMW එෙක්යි, Benz එෙක්යි. ඇයි ඒ? ෙපොලීසිය රවටන්න. ෙහොර
අරක්කු ටික ෙගන යන්ෙන් BMW එෙක්යි, Benz එෙක්යි.
නීත්යනුකූල අරක්කු ටික අරෙග යන්ෙන් ෙලොරිෙය්. ෙම්වා
ඔක්ෙකෝම සමාජ පශ්න. ෙම් සමාජ පශ්න අපට එක දවසින්
විසඳන්න බැහැ. ෙම් සමාජ පශ්න පිළිබඳව කතිකාවතක් ඇති
කරලා, පාසෙල් සිට උපෙද්ශනය පටන් අරෙගන කටයුතු කෙළොත්
අෙප් පරමාර්ථ ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන්.
අද මිය යන සංඛ්යාෙවන් වැඩි සංඛ්යාවක් මිය යන්ෙන් ෙබෝ
ෙනොවන ෙරෝගවලින්. නමුත්, අෙප් ෙසෞඛ්යය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව
අපි අද සන්ෙතෝෂ වන්න ඕනෑ. ෙම් ආණ්ඩුවට පමණක් ෙනොෙවයි,
ගිය ආණ්ඩුවටත් අපි ඒ පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වන්න ඕනෑ.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඊළඟට අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් ජනතාව අද ෙබොෙහෝ
ෙද්වල් පාවිච්චි කරනවා කියන එකත්. විෙශේෂෙයන්ම
ෙකොකාෙකෝලා. දැන් බලන්න, පුංචි ළමෙයකුෙග් දතක්
ෙකොකාෙකෝලා වීදුරුවකට දැම්මාම පසු දා උෙද් ෙවන ෙකොට දත
දිය ෙවලා. සාමාන්යෙයන් වතුර ෙගන යන ජල නළයක්
හදිසිෙය්වත් block වුෙණොත් ෙලොකු ෙකොකාෙකෝලා ෙබෝතලයක්
ෙහොඳට ෙසොලවලා ඒ නළයට දැම්මාම ශුද්ධ ෙවලා යනවා. ඒ
තරම් power එකක් තිෙබනවා. නමුත් ඒ ෙකොකාෙකෝලා තහනම්
කරලා නැහැ ෙන්. සමහර රටවල ෙකොකාෙකෝලාත් තහනම්
කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැනත් බලන්න. ෙසෞඛ්ය ෙහොඳට හදා
ගන්න ඕනෑ නම්, ෙම් පාෙයෝගික පශ්න දිහාත් බලන්න. ෙවස් වලා
ගත්ත advertisementsවලින් මිනිසුන් රවටාගන්න ෙදන්න ෙහොඳ
නැහැ කියන එක තමයි මෙග් මතය. තවත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල්
කියන්න තිෙබනවා.
ඊළඟට, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කසිප්පු ජාවාරම ගැන නම්
බලන්න ඕනෑ. කුඩු ජාවාරම ගැනත් කියන්න ඕනෑ. සිගරට් එකක්
බීලා, අඩියක් ගහලා ඉන්න එක ෙවනම එකක්. නමුත් කුඩුකාරයා
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කුඩු ටික ඊයම් ෙකොළයක ඔතලා lighter
එකක් අරෙගන යාන්තම් heat කරලා, ඒ එන දුම අදිනවා. ඒ දුම
ඇද්දාට පස්ෙසේ ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ළමෙයක් කුඩු ගැහුෙවොත්
නිදා ගන්නවා. එතෙකොට අම්මා හිතන්ෙන් ළමයා නිදි කියලා.
නමුත් ටික කාලයකින් ෙගදර බඩු ෙහොරකම් කරන ෙකොට තමයි
ෙත්ෙරන්ෙන් ළමයා කුඩුකාරෙයක් කියලා.
මම සමාජ ෙසේවා ඇමති වශෙයන් කටයුතු කරන කාලෙය්දී
අපි එක ෙදයක් ගහණය කර ගත්තා. සමහර පාසල්වල cigarette
lighters toilet එෙක් වැටිලා තිබුණා. ඒ පාසල් ෙමොනවාද කියලා
මම කියන්න කැමැති නැහැ. Cigarette lighters ෙමොකටද toilet
එකට ෙගන යන්ෙන්? ෙම්ක තමයි ඇත්ත. සමහර සංගීත
සංදර්ශන අවසන් ෙවලා පසු දා උදෙය් භූමිය ශුද්ධ පවිත කරන
ෙකොට lighters දහයක්, පහෙළොවක්, විස්සක් තිෙබනවා. ඒ
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(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

අමතකවීමක් ෙනොෙවයි. Lighters වලින් කුඩු රත් කරලා දුම්
ඇද්දාට පස්ෙසේ lighter එක බිම වැටිලා. ඔන්න යථාර්ථය. ෙම්වා
ගැනත් කල්පනා කරන්න කියලා මම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාට කියනවා. ෙම් හැම පශ්නයක් ගැනම බලන්න.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කුඩු උවදුර නැති කරන්න ඕනෑ. කුඩු උවදුර
නැති කරන්න සමහර රටවල් කරලා තිෙබන්ෙන් ගංජාවලට ෙපොඩි
ඉඩක් දීලා තිෙබන එකයි. ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මැතිතුමාත් ඒ
දවස්වල ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ
කාලෙය් ඒ ගැන කථා කරලා තිෙබනවා. සමහර රටවල ගංජාවලට
ෙපොඩි ඉඩක් දීලා තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ, ඉඩක් ෙදන්න
කියලා. නමුත් ෙම්ක තමයි තත්ත්වය.
ඊළඟට, පිට රටින් එන විස්කි ෙබොන මිනිස්සු අසනීප ෙවනවා
අඩුයි. අනිත් ඒවා ෙබොන මිනිස්සු අසනීප ෙවනවා වැඩියි. ෙම්කට
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. ෙහේතුව තමයි, ඒවා වැරදි විධියට ෙපරීෙම්දී
නිපදෙවන මීෙත්න් පමාණෙය් වැඩිවීම. ෙමන්න ෙම්වා ගැනත්
කල්පනා කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.
දැන් මෙග් කථාව අවසන් කරන්න ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ
ෙව්ලාවක් ගත වුණා. උත්සවයකටත් මම ෙවලාව දා ෙගන
තිෙබනවා.
මම කියන්ෙන්, ෙම් (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත ෙහොඳයි:
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම ගැන අපි සතුටු වනවා; ඒ
ගැන පශංසා කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය පාවිච්චි
කළා, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය් දී. ඒ ගැන ජනතාව
අවධානෙයන් හිටියා. නමුත් පනතක් වශෙයන් පමුඛත්වය දීලා දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ පළමුෙවන්ම ෙම් කාර්ය කිරීම ගැනත්
මෙග් පශංසාව පිරිනමමින්, ෙම් සංෙශෝධනවලට අෙප් එකඟතාව
ලබා ෙදන බව පකාශ කරනවා.
සිගරට් පැකට් එෙක් අවවාද සඳහන් කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි,
ෙම් ගැන ඊටත් වඩා ටිකක් ගැඹුරින් විද්යාත්මක පැත්ෙතනුත්
කල්පනා කරන්න කියලාත් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி
பா காப் அைமச்சர்)

ෙපෙර්රා

ஜயவிக்ரம

මහතා

ெபேரரா

-

(ආහාර
உண ப்

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food
Security)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මෙග් මිතයා හීෙනනුත්
කියනවා ලු, "ෙජෝන්, ෙජෝන්" කියලා. ඇඳට ගිහින් ෙනෝනාටත්
කියනවා ලු, "ෙජෝන්, ෙජෝන්" කියලා.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

නැහැ, නැහැ.
[අ.භා. 6.05]

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

එෙහම නම් "ෙජෝන් ප්ෙල්යර්" කිය කියා ඉන්ෙන් ෙමොකද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ඉදිරිපත් කළ ෙම්
ඉතාම අර්ථවත් පනත් ෙකටුම්පත ගැන ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
හදවතින්ම, අවංකවම කථා කළා. ඒ ගැන මා සතුටු වනවා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් කිසිම වාද විවාදයක් නැතුව
ඔබතුමන්ලා ෙමයට සහාය ෙදන බවත් අපි දන්නවා.
එදා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළ
අවස්ථාෙව් -අපි විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳලාත්- අපි සියලු ෙදනාම
එක්කාසු වුණා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය
ඇමති විධියට ඒ අවස්ථාෙව්දී සිටිෙය් දකුණු පැත්ෙත් පළමුවන
ආසනෙය්. ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙගනා ෙවලාෙව් අපි සියල්ෙලෝම
කිසිම වාද විවාදයක් නැතුව සිගරැට් පැකට් එෙක් රූපමය අවවාද
ඇතුළත් කිරීමට 'දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය
පනත් ෙකටුම්පත'
ඒකච්ඡන්දෙයන් අනුමත කළා. එදා
ඒකච්ඡන්දෙයන් අනුමත කෙළේ, සිගරට් ෙහෝ ෙවනත් දුම් ෙකොළ
නිෂ්පාදන අඩංගු සෑම පැකට්ටුවක, ඇසුරුමක ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ්
ෙපට්ටියක සියයට 80කින් යුතු පතිශතයක් ආවරණය වන පරිදි
ෙසෞඛ්ය අවවාදයක්ද සමඟ පැහැදිලිව මුදණය කර, පකටව
ෙපෙනන ෙලස පදර්ශනය කිරීමට ඉඩ සැලැස්වීමටයි. නමුත්
අභිරහසක් ෙලස ෙමොකක්ද ඒකට වුෙණ්? අප තුළ කුතුහලයක්
ඇති කරමින් එක පාරටම තවත් සංෙශෝධනයක් ෙගනාවා, එම
රූපමය පතිශතය 65කට අඩු කරන්න කියලා.

සිගරට් පැකට් එක ඇතුළට "අලි ෙඩොං" කෑල්ලක් දැම්මා නම්
හරි.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

"අලි ෙජෝන්" ද කියන්ෙන්?

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අලි ෙඩොං.

ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
(மாண் மிகு பீ

க்ஸ் ெபேரரா)

(The Hon. Felix Perera)

හක්කපටස් දැම්මා නම් ඊට වඩා ෙහොඳයි. ඕනෑ නම් හක්කපටස්
කෑල්ලකුත් දාන්න. අලියා ආබාධිත ෙවන්ෙන්, හක්කපටස් වැදිලා
ෙන්. සිගරට් පැකට් එෙක් ගහලා තිෙබනවා, "ෙජෝන් ප්ෙල්යර්"
කියලා. ඒ කියන්ෙන්, අෙප් ෙජෝන් මහත්තයාවත් හැම සිගරට්
පැකට් එෙකන්ම මතක් කර තිෙබනවා.

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඔබතුමන්ලා කවුරුවත්
සිහිෙනන්වත් හිතුෙව් නැතුව ඇති, ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ජනපති
අෙප්ක්ෂක විධියට එයි කියලා. එතුමා ෙගොවි පුතෙයක්. මහාමාන්ය
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙගොවි ජනපද ඇති කරලා-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! Hon. Deputy Speaker will now take the
Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ,
தைலைம வகித்தார்கள்.

பிரதித் தவிசாளர்
பிரதிச் சபாநாயகர்

அவர்கள்
அவர்கள்

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, කථාව කරන්න.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට හිෙතන හැටියට
ඔබතුමාට ඊෙය් රෑ "වාද පිටිය"ට ගිහින් හුඟක් මහන්සි ඇති. මෙග්
නාලන්ෙද් මිතයා, අපි එකම ෙකොම්පැනිෙය්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම
ඔබතුමන්ලා කවුරුවත් හිතුෙව් නැහැ, ෙගොවි පුතෙයක් ජනාධිපති
ෙවයි කියලා. එදා ෙඩොනෙමෝර් ආණ්ඩු කාලෙය්, මහාමාන්ය
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ජනපද ඇති කරද්දී, අෙප් අය කැලෑ
එළි කරලා, වැව් රාජ්ය නැවත හදලා ඒ ජනපදවල ජනතාව ගිහින්
පදිංචි කරද්දී ෙජ්යෂ්ඨ වාමාංශිකයන් ෙමොකක්ද, පකාශ කෙළේ?
"ෙමොකටද සිංහල මිනිසුන් ගිහින් පදිංචි කරවන්ෙන්? සිංහල
මිනිසුන් කාක්ෙකෝ වාෙග් ඉන්න මැෙල්රියා මදුරුවන්ට පූජා
කරනවා; ඒ මිනිස්සු මැෙරනවා. ඒ පළාත්වල පදිංචියට
කම්කරුවන් ෙලස දකුණු ඉන්දියාෙවන් ෙදමළ අය ෙගෙනන්න"
කිව්වා.
ෙකෙනකු නායකයකු වශෙයන් පත් කරන්නට ඔහුට පැහැදිලි
දර්ශනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. තමාෙග් රෙට් හා ජාතිෙය් අනාගතය
ෙවනුෙවන් රට ෙගනි යන මාර්ගය ගැන දැක්මක් තිෙබන්න ඕනෑ.
නායකෙයක් කියන්ෙන්, ෙමොන බාධක ආවත්, ෙනොසැලී හිමින්
සීරුෙව් යන ගමනක් ඇති ෙකෙනක්. ඒක තමයි කෘතහස්ත
නායකත්වය කියන්ෙන්.
එදා මහාමාන්ය ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ඇති කළ
ජනපදයක, දරුෙවෝ ෙදොෙළොස් ෙදෙනකු හිටපු ෙගොවි පවුලක එක
ෙගොවි පුතෙයක් අෙප් වත්මන් ජනාධිපතිතුමා. නියරවල් රැහැපු,
හරකා බානෙගන් කුඹුර හාපු, ඒ ෙගොවි පුතයා අධිෂ්ඨානෙයන්
කියා කරලා, ගාම ෙසේවකයකු ෙලසට ෙසේවය කර තිෙබනවා.
එතුමා ෙපොෙළොන්නරුෙව් Royal Central College එකටයි ගිහින්
තිෙබන්ෙන්. එතුමා කළ කථාවකට මා සවන් දී ෙගන හිටියා.
එතුමා පකාශ කළා, "ගාම ෙසේවකයකු ෙලස සිට මා එදා
ෙසේවෙයන් අස් ෙවද්දි, අද වර්තමාන ආරක්ෂක ෙල්කම් එතෙකොට
ඒ පළාෙත් දිසාපති වශෙයන් ෙසේවය කළා" කියලා. "ඇයි, ඔබ අද
ෙසේවෙයන් අස් ෙවන්ෙන්?" කියලා එතුමාෙගන් දිසාපතිතුමා
ඇහුවාලු. "මට රටට ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්" කියලා ෙමතුමා
කිව්වාලු. "එතෙකොට ඔබට ජීවත් ෙවන්න ආදායමක් නැහැ ෙන්"
කියලා ඇහුවාලු. "ඔව්. මට ජීවත් ෙවන්න ආදායමක් නැහැ තමයි"
කියලා කිව්වාලු. එතුමා කිව්වාලු, "නැවත සලකා බලන්න" කියලා.
ඒ කථාවට සවන් දී ෙගන හිටියා නම් ඒ ෙගොවි පුතයා අද ෙමවැනි
තත්ත්වයකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි කවුරුත් අවංක ෙවන්න
ඕනෑ. ෙමය වාද ෙභ්දයක් ෙනොෙවයි. කියමනක් තිෙබනවා, "මඩ
ෙසෝදා ගත් කල ෙගොවියා රජකමටත් සුදුසුයි" කියලා. ඒ උත්තම
ෙගොවි පුතයා තමයි, අද ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
එතුමා නිහතමානීව කිව්වා, "අවුරුදු 800කට පසුව, ඒ රජ යුගෙයන්
පසුව, ජනතාව ෙපොෙළොන්නරුෙවන් පත් කළ රාජ්ය නායකයා
මමයි" කියලා.
එදා එතුමා අවංකවම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවා. එයට
අපි සියලු ෙදනාම ඡන්දය දුන්නා. ෙදවන වතාෙව්දී එම පනතට
සංෙශෝධන ෙගන එද්දි එතුමාෙග් මුහුණ ඇඹුල් ෙවලා ගිය හැටි
මම එදා දැක්කා. එතුමා ෙබොෙහොම නිශ්ශබ්දව බිම බලා ෙගන
ඉන්න හැටි මම දැක්කා. එදා ඇතිවුණු ඒ ෙව්දනාව, ඔබතුමන්ලා
අපි කවුරුවත් සිතුෙව් නැති විධියට, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙවනසක්
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ඇති කිරීමට ෙම් රෙට් ජනාධිපති බවට පත් වීමට මූලික වුණා. ඒ
ආකාරයට ෙගොවි පුතයාට ජනාධිපති ෙකනකු වන්න පුළුවන්නම්
ඒ තමයි වාසනාවන්තකම.
මාෙග් සෙහෝදර ගරු මැති ඇමතිතුමන්ලා ෙහොඳට ෙමය මතක
තියා ගන්න. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී එතුමාෙග් කටුක අත් දැකීම්
ගැන එතුමා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කිව්වා. එතුමා කිව්වා
" 'දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත' ෙම් ආකාරෙයන් මම ෙගනාවා. මම ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙදවැනි වතාෙව්දී ෙගනාවාම අරලියගහ මන්දිරෙය්දී
අපහාසාත්මක ෙලස බැණලා මට අපහාස කළා" කියලා. එතුමා
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී ෙබොෙහොම ෙව්දනාත්මකව එය කිව්වා.
අභිරහසක්ව පැවැති ඖෂධ පනත ගැනත් එතුමා ෙබොෙහොම
ෙව්දනාත්මකව කිව්වා. එම නිසා දින සියයක් තුළ ෙවනසක් ඇති
කරනවා කියලා අපි ජනතාවට කිව්වා. ෙම් ෙවනසක් කරනවා
කියන තැන ඉඳන් තමයි ෙමම ඓතිහාසික පනත -අද ජනාධිපති
ෙවලා ඉන්න එදා ෙසෞඛ්ය ඇමති විධියට ඉදිරිපත් කළ පනත්
ෙකටුම්පත- අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. අපි සියලු ෙදනාෙග්ම
ආශිංසනය තුළින් නැවතත් සියයට 85ක රූපමය අවවාද
පදර්ශනය කිරීමට අවසර ලබා දීමට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඒකච්
ඡන්දෙයන් අනුමත කරමු.
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාටත්, ඔබතුමන්ලාටත් මතක
ඇති, 1970-1977 යුගය. මම ඒ යුගය ටිකක් මතක් කරලා
ෙදන්නම්. ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මම ෙබොෙහොම
ගරු කරන ෙකෙනක්; පතිපත්තියක් තිෙබන ෙහොඳ ෙකෙනක්. මම
එතුමියට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා. මම ඒ කාලය දැක්ෙක්
ෙබොෙහොම කටුක කාලයක් විධියටයි. අඟහරුවාදා, සිකුරාදා බත්
කෑම තහනම් ෙකරුවා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, හාල්
ෙසේරු ෙදකක් පාෙර් ෙගනියන්න දුන්ෙන් නැහැ. එෙලොව ෙපෙනන
ෙරදි කෑල්ලක් ඇඳ ෙගන යන්න ෙවලා තිබුෙණ්. භාණ්ඩාගාරෙය්
සල්ලි නැහැ, හිස්. භාණ්ඩාගාර නිලධාරින් Ceylon Tobacco
Company එකට ගිහිල්ලා ඒ සමාගෙමන් සල්ලි අරෙගන ඇවිල්ලා
එදා රට ෙගන ගිෙය්. එවැනි ඒකාධිකාරයක් තිබුණු මහා බලවත්
විෙද්ශ සමාගමක් තමයි ලංකාෙව් තිබුණු Ceylon Tobacco
Company එක.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් හස්තෙයන් කරකවලා
අඹරලා දමපු අෙප් ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් මණ්ඩලෙය් දී මුල්
පුටුෙව් සිට බිම බලාෙගන කථා කළ ඒ ෙව්දනාව අපි දැක්කා.
අපිත් ෙව්දනාත්මකව එතුමාෙග් ඒ කථාවට සවන් දී ෙගන සිටියා.
එතුමා ඖෂධ පනත ගැනත් කිව්වා. අපි ෙග්නවා, ඖෂධ පනතත්.
ෙම් රෙට් අහිංසක ජනතාව සූරා කන්න ෙදන්න බැහැ. මට කලින්
කථා කරපු ජා-ඇල මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම් රට සමාජෙය්
විනාශකාරී තත්ත්වයකට යන්ෙන්.
මම ෙම් කථාව කරන්න කලින් අද මට සිදු වුණා, මෙග්
ආසනෙය් මා පටන් ගත් විකමශීලා මධ්ය මහා විද්යාලෙය්ත්, 1987
පටන් ගත්ත පන්නල මධ්ය මහා විද්යාලෙය්ත් උත්සව ෙදකකට
සහභාගි ෙවන්න. එයට අධ්යාපන ඇමති අකිල විරාජ් කාරියවසම්
මැතිතුමාත් ආවා. එම උත්සව ෙදකටත් ගිහිල්ලා මම ෙබොෙහොම
ෙව්ගෙයන් ආෙව් ෙම් ගැන කථා කරන්න අවසාන ෙමොෙහොෙත් දී
ෙහෝ මට අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි කියලා. ෙමොකද, එම ආසනයට
ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මට සතුටුයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
රටකට හරියන්න නම් රටක සමාජයක තිෙබන බාහිර ආෙටෝපය
අපි ඈත් කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සංස්කෘතියක් තිෙබනවා; අවුරුදු
5,000ක් පැරණි ෙබෞද්ධ දර්ශනයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඡන්දයට ඉස්ෙසල්ලා පැවති
අවසාන පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් වාරෙය්දී ඔබතුමා නිෙයෝජ්ය
සභාපතිතුමා වශෙයන් කාරක සභා අවස්ථාෙව් ඉන්න ෙවලාවක
මා කථා කළා ඔබතුමාට මතක ඇති. මම විපක්ෂෙය් ඉදිරි ෙපළ
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ඉඳෙගන කථා කරන ෙවලාෙව් කිව්වා, "ෙම් ඡන්දය තියන්න එපා,
තිබ්ෙබොත් ජනාධිපතිතුමාට ඉතිහාසෙය් ෙඛ්දනීය තත්ත්වයකට පත්
ෙවනවා. එතුමාට කළු ලපයක් ඇති ෙවනවා" කියලා. මම ඒක
කිව්ෙව් නිකම් ෙනොෙවයි. මෙග් හිතට ආපු යම් ගුප්ත ෙදයක්
ඔබතුමාට ඒ විධියට කිව්ෙව්. ඔබතුමාට ඒක මතක ඇති. මම ඊෙය්,
ෙපෙර්දා දවසකත් ඔබතුමාට ඒක මතක් කළා.
ඒ ෙමොකද? ෙම් රෙට් ජනතාව අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ.
ෙම් රෙට් ජනතාව උතුම් කියන එක අපි අමතක කරන්න ෙහොඳ
නැහැ. ෙහොඳ මිතෙයෝ ෙමතැන ඉන්නවා. ෙමතැන අවංක අය
ඉන්නවා. තමන්ෙග් ජනතාව අමතක කරලා, ධන නිධානවලට මුල්
තැනක් දීලා, තමන්ෙග් පරම්පරාවට මුල් තැනක් ෙදන්න යනවා
නම්, අන්න විනාශය ආරම්භ ෙවනවා. මම දැක්කා, සිද්ධ වුණ
ෙද්වල්.
මම ෙම් ෙද්වල් කිව්වාට කමක් නැහැ. කැබිලිත්ත ෙද්වාලය
සම්බන්ධ සිද්ධියක් ගැන මම විපක්ෂය පැත්ෙත් ඉඳෙගන කථා
ෙකරුවා.
කැබිලිත්ෙත් තිෙබන කතරගම ෙදවියන්ෙග් රූප
ඔක්ෙකෝම -එක එක්ෙකනා පූජා කරපු ඒවා- වනජීවි නිලධාරින්ට
කියලා ෙපෝර බෑග්වලට දාලා ෙවනත් තැනකට ගිහිල්ලා දැම්මා.
ගරු සුෙම්ධා ජයෙසේන මන්තීතුමියනි, ඔබතුමියත් ඒ ගැන දන්නවා
ඇති. මම ෙමතැනදී හිටපු වනජීවි ඇමතිතුමාට කිව්වා, "ඔය ශාපය
වදිනවා. ඇයි, ෙම් වාෙග් ෙමෝඩ වැඩ ෙකරුෙව්" කියලා. හිටපු
වනජීවි ඇමතිතුමා කියනවා, "අෙන්! මම ෙනොෙවයි කෙළේ, මෙග්
නිලධාරින්" කියලා. මම කිව්වා, "නිලධාරින්ට ෙදොස් කියන්න
එපා" කියලා. බලන්න, අසුබ ලකුණුවල ෙපරනිමිති. මාස ෙදකයි
ගත වුෙණ්.
කවුරුත් හිතා ගන්න ඕනෑ, බලය තාවකාලිකයි කියලා. අපිත්
හිතා ගන්නම්. ඔබත් හිතා ගන්න ඕනෑ. ජනතාවයි මුලික ෙවන්න
ඕනෑ. තමන්ෙග් ආගම අනුව ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් සමාජෙය්
මත් කුඩු තිබුණා. ඒවා හැම තැනම ව්යාප්ත වුණා. ඒවායින් සමාජය
විනාශ ෙවලා යනවා. ෙම් ෙභ්දකාරි තත්ත්වය ෙවනස් කෙළේ
නැත්නම් ෙම් සමාජය තිරිසන් සමාජයක් ෙව්වි. අපට ඕනෑ එවැනි
ෙදයක් කරන්නද? අපි කථා කරන්න ඕනෑ වන්ෙන්, ෙම් වාෙග්
ලස්සන ෙගොඩනැඟිලි ගැනද? නැහැ. මනුෂ්යත්වය අගයන, මනුෂ්ය
ධර්මය තුළ ජීවත් වන සමාජයක් අපි බිහි කරන්න ඕනෑ. ෙමන්න
ෙම්කයි, මුල් සිද්ධාන්තය ෙවන්න ඕනෑ. ෛමතී යුගය කියන්ෙන්
අන්න ඒකයි.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා බිම බලාෙගන
ෙව්දනාෙවන් අපට ෙමෙහම කථාවක් කිව්වා. මම ෙම්වා කියන්න
ඕනෑ, ෙම් ගරු සභාෙව්. ඒවා රහස් ෙනොෙවයි. එතුමා ෙමොකක්ද
කිව්ෙව්? අවුරුදු 20ක් එතුමා ඇමති ධුර දැරුවාලු. කෘෂිකර්ම ඇමති
විධියට හිටියාලු. වාරි මාර්ග ඇමති විධියට හිටියාලු. ෙසෞඛ්ය ඇමති
විධියට හිටියාලු. වී ගැන කථා කරද්දී එතුමා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?
කැබිනට් මණ්ඩලයට මම ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අපි
ෙපොෙරොන්දුවක් වුණා, ෙගොවි ජනතාවට වී කිෙලෝවකට රුපියල්
50ක සහතික මිලක් ෙදනවා කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, මම කැබිනට් පතිකාව ඉදිරිපත් කරද්දී එතුමා
මූලාසනෙය් ඉඳෙගන ෙමෙහම කියනවා. එතුමා කියනවා, "මම
ෙමච්චර කල් -අවුරුදු 20ක්- ඉවසීෙමන් කරන්න ෙදයක් නැතුව
බිම බලාෙගන හිටියා. වී ගැන කථා කරද්දී, හාල් ගැන කථා
කරද්දී මම කවදාවත් කථා කරන්න ගිෙය් නැහැ. ෙම්වා ගැන අද
මම කථා කරනවා. මම අද රෙට් ජනාධිපති. ෙම් රෙට් ජනාධිපති
විධියට, ඒ ෙද්වල්වලදී මෙග් ඥාතිකම්, සෙහෝදරකම් කිසි ෙදයක්
නැහැ. මම ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ඈත් ෙකෙරව්වා. පරිසරයටත් අත
ගහන්න ෙදන්ෙන් නැති ෙවන්න මම ඒ අමාත්යාංශයත් මෙග්
යටතට ගත්තා." කියලා.
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ෙම් රටට ඕනෑ, කථාවට විතරක් කියන, කියාෙවන් ෙනොකරන
නායකත්වයන්ද? නැහැ. ෙම් රටට ඕනෑ, අර්ථෙයන්,
පතිපත්තිෙයන් කියාත්මක ෙවන අවංක හදවතක් තිෙබන
නායකයන්. එවැනි සමාජ රටාවකට අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු
ෙවන්න ඕනෑ. ෙමන්න ෙම් තුළයි අද අපි කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
ෙම් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත ඓතිහාසික-

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

විනාඩිය පමාණවත්. මම අද රැස්වීමට ආෙව් පුදුම ෙව්ගයකින්.
දුම් ෙකොළ හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන)
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ එය ඓතිහාසික පනතක්
ෙවනවා. අපි දන්නවා, දුම් ෙකොළ සමාගම්, ධනපති සමාගම් අපව
පරද්දන්න -හංසයා පරද්දන්න- බිලියන ගණන් වියදම් කරපු බව.
බිලියන ගණන් වියදම් ෙකරුවත් ජනතාව නැමුෙණ් නැහැ.
ජනතාව ෙපන්නුවා, තමන්ෙග් ඡන්දය නැමති ඒ උත්තම ආයුධය.
අවි ආයුධයට වඩා බලවත් ආයුධෙයන් ජනතාව අපට වරම
දුන්නා.
අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත් ෙකටුම්පත විතරක්
ෙනොෙවයි, විධායක ජනාධිපති කමයත් නැති කරලා ආසන
මන්තීකම ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් දූෂණය, භීෂණය, වංචාව
අපි ඔක්ෙකෝම එළි කරනවා. අවංක අයට පශ්නයක් නැහැ. අපි
සහතිකයක් ෙදනවා, කාෙගන්වත් පළිගන්ෙන් නැහැ කියලා.
අගමැතිතුමා යටෙත් නීතිඥයින්, ෙපොලීසිෙය් විෙශේෂඥයින්
ඇතුළු කණ්ඩායමක් පත් කරලා දැන් වැඩ ආරම්භ කරලා
තිෙබනවා. ඔබතුමන්ලා කියන විපක්ෂය ෙනොෙවයි; රතු, ෙකොළ,
කහ, නිල් කියලා ෙනොෙවයි. හැම ෙදයක් ගැනම ෙහොයලා ෙම්
රෙට් යහ පාලනයක් ඇති කරන්න, ශී ලංකාද්වීපයක් විධියට,
ශී ලාංකිකයින් විධියට ෙම් සමාජය තුළ ආඩම්බරෙයන් කියන්න
පුළුවන් දැහැමි සමාජයක් බිහි කරන්න පුළුවන් මාර්ගය අපි
ෙමතැනින් ආරම්භ කරනවා. අපි ඔක්ෙකොම එක්කාසු ෙවමු.
එක්කාසු ෙවලා ෙම් ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පත අනුමත කරලා
ෙදමු. පන්සල, පල්ලිය සහ ෙකෝවිල කියන ෙම් සියල්ල එකතු
ෙවලා තරුණ පරම්පරාවට අපි ෙම් කාරණය පිළිබඳව අවෙබෝධ
කරලා ෙදමු. සමාජෙයන් ෙම් දුම් වැටිය ඈත් කරමු. සමාජය යහ
මඟට ෙගෙනමු.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව තත්පරයක් ලබා
ෙදන්න. මෙග් නිවුන් සෙහෝදරයා මා එක්ක කිකට් ගැහුවා. ෙහොඳ
fast bowler ෙකෙනක්. ඒ කණ්ඩායෙම් අයෙගන් කීප ෙදෙනකු
ෙහොඳට සිගරැට් බිව්වා. ඔවුන්ට හති වැෙටනවා. ඒ අයට play
කරන්න බැහැ. මම ඒවා දැක්කා. අරක්කුවලට වඩා භයානක
තත්ත්වයක් සිගරැට්වල තිෙබන බව මම දැක්කා. ඒ නිසා ෙම්වා
ඔක්ෙකොම අපි සමාජෙයන් ඈත් කරමු. අරක්කුත් නවත්වන්න
ඕනෑ. මම අරක්කුවලටත් විරුද්ධයි. ෙම්වා සියල්ල තුළින් සමාජය
විනාශ වනවා. ආණ්ඩුවට ෙකෝටි ගණනක් ලැබුණත්, එයින්
සමාජය විනාශ ෙවලා, ජනතාව ෙරෝගීන් බවට පත් වනවා. ඒ
කමය අපි ෙවනස් කරමු. මට ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න නියමිත
ෙව්ලාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හදිසි වරපසාද පශ්නයක්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හදිසි වරපසාද පශ්නයක්.
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මන්තීතුමා දැන් ටික ෙවලාවකට
ඉස්ෙසල්ලා ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමාට telephone
මඟින් කථා කරලා කිව්වා, ඔහුෙග් ෙග් අවට පිරිසක් ඇවිල්ලා
ඉන්නවා, ඒ අය සමාන ආකාරයකට ඇඳ පැළඳෙගන ඉන්න
පිරිසක්, ඔහු ඉන්නා වූ මන්තී ධුරෙයන් අස් විය යුතු බවට ඔහුට
බල කරමින් ඉන්නවාය කියලා. [බාධා කිරීමක්] එතුමා ෙග්
ඇතුෙළේ. එතුමා ෙග් ඇතුෙළේ ඉඳෙගන telephone කෙළේ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු ෙකොට මා සහ
ගරු කථානායකතුමා ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් අවධානයට ඒ කාරණය
ෙයොමු කළා. ෙපොලිස්පතිතුමා විසින් එතුමාෙග් ආරක්ෂාව
පිළිබඳවත්, නිවෙසේ ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් පියවර ෙගන ඇති බවට
ගරු කථානායකතුමා සහ මා දැනුවත් කර තිෙබනවා. මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී ඒ පිළිබඳව ෙම් ගරු සභාව දැනුවත් කරනවා.
මීළඟට ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා.
[අ.භා. 6.21]

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඉතාමත්ම ඓතිහාසික,
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව කථා කරන්න ලැබීම
පිළිබඳව සතුටු වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳවත්, ගරු ජනාධිපතිතුමා පිළිබඳවත් ගාමිණී ජයවිකම
ෙපෙර්රා මැතිතුමා කරපු කථාව මම සම්පූර්ණෙයන්ම අනුමත
කරනවා. එතුමා හැම දාම ඉතාමත් ෙහොඳින් කාරණා වටහාෙගන
කටයුතු කරන අමාත්යවරෙයක් බව මම ෙහොඳින්ම දන්නවා. ඒ
වාෙග්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා
විධියට හිටපු අවධිෙය් මම ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා
විධියට හිටියා.
මම දන්නවා, ඒ කාලය තුළ එතුමා ෙමොන තරම් ෙම් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් මහන්සි වුණාද කියලා. දුම් පානය වළක්වන්න
එතුමා විශාල උනන්දුවක් දැක්වුවා. ෙපෞද්ගලිකව දින ගණනාවක්
ෙම් ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණා. නිලධාරින් නැතිව ෙවනමම ෙම්
ගැන කථා කළා. මා එක්කත් කථා කළා. ඇති වුණු සිද්ධීන්
පිළිබඳවත්, එතුමා කනගාටුවට පත් වුණු අවස්ථාවන් සම්බන්ධවත්
මා සමඟ කථා කළා. ඒ කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්නත්, ෙම් ෙපරළිය ඇති කරන්නත් මම හිතන්ෙන් ෙම්
කාරණය එක ෙහේතුවක් වුණා කියලායි. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
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අමාත්යතුමා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකයා විධියට ඉදිරිපත් ෙවන්න
ෙහේතු කීපයක් තිබුණා. ෙම් කාරණය එයින් එක ෙහේතුවක්. අනික්
ෙහේතුව තමයි ජාතික ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වීෙම් ෙහේතුව. එතුමා එළියට එන ෙකොට
එතුමා එක්කම ආපු, එතුමා සමඟ සමීපවම හිටපු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා තමයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. එතුමාටත් අපි සුබ පතනවා. මම
හැම දාම කියන ෙදයක් තමයි, එතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ස්ථාවරය
කුමක් වුණත්, එතුමා ෙමොන පක්ෂයට ගියත්, ෙමොන නායකයා
ළඟ හිටියත් ෙවනස් වුෙණ් නැහැ කියන කාරණය. කථා කරන්න
ඕනෑ තැන එතුමා ඒ ෙවනුෙවන් කථා කළා. අපිට සමහර
ෙවලාවට කරන්න බැරි වුණු ෙද්වල් එතුමා කළා. ඒ පිළිබඳව
මන්තීවරෙයකු විධියට වාෙග්ම මහජන නිෙයෝජිතෙයකු විධියට
අපි එතුමාට සුබ පතනවා. එතුමන්ලා ගත්ත තීන්දුව නිවැරැදි වුණා.
ඒ තීන්දුෙව් පතිඵලයක් විධියට තමයි අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ෙගන එන්ෙන් කියන කාරණය මම ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, දුම් පානය, දුම් වැටි
පිළිබඳව කථා කරනෙකොට අපට පාසල් ගිය කාලය සිහිපත්
ෙවනවා. අපි පාසල් ගිය කාලෙය් බලපු චිතපටවල හිටපු වීරයා
තමයි සිගරැට් එක බිව්ෙව්. ඒක දැකලා පාසල්වල හිටපු ශිෂ්යයන්
වීරයා ෙවන්න සිගරැට් එක ෙබොන්න පටන් ගත්තා. එතෙකොට
අෙනක් අය ඒ ශිෂ්යයා දිහා බැලුෙව්ත් වීරෙයක් විධියටයි. හැබැයි
පසු කාලීනව ඒ තත්ත්වය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් වුණා. පසු
කාලය වන විට චිතපටෙය් දුෂ්ටයා තමයි සිගරට් එක ෙබොන්න
පටන් ගත්ෙත්. පසු කාලීනව ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්නට, ඒ
කියන්ෙන් චිතපටයක දුෂ්ටයා සිගරට් එක ෙබොන මට්ටමට එය
ෙවනස් කරන්නට ෙම් රෙට් ජනතාව, ආණ්ඩු, බහු ජන සංවිධාන
වාෙග්ම ෙම් රෙට් තිබුණු දුම් වැටිවලට විෙරෝධී විවිධ සංවිධාන
මුල් වුණා කියන එකත් අපි දන්නවා. ඒ සියලු සංවිධානවලටත් අපි
අෙප් පශංසාව පළ කරන්නට ඕනෑ. ඒ අයත් ෙම් කාරණය
ෙවනුෙවන් විශාල කැප කිරීමක් සිදු කළා, මහන්සියක් ගත්තා.
සිගරැට් පැකට්ටුව මතුපිට ෙසෞඛ්ය අවවාද සහිත ඡායා රූප පළ
කිරීම ෙහොඳයි. එවැනි දැනුවත් කිරීමක් කරන එක ඉතාමත්
ෙහොඳයි. දුම් පානය වැළැක්වීම සඳහා පසු ගිය රජයන් විසින් ගත්
හැම තීන්දුවක් පිළිබඳවම අපි සතුටු වන්න ඕනෑ. ඒක රජයට
ආදායමක් අහිමි වීමට ඍජුවම බලපාන කාරණයක්. එක යුගයක
මහා භාණ්ඩාගාරය සිගරැට්වලින් එන ආදායම දිහා බලා ෙගන
හිටියා කියලා ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමා කිව්වා. ඒ
අවදානම ෙගන තමයි සියලුම රජයන් ෙම් කාරණාවලට අත
ගහලා තිෙබන්ෙන්. අද ෙම් රජයත් ඒ අවදානම දරන බව අපි
ෙහොඳටම දන්නවා.
පසු ගිය කාලෙය් සිගරැට් සමාගම්වලින් කීඩාවට අනුගහය
දක්වා තිෙබනවා. නමුත් මෑත කාලෙය් දී ජනතාවෙග් ඉල්ලීම
මත ඒ අනුගාහකත්වය ලබා ෙනොෙගන සිටීමට රජයට තීන්දු
ගන්න සිදු වුණා. ඊට පසුව සිගරැට්වලින්, අරක්කුවලින්,
බියර්වලින් කීඩාවට අනුගාහකත්වය ලබා ගන්නා අවස්ථා මෑත
කාලීනව අපට දකින්න ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපි ඒ සියලු
පාර්ශවවලට පශංසා කරන්නට ඕනෑ.
තව කාරණයක් පිළිබඳවත් කියන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිගරැට්
නිෂ්පාදනය කරන අයෙගන් නිල වශෙයන් කරන ඒ කටයුතු
සඳහා බද්දක් අය කරනවා. හැබැයි බදු ෙගවන්ෙන් නැතුව ෙම්
රටට සිගරැට් විශාල පමාණයක් ෙගන එනවා. බදු ෙගවන්ෙන්
නැතුව විශාල වශෙයන් ෙහොෙරන් සිගරැට් ෙගන එන බව අප
ෙහොඳින්ම දන්නවා. සිගරැට් කන්ෙට්නර් පිටින් ෙගෙනනවා;
ෙකෝටි ගණන් ෙගෙනනවා. හැබැයි යම් ආකාරයකට ෙර්ගුෙව්
සමහර නිලධාරින්ෙග් සම්බන්ධතා මත තමයි ෙම්වා ෙගෙනන්ෙන්
කියන එක පිළිබඳවත් අපට ෙතොරතුරු ලැබිලා තිෙබනවා.
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කන්ෙට්නර් කිහිපයක් ෙගනාවාම ඒවායින් එකක් අල්ලාෙගන දඩ
ගහනවා. සිගරැට් ටික පුළුස්සා දමනවා. හැබැයි ඒවා ෙගන ඒම
වැළැක්වීම සඳහාත් ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ.
සිගරැට් පැකට්ටුෙව් මතුපිට ෙසෞඛ්ය අවවාද සහිත ඡායාරූප පළ
කිරීම ආදී ෙද්වල් සමහර ෙවලාවට ෙම් රටින් ෙගෙනන සිගරැට්
පැකට්වල නැති ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒවා ෙවනම පරිහරණය
ෙවනවා. ඒ පිළිබදවත් අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්යෙයන්ම
කරන්න ඕනෑ.
දුම් වැටි භාවිතය අඩු කරන්නට කටයුතු කළාම ඒ මඟින්
රජයට ලැෙබන tax එක අඩු වීම තුළින් රජෙය් ආදායම අඩු
වීමක් සිදු ෙවනවා තමයි. හැබැයි ඒක පශ්නයක් ෙනොෙවයි. රජයට
ඒක ෙලොකු ආෙයෝජනයක් විධියට සලකන්න පුළුවන්. ෙමොකද,
ෙම් දුම් වැටි පාවිච්චිය නිසා විශාල පිරිසක් ෙලඩ ෙරෝගවලට
ෙගොදුරු ෙවනවා. රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ෙනොමිෙල් තමයි ඒ ෙලඩ
ෙරෝගවලට පතිකාර ලබා ෙදන්ෙන්. අෙප් රෙට් තිෙබන
විෙශේෂත්වයක් තමයි
සියලුම රජෙය් ෙරෝහල්වලින් අවශ්ය
ෙබෙහත් තවමත් ෙනොමිෙල් ලබා දීම. ෙසම්පතිශ්යාවක් ඇති ෙවලා
ෙරෝහලකට පතිකාර ගන්න ගියත්, bypass සැත්කමකට ගියත්
අෙප් ෙරෝහල්වල මුදල් අය කිරීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිදහස්
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව නිසා අද අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් ආයු කාලය වැඩි
ෙවලා තිෙබන බවත් සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අද අෙප්
රෙට් ළදරු මරණ අනුපාතය ඉතාමත් අඩු මට්ටමකට පත් කර
ගන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් පැවැති විවිධ රජයන් ඒ
ෙවනුෙවන් කරපු කැප කිරීම නිසායි. ෙම් රජයත්, ෙම්
අමාත්යතුමාත් ඒ ආෙයෝජනය, එෙහම නැත්නම් ඒ කටයුතුවලට
අවශ්ය මූල්ය පතිපාදන ලබා දීම සිදු කරයි කියලා මා විශ්වාස
කරනවා.
තවත් කාරණයක් පිළිබඳව අපි ෙම් ෙවලාෙව් සාකච්ඡා කළ
යුතු ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු
කරවන්න කැමැතියි, සිගරැට්වලින්, මත්පැන්වලින් සිදු ෙවන
හානිය වාෙග්ම කෘතිම ආහාර පාන වර්ග ලබා ගැනීම තුළින්
දරුවන්ට ඇති වන ෙලඩ ෙරෝග පිළිබඳව. විෙශේෂෙයන්ම අද ෙබෝ
ෙනොවන ෙරෝග විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවාෙය් මට්ටමක් නැහැ. දියවැඩියාව, නැත්නම් අධික රුධිර
පීඩනය, ෙකොලස්ටෙරෝල් වාෙග් ෙලඩ ෙරෝග හැෙදන්ෙන්
වැඩිහිටියන්ට කියලායි අපි ඉස්සර අහලා තිබුෙණ්. දැන් පාසල්
දරුවන්ට පවා ෙම් ෙලඩ ෙරෝග හැෙදන තත්ත්වයක් නිර්මාණය
ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට එක ෙහේතුවක් තමයි අෙප් කාර්ය
බහුලතාව සහ අෙප් ආහාර රටාෙව් ඇති ෙවලා තිෙබන ෙවනස.
අද පාසලකට ගිහිල්ලා ඒ පාසෙල් ආපනශාලාෙව් විකුණන
ෙද්වල් ෙමොනවාද කියලා බලන්න. ෙමය ගරු අමාත්යතුමාෙග් දැඩි
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාරණයක්. සමහර පාසල්වල
ආපනශාලා තිෙබනවා, එහි එක දවසකට ෙඩෝනට්ස් 3,000ක්
පමණ විකිෙණනවා. දවසකට ෙකොකා ෙකෝලා වැනි පැණි බීම
ෙබෝතල් දහස් ගණනක් විකිෙණන ආපනශාලා පාසල් තුළ
තිෙබනවා. විවිධ පැණි රස ආහාර, විවිධ රසකාරක ෙයදවූ ආහාර
පාසල්වල ඇති ආපනශාලා තුළ තිෙබනවා. එතෙකොට දරුවා
පාසලට ගිය තැන ඉඳලාම, එතැනින් ඊළඟට ටියුෂන් පන්තියට
ගියාමත්, ඒ හැම තැනකදීම ෙම් රසකාරක ෙයදවූ විවිධ කෑම
ගැනීමට පුරුදු ෙවනවා. කුඩා කාලෙය් ඉඳලාම ෙම් ආහාර
පානවලට හුරු වීම නිසා ඔවුන් ෙබෝ ෙනොවන ෙලඩ ෙරෝගවලට
ලක් ෙවනවා.
අද ආහාර පාන පිළිබඳව විවිධ ෙවෙළඳ දැන්වීම් තිෙබනවා.
රූපවාහිනිය දිහා බැලුවාම දරුවන්ට ආශා හිෙතන විධියට, දරුවන්
ඉල්ලා සිටින තරමට සමහර කෑම බීමවලට පචාරයන් ලබා
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ෙදනවා. ෙවෙළඳ දැන්වීම් හරහා ෙසොෙසේජස් වර්ග ෙපන්නලා
කියනවා, ඒ ෙසොෙසේජස් කෑෙවොත් තමයි කිකට් ගහන්න පුළුවන්
කියලා; කීඩා කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන් කියලා. අෙප් ගම්වල
දරුෙවෝ ෙගදර ඇති කරන කිකිළි දමන බිත්තරය කෙඩ්ට
ෙගනිහිල්ලා විකුණලා ෙසොෙසේජස් පැකට් එකක් ෙගනැල්ලා කන
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. තව කට්ටියක් කියනවා, මාරි
බිස්කට් කෑවාම ෙමොෙළේ වැෙඩනවා කියලා. ඉතින් අෙප් දරුෙවෝ
ෙගදර හැෙදන ෙකෙසල් ෙගඩිය, පැෙපොල් ෙගඩිය කන්ෙන් නැහැ.
ඒ දරුවන්ෙග් අම්මලා ඒවා කෙඩ්ට ෙගන ගිහිල්ලා විකුණලා
බිස්කට් පැකට් එක දරුවන්ට ෙගනැල්ලා ෙදන තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ඇත්ත කථාව. ෙගදර තිෙබන කිරි
ටික ෙබොන්ෙන් නැහැ. ෙගදර තිෙබන කිරි ටික ෙගනිහිල්ලා
විකුණලා දාලා ෙවෙළඳ දැන්වීෙම් ෙපන්වන කිරි පැකට් එක
ෙගනැල්ලා ෙබොන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි
ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. ඒ නිසා අපි ඒ දැනුවත් කිරීම
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම රූපවාහිනිෙයන්, ඒ වාෙග්ම ගුවන් විදුලිෙයන්
විකාශය වන ෙවෙළඳ දැන්වීම්, පුවත් පත්වල පළ වන ෙවෙළඳ
දැන්වීම් පිළිබඳව
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය අනිවාර්යෙයන්ම
අවධානය ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඒවාෙය්
ෙපන්වන ගුණ අගුණ එම නිෂ්පාදනවල තිෙබනවාද, හිතකර
ෙද්වල්ද ඒවායින් ෙවන්ෙන්, අහිතකර ෙද්වල්ද ඒවායින් ෙවන්ෙන්
කියන එක පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. අපට
ජනමාධ්ය ආයතනවලට ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. ඒ අයට ෙවෙළඳ
දැන්වීම් ලැබුණාම ඒවා භාර ගන්නවා. ලබා ෙදන ෙවෙළඳ
දැන්වීම ඒ විධියටම පළ කරනවා. සමහර කෑම බීමවල ඒ කියන
ගුණ අගුණ නැහැ. සමහර ඒවා එක එක ෙරෝග වැළැක්වීම සඳහා
ෙහොඳයි කියලා කියනවා. දැන් සමහර ෙබෙහත් වර්ග පවා දැන්වීම්
පළ කර විකුණන තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒවාෙය්
කියනවා, ෛවද්යවරයකුෙග් නිර්ෙද්ශ අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ,
ෙම්ක අහවල් ෆාමසි එෙකන් ගන්න පුළුවන්, ෙම්ක පාවිච්චි කළාම
ෙම් ආකාරෙය් ෙලඩ ෙරෝග සුව ෙවනවා කියලා. ඒ පිළිබඳවත්
අවධානය ෙයොමු කිරීම අත්යවශ්යයි කියන කාරණය පිළිබඳව මම
ගරු අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කර වන්නට කැමැතියි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් එක්කම ඔබතුමාට තවත් පනත්
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න වාසනාව ලැෙබනවා. ඒ තමයි ෙම්
රෙට් ජනතාව අෙප්ක්ෂා කළ, ෙම් රෙට් සමස්ත ජනතාවෙග්
පාර්ථනය වුණු, ඒ වාෙග්ම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය
අමාත්යවරයා විධියට සිටියදී සකස් කළ ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථාවත්
ඔබතුමාට තමයි හිමි ෙවන්ෙන්. ෙම් කාර්යයන් පහසු කාර්යයන්
ෙනොෙවයි. ෙම්වා කරන ෙකොට හැප්ෙපන්න ෙවන්ෙන් ෙලෙහසි
කණ්ඩායම් එක්ක ෙනොෙවයි කියන එක අපි දන්නවා. ෙම් රෙට්
තිෙබන ආයුධ සපයන සමාගම් වාෙග්ම බලවත් ෙම් රෙට් තිෙබන
ෙබෙහත් සපයන සමාගම්. එම සමාගම් රටවල ෙද්ශපාලන
නායකෙයෝ ෙතෝරන මට්ටමට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
මිනිස්සුන්ෙග් ජීවිත විනාශ කරන්න පුළුවන් මට්ටමට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. පාතාලය ෙමෙහයවන්න පුළුවන් මට්ටමට ෙම් සමාගම්
පත් ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා. ෙලෝකෙය්ම තත්ත්වය ඒකයි.
ලංකාවට ඒක අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි. ලංකාවටත් ඒ තත්ත්වය
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, ෙම්වා පහසු කාර්යයන් ෙනොවන බව.
දුම්ෙකොළ සමාගම් පිළිබඳව ෙම් ගත් රැඩිකල් තීන්දුව,
නැත්නම් එඩිතර තීන්දුව වාෙග්ම ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙම්දීත් ඒ තීන්දුවම
ගන්න ඔබතුමන්ලාට ශක්තිය ලැෙබන්න කියලා අපි පාර්ථනා
කරනවා. ඒක අපහසුයි. අපි දන්නවා, ඒක ෙලෙහසි වැඩක්
ෙනොවන බව. ඒකට අනිවාර්යෙයන්ම විවිධ බාධා එල්ල ෙවනවා.
නමුත් ඒ ෙමොන බාධා ඇති වුණත් රෙට් අහිංසක ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙම් වැදගත් තීන්දුව ගනීවි කියලා අපි විශ්වාස
කරනවා.
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

අපි දන්නවා, ඔබතුමන්ලාට අභිෙයෝග තිෙබන බව. මා
නිෙයෝජ්ය ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විධියට හිටපු කාලෙය් ෙකොච්චර
නම් අභිෙයෝග තිබුණාද, ෙකොච්චර නම් වර්ජනවලට මුහුණ ෙදන්න
වුණාද, ෙකොච්චර නම් අපවාදවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණාද,
ෙකොච්චර අවලාදවලට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණාද කියලා මම
දන්නවා. හැබැයි, ඒ ෙමොන අවලාද නැඟුවත්, ෙමොන අපවාද
අහන්නට ලැබුණත් ඔබතුමන්ලා ගන්නා නිවැරදි තීන්දු එක්ක ෙම්
රෙට් සමස්ත ජනතාව ඉන්නවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් සිටින මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ තමුන්නාන්ෙසේලාත්
එක්ක පක්ෂ, පාට ෙභ්දවලින් ෙතොරව ෙම් වාෙග් ෙහොඳ
කාරණාවලට සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා කියන විශ්වාසය පළ
කරමින්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට අපි එක අතක් ෙනොෙවයි අත්
ෙදකම ඔසවා සහෙයෝගය ලබා ෙදන බවත් සිහිපත් කරමින් මා
නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
මහතා.

මීළඟට,

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න

[අ.භා. 6.35]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2006 අංක 27 දරන
දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනතට
සංෙශෝධන ෙගන එන ෙම් අවස්ථාෙව්දී වචන කිහිපයක් කථා
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව පුරවැසිෙයකු විධියට
ෙපෞද්ගලිකව ඉතාමත් සතුටු ෙවනවා. සාමාන්යෙයන් අෙප් රෙට්
ජනගහනෙයන් අවුරුද්දකට 125,000ක් පමණ මිය යනවා.
ෙමයින් වැඩිම ෙකොටසක් -යුද්ධය පැවැති කාලෙය් වර්ෂයකට මිය
ගිය පමාණයට වඩා- මිය යන්ෙන් දුම් පානෙය් සෘජු බලපෑම
නිසායි. ඒ වාෙග්ම, අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ රිය අනතුරු නිසා
වාර්ෂිකව 2,500ත් - 3,000ත් අතර පමාණයක් මිය යනවා. මම
හිතන හැටියට ස්වාභාවික මරණවලට අමතරව වැඩිම පමාණයක්
මිය යන්ෙන් දුම් පානය නිසායි. මුළු ෙලෝකෙය්ම පවණතාව
ෙම්කයි.
මීට දශක කිහිපයකට ෙපර ෙකොලරාව, පාචනය වැනි ෙබෝ වන
ෙරෝග පිළිබඳව අභිෙයෝගයට අප මුහුණ දුන්නා. නමුත් මුළු
ෙලෝකය වාෙග්ම අෙප් රටත් අද ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳ
අභිෙයෝගයට මුහුණ පා තිෙබනවා. ඊට පධානතම ෙහේතුව වන්ෙන්
සමස්ත ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව සියයට 72ක්ම ෙබෝ
ෙනොවන ෙරෝගවලින් ෙපළීමයි. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සඳහා වැඩිම
බලපෑමක් ඇති කරන්ෙන් දුම් පානය සහ මද්යසාර කියන එක
අමුතුෙවන් සඳහන් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් නැහැ.
ෙම් පිළිබඳව අෙප් රෙට් අවසාන වතාවට 2008 වර්ෂෙය්
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සමීක්ෂණයක් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව
පිරිමින්ෙගන් සියයට 22ක් දුම් පානය කරන බවට වාර්තා ෙවලා
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තිෙබනවා. කාන්තාවන්ෙගන් සියයට දශම 9ක් පමණයි ඒ
පමාණය වාර්තා වී තිෙබන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් ෙම්
දිනවල කර ෙගන යන ඒ සමීක්ෂණෙය් පතිඵල තව මාසයකින්
පමණ එළිදක්වන බව අපට දැන ගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ නව
සමීක්ෂණෙය් පතිඵල අනුව දුම් පානය පිළිබඳව ෙපරට වඩා අඩු
පතිශතයක් ඇතැයි යන විශ්වාසයක් පාෙයෝගිකව අපට තිෙබනවා.
පැවැති සියලුම රජයයන් දුම් පානය වැළැක්වීම සඳහා විවිධ
උත්සාහයන් ගත්තා; විවිධ නීති-රීති හඳුන්වා දුන්නා.
විෙශේෂෙයන්ම 2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය පනත මඟින් ෙමය මුල් කර ෙගන නීති-රීති
කිහිපයක් අලුතින් ෙගනාවා. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 21ට වඩා අඩු
අයට දුම් වැටි විකිණීම තහනම් කළා, ස්වයංකීය යන්ත මඟින්
අෙළවි කිරීම තහනම් කළා, පචාරක දැන්වීම් තහනම් කළා,
පසිද්ධ ස්ථානවල දුම්බීම තහනම් කළා, ෙනොමිලෙය් ෙබදා හැරීම
තහනම් කළා.
පාසැල් කීඩා සහ කීඩා සඳහා දුම්ෙකොළ සමාගම් විසින් විශාල
වශෙයන් පචාරක අනුගහයන් ලබා දුන්නා. පසු ගිය කාලෙය්
"බිස්ටල් කිකට් තරගාවලිය" කියලා පසිද්ධ තරගාවලියක් තිබුණා.
2006 අංක 27 දරන දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳව ජාතික
අධිකාරිය පනත මඟින් ඒවා නීතිෙයන් තහනම් කළා.
සමස්තයක් විධියට අද ෙම් රෙට් ජනතාව ෙපරට වඩා ආගම
දහමට නැඹුරු ෙවලා තිෙබන බව අප පිළිගත යුතුයි. අෙප් රෙට්
සමාජය පිරිහිලා, සංස්කෘතිය පිරිහිලා කියලා කවුරු ෙකොෙහොම
කථා කළත් ඒ හා සමානවම ෙහෝ ඊට වඩා වැඩි ෙව්ගයකින් ෙහෝ
ධනාත්මක පැත්ෙත් අප සිටිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙපරට වඩා අද
තරුණ පරපුර දුම් පානෙයන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය
තුළ අෙප් රෙට් මුළු ජනගහනෙයන් සැලකිය යුතු පතිශතයක් දුම්
පානෙයන් ඈත් ෙවලා තිෙබනවා; අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියා අපට
විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
දුම් පානය කරන පිරිමින් සහ කාන්තාවන් සංඛ්යාව අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් පමාණය අප තව තවත් අඩු කර ගත යුතුයි.
ෙලෝකෙය් සමහර දියුණු රටවල් වාෙග්, ෙම් සංඛ්යාව ඉතාම පහළ
මට්ටමකට ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම තමයි අෙප් යුතුකම හා
වගකීම වන්ෙන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපට තිෙබන පධානම
පශ්නයක් තමයි, ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග පිළිබඳ අභිෙයෝගය. අප
දුම් වැටිවලින් ලැෙබන බදු ආදායම පිළිබඳව කථා කරනවා.
නමුත්, ඒ බදු ආදායම ලබා ගනිද්දි, දුම් පානය නිසා වන වියදම
ඊට වඩා සිය දහස් ගුණයකින් දරන්න අපට සිද්ධ ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි ෙමොනම ආකාරයකටවත් ඒ ෙද්වල්
ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්න ෙහොඳ නැහැ. මද්යසාර සහ දුම් වැටි
ෙවනුෙවන් ලැෙබන බදු ආදායම පිළිබඳව අප කිසිදු අවධානයක්
ෙයොමු කළ යුතු වන්ෙන් නැහැ. ෙම්වා පානය කිරීම නිසා ෙම් රට
තුළ ඊට වඩා සිය දහස් ගුණයක වියදමක් අප දරනවා. එම නිසා
ෙමවැනි නීති-රීති ෙගන ඒම ඉතාම කාෙලෝචිතයි. විෙශේෂෙයන්ම
ෙමවැනි කාෙලෝචිත අවශ්යතාවක් හඳුනා ෙගන, ෙම් ආකාරෙයන්
කඩිනමින් නීති-රීති ෙගන ඒමට කටයුතු කිරීම ගැන වර්තමාන
ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, වර්තමාන
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත් අප
ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.
අෙප් ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමා සඳහන් කළ පරිදි
විෙශේෂෙයන්ම කෘතිම ආහාර වර්ගත් ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග
වැලඳීමට ෙබෙහවින් ෙහේතු ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
උපෙද්ශක කාරක සභා ගණනාවකටම අවුරුදු ෙදකහමාරක්
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(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

තුනක් තිස්ෙසේ මම ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම
අෙප් රටට ආනයනය කරන පලතුරුවලට මිශ කරන රසායනික
දව්ය නිසා අද අෙප් රෙට් ජනතාව ෙසෞඛ්යමය වශෙයන් විශාල
පශ්නවලට මුහුණ පානවා. ශී ලංකා පමිති ආයතනයට, ඒ වාෙග්ම
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අදාළ බලධාරින්ට උපෙද්ශක කාරක
සභාවලදී අප ෙම් පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කළා. නමුත්, ඒ කිසිදු
ආයතනයක් ෙහෝ අමාත්යාංශයක් ඒවා නියාමනය කිරීම සඳහා නීති
-රීති ෙගන එනවා කියලා ෙහෝ ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා කියලා
ෙහෝ අපට දැන ගන්න ලැබුෙණ් නැහැ. ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග
පිළිබඳව අප වැඩි වැඩිෙයන් අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු ෙම්
අවස්ථාෙව්, ෙම් දුම් වැටි පිළිබඳව නීති-රීති ෙගන එනවා වාෙග්ම
සිගරැට් පැකැට්ටුෙව් ඒ රූපමය අවවාද ඇතුළත් කිරීමත් ඉතාම
කාෙලෝචිතයි. ඒ සංෙශෝධනය ෙගනැත් ඒ නීතිය කියාත්මක කිරීම
ඉතාම වටිනා කාර්ය භාරයක්.
රසායනික දව්ය මිශ කර ආනයනය කරනු ලබන පලතුරු අද
අප රෙට් විශාල පිරිසක් පරිෙභෝජනය කරනවා. ෙම් පලතුරු
වර්ගත් දුම් වැටි හා මත් දව්ය හා සමානයි කියන කාරණයයි මම
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳවත් අප විෙශේෂ
අවධානයක් අනිවාර්යෙයන්ම ෙයොමු කළ යුතුව තිෙබනවා.
ජනතාව දැනුවත් කිරීම තුළින් අපට ෙම් ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග
වැළඳීම අවම කර ගන්න පුළුවන්. අෙප් ජීවිතයට නිවැරදි හුරු
පුරුදු ඇතුළත් කර ගත්ෙතොත් ෙම් ෙලඩ ෙරෝගවලින් ඈත් ෙවන්න
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙබෝ වන ෙරෝග වළක්වා
ගැනීමට අපහසුතාවක් තිබුණත්, ෙබෝ ෙනොවන ෙරෝග
සම්බන්ධෙයන් දැනුවත් කිරීම තුළින් සහ නීති-රීති හඳුන්වා දීම
තුළින් අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අභිෙයෝගය ජය ගන්න පුළුවන්කමක්
ලැෙබනවා. ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල් හා සමානවම අද අෙප් රෙට්
ෙසෞඛ්යය දියුණු තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක නැහැයි
කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ළදරු මරණ
අනුපාතය, මාතෘ මරණ අනුපාතය, ආයු කාලය වැනි කරුණු දිහා
බැලුවාම ෙසෞඛ්ය පැත්ෙතන් අෙප් රට ෙලෝකෙය් දියුණුම රටවල්
හා සමාන මට්ටමකට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පධාන
ෙරෝහල්වල විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන් දායක වුණා වාෙග්ම ගෙම්
පවුල් ෙසෞඛ්ය ෙසේවිකාව කරන ෙසේවය මා හිතන හැටියට ෙමොනම
ආකාරයකටවත් අවතක්ෙසේරු කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අෙප්
රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙම් මට්ටමට දියුණු වීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම
ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවය, ෙරෝහල්වලට යන්ත සූත, ෙභෞතික
සම්පත්, ෙගොඩනැඟිලි ලැබීම වාෙග්ම ගෙම් පවුල් ෙසෞඛ්ය
ෙසේවිකාවෙගන් අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට ලැෙබන ෙසේවය අපි
ඉතාමත් උසස් මට්ටමින් අගය කළ යුතුව තිෙබනවා. සමස්තයක්
විධියට අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්යය දියුණු මට්ටමකට ෙගන ඒමට එය
පධාන සාධකයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්
කරුණු පිළිබඳව අප සියලුෙදනාෙග්ම අවධානය ෙයොමු කර ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින් නීති-රීති ෙගන එනවා වාෙග්ම එම නීති-රීති
පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීෙම්දී ඊට අදාළ සියලු ෙදනාම වග
කීමකින් කටයුතු කළ යුතුව තිෙබනවා. නීති-රීති, පනත් ෙගන ඒම
තුළින් පමණක් පශ්න සඳහා විසඳුම් ලැබී අවසානයි කියා කියන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙම් ෙගෙනන නීති පාෙයෝගිකව කියාත්මක කිරීම තමයි අද
තිෙබන අභිෙයෝගය විධියට අපි දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම නීති
විෙරෝධි මත් දව්ය, දුම් වැටි වැනි දෑ අෙප් රටින් සදහටම තුරන්
කිරීම සඳහාත්; ඒ වාෙග්ම ෙම් තුළින් ජනතාවට සිදු වන හානිය
සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කිරීම සඳහාත් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්
විධියට අෙප් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය, දායකත්වය ලබා ෙදන බව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින් මා නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා.
[අ.භා. 6.48]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳව සාකච්ඡා වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් දුම් බීෙම් ආදීනව, දුම් වැටි
විකිණීෙම් ව්යාපාරය, ඒ වාෙග්ම ඒ හා සම්බන්ධව විවිධ
සංඛ්යා ෙල්ඛන සම්බන්ධෙයන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ දීර්ඝව
සාකච්ඡා වුණා. ඒ කාරණා පිළිබඳව මෙග් එකඟත්වය පළ කරන
අතර එම කරුණු නැවත නැවත කීමට මා බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට පාදක වුණු නීතිමය කියාදාමය,
ෙද්ශපාලන කියාදාමය සහ අධිකරණමය කියාදාමය ෙම් රෙට්
ඉතිහාසෙය් ලියෙවනවා.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට පාදක වුණු රූපමය අවවාදය සියයට
80ක් දක්වා විය යුතුයි කියන කරුණු අන්තර්ගත වූ
සවිස්තරාත්මක ෙරගුලාසිය ඇතුළත් ගැසට් පතය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ඒ
පිළිබඳව වාද කරලා, දැනුවත් ෙවලා, ඒකමතිකව ඒ පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කළා. නමුත් ඒ වන විටත් ෙම් රෙට් දුම්ෙකොළ
සමාගම -ෙම් රෙට් නීත්යනුකූලව දුම් ෙකොළ ෙවෙළඳාෙම්
ෙයෙදන්ෙන් එක සමාගමක් පමණයි.- යම් යම් නීතිමය කියා
මාර්ග සඳහා පියවර ෙගන තිබුණා. නමුත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇති බලය පකාරව, අමාත්යවරයා විසින් දුම්ෙකොළ හා මධ්යසාර
පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය පනත යටෙත් ෙරගුලාසි ඉදිරිපත් කළ
විට ඒ පිළිබඳව නඩුවක් විභාග වුණත් නැතත්, ඒ ෙරගුලාසි විවාද
ෙකොට බාර ගැනීම ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරීම කළ හැකියි. ඒ අනුව
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව එම ෙරගුලාසි, -ඉතාම වැදගත් වූ ෙරගුලාසි,
ඉතාම විද්යානුකූල වූ ෙරගුලාසි- ෙලෝකෙය් ඇතැම් රටවල්
දැනටමත් සම්මත කර ෙගන කියාත්මක කරන්නා වූ ඒ පමිතීන්
අනුමත කළා. මමත් ඒ විවාදෙය්දී කථා කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් සාමාන්යෙයන්
කියාත්මක ෙනොවන, ෙම් රෙට් නීති කියාදාමයට සාමාන්යෙයන්
අෙප්ක්ෂා ෙනොකරන සුවිෙශේෂ ආකාරෙය් නඩුකර අධිකරණෙය්
පැවෙරනවා. එම නඩුකර පැවරීමත්, එම නඩුකරවලදී ලබා
ගන්නා වූ නිෙයෝග පිළිබඳවත් ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්දී, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී මීට ෙපර කථා කර තිෙබනවා. විධායකයත්,
අධිකරණයත්, ආත්මාර්ථකාමී ව්යවසායකෙයෝත් එක්ව ෙම් රෙට්
මහජන යහපතට එෙරහි කියාදාමයක ෙයෙදන බව අපි කාටත්
ෙත්රුණා. ලක්ෂ ගණනක් මළත්, ෙරෝගී වුණත්, පතිකාර උෙදසා
ෙම් රෙට් මහ ජනතාවෙග් ධනය රුපියල් බිලියන ගණනක් වියදම්
වුණත් දුම් ෙකොළ සමාගෙම් පතිලාභ, ඔවුන්ෙගන් ලැෙබන
රුපියල් ෙහෝ ෙඩොලර්වලට යට ෙවන ෙද්ශපාලනඥෙයෝ ෙම් රෙට්
හිටියා; විනිශ්චයකාරවරෙයොත් ෙම් රෙට් හිටියා. ඒක තමයි සත්ය
තත්ත්වය. සාමාන්ය කාර්ය පටිපාටියට ඔබ්ෙබන් ෙගොස් නඩුකර
පැවරීමත්, අධිකරණය සතු බලය ඉක්මවා යමින් පතිපත්තිමය
කාරණා පිළිබඳව තීරණය කිරීමත් අපි දුටුවා. පතිපත්තිමය
කාරණා පිළිබඳ තීරණය කිරීෙම් බලය තිෙබන්ෙන් විධායකයට
සහ ව්යවස්ථාදායකයට. සියයට 20ද, 30ද, 40ද, 50ද ,60ද, 70ද,
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80ද එෙහම නැත්නම් සියයට 100ක්ම ද කියන කාරණා, පතිපත්ති.
පතිපත්තිෙය් හරි වැරැද්ද පිළිබද තීරණය කරන්නට අධිකරණයට
හැකියාවක් නැහැ. අධිකරණය ජනතාවෙග් නිෙයෝජිතයන්
ෙනොෙවයි. අධිකරණයට ජනතාව ගැන වගකීමකුත් නැහැ,
ජනතාවට අධිකරණය ෙකෙරහි පාලනයකුත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්
කාරණය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, ඕනෑම විෂයක් පිළිබඳව
පතිපත්තිෙය් හරි වැරැද්ද පශ්නෙය්දී නම් ෙම් රූපමය අවවාද
සියයට 80ක් තිෙබන්නට ඕනෑද, සියයට 70ක් තිෙබන්නට ඕනෑද,
සියයට 60ක් තිෙබන්නට ඕනෑද, සියයට 55ක් තිෙබන්නට ඕනෑද,
එෙහම නැත්නම් ඕනෑම නැද්ද කියන කාරණා, පතිපත්තිමය
කාරණායි.
පතිපත්තිය පිළිබඳ තීරණය කිරීම පනත් ෙකටුම්පතක් නම්
පාර්ලිෙම්න්තුවටත්, ඒක ගැසට් නිෙව්දනයක් නම් විධායකෙය්
නිෙයෝජිතයා වන අමාත්යවරයාටත් අයිති කාර්යයක්. අමාත්යවරයා
සතු රාජකාරි අධිකරණය භාර ගන්න බැහැ. ඒවා පිළිබඳ කාරණා
නඩුවල විෂය විය යුතුත් නැහැ. ඒ ගැසට් නිෙව්දනය ෙගන ඒෙම්
යම් කාර්ය පටිපාටිමය ෙදෝෂයක් තිබුණා නම්, ඒ ගැසට් නිෙව්දනය
විසින් ආවරණය කරන පරාසය අමාත්යවරයාෙග් බල පරාසය
ඉක්මවා ගිය කාරණයක් නම් එවිට එම ගැසට් නිෙව්දනය ෙහෝ ඉන්
ෙකොටසක් අෙහෝසි කරන්නට ෙහෝ බල ශූන්ය කරන්නට
අධිකරණයට හැකියාව තිෙබනවා. නමුත් ෙමහිදී සිදු වුෙණ් ඒක
ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය මතු වුණාම ෙම් රෙට් දුම් වැටිවලට
එෙරහිව හිතන, පතන, කථා කරන අපිට ෙම් පිළිබඳව කථා
කරන්න සදාචාරාත්මක අයිතියකුත් තිෙබනවා.
ජීවිතෙය් කිසිම දවසක දුම් වැටියක් පානය ෙනොකළ ෙකෙනක්
හැටියට ෙම් පිළිබඳව කථා කරන්න මට විෙශේෂ අයිතියක්
තිෙබනවා. නමුත් දුම් වැටි පානය කළා කියලා ෙම් පශ්නය ගැන
කථා කරන්න තිෙබන අයිතිය නැති ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම
විශ්වාස කරනවා. ඒ අයිතිය මම පිළි ගන්නවා. නමුත් මට විෙශේෂ
අයිතියක් තිෙබනවා ෙම් කාරණාව ගැන කථා කරන්න. ෙම්
පශ්නය පිළිබඳව අධිකරණ නඩු තීන්දුව ඉදිරිපත් වුණාම එවකට
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා -ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා- ඉතා
අසරණ තත්ත්වයකට පත් වුණු ෙව්ලාෙව් "ද අයිලන්ඩ්" පුවත්
පෙත් ශමින්ද ෆර්ඩිනැන්ඩු මැතිතුමා මට දුරකථනෙයන් කථා
කරලා ඇහුවා,"හරිම අසාධාරණයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ෙම් ගැන
කුමක්ද කළ හැක්ෙක්" කියලා. මම එවිට එතුමාට පකාශ කළා
"කරන්න තිෙබන්ෙන් එක ෙදයයි. ඒ තමයි ෙමම ගැසට්
නිෙව්දනෙය් අන්තර්ගත කාරණා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙලස ඉදිරිපත් ෙකොට සම්මත කර ගැනීම" කියලා.
එය කළ හැකියි. ෙමොකද පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පූර්ණ ඒකමතියක්
තිබුණා. එම නිසා එය කර ගත යුතුයි කියා මම කිව්වා.
"ද අයිලන්ඩ්" පුවත් පෙත් පධාන පුවත ෙලස මෙග් මතය පළ
වුණා. මම ඒ කාරණය පිළිබඳව සඳහන් කරන්ෙන් ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය පනත් ෙකටුම්පතක් දක්වා පැමිණි කියාදාමය තුළ
මුල්ම අවස්ථාෙව් මෙග් දායකත්වයක් තිෙබනවා කියන කාරණය
ෙම් රෙට් ඉතිහාසය තුළ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් වාර්තාගත විය යුතු
නිසා පමණයි.
මම හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා වන වත්මන් ජනාධිපති
අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් ෙම් පිළිබඳව දැනුම්
දුන්නා, ෙමවැනි විසඳුමක් ගත හැකියි කියා. නමුත් ඊට පස්ෙසේ
තවත් ෙබොෙහෝ ෙද් සිද්ධ වුණා; ෙද්ශපාලනය පිළිබඳ ෙලොකු
ෙවනස්කම් සිද්ධ වුණා. පසු ගිය කාලය තුළ විධායකෙය් පධානියා
වූ හිටපු ජනාධිපතිවරයා දරන මතය සමඟ ෙවන කිසිෙවකුට තරග
කරන්නට ෙනොහැකි, වාද කරන්නට ෙනොහැකි, තාසජනක
වාතාවරණයක් රෙට් ෙගොඩ නැගිලා තිබුණා; භයානක
වාතාවරණයක් රෙට් ෙගොඩ නැගිලා තිබුණා. ෙමවැනි කාරණාවලදී
ජනාධිපතිවරයාෙග් මතයට එෙරහිවීම ජීවිතයත් මරණයත් අතර
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පශ්නයක් බවට රෙට් පත් ෙවලා තිබුණා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිටුපසට ගියා. නමුත් ජාතිෙය් පිනකට ඒ
විෂයභාර අමාත්යවරයා -අසාධාරණයට ලක් වුණු අමාත්යවරයා,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා- මහජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් ෙම්
රෙට් ජනාධිපතිවරයා වුණා. ඒ නිසාම එදා මම මුල් අවස්ථාෙව්දී
ෙයෝජනා කළ පරිදි ෙමම කාරණා පනත් ෙකටුම්පතක් ෙලස අද
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඉදිරිපත්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සඳහා කිසිෙවක් විරුද්ධ ෙවන එකක් නැහැ
කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් මිනිසුන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව වූ ෙම්
කියාදාමය ටිෙකන් ටික විකාශනය ෙවමින් පවතිනවා. අපි පසු
ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙම් රෙට් ජනතාවට වුණු ෙපොෙරොන්දුව,
ජනතාව පිළිගත්ත ෙපොෙරොන්දුව අනුව යමින් අපිට ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය තව සති ෙදකක කාලයක් ඇතුළත ෙම් රෙට් සම්මත
කර ගැනීමට හැකි ෙවයි කියන කාරණය මම විශ්වාස කරනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් රෙට් රාජ්ය පරිපාලනය තුළ මූල්යමය දූෂණ සිදුවීම
වළක්වන රාජ්ය විගණනය උෙදසා බලය පවරන ජාතික විගණන
පනත සම්මත කර ගැනීමට අපිට හැකි ෙවයි කියලා මම විශ්වාස
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ෙග් අයිතිවාසිකම්
ශක්තිමත් කරන, ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට රාජ්ය පරිපාලනය තුළ වූ
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීමට ඉවහල් වන්නා වූ, ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර
ගන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක් අපි ඊෙය් සම්මත කර ගත්තා. ෙම් රෙට් ඉතාමත්
වැදගත් ක්ෙෂේතයක් වන අපරාධ යුක්තියට අදාළව
සාක්ෂිකරුවන්ෙග් සහ වින්දිතයන්ෙග් අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව
පනත් ෙකටුම්පතක් අපි ඊෙය් සම්මත කර ගත්තා. එනම්
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පතයි. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ෙම් ජයගහණයන් අපට ලබා ගන්න
පුළුවන්කම ලැබුෙණ් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් යුතුව අපි කළ සාමකාමී අරගළය නිසායි. එම
නිසා ෙම් අරගළය ඉදිරියට ෙගන යන්නට අවශ්ය සහාය
විපක්ෂෙය් ඉන්න අෙප් බුද්ධිමත්, උගත් මන්තීවරුන්ෙගන්
තවදුරටත් ලැෙබයි කියන අෙප්ක්ෂාෙවන් මම නතර ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 6.59]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම වැඩි ෙව්ලාවක් ගන්ෙන්
නැහැ. ෙම් විවාදෙය්දී පැන නැඟුණු පශ්න කිහිපයකට උත්තර
දීලා, මම ෙම් පනතට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් විවාදෙය්දී
පැන නැඟුණු එක පශ්නයක් තමයි සිගරට් ලිහිල්ව - loose ෙලස විකිණීම; පැකැට්වලින් ෙතොරව සිගරට් විකුණනෙකොට ෙම්
රූපමය අවවාදය පිළිබඳව පැන නඟින පශ්නය. නමුත් සිගරට්
විකුණන හැම තැනකම ෙම් රූපමය අවවාදය පදර්ශනය කිරීමට
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ඒවා ෙනොකරන අයට නියම කරන
දඩය සහ සිර දඬුවම් ෙම් සංෙශෝධනෙය් පැහැදිලිවම සඳහන්
වනවා. ඒ නිසා ඒක ඒ තරම් පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
වාෙග්ම ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන මුදල පිළිබඳවත් පශ්න ඉදිරිපත්
වුණා. අපි දැනට ෙසෞඛ්යයට වියදම් කරන්ෙන් දළ ෙද්ශීය
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 1.7යි. නමුත් ෙම් වසර අවසානෙය්දී
ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අය වැය ෙල්ඛනෙයන් පැහැදිලිවම එය
සියයට 3ක් දක්වා වැඩි කිරීමට අපි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබනවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ඒ නිසා ෙසෞඛ්යයට එන වාරෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් වැඩි
මුදලක් ෙවන් වනවා. එෙසේ ෙවන් කරනු ලබන්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්යය සම්බන්ධ පශ්න විසඳීම සඳහායි. තුන්ෙවනි
කාරණය ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය. ඊෙය් හවස තමයි අපිට එහි
සිංහල සහ ෙදමළ පරිවර්තන ලැබුෙණ්. එෙහම නැතිනම් මම
හිටිෙය් අද එය පාර්ලිෙම්න්තුවට පිළිගන්වන්නටයි. එන
පාර්ලිෙම්න්තු වාරෙය්දී එය පිළිගන්වලා ඒ පාර්ලිෙම්න්තු
වාරෙය්දීම අපි ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියත් සම්මත කර ගන්නවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill accordingly read a Second time.
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2 වන වගන්තිය.- (2006 අංක 27 දරන පනෙත්
34 වන වගන්තිය පතිෙයෝජනය කිරීම)

வாசகம் 2.- (2006ஆம் ஆண் ன் 27ஆம் இலக்கச்
சட்டத்தின் 34ஆம் பிாிைவ மாற்றீ ெசய்தல்)
CLAUSE 2.- (Replacement of section 34 of Act, No.27 of 2006)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
1 වන පිටුෙව්, (1) 15 වන ෙප්ළිෙය් සිට 25 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"ඇතුළත් වන (අ)

සෑම පැකැට්ටුවක, ඇසුරුමක ෙහෝ
කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක ම, ඉදිරිපස සහ
පිටුපස යන ෙදපැත්ෙත් ම ඉහළ මතුපිට
පෘෂ්ඨය මත, 34අ වන වගන්තිෙය්
විධිවිධානවලට යටත්ව, නියම කරනු
ලැබිය හැකි පරිදි වූ ෙසෞඛ්ය අවවාද; සහ

(ආ)

සෑම පැකැට්ටුවක්, ඇසුරුමක් ෙහෝ
කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක් මත ම, එහි ඇති
එක් එක් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදනෙය් අඩංගු
තාර සහ නිෙකොටින් පමාණය නිශ්චිතව
දැක්ෙවන ෙල්බලයක් ෙහෝ පකාශයක්,

මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය.:
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය.'' -[ ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்பாரா மன்றக்
கு
க்குச்
சாட்டப்
ப மாக" [ மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன ]

Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne.]

පැහැදිළිව මුදණය කර පකටව ෙපෙනන ෙලස පදර්ශනය කිරීමට
සලස්වා තිබිය යුතු ය."

කාරක සභාෙවහිදී සලකා බලන ලදී.
[නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]

(2)

Considered in Committee.
[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

(2)
"දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන අඩංගු සෑම පැකැට්ටුවක,
ඇසුරුමක ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක ම, (1) (අ) උප
වගන්තිෙය් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි වන ෙසෞඛ්ය අවවාද
සහ (1) (ආ) උපවගන්තිෙය් විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි වන
ෙල්බලයක් ෙහෝ පකාශයක්, පැහැදිළිව මුදණය කර පකටව
ෙපෙනන ෙලස පදර්ශනය කර ඇත්නම් මිස, යම් තැනැත්තකු
විසින්, දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන අඩංගු පැකැට්ටුවක්,ඇසුරුමක්
ෙහෝ කාඩ්ෙබෝඩ් ෙපට්ටියක් විකිණීම, විකිණීම සඳහා
ඉදිරිපත් කිරීම, සැපයීම, ෙබදා හැරීම ෙහෝ ගබඩා කිරීම ෙනො
කළ යුතු ය."

1 වන වගන්තිය.- (ලුහුඬු නාමය හා
කියාත්මක වීෙම් දිනය)

வாசகம் 1.- (சு க்கப் ெபய ம் நைட ைறக்கு வ ம்
திகதி ம்)
CLAUSE 1.- (Short Title and date of operation)
(3)

2 වන පිටුෙව් 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 10 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි
(ඒ ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න:-

(4)

11 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:-

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

26 වන ෙප්ළිය සහ 27 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-

"(3) (1) වන උපවගන්තිෙය් ෙහෝ (2) වන උපවගන්තිෙය්
විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන."

"1 වන පිටුෙව්, 5 වන සහ 6 වන ෙප්ළි ඉවත් කරන්න."

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

1 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
1ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 1, as amended, ordered to stand part of the Bill.

பகுதியாக

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

2 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
2ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 2, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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3 වන වගන්තිය.- (පධාන පඥප්තියට 34අ වගන්තිය
ඇතුළත් කිරීම)

1300

"4 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය සහ 2 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:

வாசகம் 3.- ( தன்ைமச் சட்டவாக்கத்தில் 34அ
என் ம் திய பிாிைவ உட் குத் தல்)

CLAUSE 3.- (Insertion of new section 34A in the principal enactment)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
3 වන පිටුෙව් (1) 1 වන ෙප්ළිෙය් සිට 5 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"(2)සිගරට් සහ ෙවනත් දුම්ෙකොළ නිෂ්පාදන
භාවිතය මඟින් සිදු විය හැකි ෙසෞඛ්යයට
අනතුරුදායක තත්ත්වයන් සහ හානිකර
බලපෑම් පිළිබඳ ඉහත උප වගන්තිෙය් සඳහන්
කර ඇති ෙසෞඛ්ය අවවාදවල, නියම කර ඇති
ආකාරෙයන් දක්වා තිබිය යුතු ය."
(2) 18 වන ෙප්ළිය සහ 19 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:"ඇති ෙසෞඛ්ය අවවාද, සෑම ෙශේණියකම නියමිත ෙසෞඛ්ය
අවවාද යටෙත් වූ සියලු නියමිත වර්ගවල."
"3 වන පිටුෙව්, 23 වන ෙප්ළිෙය් සිට 25 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ
ෙප්ළි ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:
'අධිකාරිෙයන් පමණක් නිකුත් කරනු ලබන නියමිත ෙසෞඛ්ය
අවවාද ඇතුළත් සංයුක්ත තැටිය භාවිත කළ යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

නිෂ්පාදන

ෙතොගවල

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.

6 වන වගන්තිය.- (ව්යාවර්තන)
வாசகம் 6.- (ேபணல்கள்)
CLAUSE 6.- (Savings)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"4 වන පිටුෙව්,

6 වන ෙප්ළිෙය් සිට 10 වන ෙප්ළිය දක්වා ෙප්ළි (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
''6. ෙම් පනත කියාත්මක වීෙම් දිනයට ෙපරාතුව,
පධාන පඥප්තිෙය් 34 වන වගන්තිය සමඟ කියවිය යුතු
30 වන වගන්තිය යටෙත් සාදන ලද නිෙයෝග ෙම්
පනෙත් විධිවිධානවලට අනනුකූල ෙනොවන තාක් දුරට,
ෙම් පනත කියාත්මක වන දින සිට අඛණ්ඩව බලාත්මක
ව පවතින්ෙන් ය.' ''

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

3 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
3ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill.

දුම්ෙකොළ

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(3)

'දැනට පවතින
නිෂ්පාදකයන්ට.' "

பகுதியாக

4 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4 ordered to stand part of the Bill.

6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.

7 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදි.

7ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 7 ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (අන්තර්කාලීන විධිවිධාන)
வாசகம் 5.- (நிைலெபயர்கால ஏற்பா கள்)
CLAUSE 5.- (Transitional provisions)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1301
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් දැන් තුන්වන වර කියවිය යුතුය" යි මම
ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .

Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella )

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අජිත්
කුමාර මහතා.

ශී ලංකාව තුළ සමාජ කටයුතුවල නිරතවීෙම් අයිතිය
இலங்ைகயில் ச க நடவ க்ைககளில்
ஈ ப வதற்கான உாிைம

RIGHT TO ENGAGE IN SOCIAL ACTIVITIES IN SRI LANKA

[අ.භා.7.06]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"පසු ගිය කාලෙය් රෙට් පජාතන්තවාදය පිළිබඳ පශ්න ගණනාවක් උද්ගත
වී තිබිණි. ආණ්ඩු පක්ෂයට වඩා ෙවනස් මත දරන ෙද්ශපාලන
කියාකාරීන්ට, මාධ්යෙව්දීන්ට, කලාකරුවන් ඇතුළු තවත් ෙබොෙහෝ
ෙදෙනකුට ජීවිත තර්ජන එල්ල විණි. සුදු වෑන් කල්ලි හරහා සිදු කරන
පැහැර ගැනීම්, අතුරුදන් කිරීම් හා ෙද්ශපාලන ඝාතන සාමාන්යකරණය
වන තත්ත්වයක් ෙගොඩනැඟී තිබිණි. ඇතැම් අය අතුරුදන් වූ අතර, තවත්
අය ඝාතනයට ලක් විය. තවත් ඇතැම් අයට ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා
විෙද්ශගතවීමට සිදු විය. ෙම් වන විටත් එෙලස රටින් පිටවූ මාධ්යෙව්දීන්,
ෙද්ශපාලන කියාකාරීන් විශාල පමාණයක් ෙවනත් රටවල ජීවත් ෙවමින්
සිටී.
පැවැති පජාතන්ත විෙරෝධී තත්වය හමුෙව් ඔවුන්ට ජීවිත ෙබ්රාෙගන රටින්
පිටවීම සඳහා විවිධ කම අනුගමනය කිරීමට සිදු විය. ඒ අතරින් ඇතැම්
අයට රෙටන් පිටවීම සඳහා පවතින ආගමන විගමන නීතියට පටහැනිව
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කියා කිරීමට ද සිදු විය. ෙමෙසේ ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත හා පැවැති
පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වය නිසා රෙටන් පිටවූ සියලු ෙදනාටම නැවත
ලංකාවට පැමිෙණන ෙලස නව ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ විගස විවෘත
ආරාධනාවක් කෙළේය. නමුත් එෙසේ ලංකාවට පැමිෙණන්නන් සඳහා ඔවුන්
මුහුණ පෑ ජීවිත අවදානම සහ ඔවුන්ට රෙටන් පිටවීමට සිදු වූ කමෙව්දයන්
ද සලකා නීතිමය රැකවරණයක් ලබා දීමට කිසිදු කමෙව්දයක් ෙම් දක්වා
සකස් කර නැත.
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන මණ්ඩල සභික කුමාර්
ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ද එෙලස පැවැති පජාතන්ත විෙරෝධී තත්වත්ය
හමුෙව් විෙද්ශගතවීමට බල ෙකරුණු වාමාංශික කියාධරෙයකි. ඔහු
ලංකාවට පැමිණීෙමන් අනතුරුව ඔහුට රෙටන් පිටවීමට සිදු වූ ෙද්ශපාලන
ෙහේතු කිසිවක් ෙනොසලකා ආගමන විගමන නීති කියාත්මක කිරීෙම්
මුවාෙවන් ඔහුෙග් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය උදුරා ගැනීමට හා ඔහුව
රටින් පිටුවහල් කිරීමට කටයුතු ෙකෙරමින් තිෙබ්. ෙම් සඳහා රාජ්ය
ආරක්ෂක අමාත්යාංශය, ආගමන විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුව ඇතුළු රාජ්ය
ආයතන ගණනාවක් උපෙයෝගී කර ගනිමින් තිෙබ්. මර්දනය නිසා
විෙද්ශගත වූ සියල්ලන්ට නැවත ලංකාවට පැමිෙණන ෙලස කළ
ආරාධනය හා ෙමම කියාමාර්ග අතර විශාල පරස්පරයක් ඇත.
කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාටත් ඒ ආකාරයට පසු ගිය කාලෙය්
විෙද්ශගත වීමට සිදු වූ සියලුෙදනාටත් නැවත ලංකාවට පැමිණීෙම් හා
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වීෙම් අයිතිය හිමි විය යුතුය.
එෙහත් එම අයිතිය ආරක්ෂා කිරීෙම්දී පවතින නීති රීතිවලින් එයට එල්ල
වන බාධාවන් ඉවත් කිරීම සඳහා කඩිනම් පියවරක් ගැනීම අවශ්ය ෙව්.
එබැවින් පසු ගිය කාලෙය් පැවැති මර්දනකාරී හා පජාතන්ත විෙරෝධී
තත්වය තුළ විවිධ කම උපෙයෝගී කර ගනිමින් ලංකාෙවන් පිටවීමට සිදු වූ
සියලු ෙදනාෙග් අයිතීන් ආරක්ෂා ෙකෙරන කමෙව්දයක් සකස් කළ යුතු
යැයි ද, ඔවුන් සියලු ෙදනාට නීතිමය රැකවරණයක් හා ලංකාව තුළ
ජීවත්වීෙම්ත් ෙද්ශපාලන ෙහෝ මාධ්ය කටයුතුවල නිරතවීෙම්ත් පූර්ණ
අයිතිය ලබා දිය යුතු යැයි ද ෙමම ගරු සභාවට ෙයෝජනා කර සිටිමි."

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රට
තුළ පජාතන්ත විෙරෝධි තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ පජාතන්ත විෙරෝධි
තත්ත්වය හමුෙව් විවිධ ෙද්ශපාලනඥයන්ට, ෙද්ශපාලන
ව්යාපාරවලට, වෘත්තිකයන්ට, කලාකරුවන්ට, මානව හිමිකම්
සංවිධානවලට, ජනමාධ්ය ආයතනවලට ආදි වශෙයන් විවිධ අයට
විවිධ තර්ජන තිබුණා. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි. විෙශේෂෙයන් ෙම්
රට මිලිටරීකරණය කිරීෙම් කියා මාර්ග ගණනාවක් ගනිමින්
තිබුණා. සුදු වෑන් සංස්කෘතියක් තිබුණා. පැහැර ගැනීම්,
අතුරුදහන් වීම්, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ඝාතනය කිරීම් ආදි
වශෙයන් පළිගැනීම් ගණනාවක් ෙකරුණා. අපි ඒ පිළිබඳව පසු
ගිය කාලෙය් දීර්ඝව ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. විෙශේෂෙයන් ඒ
ෙවලාෙව් විපක්ෂෙය් සිටි එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති
ෙපරමුණ, අපි, ඒ වාෙග්ම මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව තුළ සිටි
පාර්ශ්ව පවා ෙම් පිළිබඳව දැවැන්ත විෙව්චනයන් එල්ල කළා. ඒ
විෙව්චනයම පසු ගිය දිනවල වූ බල මාරුව සඳහාත් බලපෑවා. ඒ
විෙව්චනෙය් මූලික ඉදිරිපත් කිරීම තමයි, "පජාතන්ත විෙරෝධි
පාලනය ෙපරළමු. යහ පාලනය ෙගෙනමු." කියන එක.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය
සඳහා ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතාෙග් නම ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි,
"ගරු
අතාවුද
ෙසෙනවිරත්න මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය" යි මා ෙයෝජනා
කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. ATHAUDA SENEVIRATNE took the Chair.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

යහ පාලනය ෙවනුෙවන්, පජාතන්ත විෙරෝධි පාලනය
ෙවනුවට පජාතන්තවාදි පාලනයක් ෙවනුෙවන් ෙම් ෙවලාෙව්
ආණ්ඩුෙව් සිටින පාර්ශ්වයත් එදා බරපතළ සාකච්ඡාවක් කළා.
විෙශේෂෙයන් ඔවුන් පසු ගිය මැතිවරණ කාලෙය් ආරාධනා කළා
පසු ගිය පජාතන්ත විෙරෝධි තත්ත්වය හමුෙව් විෙද්ශගත වූ අයට
නැවත එන්න කියලා.
ගාල්ල දිස්තික්කෙය් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී, ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා වන අෙප් හිතවත් ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
මැතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් සභාෙව් රැඳී සිටීම පිළිබඳව මම
විෙශේෂෙයන් සතුටු වනවා. එතුමා ජනවාරි මාසෙය් 19 ෙවනි දා
වැඩ භාර ගත් ෙවලාෙව් කරපු පකාශයක් "Daily News" පුවත්
පෙත් තිෙබනවා, "Please come back and work" කියලා. මම ඒ
පුවත් පත් දැන්වීම් ෙකොටස හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.
ඒ වාෙග්ම, එතුමා මල්වතු පාර්ශ්වෙය් මහනාහිමි හමු වූ
ෙවලාෙව් මහනුවරදී කළ පකාශයක් 2015.01.26 ෙවනි දා
"ලක්බිම" පත්තරෙය් ෙමෙසේ වාර්තා කරනවා.
"පසු ගිය පජාතන්ත විෙරෝධී පාලනය හමුෙව් රට අත් හැර ගිය
මාධ්යෙව්දීන් ඇතුළු ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන් සියලු ෙදනාට රටට එන්න
ආරාධනා කරනවා."

එතුමා එෙහම ආරාධනා කිරීමක් කරනවා. නමුත්, දැන්
ෙමොකක්ද වන්ෙන්? දැන් රටට එන්න බලා ෙගන මාධ්යෙව්දීන්,
කලාකරුවන්, වෘත්තිකයන්, ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනඥයන් විෙද්ශ
රටවල ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන් සරණාගතයන් විධියට ෙද්ශපාලන
රැකවරණ ලබමින් ඉන්න, ලංකාවට -මව් බිමට- එන්න
කැමැත්ෙතන් ඉන්න මාධ්යෙව්දීන් ඒ ගාස්තු ෙගවා ගන්න බැරිව
ෙන්පාලෙය් සිටින බව අපි දැක්කා. නමුත්, දැන් ෙමොකක්ද
වන්ෙන්? ඒ අයට එන්න කියලා එෙහම අත වනන අතෙර් ආපහු ඒ
අයට ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන
තත්ත්වය හරි පැහැදිලියි. ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය කියලා
ෙදොරටුවක් විවෘත කරන්න ෙයෝජනා කරපු අයෙගන් අපි ෙම් ෙද්
අහනවා. ඔබතුමන්ලා ආරාධනා කරන්ෙන් ෙද්ශපාලනය
ෙනොකරන අයට එන්න කියලාද? එෙහම නැත්නම්, ඔබතුමන්ලාට
එෙරහි ෙද්ශපාලනය ෙනොකර, ඔබතුමන්ලා කැමැති පාෙර් යන
අයට එන්න කියලාද? ඒ සම්බන්ධෙයන් තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව
ඉදිරිපත් කෙළේ.
ෙම් සමාජෙය් සිටින අප හැම ෙදනාම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා,
ඒ වාෙග්ම අපි ඉල්ලුවා, පජාතන්ත විෙරෝධී සුදු වෑන් සංස්කෘතියත්
එක්ක කවුරු හරි ෙම් රෙටන් බැහැර වුණා නම්, ඔහු ගිෙය් ෙමොන
කමයටද කියලා නීති ෙපොත් ෙපරළ ෙපරළා ෙහොයන්ෙන් නැතිව

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඔවුන්ට ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඔවුන්ෙග් ෙද්ශපාලනය, වෘත්තීය
කටයුතු, ජනමාධ්ය කටයුතු කරන්න ඉඩකඩ ෙදන්න කියලා. එය
ෙම් රෙට් කවුරුත් ෙයෝජනා කළා; ෙම් ආණ්ඩුවත් ෙයෝජනා කළා.
නමුත් දැන් ෙමොකක්ද වන්ෙන්?
කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා.
ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙය් ෙමොකද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙය් ෙද්ශපාලනය කිරීම නිසා ඇති වූ පශ්න
එක්ක. එෙහම නැතිව ඔහු ෙම් රෙට් ව්යාපාර කරලා නැහැ. ඔහු
ෙම් රෙට් ෙවනත් අපරාධ කරලා නැහැ. ඔහු ෙද්ශපාලනය කළා.
ෙද්ශපාලනය කරපු නිසා ඔහුට ෙමොකක්ද වුෙණ්? කාලාන්තරයක්
තිස්ෙසේ ඔහු මර්දනයට ලක් වුණා. මට ඒකට ඕනෑ තරම් උදාහරණ
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. නමුත්, දැන් ෙම් සභාෙව් ඒ සඳහා
ෙවලාව නැහැ. ඔහුට ෙද්ශපාලන වශෙයන් පහාරයක්, තර්ජනයක්
තිබුණාය කියන එක ඔප්පු වුණා. 2012 අෙපේල් මාසෙය් හත්වැනි
දා ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂෙය් සමුළුවට දවස් ෙදකකට කලින්
සුදු වෑන් එකකින් ඇවිල්ලා ඔහු පැහැර ගත්තා. මම ෙම් ෙවලාෙව්
එක් ෙදයක් මතක් කරනවා. ඒ පැහැර ගැනීම වුණු ෙවලාෙව්
එවකට විපක්ෂ නායකතුමා වූ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා, කරු
ජයසූරිය මැතිතුමා, රවි කරුණානායක මැතිතුමා එක්සත් ජාතික
පක්ෂය ෙවනුෙවන් ඒ පැහැර ගැනීමට විරුද්ධව මැදිහත් වුණා. අපි
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්තව එය මතක් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට තවත් පුවත්
පතක ෙකොටසක් ඉදිරිපත් කරනවා. 2012 අෙපේල් 09 ෙවනි සඳුදා
"ලක්බිම" පත්තරෙය් ෙමෙසේ වාර්තා වනවා:
"පැහැරෙගන යෑම් සහ අතුරුදහන්වීම් ෛදනික ජීවිතෙය් අංගයක් ෙවලා"

එවකට විපක්ෂ නායක රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා එදා එෙසේ
පකාශ කළා. එතුමා ෙමොකක්ද ෙම් කියන්ෙන්? එතුමා එදා එම
පුවත් පතට ෙමෙසේ කියනවා:
"ජන අරගළ ව්යාපාරෙය් කියාකාරී නායකයන් ෙදපළක් වූ ෙපේමකුමාර
ගුණරත්නම් මහතා සහ දිමුතු ආටිගල මහත්මියෙග් අතුරුදන්වීම
සම්බන්ධව අපෙග් බලවත් සැලකිල්ල ෙයොමු වී ඇත."

ෙම් කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් කවුද? ඔහු පැහැර ගත්තා.
ඔහු පැහැර ගත්ෙත් වංචාවක් කළ නිසාද? එෙහම නැත්නම් නීති
කඩලාද? නැහැ. ඔහු පැහැර ගත්ෙත් ෙද්ශපාලනය කරපු නිසා.
ෙමතුමන්ලා ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියා. ෙමතුමන්ලා ඒ ගැන
කථා කළා. අපි ඒක ස්තුතිපූර්වකව මතක් කරනවා. එදා විපක්ෂ
නායක අද අගමැතිතුමා. එතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් කථා කළා. එදා
කරු ජයසූරිය මැතිතුමා කථා කළා. ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණයක්
කරනවා කියලා නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති අනුර ෙසේනානායක
මැතිතුමාෙග් මූලිකත්වෙයන් පරීක්ෂණ කණ්ඩායම් තුනක් ගියා
කිව්වා. නමුත්, ඒ පරීක්ෂණෙය් පතිඵල අදටත් නැහැ. මහජන
සාමය පිළිබඳ ඇමතිතුමනි, ඔහු පැහැර ගත් එක පිළිබඳව
පරීක්ෂණෙය් පතිඵල අදටත් නැහැ. ඒ පරීක්ෂණය පටන් ගන්න
කියලා මම ඔබතුමාට මතක් කරනවා. කුමාර් ගුණරත්නම් පැහැර
ගත් සිද්ධිය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරන්ෙන් නැතිව, ඔහුට
ලංකාවට එන්න කියලා ආරාධනා කළ ආණ්ඩුවම ඔහු ලංකාවට
ආවාට පස්ෙසේ වහාම පිට වන්න කියලා නීති ෙපොත් ෙපරළන්ෙන්
ඇයි? ඔහුට එන්න කියලා පිහිෙයන් අනිනවා. ඒ නිසා අද ලංකාවට
එන්න ඉන්න අයට පශ්නයක් තිෙබනවා.
මාධ්යෙව්දිෙයකු වන සනත් බාලසූරිය මහත්මයා 2015
ෙපබරවාරි 15 ෙවනිදා "ජනරළ" පුවත් පෙත් පිටුවක් පුරා ලියා
තිබුණා, "ෙතොටුපෙළේ සිට එන්න කියලා අත වනනවා" කියලා.
එන්න කියා අත වනලා ඔබතුමන්ලා ෙමොකක්ද ෙම් කරන්න
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

හදන්ෙන් කියලා එතුමා පශ්න කරනවා. දැන් කියනවා, කුමාර්
ගුණරත්නම් ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයි ලු. කුමාර් ගුණරත්නම්
ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයිද? 1982 ඉඳලා අපි කවුරුත් ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ කියන ෙද්ශපාලන ව්යාපාරෙය් වැඩ කළා. ඔහු ඒ
සඳහා පරිත්යාගශීලිව වැඩ කළා. ඔහු ලාංකිකෙයක් ෙනොෙවයිද?
මම ෙම් අවස්ථාෙව් හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කිරීම සඳහා
ෙම් වාර්තා ටික ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමන්න, ෙපේමකුමාර්
ගුණරත්නම්ෙග් උප්පැන්න සහතිකය. ෙමන්න, 1970දී ඔහු
පළමුවැනි ෙශේණියට ඇතුළත් වූ සහතිකය. ෙමන්න, ඔහු
ශිෂ්යත්වය සමත් වූ සහතිකය. ෙමන්න, ඔහු විශ්වවිද්යාලයට
ඇතුළත් වූ ෙවලාෙව් දීපු identity card එෙක් ඡායා පිටපත.
ෙමන්න, ඔහුෙග් මහෙපොළ උසස් අධ්යාපන ශිෂ්යත්ව සහතිකය.
ෙමන්න, විපක්ෂ නායක අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාට
ෙපේමකුමාර් ගුණරත්නම් සහ රංජිදම් ගුණරත්නම් අතුරුදහන් වූ
ෙවලාෙව් ඉදිරිපත් කරපු ලිපිය. ෙමන්න, විපක්ෂ නායක අනුර
බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් එවූ ලිපිය. ෙමන්න,
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය් කියාන්විත මූලස්ථානෙයන් එවපු
ලිපිය. ෙපේමකුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් ලාංකිකෙයක් කියලා
සහතික කරන්න ඕනෑ තරම් කරුණු තිෙබනවා.
ෙමන්න විෙදස් ගමන් බලපතය. ෙම් සියලු ෙල්ඛන ෙතොග
පිටින්, මිටි පිටින් ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. එෙසේ නම් ඔහු ලාංකිකෙයක්. ඊළඟට ඔහුෙග් උපාධි
සහතික, O/L, A/L සහතික ෙම් සියල්ල මම හැන්සාඩ් වාර්තාවට
එකතු කරන්න සභාගත* කරනවා.
ඔහු ලාංකිකෙයක්. ඔහුට ලංකාෙවන් පිට ෙවන්න සිදු වුෙණ්,
ෙම් රෙට් තිබුණු පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වය නිසා. ඔහු 2015
ජනවාරි මාසෙය් 01වන දා ලංකාවට එනෙකොට ආගමන හා
විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට මමයි ගිෙය්, පාලකවරයා හමු
ෙවන්න. මාස ගණනක් තිස්ෙසේ ඔහුට visa නිකුත් ෙනොකර
ඉන්නෙකොට visa
ඉල්ලන්න ගියාම එතුමා කිව්වා, "Visa
ෙදන්නම්. ඔහු කලින් ආපු ෙවලාෙව් visa කාලය ඉකුත් ෙවච්ච
නිසා, දඩය ෙගවන්න." කිව්වා. "දඩය ෙගවන්නම්, ලියුමක්
ෙදන්න" කිව්වා. මා එම ලියුම හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම
සඳහා සභාගත* කරනවා.
එම ලියුෙම් පැහැදිලිව කියනවා, ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙයත්
ෙද්ශපාලනය නිසා, ඔහු ලංකාවට ආපසු එන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලනය
නිසා කියලා. ෙම්, රෙට් නීතිය කියාත්මක කරන්න පුළුවන්
ෙවලාවක් ය කියා ෙමතුමන්ලා කියනවා. ඔහු ලංකාෙවන් ගිෙයත්
ෙද්ශපාලනය කරන නිසා, එන්ෙන්ත් ෙද්ශපාලනය කරන නිසා
කියලා ඒ ලියුෙම් කිව්වා. Visa දුන්නා. දැන් අහනවා, " ඇයි,
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්?" කියා. මූලාසනාරුඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඔහු ෙද්ශපාලනය කළ නිසා පැහැර ගත්ෙත්. ඔහු
ෙද්ශපාලනය කළ නිසා තමයි ඔහුට තාඩන, පිඩන එල්ල වුෙණ්.
එම නිසා ඔහුෙග් වැඩය ෙද්ශපාලනය කරන එක. ඔහුව ඕනෑ
ඒකට. ඔහු ලාංකිකෙයක්. එම නිසා ෙමොකද කෙළේ?
ෙම් පිළිබඳව ආගමන හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පකාශය
ෙදන්නට කිව්වාට පස්ෙසේ දවස් ෙදකක් ගිහිල්ලා - මාත් ගිහිල්ලාපකාශ දුන්නා. ඒෙක්ත් ඔහු කිව්වා, "මම ලාංකිකෙයක්. මම
ලංකාෙව් ඉන්න ඕනෑ. මට ඕස්ෙට්ලියාෙව් ඉන්න ඕනෑ නැහැ.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ඕස්ෙට්ලියාවට යන්න වුෙණ් ෙම් රෙට් තිබුණු මර්දනය නිසා"
කියලා. එම නිසා දැන් නීති ෙපොත් ෙපරළා ෙසොයන්න එපා. ගිෙය්
ෙමොකද, මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි? ඒ ෙවලාෙව් කුමාර්
ගුණරත්නම් කියා පාස්ෙපෝට් එකක් හදා ෙගන, visa හදා ෙගන,
බෑග් එකට බඩු ටික දාෙගන, ගමන් මල්ලත් එල්ලා ෙගන යන්න
පුළුවන් නිදහසක් තිබුණා නම් අපි යනවා ෙන්. එෙහම නම් යන්න
ඕනැත් නැහැ ෙන්. එෙහම ගිෙය්, නිසි විධියට යන්න බැරි නිසා
ෙන්. ඔය ගිය අය ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් එෙහමයි ගිෙය්.
එක්ෙකෝ ෙබෝට්ටුෙවන් ගිෙය්, එක්ෙකෝ නම් මාරු කරලා ගිෙය්,
එක්ෙකෝ ෙහොර පාස්ෙපෝට් එකකින් ගිෙය්. ෙමතුමන්ලා කිව්වා,
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ කියලා. දැන්
කියනවා,"පජාතන්තවාදය ෙනොෙවයි, නීතිෙය් පශ්නයක් ය"
කියලා. එෙසේ නම් ඔබතුමන්ලා පිළිගන්නවා ද, එදා
පජාතන්තවාදය තිබුෙණ් නැහැ කියා? පජාතන්තවාදය තිබුෙණ්
නැහැ කියා පිළිගන්නවා නම් ඒ පජාතන්ත විෙරෝධී තත්ත්වය
ඇතුෙළේ රෙටන් ගිය අයට එන්න දැන් බාධා කරන්ෙන් ඇයි? නීති
ෙපොත් ෙපරළන්ෙන් ඇයි?
ඊට පස්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව අපි කී ෙදනකුට කිව්වා ද? මම
හැෙමෝටම කිව්වා. මම අගමැතිතුමාට ෙදවරක් කිව්වා; ලිඛිතව
දුන්නා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට ලිඛිතව දුන්නා. තවම
එතුමාෙගන් උත්තරයක් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ එතුමාට පුද්ගලිකව
කිව්වා. විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාට ෙදවරක් කිව්වා. නිෙයෝජ්ය
අමාත්ය ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමාට මා ෙම් පිළිබඳව
කාරුණිකව කිව්වා. ඊළඟට සභානායක ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල
අමාත්යතුමට කිව්වා. අධිකරණ අමාත්යතුමාට හා අධිකරණ
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාට කිව්වා. මා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්
ආණ්ඩුව බලයට පත් කරන්න මහන්සි වුණු , ඒ ෙවනුෙවන් කථා
කළ අෙප් ෙගෞරවනීය මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම්
පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමාට, අගමැතිතුමාට ලියුම් යැව්වා.
උන්වහන්ෙසේ ෙමොකක් ද කියා තිෙබන්ෙන්? උන්වහන්ෙසේ විතරක්
ෙනොෙවයි. ආචාර්ය නිර්මාල් රංජිත් ෙද්වසිරි මහතා, චන්දගුප්ත
ෙත්නුවර ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්යතුමා, කලාකරුවන්, විද්වතුන්,
මානව හිමිකම් සංවිධාන නිෙයෝජිතයන් ගණනාවක් අත්සන් කර
ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යැව්වා. ෙමොනවා ද කියා තිෙබන්ෙන්?
"වත්මන් රජෙය් නිෙයෝජිතයන් මාධ්යවලට පළ කළ
අදහස්වල දී එවැනි පිරිස්වලට නැවත රටට ආරාධනා කරනු ලැබූ
අතර එම ආරාධනය තුළින් ඉහත සඳහන් පජාතන්ත ලැදි
ජනතාවෙග් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවත යම් සාධනීය බලපෑමක් සිදු
ෙකරුණි. ... ඔවුන්ට ෙම් රටට පැමිණ ෙද්ශපාලනය කිරීමට ඇති
අයිතිය තහවුරු කිරීම වත්මන් පාලනය ෙවත පැවරී ඇති
වගකීමක් බව අපි අවධාරණය කරමු. ෙම් ෙමොෙහොත වන විට ඔහු කුමාර් ගුණරත්නම් - ඉලක්ක කර ගනිමින් කියාත්මක ෙවමින්
ඇති නීතිමය කියාමාර්ගය මඟින් ඔහු අත් අඩංගුවට ෙගන රඳවා
තබා ගැනීම ෙහෝ ඔහු රටින් නැවත පිටුවහල් කිරීම ෙහෝ වැනි
උත්සාහයක් පවතින්ෙන් නම් එය ඉහත සඳහන් කළ
පජාතන්තවාදී බලාෙපොෙරොත්තු බිඳ දැමීමක් වනු ඇත."
ආදී වශෙයන් මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු
කීප ෙදෙනක් අත්සන් කර ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යැව්වා. ෙම්
කියන්ෙන් නීති ෙපොත් ෙපරළන්න කියා ෙනොෙවයි, ෙමතුමන්ලාම
කියපු විධියට ඔවුන්ට ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න
කියායි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග්
පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙටන් පිට ෙවච්ච සිය
ගණනාවකට දැන් තීන්දු කරන්න තිෙයනවා, ලංකාෙව්
පජාතන්තවාදී පාලනයක් තිෙබනවාය කියා ෙමතුමන්ලා
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කියනෙකොට ඒ යටෙත් ලංකාවට එනවා ද නැද්ද කියන පශ්නය.
ඔවුන්ට ඒ පශ්නය ඇවිල්ලා තිෙබනවා. මාධ්යෙව්දින් අපට කථා
කර කියනවා, "ෙම් විධියට ආෙවොත් ෙම් ෙගොල්ෙලෝ නීති ෙපොත්
ෙපරළලා අපවත් හිෙර් විලංගුෙව් දමාවි" කියා. එම නිසා ඒ පශ්නය
ඇවිත් තිෙබනවා. ෙම් රෙට් තිෙබන සියලුම මාධ්ය සංවිධාන නිදහස් මාධ්ය ව්යාපාරය, ශී ලංකා වෘත්තිය ජනමාධ්යෙව්දින්ෙග්
සංගමය, මාධ්ය ෙසේවක වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය, ෙදමළ
ජනමාධ්යෙව්දින්ෙග් සංගමය, පජාතන්තවාදය උෙදසා මාධ්ය
ව්යාපාරය -පසු ගිය දා වැඩ කෙළේ කා ෙවනුෙවන් ද කියා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, "ෙම් වැඩය වැරදියි" කියා ෙම් සියලුම
මාධ්ය සංවිධාන අත්සන් කර ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යවා
තිෙබනවා කියා.
එම නිසා මා විතරක් ෙනොෙවයි, -මා පුද්ගලිකවත් ඉල්ලුවා.ෙම් සියලුම ෙදනාත් ඉල්ලුවා, "ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග්
පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්, පජාතන්තවාදී අයිතිය
උල්ලංඝනය ෙවලා, ඒ මර්දනය හමුෙව් ෙම් රෙටන් බැහැර ෙවච්ච
අයට සිදුෙවන පශ්නයක්. ෙම් පශ්නය විසඳන්න රජය නීති ෙපොත්
ෙපරළන්ෙන් නැතිව, ෙද්ශපාලන තීරණයක් අර ෙගන ඒක ෙවනස්
කරන්න මැදිහත් ෙවන්න" කියා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, කුමාර් ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා හැම
තිස්ෙසේම කිව්වා, "මම ඕස්ෙට්ලියාෙව් පුරවැසිභාවය අතහරින්න
ලැහැස්තියි" කියලා. ඒක ලිඛිතව දුන්නා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලංකා පුරවැසි පනත යටෙත් ඒ
පිළිබඳව බලය තිෙබන්ෙන් අමාත්යවරයාටයි; ඒ සම්බන්ධෙයන්
සිටින වර්තමාන අමාත්යවරයා ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමායි. එම
පනෙත් 8වැනි වගන්තිය යටෙත්, "පරම්පරාගත ලංකා පුරවැසි
තත්ත්වය නැවත ලද බවට සහතිකයක් ඉල්ලීම" කියන කරුණ
යටෙත් අපි ආයාචනයක් කළා; ඉල්ලීමක් කළා. ෙම් වන ෙතක්
ඒකට උත්තරයක් නැහැ. ඒ වගන්තිය යටෙත් ෙම් අවස්ථාව
ෙදන්න පුළුවන්. එතුමන්ලා එන්න කියන අයට ෙදන්න පුළුවන්
කමයක් නීතිය ඇතුෙළේ තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ෙද්ශපාලන
තීරණයක් ගැනීෙම් වගකීම ෙම් රජයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා.
ඒෙකන් ගැලෙවන්න බැහැ. පසු ගිය කාලෙය් කියපු යහ පාලනය,
පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් කියාත්මක ෙවන්න අවස්ථාව දැන්
ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙහම නැත්නම් අපට අහන්න ෙවනවා,
"තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ෙකෝ?"
කියන පශ්නය. ඒක විවෘත කරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාට එකඟ
ෙද්ශපාලනයක් කරන අයට විතරද; තමුන්නාන්ෙසේලා කැමැති
පාෙර් යන අයට විතරද? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලනය
විෙව්චනය කරන්න ඉන්න, විෙව්චනය කරපු, කරන අයට ඒ පාර
විවෘත නැද්ද? ඒකද ෙම් කියාත්මක කරන්ෙන් කියලා අපි බරපතළ
විධියට පශ්න කරනවා. අපි විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පාලකයන්
බලයට ෙගනාපු සංවිධාන, මාධ්ය, කලාකාරුවන්, විද්වතුන්,
ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා අද ඒ පශ්නය අහනවා. ෙහට අනිද්දාට ඒ
පශ්නය තව වැඩිෙයන්, මීට වඩා සද්ෙදට ඇෙහේවි. ඒ නිසා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්කට උත්තරයක් දිය යුතුයි.
අපි ෙම් කාරණයත් විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම්
පිළිබඳව අපි ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ගියා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට
ගිහිල්ලා මූලික කරුණු තුනක් කිව්වා. ඕස්ෙට්ලියාෙව් වුණත් ඔහු
ලාංකික පුරවැසිභාවය අතහරින්න සූදානම් වුෙණ් නැහැයි කියන
එක කිව්වා. ඊළඟට ඕස්ෙට්ලියාෙව් පුරවැසිභාවය ලංකාෙව්
පුරවැසිභාවයට පශ්නයක් නම් ඒක අතහරින්න ලැහැස්තියි කිව්වා.
ඒ වාෙග්ම සරණාගතයකුට වුණත් අයිතියක් තිෙබනවා, රටක
පුරවැසිකම නැතත් මැදිහත් ෙවන්න. ෙම් කරුණු කිව්වා. නමුත්
ආණ්ඩුව, රජය ෙවනුෙවන් රජෙය් නීතිඥවරයා කරුණු දක්වමින්
කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙශේෂ්ඨාධිකරණයත් සැලකුෙව් ඒ කාරණය
විතරයි. ඒ සැලකුව කරුණ ෙමොකක්ද? අපි ඉදිරිපත් කළ කරුණු
පතික්ෙෂේප කෙළේ නැහැ. ඔහු ෙමෙහම කරුණක් කිව්වා. ආගමන
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විගමන පනත සහ පුරවැසි පනෙත් වගන්ති ගණනාවක් උද්ධෘත
කරමින් රජෙය් නීතිඥවරයා කරුණු කිහිපයක් කිව්වා. ඒ කිව්ෙව්
ෙමොකක්ද? ෙමහි බලය තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාට. ඇමතිවරයා
තමයි තීන්දු කරන්ෙන්. වීසා දීර්ඝ කරනවාද, පුරවැසිකම ෙදනවාද
කියලා තීන්දු කරන්ෙන් ඇමතිවරයා. ඔහු ඒ පශ්නය අහපු එක
ෙහොඳයි. අපි කියනවා, ෙම්ක තීරණය කරන්න අමාත්යවරයාට
බලය තිෙබනවා කියලා. දැන් අමාත්යවරයා ඒක පැත්තකට විසි
කරනවා. එෙහම කරන්ෙන් ඇයි කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාම කියපු කරුණු දැන් ඔබතුමන්ලාම උල්ලංඝනය
කරමින්, කඩමින් ඉන්නවා.
ඒ නිසා ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් විතරක් පශ්නයක්
ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙම් රෙට් පැහැර ගැනීම්වලට, ඝාතනවලට,
තර්ජනවලට බෙය් රට ගිය අයෙග් පශ්නයක් විතරක් ෙනොෙවයි.
තව පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් අවස්ථාෙව්
විෙශේෂෙයන් මතක් කරනවා, ෙපෝද්දල ජයන්ත, සනත් බාලසූරිය,
ශාන්ත ආදී වශෙයන් මාධ්යෙව්දීන් ගණනාවක් විෙද්ශගත ෙවලා
ඉන්නා බව. එතුමන්ලා ගැන තමයි ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා
කියන්ෙන්. ඒ සියලු ෙදනාට එන්න ආරාධනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම
පසු ගිය කාලෙය් අපි දැක්කා, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන්, අතුරුදහන්
වූවන්, පැහැර ගත්තවුන්, මරා දැමූවන් පිළිබඳ පශ්න ගණනාවක්
ෙම් රෙට් තිබුණ බව. ඇයි, ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් වැඩි වුෙණ්?
ඇයි, මිනිස්සු පැහැර ගත්ෙත්? ඇයි, මිනිස්සු මරා දැම්ෙම්? ඇයි,
ලලිත්ලා, කූගන්ලා අතුරුදහන් වුෙණ්, ලසන්තලා, පගීත්ලා
ඝාතනය වුෙණ්? ඒ පසු ගිය කාලෙය් තිබුණු පජාතන්ත විෙරෝධී
තත්ත්වයන් නිසා. ඒ මූලය, එකම මූලයක් තිබුෙණ්.
පජාතන්තවාදයට විරුද්ධව කටයුතු කිරීම කියන එකම මූලයක්
තිබුෙණ්. ඒ එකම මූලය විසින් පැන නැඟුණු පශ්න තමයි තිබුෙණ්.
දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් ගැන කථා
කරන්ෙන් නැහැ; අතුරුදහන් වූවන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ;
මරා දැමූවන් ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ; පැහැර ගත්තවුන් ගැන
කථා කරන්ෙන් නැහැ; මර්දන ඉස්සරහ ෙම් රටින් විෙද්ශ ගත වුණු
අය ආපසු එන ෙකොට බාධා කරනවා. එෙහම නම්
තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා කරන්ෙන්ත් පරණ වැෙඩ් ඒ විධියටම
කරන්නද? යහ පාලනය කියලා කරන්න හදන්ෙන් ඒකද?
කරුණාකරලා ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය කුමාර්
ගුණරත්නම්ට විතරක් ෙනොෙවයි, උතුෙර්ත්, දකුෙණ්ත්,
නැෙඟනහිරත්, බටහිරත් ඇතුළු සිව් ෙකොෙණ්ම මිනිස්සුන්ෙග්
වර්ගය, ලිංග ෙභ්දය, ආගම් කිසිවක් ෙනොසලකා ඕනෑම
ෙකනකුෙග් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න. කුමාර්
ගුණරත්නම් කියන්ෙන් ලාංකිකෙයක් බව මුළු ෙලෝකයම දන්නවා.
එෙහම දැන දැන ඇයි, ෙම් විධියට වංචා කරන්ෙන්? ඇයි, ඔහුට
විරුද්ධව ෙමෙහම නීතිය කියාත්මක කරන්ෙන්? ඇයි, ඔහු
පස්ෙසන් ෙපොලිස් බල ඇණි යවන්ෙන්?
ඊෙය් මෙග් කාර්යාලයටත් ෙපොලීසිය පැන්නා. ෙපොලිස් මාධ්ය
පකාශකවරයා කියනවා, ෙපොලීසිෙයන් ආෙව් නැහැයි කියලා.
ඇයි, කාර්යාලවලට පැනලා තර්ජනය කරන්ෙන්? ඇයි,
බලහත්කාරකම් කරන්ෙන්? අර්ජුන් මෙහේන්දන් කියන සිංගප්පූරු
ජාතිකයකුට පුරවැසිභාවය ෙදන ෙකොට ඔබතුමන්ලා ෙම්වා
ෙසව්ෙව් නැද්ද? ඔහු මහ බැංකුෙව් අධිපති කරන ෙකොට ෙම්
පශ්නය ඇහුෙව් නැහැ. ෙම් රෙට් පධාන මූල්ය ආයතනයක
පධානියා බවට අර්ජුන් මෙහේන්දන් පත් කරන ෙකොට ඔහු ෙකොෙහේ
පුරවැසිෙයක්ද කියලා ඇහුෙව් නැහැ. ෙම් රෙට් හිටපු මිනිෙහක්;
ෙද්ශපාලනය නිසා මර්දනයට ලක් ෙවච්ච මිනිෙහක්; ඒ මර්දනය
නිසා ෙමොකක් හරි කමයකින් ජීවිතය ෙබ්රා ගත් මිනිෙහක් නැවත
ෙද්ශපාලනය කරන්න "මට ඕස්ෙට්ලියාව එපා, ලංකාවට එන්න
දීපන්" කියන ෙකොට අහනවා, පුරවැසිභාවය ෙමොකක්ද කියලා.
ෙකොෙහොමද ගිෙය් කියලා අහනවා.

1309

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පශ්නය නීතිෙයන්
ෙබ්රන්න බැහැ. ෙම්ක යුක්තිය පිළිබඳ පශ්නයක්. ඒ නිසා නීතිය
විතරක් ෙනොෙවයි, යුක්තියත් සලකන්න ඕනෑ. යුක්තිය සැලකුෙව්
නැත්නම් මිනිස්සු ෙශේෂ්ඨාධිකරණය යුක්තිය පසිඳලනතුරු ඉන්ෙන්
නැහැ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය නීතිය බලාවි. අධිකරණවල නීතිය
බලාවි. ඔබතුමන්ලා පනත්වල රිංගාෙගන බලාවි. හැබැයි, ජනතාව
යුක්තිය පසිඳලයි පාෙර්. ඒ නිසා ෙම් ආණ්ඩුවට දවස් සියයක් ගත
ෙවන්නත් කලින් දින සියෙය් වැඩසටහන පළමුවැනි වැෙඩ් විධියට
තමුන්නාන්ෙසේලා කරලා තිෙබන්ෙන් කුමාර් ගුණරත්නම් අත්
අඩංගුවට අරෙගන පිටුවහල් කරන එක නම් අපි අහනවා
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්ෙව් ඕකද කියලා. ඒ නිසා කරුණාකර,
කියාපු ෙද්යි කරන ෙද්යි අතර ෙවනසක් තිෙබනවා කියලා
ෙපන්වන්න එපා. කියාපු ෙද්ම කරන්න. එෙහම කරලා කුමාර්
ගුණරත්නම් සෙහෝදරයා ඇතුළු ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාට
ෙද්ශපාලනය කිරීෙම් අයිතිය ෙදන්න. අර සියලු මාධ්යෙව්දින්ට
එන්න ඉඩ කඩ හදලා ෙදන්න. සියලු විෙදස්ගත වුණු අයට එන්න
ඉඩ ෙදන්න. ෙද්ශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරන්න. පැහැර
ගත්ත අය ගැන පරීක්ෂණ කරන්න. ඝාතනය වූවන් ගැන පරීක්ෂණ
කරන්න. සුදු වෑන් සංස්කෘතිය ෙවනත් විධියකට ෙගෙනන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දැන් ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? නීතියට මුවා
ෙවලා මර්දනය කරන්න හදනවා. ඒකට ඉඩ ෙදන්න එපා. අද
වර්තමාන ආණ්ඩුෙව්, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව්
අවංකවම ෙම් ෙවනුෙවන් අරගළ කරපු, කථා කරපු
මන්තීවරුන්ෙග් හෘද සාක්ෂිය ෙම් කියන කාරණයට එකඟ ෙව්වි.
ෙම්ක කරන්ෙන් කිහිප ෙදනකුෙග් උවමනාවටද, එෙහම නැත්නම්
ෙම්ක රජෙය් පතිපත්තියද කියලා දන්ෙන් නැහැ. ඒක බලා ගන්න
ෙවන්ෙන් ඉදිරිෙය් කියාකාරිත්වයත් එක්කයි. ඒ නිසා කරුණාකර,
ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය කිරීෙම්, මත වාදයක් දැරීෙම් අයිතිය
ආරක්ෂා කරන්න කියලා මා විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරනවා. කුමාර්
ගුණරත්නම් සෙහෝදරයාට විරුද්ධව ෙම් ෙවලාෙව් කරන
කියාදාමය නවත්වලා ඔහුට ඔබතුමන්ලාෙග් නීතිෙය් හැටියට
අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්කම තිබියදී, ඒ අවස්ථාව ෙනොදී ඉන්න
එපා. ඒ අවස්ථාව ෙදන්න. ඒක ඔහුට ෙදන අයිතියක් ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය ෙවනුෙවන් අරගළ කරපු පජාතන්තය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින සියලු ෙදනා ෙවනුෙවන් ෙදන අවස්ථාවක්
කියන එක මතක් කරමින් ඒ සඳහා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
අවධානය ෙයොමු කරමින් ඒ සඳහා මැදිහත් ෙවන්න කියලා මා
ඉල්ලා සිටිනවා, පජාතන්තවාදෙය් නාමෙයන්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථීර
කරනවා. මට ෙවලාව ෙකොච්චර තිෙබනවා ද? ෙමොකද, මා විනාඩි
ෙදකක් ෙදන්න ඕනෑ ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මන්තීතුමාට.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි 10කට කිට්ටු කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා.7.26]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ෙහොඳයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කියන්න ඕනෑ
ෙබොෙහෝ කරුණු ෙහෝ සියලුම කරුණුම පාෙහේ ගරු අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා කියන්න ෙයදුණා. නීත්යනුකූලව රටින් පිට වී යාමට
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බැරි තත්ත්වයන් යටෙත් ෙම් රටින් ගිය හැටදහසක් විතර මිනිස්සු
ඉන්දියාෙව් ඉන්නා බව අපි දන්නවා. ඒ ඉන්දියාෙව් ඉන්නා
හැටදහසක් පුද්ගලයින් හා ඔවුන්ෙග් පවුල්වලට අලුතින් එකතු
වුණු සාමාජිකයනුත් ඇතුළත්ව ලංකාවට ෙගන්වා නැවත පදිංචි
කිරීම පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් කරනු ලැබුවා. එහිදී හම්බ වුණු
දරුවන්ට අවශ්ය පුරවැසිභාවයත් ලබා දීලා ලංකාවට ෙගන්වූවා.
ඊට පහසුකම් සැලැස්සුවා ෙචන්නායිවල තිෙබන තානාපති
කාර්යාලය.
ඒ වාෙග්ම ෙම් කුමාර් ගුණරත්නම් මහතාත් ෙම් රටින් පිට වී
ගිෙය් නීත්යනුකූල මාර්ගයකින් ෙනොෙවයි. නමුත් නීත්යනුකූල
මාර්ගයකින් පිට වී යාමට බැරි තත්ත්වයක් යටෙත් ෙම් රටින් පිටවී
ගිය නිසා ඔහුෙග් ලාංකීය පුරවැසිභාවය, ලාංකීය පාරම්පරික
අයිතිය එතුමාට අහිමි කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා
ෙම් අවස්ථාෙව් ඇමතිතුමාට තිෙබන අභිමතය, අධිකරණමය
ඥානෙයන් යුතුව - judiciously පෙයෝජනයට ගනිමින්
තීරණයක් ගත යුතු වනවා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය වුණත් ෙම්ෙක් අභිමතය තිෙබන්ෙන්
ඇමතිතුමාටයි කියලා කිව්වාට, අභිමතය ෙකොෙහොමද භාවිත
කරන්ෙන් කියන එක, එය භාවිත කරන තත්ත්වයන් හා පසුබිම
අනුව විමසා බලන්නට ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ෙහේතු තත්ත්වයන්
තිබුණා කියලයි මා හිතන්ෙන්. නමුත් ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ඒ පසුබිම්
හා පසුතලය ෙහොයන්න ගිෙය් නැහැ. ෙම්ෙක් ඇත්ත කථාව
ෙම්කෙන්. පසු ගිය ඡන්දෙය්දී ඔබතුමන්ලාට උදව් කරපු මිනිෙහක්
ෙනොෙවයි කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාෙග්
පැත්තට උදව් කරපු උදවියෙග් සමහර පාර්ශ්වකරුවන්ට විරුද්ධව
මතවාද ෙගොඩ නැඟූ ෙකනකු තමයි කුමාර් ගුණරත්නම්
කියන්ෙන්. එතුමා අයිති ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයටයි. එතුමා
ෙවනම තරග කළා. ඔවුන්ට තිබුණු පධාන පතිවිෙරෝධය කුමක්ද
කියලා ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා.
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඔබතුමන්ලාට උදව් කරමින්
සහාය වූ කණ්ඩායමක් ඔබතුමන්ලාට ෙම් ෙකෙරහි බලපෑමක්
කළාය කියා ෙම් රෙට් ඉතා සාධාරණ මතයක් තිෙබනවා. ඒක
අසත්යයක්ය කියා ඔබතුමන්ලාට කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
ඔබතුමන්ලාට ඉඳගන්න කකුල් ෙදකක් නැහැ. එතුමා ෙම් රෙට්
පාරම්පරික ලාංකිකෙයක්. ෙම් රෙට් ඉස්ෙකෝලයකට ගිහින්
ඉෙගන ෙගන උපාධියක් ලබා ගත්තු, ෙම් රෙට් හැදිච්ච, යම් අමාරු
තත්ත්වයන් යටෙත් පණ ෙබ්රා ෙගන ෙම් රෙටන් පැනපු එතුමා
අන්තිමට ෙම් රටට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. එෙසේ ඒමට යම්කිසි ගමන්
බල පතයක් අවශ්ය නිසා, ඒ පැනලා හිටපු කාලයට ඉන්න
යම්කිසි ආවරණයන් වුවමනා නිසා ඔහු ඕස්ෙට්ලියාෙව්
පුරවැසිභාවය ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඔහු ෙම් රටට ඇවිල්ලා,
ඒ රෙට් පුරවැසිභාවය අත් හරින්න වුවමනා කඩදාසි
පුරවා, ඕස්ෙට්ලියානු තානාපති කාර්යාලයට ෙගන ෙගොස්
ෙදන්නට ඕස්ෙට්ලියානු තානාපති කාර්යාලයට දැනුම් දීලා,
තමුන්නාන්ෙසේලාට ඇවිල්ලා කිව්වා, "මම මෙග්
ලාංකීය
පුරවැසිභාවය ඉල්ලනවා"ය කියා. සද්භාවෙයන් කරන ඒ ඉල්ලීම
පතික්ෙෂේප කිරීමට, ඔහුට එල්ල කළ හැකි ෙවනත් කිසිම
ෙහේතුවක්, ෙචෝදනාවක්, ෙදෝෂාෙරෝපණයක් ඇත්ෙත් නැහැ. ෙදබිඩි
කථා කරන්න එපා; බෙඩ් බිජු තියා ෙගන කථා කරන්න එපා. මම
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියනවා, ඇත්ත කථාව එළියට දමලා කථා
කරන්නය කියා.
කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් පශ්නෙය්දී ෙද්ශපාලන වශෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමෙහයෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන යහ
පාලන සද්භාවෙය් රූපය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඇතුෙළන් කුණු
ෙවලා ඕජස් ගලනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලනය ෙරද්ද
පල්ෙලන් ෙබ්ෙරනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙවලාෙව් ෙම්
පිළිබඳව කියා කරන ආකාරය ෙලෝකයම බලා ෙගන ඉන්නවා.
ඒක මතක තියාගන්න. යහ පාලනයයි කියා ෙගන
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තමුන්නාන්ෙසේලා අද ෙම් කර ෙගන යන අනිකුත් කියාවන් අතෙර්
ෙමවැනි පළිගැනීම්වලට, දඩයම්වලට -victimization වලට- ෙම්
වාෙග් ෙවනස්කම් කිරීම්වලට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපළෙඹනවා.
පාස්කරලිංගම් ගිෙය් ෙකොෙහොමද? දැන් පාස්කරලිංගම් කවුද?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
අගමැතිතුමාෙග්
උපෙද්ශකයා.
ඔහු
ආෙව් ෙකොෙහොමද? ඔහු ඒ
තානාන්තරයට පත් ෙවන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලා ඇයි ෙම් විධිෙය් ෙදපිටකාට්ටු
ආකාරයකට කියා කරන්ෙන්? හුෙදක් ෙද්ශපාලන වශෙයන්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විරුද්ධවාදිෙයක් දඩයම් කිරීමට, ෙද්ශපාලන
විරුද්ධවාදී මතයක් උඩ කුමාර් ගුණරත්නම්ට ලංකාෙව්දී ලැබිය
යුතු ලාංකීය පුරවැසිකෙම් අයිතිය තමුන්නාන්ෙසේලා පතික්ෙෂේප
කරන්ෙන් අන්තිම ජඩ විධියටයි. ඒ බව මම කියන්න ඕනෑ. ඒ
නිසා අඩු ගණෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහට දිනෙය්දීවත් ෙම් ගැන
නැවත කල්පනා කරනවා නම් ෙහොඳයි කියා මම කියනවා.
එදා කුමාර් ගුණරත්නම් ෙම් රෙටන් පිට කරලා යවන ෙවලාෙව්
අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්, මම ඒ පැත්ෙත් හිටියත් මම ඒකට
විරුද්ධව මෙග් අදහස කිව්වා. එතුමා ෙම් රටට නැවත ආවායින්
පසුව නැවත ෙම් රෙට් ඉන්නට ලැබුණු කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා
ඇස් පියාෙගන ද හිටිෙය්? එතුමා ෙකොච්චර කාලයක් ෙම් රෙට්
හිටියාද? ඒ කාලෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි
තිබුෙණ්. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට ඒ ගැන යමක් කරන්න
පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ හිටපු කාලය අෙප් ආණ්ඩුවක්
තිබුණු කාලයයි. අෙප් ආණ්ඩුව කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් පැමිණීම
ගැන විරුද්ධත්වයක් ෙනොදැක්වූ බව අපි දන්නවා. ඒවා රහස්
ෙනොෙවයි. ඊට පසුව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් ආපු හැටිෙය්
එතුමාෙග් ඕස්ෙට්ලියානු ගමන් බල පතයයි, වීසා කාලයයි පිළිබඳ
පශ්නය තමුන්නාන්ෙසේලා එළියට ඇදලා දඩයම පටන් ගත්තා.
ඒකයි ඇත්ත කථාව. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙද්ශපාලනය අනුව
හිතන්ෙන් නැහැ; අපි ඔක්ෙකොම සාධාරණවයි හිතන්ෙන්; අපට
පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ; අපට විරුද්ධවාදීකමක් නැහැ; අපි
විරුද්ධවාදින්ෙගන් පළි ගන්ෙන් නැහැයි කියා තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් විධිෙය් ෙලොකු සුදු හුණු ගෑමක් කර ෙගන යනවා, තමන්ෙග්
පතිරූපයට. අජිත් ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා වාෙග් අය එදා
කථා කරපු ස්වරෙය් හඬ අද ෙගොළු ෙවලා. ඒ හැම එකකින්ම
ෙත්ෙරන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා අද ඉන්ෙන් ෙකොතැනකද කියන
එකයි. කන්න ඕනෑ වුණාම කබරෙගොයා, තලෙගොයා බවට
පරිවර්තනය කර ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් ආණ්ඩු පාලන
පතිපත්තිය, ෙම් ආකල්පය ෙම් රටත්, ෙම් ෙලෝකයත් ෙහළා දකින
බව මතක තියා ගන්න. මෙග් කථාව ෙමෙතකින් අවසන් කරනවා.
මෙග් ෙවලාෙවන් ෙකොටසක් ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මන්තීතුමාට
ෙදනවා.

මූලධර්ම අනුව ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනය
කිරීමට තිෙබන අයිතියත්, ෙම් රෙට් උපන් මිනිසුන්ට ෙම් රටට
නැවත එන්න තිෙබන අයිතියත් අප පිළිගන්නවා. ඒ අයිතිය ගැන
කිසිම වාදයක් තිෙබන්න බැහැ. ඒක මම විපක්ෂෙය් සිටියත් එකයි,
ආණ්ඩුෙව් සිටිනෙකොටත් එකයි. එම නිසා ඒ මූලධර්මය ගැන
සාකච්ඡා අවශ්ය නැහැ. ෙම් පිළිබඳව අජිත් කුමාර මන්තීතුමා මා
සමඟ කථා කළා. අපි ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් ඇති ෙවලා
තිෙබන තත්ත්වයන් ගැන සාකච්ඡා කළා. ඒ කථා කළ හැම
ෙදයක්ම පසිද්ධිෙය් කියන්න අවශ්ය නැහැ. සමහර ෙද්වල්
ෙපෞද්ගලිකයි, සමහර ෙද්වල් පසිද්ධයි. ෙම් රෙට් ඉපදුණු
පුද්ගලෙයකුට ෙම් රට තුළ නීත්යනුකූලව කටයුතු කර ෙගන
යෑමට අවශ්ය කරන වාතාවරණය ෙනොතිබීම සහ ඒ නිසා මතු
ෙවලා තිෙබන දුෂ්කරතාව ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් කිසිම අඩු වැඩියක් නැහැ. අපිට විරුද්ධව
ෙද්ශපාලනය කළත් නැතත්, ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධයක් නැතත්
ඒක තමයි මූලධර්මය. ඒ නිසා ඒ ගැන පශ්නයක් නැහැ.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා
තලෙගොයා, කබරයා ගැන මතක් කරලා යම් යම් ෙද්වල් කිව්වා.
ඔය කුමාර් ගුණරත්නම් මහතා ලංකාවට පැමිණි මුල් අවස්ථාෙව් ඒ
මහත්මයාව පැහැර ෙගන යන්න සුදු වෑන් එක එව්ෙව් ඔබතුමාෙග්
මිත - ඔබතුමා විසින් නැවත අගමැතිවරයා වශෙයන් පත් කර
ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන - මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්
ආණ්ඩුවයි. එතුමා විධායකෙය් පධානියා නිසා - [බාධා කිරීමක්]
අහගන්න, අහගන්න. මම ෙම්වා කියන්ෙන් වාර්තා ෙවන්නයි.
එතුමා විධායකෙය් පධානියා වූ නිසාත්, එතුමා ආරක්ෂක
ඇමතිවරයා වූ නිසාත් අජිත් කුමාර මහත්මයාෙග් නායකයාව සුදු
වෑන් එක එවා පැහැර ෙගන යන්න කටයුතු කෙළේ; පැහැර ෙගන
ගිෙය්; නීති විෙරෝධිව රඳවා ෙගන සිටිෙය් ෙවන කවුරුවත් යටෙත්
ෙනොෙවයි. ඕස්ෙට්ලියානු තානාපති කාර්යාලය මැදිහත් ෙවලා ඒ
මනුෂ්යයාෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න කටයුතු කරන ෙතක් ඔහු
ජීවිතය පිළිබඳ අනතුරකට මුහුණ දීලා තිබුෙණ් ෙවන කවුරුත්
යටෙත් ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් ආණ්ඩුව
යටෙත්යි. එෙහම පැහැර ෙගන ගිහින් මරා දමපු මිනිසුන් ගැන
ඔබතුමා දන්නවා ඇති.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

දන්නවා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා.
[අ.භා.7.34]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)
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(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මැතිතුමා මා ගැන සඳහන් කරපු නිසාත්; ඒ වාෙග්ම ඒ කියන
කරන ෙද් ගැන සඳහන් කරපු නිසාත්, ෙම් විවාදෙය් කථා කිරීමට
මට විෙශේෂ අයිතියක් ෙගොඩනැඟුනා. එෙසේ නැතත් මම කථා
කරන්නයි සිටිෙය්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි.

එෙහම පැහැර ෙගන ගිහින් කකුල් කඩපු මිනිසුන් ගැන
ඔබතුමා දන්නවා ඇති. එෙහම පැහැර ෙගන ගිහින් තර්ජනය කිරීම
නිසා ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න රෙටන් පැන ගිය මිනිසුන් ගැන
ඔබතුමා දන්නවා ඇති. ඒ නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග්
පාලන කාලෙය් ෙම් රට අතහැර ගිය අයටත්, ඊට කලින් අෙප්
ආණ්ඩුව පැවති කාලෙය් ෙම් රට අතහැර ගිය අයටත්, ඊටත් කලින්
ෙවන ෙමොනයම් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා එෙසේ ගිහින් තිෙබනවා නම්
ඒ අයටත්, සිංහල වුණත්; ෙදමළ වුණත්; මුස්ලිම් වුණත්; ෙමොන
ෙද්ශපාලන මතය දැරුවත් නැවත ෙම් රටට එන්නට තිෙබන
අයිතිය අප පිළිගන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුෙව් තනතුරු දරන
අතරතුරම අපි ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ඒක අමතක කරන්න
එපා. එම නිසා සැහැල්ලුවට ලක් කරලා “ෙරද්ද පල්ෙලන්
ෙබ්ෙරනවා” වාෙග් කථා කියන්න එපා. ෙමොකද, ඔෙහොම කථා
කළාම අප වාෙග් මිනිසුන්ට ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ සටන් කරන්න
තිෙබන අයිතිය නැති ෙවනවා. ඒ අවස්ථාව නැති ෙවනවා. ගරු
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, පාෙයෝගික ෙද්ශපාලනෙය්
තිෙබන කාරණා ඔබතුමාත් දන්නවා. එම නිසා ෙම් පශ්න ගැන
සංෙව්දී මිනිසුන්, ෙම් පශ්න ගැන ෙවනස් විධියකට බලන මිනිසුන්
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(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේත් ඉන්නවා කියන කාරණය ඔබතුමා ෙත්රුම්
ගත යුතුයි. වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා
ෙබොෙහොම පළපුරුදු ෙද්ශපාලනඥෙයක්. මා පාසල් යන්න පටන්
ගන්න අවධිෙය්ත් ඔබතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. එම නිසා
ෙම්වා දිහා පරිස්සමට බලන්න. හැෙමෝම එක ෙගොඩට දමලා “ෙම්
ඔක්ෙකෝම එකයි” කියලා ඔෙහොම කියන ෙකොට ෙම් බල
ෙද්ශපාලනය තුළ සමහර ෙද්වල් කියන්න, සමහර ෙද්වල්
කරන්න අපටත් සිදු ෙවනවා.

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙම් පශ්න ගැන අෙප් සංෙව්දීකමක් තිෙබනවා. යම් යම් අය
අතර ෙම්වා ගැන හිතන විධිෙය් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ඒ කාරණා
ගැන ඔබතුමාත් ෙහොඳටම හිතන්න ඕනෑය කියලා මම හිතනවා.
අජිත් කුමාර මන්තීතුමාව ෙපෞද්ගලිකව ඈඳා ගන්ෙන් නැතුව ෙම්
පශ්නය ගැන කථා කරන්න. එතුමාෙග් නඩුව එතුමා කිව්වා.
එතුමාට ෙහොඳ නඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නඩුෙව් පශ්නත් තිෙබනවා.
විෂය භාර අෙප් ගරු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව තිෙබන තත්ත්වය
පැහැදිලි කර දුන්නා. නමුත් එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ.
විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය හැටියටත් අප ෙම්
පශ්නය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා. ඔබතුමා
කියපු ආකාරයටම ෙම් රෙටන් නීත්යනුකූලව පිට වී ගිහින් නැවත
ෙම් රටට එන්න බැරිව සිර වී සිටින මිනිසුන්ටත්, නීති විෙරෝධිව
ෙම් රටින් පැන ගිහිල්ලා ෙවනත් රටවල රැඳී සිටින අයටත් සමහරවිට ඒක ෙද්ශපාලනික ෙහේතුවක් ෙවන්නත් පුළුවන්;
ආර්ථික ෙහේතුවක් ෙවන්නත් පුළුවන්. සමහර අය ආර්ථික ෙහේතු
මතත් ගියාෙන්. - ඒ සියලු ෙදනාටම ෙම් රටට ඒමට අවශ්ය කරන
ෙද්ශපාලනික පරිසරය සහ නීතිමය වටපිටාව සකස් කිරීමට අවශ්ය
කියාමාර්ග ගත යුතුයි. පශ්න තිෙබනවා. දැන් ෙමතැන ඇති ෙවලා
තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

දැන් ෙම් ඔක්ෙකෝම පටලවාෙගන කථා කරන්ෙන්. එතුමාෙග්
ෙද්ශපාලනය කැමැති නැති අයටත් තර්කයක්, වාදයක් හදා ගන්න
අවස්ථාව ලැබිලා තිෙබන්ෙන්, ඒ පුද්ගලයාෙග් අනන්යතාව පිළිබඳ
පශ්නය නිසායි. ඒ නඩුෙව් ඉදිරිපත් වුණු කාරණා මා දන්ෙන්
නැහැ. මා දන්නා එකම ෙද්, නඩුව අසාර්ථක වුණා කියන එකයි.
මුලින් දීපු අත් හිටුවීෙම් නිෙයෝගය ගැන මම ඇත්තටම සතුටු
වුණා. සාමාන්යෙයන් අත් හිටුවීෙම් නිෙයෝගයක් ෙදන්ෙන් නඩුවක
බැලූ බැල්මට සාධක - prima facie - තිෙබන ෙකොටයි. පසුව
නඩුව නිෂ්පභ වනවා දැක්කාම මට කනගාටුවක් ඇති වුණා.
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය ඉතාම පහසුෙවන් අධිකරණමය කියාදාමයක්
හරහා විසඳා ගන්න තිබුණා. නමුත් ඒ පශ්නය අමාත්යවරයාට
තිෙබන බලය මත විසඳා ගැනීමට අවකාශ තිබුණාද, ඒ අවකාශය
තිබියදී අධිකරණය ෙවත යන්න ෙපොඩ්ඩක් ඉක්මන් වුණාද කියන
කාරණය මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, එහි පසු බිම හා
අවස්ථාගත කරුණු මා ෙනොදන්නා නිසා. ඒ කුමක් වුණත් ෙම්
පශ්නයට අදාළ කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙම්
හා සමාන පශ්නවලට මුහුණ දීලා ඉන්න මාධ්යෙව්දීන් ඇතුළු
විශාල පිරිසකටත්, ආර්ථික ෙහේතූන් මත ෙම් රටින් ගිය මිනිසුන්ටත්
- ආර්ථික ෙහේතුන් මත ජපානයට ගිය කට්ටිය, ඕස්ෙට්ලියාවට ගිය
කට්ටිය, යුෙරෝපයට ගිය කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ අයටත් ලංකාෙව්
උරුමය පිළිබඳව දැන් පශ්නයක් තිෙබනවා.- ද්විත්ව පුරවැසිභාවය
ඉල්ලන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද,
අනන්යතාව ෙවනස්. ෙම් පශ්නයට විසඳුමක් ඕනෑ. මෙග්
ෙයෝජනාව නම්, ෙම් පශ්නයට විසඳුම් දීම සඳහා ඉතා ඉක්මනින්ම
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනා යුතුයි කියන එකයි, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් අනන්යතාව-

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒ ඇමතිතුමාෙග් අභිමතය.

මෙග් මතය අහන්න ෙකෝ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඔබතුමා කට්ටි පනින්න හදනවා ෙන්.

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

කට්ටි පනින්ෙන් ෙමොකටද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)
Supreme Court එක ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ඇමතිතුමාෙග් අභිමතය.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පටු ෙද්ශපාලනය පැත්ෙතන්
කල්පනා කරන ෙකොට ඒක එක කථාවක්. නැත්නම් ෙම් විවාදයට
සම්බන්ධ ෙවන්න මට ඕනෑ නැහැ. ගරු ඇමතිතුමා උත්තරයක්
ලෑස්ති කර ෙගන ඉන්නවා. මෙග් මතය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කියලා හැන්සාඩ්ගත කරන්ෙන් ජනමාධ්යෙව්දීන්ට ඇෙහන්නයි;
රටට ඇෙහන්නයි; මෙග් පක්ෂෙය් නායකයාට ඇෙහන්නයි.
ෙමොකද, ෙම් පශ්නය විසෙඳන්න ඕනෑ නිසායි.
ෙම්ක කුමාර්
ගුණරත්නම්ෙගන් ඉවර ෙවනවාද?

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙම්ක කුමාර් ගුණරත්නම්ෙග් විතරක් ෙනොෙවයි, සියලු
ෙදනාටම අදාළ පශ්නයක්.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ඇත්ත. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට එකඟයි.
ඔබතුමාෙග් ස්වරයට, ඔබතුමා කියපු කාරණාවලට මා එකඟයි.
ඒකයි මම කියන්ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

රජයක් විධියට කමෙව්දයක් හදන්න.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

හරියට හරි. අන්න ඒකයි කළ යුත්ෙත්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මන්තීතුමා ෙම් වැදගත් විවාදය
ඕනෑ නැති පැත්තකට
අරෙගන ගියා. අපටත් ඕනෑ ෙම් පශ්නය විසඳන්නයි. ඒ
මනුෂ්යා ෙද්ශපාලනය කළාය කියලා ෙම් ආණ්ඩුව ෙපරෙළනවාද?
නැහැ. ඒ මනුෂ්යා ෙද්ශපාලනය කළාම ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදය
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ශක්තිමත් ෙවනවා. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විකල්ප මතයක් දරනවා. පසු ගිය දා ඉදිරිපත්
කළ අතුරු අය වැයට එතුමා පමණයි විරුද්ධව ඡන්දය දුන්ෙන්.
එතුමාට ෙකොන්දක් තිබුණා, එයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න.
පජාතන්තවාදය තුළ අපි එය අගය කරන්නට ඕනෑ. අපි රූකඩ
ෙනොෙවයි. තනතුරු ලැබුණයි කියලා අපි ඔබතුමන්ලා වාෙග් නගුට
අස්ෙසේ ගහෙගන ඉන්ෙන් නැහැ. අපට ආත්ම ගරුත්වයක්
තිෙබනවා, ඒක මතක තබා ගන්න. තනතුරු දීලා තිෙබන්ෙන්
රටට වැඩ කරන්නයි. ඒ නිසා අහෙගන ඉන්න.
ෙම් විධියට අනන්යතාව නැති වුණු දහස් ගණනක් මිනිසුන්
ඉන්නවා. ෙහොර passportවලින් විෙද්ශගත වුණු අය, ෙහොර
උප්පැන්න සහතික හදා ෙගන විෙද්ශගත වුණු අය ඉන්නවා. පිට
රටවල ෙවනත් නම්වලින් ජීවත් වන මිනිසුන් ඉන්නවා. රජය දැන්
ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පතිපත්තියක් පකාශයට පත් කර
තිෙබනවා. ඒ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පතිපත්තිය රජය
පකාශයට පත් කළාට ඒ අයට ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාෙව්
භූමියත් එක්ක සම්බන්ධ ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද, දැන් තිෙබන
passport එෙක් නමයි, ඔවුන් ලංකාෙව් භාවිත කරන නමයි
ෙවනස්. ඒ අතරතුර තිෙබන්ෙන් ෙවනත් පැහැදිලි කරන්න බැරි
කූට ෙල්ඛන. ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ඒ නිසා මම
කියන්ෙන් -

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

පුරවැසි පනෙත් 8වැනි වගන්තිය යටෙත් අපි අයදුම්පතක්
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ යටෙත් ඇමතිවරයාට කටයුතු කරන්න
පුළුවන්. අලුත් නීතියක් අවශ්ය නැහැ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ නිශ්චිත
පුද්ගලයකු පිළිබඳ පශ්නයට ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදයි. මම ඒ ගැන
කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් මෙග් ආණ්ඩුෙවනුත්, කාෙගනුත් මම
අහන්ෙන් පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එකයි. ෙම් පශ්නයට මැදි
වුණු දහස් ගණනක් ෙවනුෙවනුත්, ෙම් පශ්නයට මැදිහත් ෙනොවුණු
සියලු ෙදනා ෙවනුෙවනුත් - අවස්ථාවක් මතු වුණු ෙවලාෙව් මම
ෙම් කියන්ෙන් - ෙම් පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනා යුතුයි
කියන එකයි මම කියන්ෙන්. අපි විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය
විධියට කියන්ෙන්, විෙද්ශගත ෙවලා ඉන්න පුද්ගලයන්ට ලංකාවට
පැමිෙණන්න ඉඩ ෙදන්න ඕනෑ කියන එකයි. එෙහම ෙද්ශපාලන
පරිසරයක් ෙම් රෙට් තිෙබනවා කියලා කියනවා. එෙහම නම් ඒ
අනන්යතාව අහිමි වුණු මිනිසුන්ට අවශ්ය කරන නීතිමය පරිසරය
හදලා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය වන හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක්
ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් එකතු ෙවලා ෙගනා යුතුයි. ඒක
ෙබොෙහොම සරල පනත් ෙකටුම්පතක් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ ගැන ෙලොකු
විවාදයක් තිෙබන්න බැහැ. ඉතාම ඉක්මනින් අපි ඒ පනත්
ෙකටුම්පත හදලා ෙම් කාරණය ඉෂ්ට කර ගනිමු. යම්
අවාසනාවකට කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයාට ෙම් රෙටන් එළියට
යන්න වුණත්, එතුමාට සතියකින්, ෙදකකින්, තුනකින් නැවත
ලංකාවට ඇවිල්ලා ලංකාෙව් ෙද්ශපාලනය කරන්න අවශ්ය කරන
ඒ නීතිමය වාතාවරණය හදලා ෙදන්න අවශ්ය කරන ඒ නව පනත්
ෙකටුම්පත ඉක්මනින් ෙගෙනන්න.
එක එක පුද්ගලයන්ට තමන්ෙග් අභිමතය අනුව කටයුතු
කරන්න භාර ෙදන්ෙන් නැතිව එෙහම කරමු. අභිමතය පිළිබඳව
පශ්නෙය්දී ෙමතැන අනතුරක් තිෙබනවා. ඒකයි මම කියන්ෙන්.
තමන්ෙග් අනන්යතාව අහිමි වුණු, ෙම් භූමියත් එක්ක තිෙබන
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නීතිමය සම්බන්ධතාව අහිමි වුණු දහස් ගණනක් මිනිසුන්ට නැවත
ෙම් රෙට් පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න, රෙට් ෙද්ශපාලනය කරන්න,
රෙට් ව්යාපාර කරන්න, රෙට් සාමාන්ය විධියට ජීවත් ෙවන්න
අවශ්ය නීතිමය වාතාවරණය හදලා ෙදන්න අපි ඒ ෙද් කරමුයි
කියන කාරණය මතක් කරමින්, ෙම් පශ්නය විසඳා ගන්න අවශ්ය
පඥාව හා අවෙබෝධය ලැෙබ්වා කියා පාර්ථනා කරමින් මම නතර
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා.7.44]

ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා

(மாண் மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர)

(The Hon. Reginold Cooray)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අහලා තිෙබනවා
කියමනක්, "ජනනී ජන්ම භූමීශ්ව ස්වර්ගාදපි ගරී යසී" කියලා. ඒ
කියන්ෙන්, "යම් කිසි ෙකෙනකුට ස්වර්ග රාජ්යයටත් වඩා තමන්
උපන්නා වූ ජන්ම භූමිය වටිනවා"ය කියන එකයි. එතෙකොට ජන්ම
භූමිෙයන් ජනිත වූ භූමි පුතෙයක් විෙයෝ වීම, මව් කුසෙයන් දරුවා
විෙයෝ වීම වාෙග් උහුලන්නට බැරි අස්වාභාවික විකෘති ෙදයක්.
එවැනි තත්ත්වයක් යටෙත්ත් ෙම් රෙට් උපන්න මිනිස්සු විවිධ
කාරණා මත තමන්ෙග් ජන්ම භූමිය අත්හැර යනවා. මීට වඩා
ෙහොඳ සුරපුරක් ෙසොයා ෙගන, නිල්ල ෙසොයා ෙගන නීති විෙරෝධීව
හා නීත්යනුකූලව විෙද්ශගත වන අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම තවත්
සමහර අය ඉන්නවා, තමන් දරන්නා වූ ෙද්ශපාලන මතවාදය ෙහෝ
ෙවන යම් කාරණයක් නිසා ෙහෝ ජීවිතයට ඇති තර්ජන ෙහේතුෙවන්
ජීවිතය ෙබ්රා ගැනීම සඳහා මව් බිෙමන් විෙයෝ වී ඈත් වී යන
උදවිය. ඒ වාෙග්ම ෙලෝක ඉතිහාසෙය්, ලංකා ඉතිහාසෙය්
තිෙබනවා, නීතිෙය් දඬුවමක් විධියට රජයක් විසින් සමහර උදවිය
රටින් පිටුවහල් කළ බව. ලංකා සම සමාජ පක්ෂයත් එක්ක
සම්බන්ධ ෙවලා වැඩ කරපු බ්ෙර්ස්ගර්ඩ්ල් කියන ෙද්ශපාලනෙය්
ෙයදුණු විමුක්තිකාමියාව පිටුවහල් කරන්න සුදු ආණ්ඩුව කටයුතු
කළා. සුදු ආණ්ඩුව කටයුතු කළා ශී විකම රාජසිංහ, ඇහැෙළේෙපොළ
වැනි අයව පිටුවහල් කරන්න. ඒ, ඔවුන් කරන ලද වරදකට
ෙනොෙවයි. ඔවුන් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් විමුක්තිය උෙදසා,
ස්වාධීනත්වය උෙදසා, නිදහස උෙදසා කරපු සටෙන් පතිඵලයක්
හැටියට ඔවුන්ට ලැබුණු ත්යාගය තමයි රටින් පිටුවහල් කිරීම.
කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයා සම්බන්ධෙයන් තිෙබන
කාරණය ගැන සාකච්ඡා කරද්දි අපට උදාහරණ කිහිපයක්
තිෙබනවා. පසු ගිය කාලය තුළ ආණ්ඩුෙව් භීෂණයට ඔෙරොත්තු
ෙදන්න බැරිව ෙම් රටින් පිට වුණු අය ඉන්නවා. විමුක්ති ව්යාපාර
යැයි කියා ගත්තු ඇතැම් උදවිය නිසා, ඡන්දය දාන අයෙග් අත
කපපු උදවිය නිසා, විෙශේෂෙයන්ම ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
භීෂණය නිසා ෙම් රෙට් ජීවත් ෙවන්න බැරිව සරණාගතයන්
හැටියට පිට රට ගිය අය ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් දවිඩ
රාජ්යයක් ෙගොඩනගන්න තවත් විමුක්ති සංවිධානයක් හැටියට
පටන් ෙගන පැසිස්ට්වාදෙයන් ෙකළවර කරපු ඒ භීෂණය නිසා ෙම්
රටින් පිටව ගිය අයත් ඉන්නවා. ෙම් ෙනොකී කරණා නිසා
ශී ලංකාව තුළින් පිට වී විෙද්ශගත වුණු, පිටුවහල් කරපු අය
අනන්තයි, අපමාණයි.
ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් ෙනොතිබුණු -ෙපර ෙනොවූ විරූඅපූරු ෙද්ශපාලන සන්දර්භයක් හා සංස්කෘතියක්, ආකෘතියක්
පථම වතාවට දැන් ෙගොඩ නැගී තිෙබන ෙවලාෙව් යහ පාලනය
කියන කාරණය අපි උඩටම අරෙගන තිෙබනවා. ඒ යහ පාලනය
තුළ පජාතන්තවාදී අයිතිය පිළිබඳ විශාල ඉඩකඩක් ගැන අපි කථා
කරනවා. එම නිසා ඉතිහාසෙය් තිබුණු සියලු වැරැදි නිවැරැදි
කිරීෙම් ෙගෞරවනීය කාර්ය භාරය කරන්න පැවරුණු ෙමම දින
100 ඇතුළත ෙම් වාෙග් පශ්නයක් ආවාම, ඒ කටයුත්ත කළ
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යුත්ෙත් ඒ දින 100 වැඩ පිළිෙවෙළේ ෙගෞරවය, කීර්ති කදම්භය
පැතිෙරන විධියටයි, ගුණ සුවඳ පැතිෙරන විධියටයි කියලා මම
අවංකවම විශ්වාස කරනවා. ෙම් පිළිබඳව විෙද්ශ කටයුතු
නිෙයෝජ්ය අමාත්ය අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්, නීති
රීති සකස් කිරීම අවශ්යයි. නමුත් එම නීති රීති සකස් කිරීෙම්
අවශ්යතාෙව් බරපතළකම ෙහොඳින් දැෙනන්න, උද්දීපනය ෙවන්න
මතු කරන ලද එක අවස්ථාවක් තමයි ෙම් කුමාර් ගුණරත්නම්
මහතාෙග් සිද්ධිය. එම සිද්ධිය අනිත් ෙද්වල්වලට වඩා බරපතළ
විධියට බලපා තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් මාධ්යෙව්දීන්ට නැවත එන්නට කියලා ආරාධනා
කරලා තිෙබනවා. විෙද්ශගත ෙවච්ච සියලුම අයට එන්න කියපු
ෙම් වකවානුව තුළ ෙමතුමාෙග් කාරණය සම්බන්ධෙයන් අපි අෙප්
ෙද්ශපාලන පරිඥානය හා ෙද්ශපාලන බලය අනුව නීතිය ඇතුෙළේ
යම් කිසි ඉඩකඩක් තිෙබනවා නම් ඒක භාවිත ෙනොකිරීම යම් කිසි
අඩු ලුහුඬුවක් ෙවනවාය කියලායි මම කියන්ෙන්. නීති රීති සකස්
කරන්න. සමස්තය පිළිබඳව ඒ කටයුතු කරන්න. දීර්ඝ කාලීන වැඩ
පිළිෙවළකට මුල පුරන්න. නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් කටයුත්ත
කිරීම කල් හැරීම ෙහොඳ නැහැ කියන එකයි මෙග් අවංක විශ්වාසය.
අපි දන්නවා, මීට වඩා වැරැදි වැඩ කරපු අය අද ආණ්ඩුවල
ඇමතිවරු ෙවලා ඉන්නවා. විෙද්ශගත ෙවලා ඇවිල්ලා ආපහු පක්ෂ
නායකෙයෝ ෙවලා ඉන්නවා. ෙසෝමවංශ අමරසිංහ මහත්තයා
ෙනොෙයකුත් ෙචෝදනාවලට, ෙනොෙයකුත් පශ්නවලට අල්ලා ගන්න
හිටපු ෙකෙනක්. එතුමා පැනලා ගියා. පැනලා ගිහිල්ලා නැවත
ඇවිල්ලා පක්ෂයක සභාපති ෙවලා, එහි ෙද්ශපාලන කටයුතු
ෙමෙහයවමින් කටයුතු කරනෙකොට අපි ඒ ෙගොල්ලන්ට ඉඩ දීලා
හිටියා. පැරැණි වැරැදි අවුස්සාෙගන ඒ ෙගොල්ලන්ට දඬුවම් කරන්න
ගිෙය් නැහැ. එෙසේ ෙනොකිරීම තුළ අද ෙම්කට වර්ගවාදී
ස්වරූපයකුත් ඇතුළත් කරන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙසෝමවංශ
අමරසිංහ මහත්තයාලා ෙමෙහම ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන් නිදහෙසේ
ෙද්ශපාලනය කරනවා, නමුත් කුමාර් ගුණරත්නම් සම්බන්ධෙයන්
ෙමෙහම කටයුතු කරනවා කියලා අපට ඇති ෙවලා තිෙබන
ෙචෝදනාවලට තව වැරැදි අර්ථ කථනයකුත් එකතු ෙවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා ඓතිහාසිකව ෙම් නිර්මාණය කරන ලද අවස්ථාෙව්දී
පුළුවන් තරම් ෙහොඳ උදාහරණ, ආදර්ශ රටට දායාද කළ යුතු
වකවානුවක් අද උදා ෙවලා තිෙබනවා කියලා මා කල්පනා
කරනවා. ඒ නිසා ඇමතිතුමාට තිෙබන අභිමතානුසාරි බලය
පාවිච්චි කරන්න.
මට මතකයි, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ විධායක ජනාධිපති
කමෙය් වැරැදි තිෙබනවා කියපු ආකාරය. විධායක ජනාධිපති කමය
ගැන බරපතළ විධියට විරුද්ධව කථා කරපු ඒ අය අවුරුදු ෙදකක
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව තිෙබන ෙවලාෙව්, ඒ ආණ්ඩුව
විසුරුවා හරින්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට බල කරනෙකොට,
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙගනාපු එක තර්කයක් තමයි, "ෙම් දුෂ්ට
විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය එක වරක්වත් රෙට් ෙසේවය
සඳහා ෙයොදවන්න ෙම් ආණ්ඩුව විසුරුවා හරින්න" කියපු එක. ඒ
වාෙග් ෙවනසක් කරන්න ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලා සිටියා. ඒ නිසා අද
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් මා ෙම් ඉල්ලීම කරනවා. ෙම් රටට
ඇවිල්ලා ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකෙයක් ෙවන ෙකොට පශ්නයක්
වුෙණ් නැහැ, තරඟ කරන ෙකොට පශ්නයක් වුෙණ් නැහැ,
ෙද්ශපාලන මතවාදයක් ෙගන යන ෙකොට ඒක පශ්නයක් වුෙණ්
නැහැ, ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ෙම් කටයුතු
කරන්ෙන් නරක, වැරැදි ෙද්ශපාලන පසු බිමක් උඩය කියන කළු
ලපය තියා ගන්න එපා කියන ඉල්ලීම කරමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසාන කරනවා.
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள் அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙත්ෙරනවා, අෙප් මිතයා
-අජිත් කුමාර මන්තීතුමා- ෙමොන තරම් මහන්සි ෙවනවාද කියලා
ඔහුෙග් නායකයා ෙවනුෙවන්. මම කනගාටු ෙවන්ෙන් ෙම්
කාරණය නිසායි. එතුමා ෙම් පිළිබඳව සුපිම් උසාවියටත් ගිහිල්ලා
ෙම් කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා ඒක නිශ්පභ කරලා
තිෙබනවා. දැන් මෙග් අත පය බැඳලා. උසාවි ෙනොගිහින් අපි
එක්ක කථා බහ කරලා ෙබ්රුම් කර ගත්තා නම් ඒක ෙවනම
ෙදයක්. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කථා ෙකරුවා ෙන්. මම
දැන් කථා කරන්ෙන්. ෙම් මෙග් අවස්ථාව. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න
ෙකෝ. උසාවි නිෙයෝගයක් තිෙබද්දී ඇමතිවරයාට උසාවිය අබිබවා
යන්න බැහැ. ඒකයි ෙමතැන තිෙබන තර්කය. ඒකයි කනගාටුව.
නැත්නම් අපි ලැහැස්තියි, ශී ලාංකිකෙයකුට උදවු කරන්න. ඔයිට
වඩා පශ්න තිබුණු අය ලංකාවට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. තව අයත්
එන්න බලාෙගනත් ඉන්නවා. රෙට් විවිධ ආකාරෙය් කැරලි
ෙකෝලාහල, මිනී මැරුම් කරලා රෙටන් පිටුවහල් ෙවලා ඉන්න
අයත් එන්න බලාෙගන ඉන්නවා. ඒකත් අපි ෙවනම බලා ගනිමු.
අෙනක් එක මම අජිත් කුමාර මැතිතුමාෙගන් ෙම් කාරණය
අහන්න කැමැතියි. කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් කවුද? එතැනින්
ගියාම ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන්ෙන් කවුද? මට ෙමතැන ෙපොඩි
පටලැවිල්ලක් තිෙබනවා. නම් ෙදකක් තිෙබනවා. මම දැන ගන්න
කැමැතියි, පාස් ෙපෝට් ෙදකක් තිෙබනවාද, ෙම් පුද්ගලෙයෝ
ෙදන්ෙනක්ද, නැත්නම් එක්ෙකෙනක්ද කියලා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, පාස්ෙපෝට් ෙදකක් ෙනොෙවයි, පාස්ෙපෝට්
4ක් තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

හතරක් තිෙබනවා? ඒකම වැරැද්දක් ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඇයි එෙහම කරන්න වුෙණ්? කුමාර් ගුණරත්නම්ට ලංකාෙව්
වැඩ කරන්න බැරි නිසා-

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඇයි, ඒ නියම නමින් ආෙව් නැත්ෙත්?

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමා දන්ෙන් නැද්ද, කුමාර් ගුණරත්නම් නමින් ගියා නම්
යන්න බැහැ කියලා. කුමාර් ගුණරත්නම් කියලා යන්න ගියා නම්
යන්න ෙදන්ෙන් නැති බව ඔබතුමාට ෙත්ෙරන්ෙන් නැද්ද? මහින්ද
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ගැන ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
ෙගෝඨාභයෙග් මර්දනය ගැන ඔබතුමන්ලා කිව්ෙව් ෙමොකක්ද?
ඔබතුමාට ඒක මතක නැහැ. ඔබතුමා අර 'පීෙක්' චිතපටිය
බලන්න. [බාධා කිරීමක්]
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ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(The Hon. John Amaratunga)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

තමුන්නාන්ෙසේ කථා කළා ෙන්. මම උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව
වාඩි ෙවනවා, ඕනෑ ෙදයක් කර ගන්න කියා. සීමාවක් තිෙබන්න
ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ෙජෝන් අමරතුංග ඇමතිතුමාට
කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔබතුමාට උත්තරය ඕනෑ නැත්නම් මම නිකම් ඉන්නවා. නම්
ෙදකක් තිෙබන එකත් මට පටලැවිල්ලක්. මම ආගමන විගමන
ෙකොමසාරිස්තුමාෙගන් ඇහුවා, "ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන
මහත්තයා කවුද, කුමාර ගුණරත්නම් කියන මහත්තයා කවුද?"
කියා. ඔය නිසා ෙවන්න ඇති උසාවිය තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ඉල්ලීමත් නිෂ්පභා කරන්න ඇත්ෙත්. ඔබතුමන්ලා උසාවියට
ෙනොගිහිල්ලා හිටියා නම් ෙම් පිළිබඳව කථා බහ කර, සාධාරණව
අපිට එය විසඳා ගන්න තිබුණා. දැන් මෙග් අභිමතාර්ථය ගැන කථා
කරනවා. ෙමොන අභිමතාර්ථයක්ද? උසාවි තීන්දුවක් තිබියදී මම
ඒක උල්ලංඝනය කෙළොත් උසාවියට අරෙගන ගිහිල්ලා මට දඬුවම්
කරන්න පුළුවන්. ෙම් තත්ත්වය උඩ තමුන්නාන්ෙසේෙග් ඔය
නායකයා පිළිබඳව කරන ලද ඉල්ලීමට ෙම් ෙවලාෙව් කටයුතු
කරන්න අවස්ථාවක් ෙනොලැබීම ගැන අපි කනගාටු වනවා. දැන්
අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහත්මයාත් ෙබොෙහොම ලස්සනට ඒ
කාරණය පැහැදිලි කළා. මම දන්ෙන් නැහැ, අෙප් වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමා නම් කියනවා, ෙමය යහ පාලනෙය්
පශ්නයක් කියා. නමුත් ඒ ෙවලාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂ සුදු වෑන්
එෙක් දාලා පිටත් කර හැරියා, - [බාධා කිරීමක්] ෙම් ආණ්ඩුව
තිබුණු නිසා අඩු තරෙම් අද ඒ පුද්ගලයාට ඇවිල්ලා උසාවියට
යන්නවත් නිදහස තිබුණා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක මම පිළිගත්තා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඔබතුමා එය පිළිගත්ත එක ෙහොඳයි. තමුන්නාන්ෙසේ ඒ
කාරණය පිළිගැනීම සම්බන්ධෙයන් මම සන්ෙතෝෂ වනවා. මම
කියන්න හදන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුව යටෙත් ඒ
පුද්ගලයාට උසාවියට යන්න පවා නිදහස තිබුණා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක නිසා තමුන්නාන්ෙසේ ෙග්ට්ටුව වැහුවා.

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

You are speaking against your conscience.
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

You are talking through your hat. You do not know what
you are saying. You have to be reasonable in your
arguments. You cannot give false interpretations to what has
taken place. That is my point.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෙනකුට පුරවැසිභාවය
පරම්පරාෙවනුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම ලියාපදිංචි
වීෙමනුත් පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවාට නීති - රීති
තිෙබනවා. 1948 අංක 18 දරන පුරවැසිභාවය පිළිබඳ පනත සහ
1987 අංක 45 දරන පුරවැසිභාවය පිළිබඳ (සංෙශෝධන) පනත
අනුව ෙරගුලාසි සහ නීති තිෙබනවා. ඒ අනුව තමයි අපි කටයුතු
කරන්ෙන්.
ඒ වාෙග්ම ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය අවසන් වන අවස්ථා ද
ෙමම පනත මඟින් සඳහන් කර තිෙබනවා. මම ඒ කාරණයත්
මතක් කරන්න ඕනෑ. ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය අත්හැරීම
ෙහේතුෙවන්, ෙවනත් රටක පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම ෙහේතුෙවන්,
ලියාපදිංචිෙයන් පුරවැසියකු විය හැකි අයකු ඒ සඳහා ලියාපදිංචි
ෙනොවීම ෙහේතුෙවන් ශී ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය අවසන් විය හැකියි.
ෙම්වා තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන නීතිය.
තවද ෙමම පනතට අනුව ෙමරට පුරවැසියකු ෙවනත් රටක
පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීෙම්දී ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය අෙහෝසි
ෙවනවා. ඒක ෙවලා තිෙබනවා ෙන්. ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය
අෙහෝසි වී ඇති අවස්ථාවක එම පුරවැසිභාවය අෙහෝසි වූ
පුද්ගලයාට නැවත ලංකාවට පැමිණීමට ද පනත සහ එහි ෙරගුලාසි
මඟින් පහත දක්වා ඇති අයුරින් අවස්ථාවන් සලසා තිෙබනවා. මම
ෙම් පනත ගැන ෙපොඩි අවෙබෝධයක් අෙප් අජිත් කුමාර
මන්තීතුමාට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන්
එතුමා හුඟක් මහන්සි වීම ගැන මම කනගාටු වනවා.
එක කාරණයක් තමයි, විෙද්ශිකෙයකු ෙලස වීසාවක් ෙගන
පැමිණීම. ඔහු ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශිකෙයකු හැටියට
වීසාවක් අරෙගන. ඔහු ඕස්ෙට්ලියානු පාස්ෙපෝට් එකක් තිෙබන
පුද්ගලෙයක්. ෙදවැනි කාරණය තමයි, ශී ලංකාෙව් ද්විත්ව
පුරවැසිභාවය - dual citizenship - ලබා ගැනීම. ෙම්ක ෙමතුවක්
කල් තිබුණු ෙදයක් ෙන්. ඒවා ෙහොෙරන් කාටවත් ෙදන්ෙන් නැහැ
කියා නවත්වලා පිටු පස්ෙසේ ෙදොෙරන් ෙදදාහකට දීලා තිෙබනවා.
මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් පුද්ගලයාටත් ගන්න බැරි වුෙණ් ඇයි කියා.
තුන්වැනි කාරණය තමයි, විෙද්ශ රෙටහි පුරවැසිභාවය අත්හැර
නැවත ලංකාෙව් පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම. ෙම්වා තමයි නීතිය.
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න ෙකෝ. එෙහනම් මම
උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ, නිකම් ඉන්නවා. ඉවරයි ෙන්. මට කථා
කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්නම් මම වාඩි ෙවනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. John Amaratunga)

(The Presiding Member)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

මම ෙග්ට්ටුව වහලා නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේ අධිකරණයට
ෙචෝදනා කරන්ෙන් ඇයි? ස්වාධීන අධිකරණයක් හදන්න අපි
උත්සාහ කරන ෙකොට එදා ෙද්ශපාලනය කර තිබුණු අධිකරණය -
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(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමාට එතුමාෙග් කථාව අවසන්
කරන්න ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා විනාඩි 25ක් විතර කථා
කළා ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

තමුන්නාන්ෙසේට උත්තරයක් ඕනෑ නම් මට කථා කරන්න ඉඩ
ෙදන්න. නැත්නම් මම වාඩි ෙවනවා. මම නැගිටලා යනවා යන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා
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මම දැන් ෙපන්නුෙව් නීතිෙය් තිෙබන තත්ත්වය. ඕස්ෙට්ලියානු
ගමන් බලපත අංක N1016123 භාවිතා කරමින් ෙනොෙයල්
මුදලිෙග් යන අය දින 30කට වලංගු සංචාරක වීසාවක් මඟින්
2015.01.01 දින ලංකාවට පැමිණ තිෙබනවා. දැන් ෙම් ෙනොෙයල්
මුදලිෙග් සහ කුමාර් ගුණරත්නම් කියන්ෙන් එක් පුද්ගලෙයක්ද
කියායි මම ඇහුෙව්. ගුණරත්නම් සමඟ මම වැඩිය ආශය කර නැති
නිසායි ඇහුෙව්. [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඇමතිතුමා උත්තර ෙදන්න. මම කිව්ෙව් ඒක ඉල්ලා තිෙබනවා
කියා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ඉල්ලා තිෙබන එක තමයි ෙම් කියන්න හදන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා සමඟ ඒ ගැන ෙවනම සාකච්ඡා කරන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමාට කථා කරන්න ඉඩ ෙදන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙමතැන තිෙබන්ෙන් හරි අර්බුදකාරි පශ්නයක්.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

අර්බුද මවනවා.

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

උසාවි ෙනොගියා නම් ඉල්ලා තිබුණු එක ෙදන්න තිබුණා.
උසාවි ගිහිල්ලා ඒක නිෂ්පභා කළා. අපට තිෙබන පශ්නය ඒකයි.
ඒක ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ඒක ෙවනම ගරු ඇමතිතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කර ගන්න. ෙමතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීමට දැන් ඉඩ
ෙදන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මම තමුන්නාන්ෙසේට කියනවා, ආෙයත් වතාවක් සුපිම්
උසාවියට ගිහිල්ලා ඉල්ලීමක් කරන්න කියා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා දැන් වාඩි ෙවන්න. දැන් ෙමතුමාෙග්
කථාව අවසන් කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඔබතුමාට ඕනෑ නම් එතුමා
සමඟ ෙපෞද්ගලිකව පසුව සාකච්ඡා කර ගන්න.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උත්තර ෙදන්ෙන් නැහැ.
වැඩක් නැහැ. ෙමතුමා කියන ෙද් අහ ගන්ෙන් නැත්නම් එතුමාටම
කථා කරන්න දීලා ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙමොකක්ද කියා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. දින 30කට වලංගු වූ
වීසාවක් අර ෙගනයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඔහුෙග්
ඉල්ලීම පකාරව එම වීසාව මඟින් ඔහුට අවසර දී තිෙබන්ෙන්
ඥාතීන් හමු වීමට සහ හිතමිතාදීන් හමු වීමට පමණයි. ඒ කටයුත්ත
සඳහා තමයි ඒ ෙවලාෙව් ලංකාවට එන ෙකොට වීසා එක දීලා
තිබුෙණ්. ඔහු විසින් ලංකාවට පැමිණි පසු ඊට පරිබාහිරව කටයුතු
කරමින් ෙද්ශපාලන කටයුතුවල නිරත වී ඇති බව
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සාක්ෂි සහිතව වාර්තා වී තිෙබනවා. ආගමන
හා විගමන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් මට දීලා තිෙබන විස්තර අනුවයි
මම ෙම් කියන්ෙන්. ඒ අනුව ආගමන විගමන පනෙත් විධිවිධාන,
ෙරගුලාසි සහ අදාළ වීසා ෙකොන්ෙද්සි උල්ලංඝනය කරමින් රට
තුළ රැඳී සිටීම ෙහේතුෙවන් සිදු කරන ලද විමර්ශන අවසානෙය්දී
ඔහු ෙම් රටින් ඉවත් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරමින් පැවතිණි.
ඔහුව අත් අඩංගුවට අර ෙගන පිටුවහල් කරන්න ෙහේතු තමයි ෙම්
ෙපන්වා තිෙබන්ෙන්. ෙම් කියාව අභිෙයෝගයට ලක් කරමින් ෙම්
පුද්ගලයා උසාවියට නඩුවක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙවත මූලික අයිතිවාසිකම් ෙපත්සමක් ඉදිරිපත්
කර තිෙබනවා. වැරදීමකිනුයි මම ඇපෑල් උසාවිය කිව්ෙව්. ඇපෑල්
උසාවියට ඉදිරිපත් කළා නම් ෙශේෂ්ඨාධිකරණයට ඇපෑලක්
ඉදිරිපත් කර ෙහෝ අපට ෙම්ක හදා ගන්න තිබුණා. ඉහළම
උසාවියට ගිහිල්ලා. ෙශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් 2015.02.18 වන දින
එය පතික්ෙෂේප කරන ලදී. ෙම්කයි ෙමතැන තිෙබන පශ්නය.
නැත්නම් ෙවන ෙහේතුවක් නැහැ.
කුමාර් ගුණරත්නම් නැත්නම් ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන්ෙන්
මෙග් කවුරුවත් ෙනොෙවයි. එතුමන්ලාෙග් විරුද්ධත්වයකුත් නැහැ.
ෙමොන කැරලිකාර වැඩ පිළිෙවළක් කළත් ඒක අපට පශ්නයක්
නැහැ. නමුත් ෙම් කියාමාර්ගය සම්බන්ධව උසාවි ගිහිල්ලා, එය
නිෂ්පභා වුණා. මම ෙම් පශ්නයට විසඳුමයි ෙදන්ෙන්. ද්විතීයික
පුරවැසිභාවය පිරිනැමීම සම්බන්ධෙයන් දැනට පවතින කමෙව්දය
සංෙශෝධනය කරමින් අදාළ පරිපාලන විධිවිධාන සකස් කරමින්
පවතිනවා. පසු ගිය කාලෙය් පිටි පස්සා ෙදොෙරන් 2,000කට වඩා
ද්විතීයික වීසා දීලා තිෙබනවා; පුරවැසිභාවය දීලා තිෙබනවා.
අෙනක් අයට කිව්ෙව්, "අපි ෙදන්ෙන් නැහැ, කාටවත් ෙදන්ෙන්

1323

2015 ෙපබරවාරි 20

නැහැ" කියා. වැඩිෙයන්ම දීලා තිෙබන්ෙන් දවිඩයන්ටයි, මුස්ලිම්
ජනතාවටයි, ඕස්ෙට්ලියාෙව් සහ ඇෙමරිකාෙව් සිටින අයට.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ ආණ්ඩුෙව්
සිටියා. ඒ කාලෙය් හැෙමෝම අෙපන් අහනවා, "ද්විතීයික
පුරවැසිභාවය ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි, ඒක නවත්වලා තිෙබන්ෙන්
ඇයි?" කියා. කිසිම කමෙව්දයක් නැතුව මහින්ද රාජපක්ෂෙග්
ආණ්ඩුව තුණ්ඩු කෑල්ලට 2,000කට වඩා ද්විතීයික වීසා දීලා
තිෙබනවා. මෙග් ළග ඒ ලැයිස්තුව තිෙබනවා. තවත් සමහර අය
ඉල්ලුම් කර, සල්ලිත් ෙගවලා තිෙබනවා.
ඒවා ලබා ගන්න ඒ දවස්වල කමෙව්දයක් තිබුණා. ඉල්ලුම්
පතයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඉල්ලුම් කරන්න සුදුසු
ෙකොන්ෙද්සි තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ කමිටුවක් පත් කර තිබුණා. ඒ
කමිටුව ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඔහුෙග් සුදුසුකම් පරීක්ෂා කර තමයි වීසා
දුන්ෙන්.
පසු ගිය කාලෙය් ඒවා ෙමොකුත් නැතුව, කාටවත් පුරවැසිභාවය
ෙදන්ෙන් නැහැ කියමින් පිටුපස ෙදොෙරන් තුණ්ඩුවලට පුළුවන්
තරම් පුරවැසිභාවය දීලා තිෙබනවා. රුපියල්වලට දුන්නාද,
ෙඩොලර්වලට දුන්නාද, ෙකොෙහොම කළාද කියලා මම දන්ෙන්
නැහැ. මම ෙම් අවස්ථාෙව් කනගාටුෙවන් වුණත් ඒකත් මතක්
කරනවා.
ෙකෙසේ
වුවත්,
ද්විතියික
පුරවැසිභාවය
පිරිනැමීම
සම්බන්ධෙයන් දැනට පවතින කමෙව්දය සංෙශෝධනය කරමින්
අදාළ පරිපාලන විධාන සකස් කරමින් තිෙබනවා. ඒකයි අද
පවතින තත්ත්වය ගැන මම කිව්ෙව්. නවත්වලා තිෙබන එක අපි
නැවත පටන් ගන්න හදනවා. කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයා සහ
ෙනොෙයල් මුදලිෙග් කියන්ෙන් ෙදන්ෙනක් නම් ෙම් යටෙත් ඒ
ෙදන්නාටම පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. මම දන්ෙන් නැහැ
නම් ෙදකක් දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා.
ෙමම නව සංෙශෝධන කමෙව්දය අනුව විවිධාකාර වූ ෙහේතූන්
මත ඔය කියපු විධියට විෙද්ශගත ෙවලා විෙද්ශ රටවල
පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීම නිසා ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහිමි වූ
පුද්ගලයන්ට -අන්න, ෙම් පුද්ගලයාත් ඒ ගණයට වැෙටනවානැවත ශී ලාංකික පුරවැසිභාවය ලබා ගැනීෙම් හැකියාව ඉදිරිෙය්දී
හිමි ෙවනවා. ෙම් කමෙව්දය ළඟදීම කියාත්මක කරනවා. අපි ෙම්
සඳහා හරියාකාරව කමිටුවක් පත් කරලා කවුද ෙම් සඳහා ඇතුළත්
කරගන්න සුදුසු සහ නුසුදුසු කියලා ෙසොයා බලනවා. එතෙකොට
ඔය පුද්ගලයාට ආපහු එන්න පුළුවන්. අජිත් කුමාර මන්තීතුමා
නිකම් කෑ ගහන්න එපා, අපරාෙදෙන් තමුනාන්ෙසේ ෙපටල්
පුච්චගන්ෙන්.
ඉහත කමෙව්දය කියාත්මක වීම මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තී අජිත් කුමාර මහතා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත්
කරන ෙයෝජනාව මඟින් මතු කරන ගැටලු විසඳාගන්න පුළුවන්.
ෙම්ක ෙබොෙහොම ෙපොඩි පශ්නයක්. ෙම් ද්විතියික පුරවැසිභාවය
ලබා දීෙම් කමය අපි ළඟදීම කියාත්මක කරනවා. හැබැයි නිකම්
ෙනොෙවයි, කීයක් හරි ෙගවන්න ෙවයි. ඒ පනත මඟින් ඉල්ලන
සුදුසුකම් සපුරා තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබන්න
ඕනෑ; නීතිෙය් ආධිපත්යයක් තිෙබන්නට ඕනෑ. එෙහම නැතුව
ආවාට ගියාට ෙම්වා කරන්න බැහැ. ෙම් රෙට් පශ්න ඇති කරන
මිනිස්සු, එෙහම නැත්නම් මිනී මරලා, විවිධාකාර මං ෙකොල්ල
කෑම්වලට සම්බන්ධ මිනිස්සු ආපහු ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් පශ්න ඇති
කරලා තිෙබනවා නම් අපට ෙම් ෙද් කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්.
ඒෙක් ෙකොන්ෙද්සි මාලාවක් දාලා තිෙබනවා, ෙම් ෙම් සුදුසුකම්
තිෙබන්න ඕනෑ, ෙමච්චර මුදලක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා. ඒවාට
අනුකූලව පුරවැසිභාවය ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා කුමාර්
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ගුණරත්නම් කියන්ෙන් ෙබොෙහොම යහපත් පුද්ගලෙයක් ෙවන්න
ඇති; කිසිම ෙචෝදනාවකට සම්බන්ධ නැති පුද්ගලෙයක් ෙවන්න
ඇති කියලා. ඒ නිසා කලබල ෙවන්න එපා, අවස්ථාව තිෙබනවා.
මට දැන් ෙම්ක නවත්වන්න බැහැ, උසාවිෙය් නඩුවක් පවතින
නිසා. දැන් ෙම්ක නවත්වන්න ගිෙයොත් සුපිම් උසාවිය මට
විරුද්ධව ruling එකක් දාලා මෙග් නීතිඥකමත් නැති කරලා දාලා,
මෙග් මන්තීකමත් නැති කරලා දාන්න පුළුවන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒක නිසා මෙග් අත බැඳලා තිෙබනවාය කියන එක
ෙබොෙහොම කනගාටුෙවන් වුණත් මම මතක් කරනවා. ෙමම
කාරණයට අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම මහන්සි ෙවනවා.
අෙප් වැරැද්දකින් ෙනොෙවයි ෙම්ක නවත්වලා තිෙබන්ෙන්. අපි
ලැහැස්තියි ශී ලාංකිකයින්ට පුරවැසිභාවය ලබා ෙදන්න. නමුත් ඒ
සඳහා කමෙව්දයක් තිෙබනවා; ෙම් රෙට් නීතියක් තිෙබනවා. අපි
නීතිෙය් ආධිපත්ය සුරකින්නයි යන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් තමයි
කිසි ෙදයක් අහන්ෙන් බලන්ෙන් නැතුව ෙබල්ෙලන් අල්ලලා සුදු
වෑන් එකක දාලා, අහස් යානෙය් දාලා රටින් පිටත් කෙළේ. එෙහම
පිටත් කරපු පුද්ගලයන්ට තමයි අද ලංකාවට ඇවිල්ලා උසාවි
ගිහිල්ලා නඩුවකුත් කියන්න නිදහස ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒක
තමයි වටිනාකමක් හැටියට පිළිගන්න ඕනෑ.
ෙමම ෙයෝජනාව ෙගනාපු අජිත් කුමාර මන්තීතුමාට මම
කියනවා, ආපහු ගිහිල්ලා ද්විතියික පුරවැසිභාවය - dual
citizenship එක - එෙහේ ඉඳලා ඉල්ලුම් කරන්න කියා ඒ
පුද්ගලයාට කියන්න කියලා. එතැනදී අපි support එකක්
ෙදන්නම්. එතුමාෙග් තත්ත්වය අර කියන ෙරගුලාසිවලට අනුකූල
නම්, එහි තිෙබන ෙකොන්ෙද්සිවලට අනුකූල නම් පශ්නයක් ඇති
ෙවන්ෙන් නැහැ. මට ඕනෑ ඕනෑ හැටියට visa ෙදන්නත්, මට ඕනෑ
ඕනෑ හැටියට විවිධ උදවිය ලංකාවට ෙගන්වන්නත් මට බලයක්
නැහැ. ආගමන විගමන නීති රීති අනුව තමයි මම කටයුතු කරන්න
ඕනෑ. අපි නීති රීති අනුව කටයුතු කරන්ෙන් නැත්නම් නැවත
මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයට යනවා වාෙග් වැඩක් ෙවනවා. ඒකට මම
සූදානම් නහැ; අෙප් ආණ්ඩුව සූදානම් නැහැ. අෙප් රට නීති ගරුක
රටක් බවට පරිවර්තනය කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමා පැහැදිලි කිරීම දැන් පමාණවත්. ෙව්ලාව
ගතෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙහොඳයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් මෙග්
කථාව අවසාන කරන්නම්. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. අවසානෙය්දී
කුමාර් ගුණරත්නම් මහත්මයාටත් ද්විතියික පුරවැසිභාවය ලබා
ගැනීෙම් පශ්නයට විසඳුම තිෙබනවා. ඒ සඳහා ඉල්ලුම් පතයක්
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ෙවලාෙව්දී අපි ඒ සඳහා උදවු කරන්නම්. ඒ
කියන්ෙන් ඒ සඳහා ඇති ෙකොන්ෙද්සිවල කිසිම පටහැනිභාවයක්
නැත්නම් ද්විතියික පුරවැසිභාවය ලබා ගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 8.10ට, 2015 මාර්තු 03 වන
අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 8.10 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2015 மார்ச் 03,
ெசவ்வாய்க்கிழைம பி.ப. 1.00 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
Adjourned accordingly at 8.10 p.m. until 1.00 p.m. on Tuesday,
03rd March, 2015.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන :
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගැනීෙම්දී
අනුගමනය කළ යුතු කියා පිළිෙවත

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත :
පළමුවන වර කියවන ලදි

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත:
නිෙයෝග

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය :
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පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2015 මාර්තු 03වන අඟහරුවාදා

2015 மார்ச் 03, ெசவ்வாய்க்கிழைம
Tuesday, 03rd March, 2015
—————————————–

අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.
The Parliament met at 1.00 p.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS
I

ෙත්රීම් කාරක සභා රැස්වීම
ெதாி க்கு க் கூட்டம்

MEETING OF COMMITTEE OF SELECTION

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2015 මාර්තු
මස 03 වන දින අඟහරුවාදා එනම් අද දින පස් වරු 2.00ට මාෙග්
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින්, එයට පැමිණ
සහභාගි වන ෙලස එම ගරු සභික මන්තී සියලු ෙදනාටම ෙමයින්
දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.

II

පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු අත් අඩංගුවට
ගැනීෙම්දී අනුගමනය කළ යුතු කියා පිළිෙවත
பாரா

மன்ற உ ப்பினெரா வைரக் ைக
ெசய் ம்ேபாதான நைட ைற

PROCEDURE TO BE FOLLOWED ON ARREST OF A MEMBER
OF PARLIAMENT

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

2015 ජනවාරි මස 30 ෙවනි දින පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායක ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින්,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා ෙපොලිස් අත්
අඩංගුවට ෙගන ඇති බවත්, ඒ බව කථානායකවරයාට දැනුම් දීමට
කටයුතු කර ෙනොමැති බවත් පකාශ කර සිටි අතර, ෙම් පිළිබඳව
විවිධ අදහස් සභාෙව් පළ වූ අතර, අධිකරණ නිෙයෝජ්ය අමාත්ය
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා විසින් ෙමම තත්ත්වය පිළිබඳව අදහස්
දක්වමින්, යම් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු අත් අඩංගුවට
ගැනීෙම්දී ඒ බව කථානායකවරයාට දැනුම් දිය යුතුද යන්න
පිළිබඳව මාෙග් මතය පකාශ කරන ෙමන් ඉල්ලීමක් කරන ලදී.
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1953 අංක 21 දරන පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද)
පනෙත් 1 වන ෙකොටෙසේ සඳහන් ආකාරයට, එම පනත කඩ
කිරීමකදී හැර කිසිම මන්තීවරෙයකු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් යම්
රැස්වීමකට ෙහෝ සභා වාරයකට ගමන් කරන අතරතුරදී ෙහෝ
පැමිණ සිටියදී ෙහෝ එහි සිට ෙපරළා පැමිෙණන අතරතුරදී ෙහෝ
සිවිල් නඩු කටයුතුවලට විෂය විය හැකි යම් ණයක් ෙහෝ කරුණක්
සම්බන්ධෙයන් ඔහු සිරභාරයට ගැනීමට, රඳවා තැබීමට ෙහෝ
හිරිහැර කරනු ලැබීමට යටත් ෙනොවන බව පැහැදිලිව දක්වා තිෙබ්.
එෙතකුදු වුවත්, කිසියම් අපරාධ නඩු කටයුත්තක්
සම්බන්ධෙයන් යම් මන්තීවරෙයකු ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට ගැනීම
වළක්වාලන පතිපාදන කිසිවක් ෙමකී පනෙත් අඩංගු ෙනොවන
අතර, එවැනි අවස්ථා සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
කථානායකවරයාට දැනුම් දීම සම්පදායක් වශෙයන් ෙමපමණ
කලක් පවත්වා ෙගන ආ බව මාෙග් පූර්වගාමීන් විසින් ෙමම ගරු
සභාවට කර ඇති පකාශ පිළිබඳව අධ්යයනය කිරීෙම්දී ෙමොනවට
පැහැදිලි ෙව්.
විෙශේෂෙයන්ම හිටපු කථානායකවරුන් වන ස්ටැන්ලි
තිලකරත්න සහ ෙක්.බී. රත්නායක යන මහත්වරුන් විසින් ෙමම
සභාවට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ඉතා වැදගත් පැහැදිලි කිරීම් කර ඇති
බව මා විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලදී. 1958, 1960, 1961 හා 1971
යන වර්ෂවලදී පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට
ගත් අවස්ථා කීපයක් පිළිබඳව මම තතු විමසා බැලුෙවමි. ඒ සෑම
අවස්ථාවකදීම එවැනි අත් අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳව
අගාමාත්යවරයා විසින් හැකි ඉක්මනින් කථානායකවරයාට දැනුම්
දීමට කටයුතු කර ඇති අතර, එවැනි ලිඛිත දැනුම් දීමකින්
අනතුරුව සභාව රැස් වූ පළමු අවස්ථාෙව්දීම ඒ බව
කථානායකවරයා විසින් සභාවට දැනුම් දීම සාමාන්ය සම්පදාය වී
ඇති බව පැහැදිලි විය. මෑත කාලෙය්දී ද එවැනි අත් අඩංගුවට
ගැනීම් පිළිබඳව කථානායකවරයාට දැනුම් දීමට ෙබොෙහෝ
අවස්ථාවල කටයුතු කර ඇතත්, අවස්ථා ගණනාවකදීම එෙසේ
දැනුම් දීමට කටයුතු කර ෙනොමැති බව ද ෙම් පිළිබඳව වැඩිදුරටත්
කරුණු අධ්යයනය කිරීෙම්දී නිරීක්ෂණය කෙළමි.
1971 මැයි මස 05වැනි දින එවකට අගාමාත්ය ධුරය දැරූ ගරු
සිරිමා ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිනිය විසින් කථානායකවරයා
අමතමින් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් ෙපොලිස් අත් අඩංගුවට ගත්
අවස්ථාෙව්දී ඒ බව කථානායකවරයාට වාචිකව දැනුම් දී තිබුණද,
ලිඛිතව දැනුම් දීමට කටයුතු ෙනොකිරීම පිළිබඳව සිය කනගාටුව
පකාශ කරමින්, එයින් කිසිෙසේත්ම ෙමම ගරු සභාවට
අෙගෞරවයක් කිරීමට ෙච්තනාවක් තමා තුළ ෙනොතිබුණු බවද
දැනුම් දී ඇත.
1958 ජුනි මස 24වන දින ෙමවැනි අවස්ථාවක් සම්බන්ධෙයන්
අදහස් දක්වමින් එවකට අගාමාත්ය ගරු එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී.
බණ්ඩාරනායක මහතා විසින් මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගැනීම
පිළිබඳව කථානායකවරයාට දැන්වීෙම්දී සිදු වූ දින පහක හයක
පමාදය ෙවනුෙවන් සභාවට සිය කනගාටුව පකාශ ෙකොට ඇති
අතර, එවැනි දැන්වීමක අවශ්යතාව එතුමා විසින්ම සභාවට
පැහැදිලි ෙකොට ඇත. එනම් එමඟින් ගරු කථානායකතුමාට අත්
අඩංගුවට පත් වී ඇති ගරු මන්තීවරයාට ඊළඟ රැස්වීම් දිනයට
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණීමට හැකි වන ෙසේ කටයුතු සැලසීමටයි.
ඉහත සඳහන් කළ අතීත සිදු වීම් සියල්ෙලන්ම පැහැදිලි වන්ෙන්
කවර ෙහෝ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගත් වහාම
හැකි ඉක්මනින් ඒ බව ෙමම ගරු සභාවට දැන්වීමට කටයුතු
කිරීෙම් සම්පදායක් අතීතෙය්දී පැවත ඇති බවයි. එමඟින් ෙමම
ගරු සභාෙව් වරපසාද ආරක්ෂා කර ෙදනවා පමණක් ෙනොව,
ඇතැම් අවස්ථාවලදී ෙද්ශපාලන කරුණු මත විරුද්ධ පක්ෂ
මන්තීවරුන් විශාල පිරිසක් අත් අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන
බවද අප රෙට් සිටි කීර්තිමත් කෘතහස්ත ෙද්ශපාලනඥයකු වූ
ආචාර්ය එන්.එම්. ෙපෙර්රා මහතා විසිනුත් ෙපන්වා ෙදනු ලැබ
තිෙබ්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)

ෙමවැනි
තත්ත්වයන්
සම්බන්ධෙයන්
බිතාන්ය
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියාත්මක වන ආකාරය මවිසින් විමසා බලන
ලදී. "අර්ස්කින් ෙම්" අනුව අපරාධ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගත් වහාම ඒ බව
කථානායකවරයාට දැනුම් දීමට ඇති අයිතිය සභාව සතු
වරපසාදයක් ෙව්. අපෙග් අසල්වැසි රාජ්යය වන ඉන්දියාෙව්ද
ෙමවැනි අපරාධ ෙචෝදනා සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකු අත් අඩංගුවට ගත් විගස අදාළ බලධාරින් විසින් එහි
රඳවා තබා ගැනීමට ෙහේතු වූ කාරණා පිළිබඳව කථානායකවරයා
දැනුවත් කිරීමට කියා කරන අතර පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වූ වහාම ඒ
බව සභාවට දැනුම් දීමට කටයුතු කරයි.
ෙමම සියලු කරුණු මැෙනවින් සලකා බැලීෙම්දී ෙමම ගරු
සභාෙව් සහ මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා
ෙමපමණ කාලයක් සම්පදායක් වශෙයන් පවත්වාෙගන ආ පරිදි
මන්තීවරෙයකු අත් අඩංගුවට ගත් වහාම ෙහෝ ඊට පථමෙයන් ඒ
බව කථානායකවරයාට දැනුම් දීෙම් සම්පදාය තවදුරටත්
එෙලසින්ම පවත්වාෙගන යාම සුදුසු බව මාෙග් මතය වන බව
ෙමම ගරු සභාවට දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Finance)

ගරු කථානායකතුමනි, 2013 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ගිණුම් හා
විගණන පමිති සමීක්ෂණ මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම
ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2013 වර්ෂය සඳහා අපනයන කෘෂිකර්ම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්ෂික
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා ෙවනුවට
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

පිළිගන්වන ලද වාර්තාව

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அறிக்ைககள்

PAPERS PRESENTED

REPORTS PRESENTED

2013 වර්ෂය සඳහා අනුරාධපුර දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන
වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම්.- [ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්ය ගරු එම්.
ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)
(மாண் மிகு கயந்த

- ெவகுசன ஊடக,
அைமச்ச ம் அரசாங்கக்

க ணாதிலக்க

பாரா மன்ற அ வல்கள்
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்)
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු කථානායකතුමනි, ආහාර සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය සඳහා ෙපොල්ෙගොල්ල ජාතික
සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2013 වර්ෂය සඳහා රාජ්ය භාෂා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන
වාර්තාව.- [රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය
පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්ය ගරු කරු ජයසූරිය
මහතා]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

මඩහෙපොළ ශී රත්නපාලාරාම විහාරස්ථ සාසන හා
ෙබෞද්ධ අධ්යාපන සංවර්ධන පදනම (සංස්ථාගත
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත
மடஹெபால ஸ்ரீ ரத்னபாலராம விகாைரயின்
ெபளத்த கல்வி அபிவி த்தி மன்றம்
(கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம்

MADAHAPOLA SRI RATNAPALARAMAYA RELIGIOUS
AND BUDDHIST EDUCATIONAL DEVELOPMENT
FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා (නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
සහ කාරක සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா
கு க்களின் தவிசாள ம்)

-

பிரதிச்

சபாநாயக ம்

(The Hon. Chandima Weerakkody - Deputy Speaker and
Chairman of Committees)

ගරු කථානායකතුමනි, "මඩහෙපොළ ශී රත්නපාලාරාම
විහාරස්ථ සාසන හා ෙබෞද්ධ අධ්යාපන සංවර්ධන පදනම
(සංස්ථාගත කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත" පිළිබඳ 'ඒ' ස්ථාවර කාරක
සභාෙව් වාර්තාව හා එහි කාර්ය සටහන් මම ඉදිරිපත් කරමි.
"වාර්තාව
‘මඩහෙපොළ ශී රත්නපාලාරාම විහාරස්ථ සාසන හා ෙබෞද්ධ අධ්යාපන
සංවර්ධන පදනම’ නමැති පනත් ෙකටුම්පත නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
විසින් කරන ලද සංෙශෝධන සහිතව කාරක සභාව සලකා බැලූ අතර,
ෙමයට අමුණා ඇති පුනර් මුදණෙය් දැක්ෙවන යෙථෝක්ත සංෙශෝධන
සහිතව පනත් ෙකටුම්පතට එකඟ වී ඇත.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබ්."

පනත් ෙකටුම්පත ''ඒ'' ස්ථාවර කාරක සභාව විසින් වාර්තා කරන
ලද පරිදි 2015 මාර්තු 4 වන බදාදා සලකා බලනු ලැෙබ්.

சட்ட லம், நிைலக்கு 'ஏ' இனால் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்டவா
2015 மார்ச் 4ஆந் திகதி தன்கிழைம பாிசீ க்கப்படவி க்கிற .
Bill, as reported by Standing Committee "A.", to be considered
upon Wednesday, 04th March, 2015.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

க்கள்

(Mr. Speaker)

PETITIONS

ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය - පැමිණ නැත.

ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(The Hon. Chandima Weerakkody)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

(மாண் மிகு சந்திம

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

ரக்ெகா )

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙපත්සම් ෙදක මම
පිළිගන්වමි.
(1)
(2)

ගාල්ල, ෙගොනාමුල්ල, ෙකොපිෙහේනවත්ෙතහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.ජී. පියෙසේන මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ
බද්ෙද්ගම, වෑනියරෙවල, 2වන පටුමග, ෙමත්සිරි ෙපෙදස,
අංක 44 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එච්.එම්. මුදිතා සාගරී
ෙමනවියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම.

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
රාජ්ය අමාත්යතුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙදොම්ෙප, ගුරුවල, අංක 125/1 දරන
ස්ථානෙයහි පදිංචි එම්.ඒ. අමිල පියංකර මහතාෙගන් ලැබුණු
ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

- ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Speaker, I present the following petitions:
1.

A petition from Mr. R.B.S.S.K. Jamarasinghe of No.
84, D.S. Wijesinghe Mawatha, Katubedda, Moratuwa;

2.

A petition from Mr. W.P.N. Botheju of No. 128 B,
Rukmale, Ogodapola, Veyangoda;

3.

A petition from Mrs. L.W. Wathsala Lakmala
Liyanage of No. 336, Pahala Imbulgoda, Imbulgoda;

4.

A petition from Mr. R.A.D.S.C. Rajapaksha of No.
74/2, Kandewaththa, Wathurugama;

5.

A petition from Mr. W.B.T. Ariyarathne of
Yatiwaldeniya, Paththampitiya, Rambukkana;

வல்கள் பிரதி

6.

A petition from Mr. H.E.G. Wijebandara of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Kahawatta Branch;

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

7.

A petition from Mr. M.B. Bulankulama of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Kekirawa Branch;

8.

A petition from Mr. C.S.G. Aluthgamage of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Eheliyagoda Branch;

9.

A petition from Mr. R. Kongahawaththa of No. 26/C,
Biyagama Road, Rathupaswala, Nedungamuwa;

10.

A petition from Mr. K.L.P.G. Prasanna of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Avissawella Branch;

11.

A petition from Mrs. H.D.M.J. Karunarathne of No. 57,
Sri Somananda Mawatha, Horana;

12.

A petition from Mr. U.M.J. Kumara of Delgedara,
Anukkane, Kuliyapitiya;

13.

A petition from Mr. P.A. Gamage of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Avissawella Branch;

14.

A petition from Mrs. J.A.S.N. Jayakody of No. 240,
Batepola, Wathurugama; and

15.

A petition from Mrs. N.R.P. De S. Wijerathne of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Fort Branch,

(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
எாிசக்தி இராஜாங்க அைமச்சர்)

- மின்வ

மற் ம்

(The Hon. Palitha Range Bandara - State Minister of
Power and Energy)

ගරු කථානායකතුමනි, මැදිරිගිරිය, නව නගරය, යාය 06, අංක
18/2
දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි
ඩබ්ලිව්.එම්.පී.බී. වීරසිංහ
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

ගරු කථානායකතුමනි, පරගස්ෙතොට, දැල්කඩ, ඉහළ පාර,
අංක 312 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි එස්.ඩී.එස්. මෙනෝහර
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ගරු තිස්ස අත්තනායක මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ அத்தநாயக்க)

(The Hon. Tissa Attanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අලව්ව, පහළ වලකුඹුර, බදුවත්ෙතහි
පදිංචි ඩී.එම්. පියන්ත මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම
පිළිගන්වමි.

ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා

(மாண் மிகு விக்டர் அன்டனி)
(The Hon.Victor Antony)

ගරු කථානායකතුමනි, බංගෙදණිය, ෙවෙහරකැෙල් පදිංචි
ඩබ්ලිව්.එම්.ෙජ්. පීටර් පනාන්දු මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක්
මම පිළිගන්වමි.

Colombo.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, අකුරැස්ස, ෙකොරටුවෙහේන, ෙහේෙන්ගම,
පළමු පටුමග, "ෙහේමාලි" නිවෙසහි පදිංචි මානෙග් ෙහේමසිරි
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(iii) ேமற்ப ஆண் க க்காக ெச த்தப்பட்ட கடன்
மற் ம் வட் த் தவைணகளின் கூட் த்ெதாைக
வ டாந்த அரச வ மானத்தின் சத தமாக
எவ்வள என்பைத ம்

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

කථානායකතුමා

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 1 - 4399/'13-(2), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

asked the Minister of Finance:
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(a)

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

Will he inform this House (i)

the value of the national income for the
years 2011 and 2012 separately;

(ii)

separately, the amount of the interest and
the loan instalment paid annually for the
loans obtained by the Government for the
aforesaid years; and

(iii)

the total of the loan instalment and the
interest paid in each of the aforesaid years
as a percentage of the national income of
the relevant year?

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සතියක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

2011 සහ 2012 වර්ෂවල රාජ්ය ආදායම සහ ණය
වාරික : විස්තර
2011, 2012ஆம் ஆண் களில் அரச வ மானம்
மற் ம் கடன் தவைணப் பணம்: விபரம்

NATIONAL INCOME AND LOAN INSTALMENT IN 2011 AND
2012 : DETAILS

(b)

If not, why?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.
(අ) (i)

4581/’13

2. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

රාජ්ය
ආදායම

2011

2012

රුපියල් බිලියන 974

රුපියල් බිලියන
1,094

2011

2012

රුපියල් බිලියන 353

රුපියල් බිලියන 409

රුපියල් බිලියන 542

රුපියල් බිලියන 603

(The Hon. Anura Dissanayake)

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) :
(අ)

(i)

2011 සහ 2012 වර්ෂවල රාජ්ය ආදායම ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)

එම වර්ෂ ෙදක ෙවනුෙවන් රජය ලබා ෙගන
තිෙබන ණය සඳහා ෙගවන ලද ෙපොලී පමාණය හා
ණය වාරිකය වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

එම වර්ෂ ෙවනුෙවන් ෙගවන ලද ණය වාරික හා
ෙපොලී වාරිකවල එකතුව වාර්ෂික රාජ්ය ආදායෙම්
පතිශතයක් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(ii)
ණය සඳහා
ෙගවන ලද
ෙපොලී
පමාණය
ෙගවන ලද
ණය
වාරිකය

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

2 0 1 1ஆம் 2012ஆம் ஆண் களில் அரச
வ மானம்
தனித்தனிேய
எவ்வள
என்பைத ம்;
ேமற்ப
இரண்
ஆண் க க்காக ம்
அரசாங்கம்
ெபற் ள்ள
கடன்க க்காக
ெச த்தப்பட்ட வட் த் ெதாைக மற் ம் கடன்
தவைணப் பணம் வ டாந்தம் தனித்தனிேய
எவ்வள என்பைத ம்;

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට 2015 වර්ෂෙය් අද වන තුරු ණය
ෙපොලී සහ වාරික සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය දැනගන්න
අවශ්ය නම්, ඒ පමාණ ෙමෙසේයි. ණය ෙපොලිය රුපියල් බිලියන
688යි. ණය වාරිකය රුපියල් බිලියන 802යි.
(iii)
ෙගවන ලද ණය වාරිකය හා ෙගවන ලද ෙපොලී
පමාණවල එකතුව වාර්ෂික රාජ්ය ආදායෙම්
පතිශතයක් ෙලස

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

2011
91.9%

2012
92.5%
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි.
ගරු ඇමතිතුමා දීපු පිළිතුර අනුව, 2011 වසෙර් රුපියල්
බිලියන 974ක් ආදායම හැටියට ලබා ගන්නෙකොට, බිලියන
900කට ආසන්න පමාණයක් ණය සහ ෙපොලී වාරිකය හැටියට
ෙගවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම, 2012 වසෙර්
බිලියන 1094ක් ආදායම හැටියට උපයනෙකොට බිලියන 1000කට
ආසන්න පමාණයක් ණය සහ ෙපොලී වාරිකය වශෙයන් ෙගවන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, රටක ආදායෙමන් සියයට 90ක් ණය සහ
ෙපොලී වාරික ෙලස ෙගවන්න සිදු වී තිෙබනවා නම, ඒ රෙට්
පවතින්ෙන් ස්ථාවර ආර්ථිකයක් ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙබොෙහොම භයානක තත්ත්වෙය්
ආර්ථිකයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඔබතුමා ෙබොෙහොම ඕනෑකමින්
අහන නිසා ෙම් සංඛ්යා සැබෑ වාර්තා සමඟ සංසන්දනය කරන්න
ඕනෑ. 2015 වසෙර් අෙප් රෙට් ආදායම ඇස්තෙම්න්තු කෙළේ
බිලියන 1524ක් ෙලසයි. එය අෙප් අතුරු අය වැය තුළින් රුපියල්
බිලියන 1498කට සංෙශෝධනය වුණා. අෙප් ණය වාරික හා ෙපොලී
පමාණය රුපියල් බිලියන 1480කට විතර ඇස්තෙම්න්තු ෙවලා
තිෙයන්ෙන්. රුපියල් ෙකෝටි පන්ලක්ෂයක මුදල් පමාණයක් ෙම්
රටට ණය හැටියට දීලා තිෙබනවාය කියලා අද පත්තරයක
තිෙබනවා. ෙම් මුදල් අමාත්යාංශෙය් ගිණුම්ගත ෙවලා තිෙබන
ආකාරය ගැන අපට පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධ සැබෑ
තත්ත්වය අෙප් ගරු අගමැතිතුමා සහ කැබිනට් මණ්ඩලයට
ෙහළිදරවු කරලා යථා කාලෙය්දී ඒ ගැන ෙම් සභාවත් දැනුවත්
කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමා ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ රජය මුදල් අමාත්යාංශය හරහා
ණය ලබා ගැනීම සහ මුදල් අමාත්යාංශය හරහා ණය ෙපොලිය
ෙගවීම පිළිබඳවයි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

රජය රටක් වශෙයන් අරෙගන තිෙබන ණය.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නමුත්, ඊට අමතරව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ලංකා
බැංකුෙවන් ණය අරෙගන තිෙබනවා; ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව විසින්
ලංකා බැංකුෙවන් ණය අරෙගන තිෙබනවා; මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය විසින් සහ තවත් ආයතන විසින් රෙට් ෙවනත්
ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය බැංකුවලින් ණය අරෙගන තිෙබනවා.
ඔබතුමා ෙම් කියන එකතුවට එම ණයත් ඇතුළත්ද?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

නැත. ෙම්ක සම්පූර්ණෙයන්ම රජෙය් මුදල් ඇමතිවරයා
වශෙයන් අය වැයක් තුළින් කථා කරලා ගත් ණය. අර ආයතන
ණය ගත්ෙත් නැහැ. ණය ගන්න කියලා ආණ්ඩුවක් වශෙයන්
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කිව්වා. ඒ නිසා ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙවන් ෙඩොලර් මිලියන
600ක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
අරෙගන තිෙබන්ෙන් කීයද කියලා සැබෑ තත්ත්වය කියන්න
ඇත්ත වශෙයන්ම මම දන්ෙන් නැහැ. වරාය අධිකාරිය වාෙග්
ආයතන තුනක් ඒ වාෙග් ණය අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට තමයි, අෙප්
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව අනුව මූල්ය බලතල පැවරිලා තිෙබන්ෙන්.
දැන් ගරු ඇමතිතුමා ෙදන පිළිතුර අනුව ෙපන්නුම් කරනවා, මුදල්
අමාත්යාංශය හරහා පමණක් අරෙගන තිෙබන ණය සහ ණය
ෙපොලී වාරික ෙගවීම රාජ්ය ආදායෙමන් සියයට 90 ඉක්මවමින්
තිෙබන බව. ඊට අමතරව අෙනක් ඒවා ගත්ෙතොත්, මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිය, ඛනිජ ෙතල් සංස්ථාව, ශී ලංකා වරාය
අධිකාරිය, ශී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් ආයතනය, ලංකා විදුලිබල
මණ්ඩලය, පශු සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය, - මිල්ෙකෝ
ආයතනය ණය මුදලක් ගන්න උත්සාහ කරනවා මා දැක්කා.- ෙම්
ආදී රාජ්ය ආයතන ගණනාවකුත් ෙවන ෙවනම ණය අරෙගන
තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය
ෙල්ඛනය පිළිබඳ විවාදෙය් දී සාකච්ඡා කරනු ලබන්ෙන් ඍජු මුදල්
අමාත්යාංශය හරහා ණය ලබා ගැනීම සහ ෙගවීම ගැන විතරයි.
අෙනක් කිසිදු ආයතනයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
ෙවන්ෙනත් නැහැ; ණය ලබා ගැනීම සඳහා ඇති සීමාවට ඇතුළත්
ෙවන්ෙනත් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් ආයතන පසු ගිය කාලය පුරාවටම
කර ඇති ෙද් තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව සතුව තිෙබන මූල්ය වගකීම,
මූල්ය පාලන බලය මුළුමනින්ම පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ගිලිෙහන
ආකාරයට කටයුතු කර තිබීම. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පුළුල් විවාදයක් පැවැත්විය යුතුයි. ෙමොකද,
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ණය ගන්නවා; අය වැය ෙල්ඛනෙය්
සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ. Ceylon Petroleum Corporation එක
ණය ගන්නවා; අය වැය ෙල්ඛනෙය් සඳහන් ෙවන්ෙන් නැහැ.
රාජ්ය ආයතන හැටියට වරාය අධිකාරිය ණය ගන්නවා; අෙප් ණය
සීමාවට අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. අප අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
වසරකට ගත යුතු ණය සීමාවක් පිළිබඳ සම්මත කමෙව්දයක් ලබා
දීලා තිෙබනවා. නමුත් එය ඉක්මවා ෙවනත් ආයතනවලින් ණය
අරෙගන
තිෙබනවා.
ඒ
නිසා
ෙමය
ව්යවස්ථාෙවන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පවරා දී තිෙබන මූල්ය බලය මුළුමනින්ම
උල්ලංඝනය කිරීමක්. ෙම් පිළිබඳව පුළුල් විවාදයක් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පවත්වන්න අවශ්යයි කියන ෙයෝජනාව තමයි
ගරු කථානායකතුමනි, මා කරන්ෙන්. මුදල් අමාත්යවරයාෙගන්
මා අහන්න කැමැතියි, එවැනි විවාදයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
පවත්වන්න සූදානම්ද කියලා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් ඕනෑ ෙවලාවක ඊට සූදානම්.
ඒෙකදී නිසියාකාරව කටයුතු කර, අපි සූදානම් සියලු ෙද්ම
ෙහළිදරවු කරන්න. හැබැයි, අතුරු සම්මත ගිණුම ගැන සාකච්ඡා
කරන ෙවලාෙව් අගමැතිතුමා මට නිර්ෙද්ශ කළා, එදාට තිබුණු
මූල්ය තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට අවංකව
ෙහළිදරවු කරන්න කියලා. එවකට තිබුණු මූල්ය තත්ත්වය බිලියන
8,535යි. නමුත් contingent liabilities අනුව දැන් වන විට ෙම්ක
බිලියන 9,300ට විතර වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අපට ෙහළිදරවු
ෙවනවා, ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිෙබනවා, හැබැයි, කැබිනට්
අනුමැතියක් ලබා ෙනොගැනීම ෙහෝ මුදල් අමාත්යාංශයට ෙනොකියා
අත්සන් කරපු ඒවා ගණනාවක් තිෙබන බව. ඒ නිසා, සැබෑ
තත්ත්වය දවසින් දවස ෙවනස් වන නිසා මට කියන්න පුළුවන්
වන්ෙන් ෙම් ෙමොෙහොත ගැන විතරයි. හැබැයි, විවාදයක් තුළින් යම්
අවස්ථාවකදී අපි සැබෑ තත්ත්වය ඔබතුමන්ලාට ෙහළිදරවු
කරනවා.

1335

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අපට ගරු අගමැතිතුමාෙගන් දැන ගන්නට පුළුවන්ද, ඒ
සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයක් පවත්වනවාද කියලා?
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්, අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙම් සම්බන්ධෙයන් පුළුල් විවාදයකට
ලෑස්තියි කියලා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)

4. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

(i)

2014 වර්ෂෙය් අය වැය ෙයෝජනාවලට ඇතුළත් වූ
කාන්තාවන් සඳහා ෙපොලී රහිත ණය ලබා දීෙම්
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කර තිෙබ්ද;

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(ii)

එෙසේ නම්, එම ෙයෝජනා කමය ආරම්භ කළ දිනය
කවෙර්ද;

(iii)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

එම ෙයෝජනා කමය යටෙත් ණය ලබා ගත හැකි
ආකාරය කවෙර්ද;

(iv)

ණය ලබා ගැනීම සඳහා කාන්තාවන් විසින්
සම්පූර්ණ කළ යුතු සුදුසුකම් කවෙර්ද;

(v)

ඒ සඳහා ඇපකරුවන් ෙහෝ ඇපකරයන් අවශ්ය
ෙව්ද;

ඔව්, අපි ලෑස්තියි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳයි, අපි ඉක්මනින් දන්වන්නම්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා අෙපන් ෙම් පශ්නය
ඇහුවත්, මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් කරපු අපරාධ ගැන තමයි
අපි ෙම් ඔබතුමන්ලාට උත්තර ෙදන්ෙන්. දවස් 53ක ෙහළිදරවු
කිරීමකින් තමයි අපි ෙම්වා කියන්ෙන්. ෙම්වා මහින්ද රාජපක්ෂ
ආණ්ඩුව කාලෙය් ෙවච්ච ෙද්වල්. ඒ මිසක් ෙම්වා අපි කරපු ෙද්වල්
ෙනොෙවයි. අපි බාර ගත්තු විධියට, ඔබතුමන්ලාට ෙහළිදරවු
කිරීමක් විතරයි කරන්න තිෙබන්ෙන්.

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) දැනට එම ෙපොලී රහිත ණය මුදල් ලබා දී ඇති කාන්තාවන්
සංඛ්යාව එක් එක් දිස්තික්කය අනුව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ඉහත සඳහන් ණය ෙයෝජනා කමය ෙම් වන විට කියාත්මක
ෙනොවන්ෙන් නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම
සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i )

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

2014ஆம் ஆண் ன் வர
ெசல த்திட்ட
பிேரரைணகளில்
உள்ளடக்கப்பட்ட
ெபண்க க்கான வட் யற்ற கடன் வழங்கும்
திட்டம் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

( i i ) ஆெமனில், ேமற்ப திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட
திகதி யாெதன்பைத ம்;

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 3 - 4773/'14 (2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

( i ii ) ேமற்ப
திட்டத்தின்கீழ்
கடன்
ெபற் க்
ெகாள்ளக்கூ ய ைற யாெதன்பைத ம்;

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(iv )

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

கடன் ெப வதற்காகப் ெபண்கள் ர்த்திெசய்ய
ேவண் ய தைகைமகள் யாைவெயன்பைத ம்;

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

( v ) அதற்கு பிைணயாளர்கள் அல்ல
அவசியமா என்பைத ம்

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)

அவர் குறிப்பி வாரா?

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා මම
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

(ஆ) தற்ேபா
ேமற்ப
வட் யில்லாக்
கடன்
வழங்கப்பட் ள்ள
ெபண்களின்
எண்ணிக்ைக
ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தின்
அ ப்பைடயில்
ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத அவர் இச்சைபயில்
சமர்ப்பிப்பாரா?
(இ)

ேமற்ப
கடன் திட்டம் தற்ேபா
அ ல்ப த்தப்
ப வதில்ைலெயனில்
அதற்கான
காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

பிைணகள்
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asked the Minister of Finance :
(a)

Will he state(i) whether the interest-free loan scheme for
women that formed part of the Budget
Proposals of 2014 has been implemented;
(ii) if so, the date on which that loan scheme
commenced;
(iii) the manner in which loans could be
obtained under that loan scheme;
(iv) the qualifications that women should
possess to obtain the loans; and
(v)

(b)

(c)

(d)

whether guarantors or sureties are required
for that?

Will he table the number of women who have
obtained those interest-free loans as at present in
relation to each district separately?
If the above mentioned loan scheme is not
operational at present, will he inform this House of
the reasons for that?
If not, why?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

1338

කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. එම නිසා ඉදිරි කාලය තුළදී විනිවිදභාවය
තුළ ෙමය කියාත්මක කරන ෙලසත්, ඒ සඳහා ඔබතුමාෙග්
කාරුණික අවධානය ෙයොමු කරන ෙලසත් මම ගරු මුදල්
අමාත්යතුමාෙගන් විෙශේෂෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, අනිවාර්යෙයන්ම ජනවාරි මස 08 වැනි දා
සිට, නිර්ෙද්ශපාලනීකරණය තුළින් අප ඒ කටයුතු කර ෙගන
යනවා.

ඉන්දියාෙව් රඳවා ෙගන සිටින ශී ලාංකික ධීවරයන් :
රජෙය් මැදිහත්වීම
இந்தியாவில் த த் ைவக்கப்பட் ள்ள இலங்ைக
மீனவர்: அரச தைலயீ
SRI LANKAN FISHERMEN HELD IN CAPTIVE IN INDIA:
GOVERNMENT INTERVENTION

5192/’14

5. ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (4):
(අ)

(i)

ශී ලාංකික සහ ඉන්දියානු ධීවරයන්ෙග් ගැටලු
සම්බන්ධෙයන් මෑතකදී පැවති සාකච්ඡාවල
පගතිය කවෙර්ද;

(ii)

එම ධීවර ගැටලු
මැදිහත්වීම කවෙර්ද;

(iii)

ෙම් වන විට ඉන්දියාෙව් අන්දා පෙද්ශෙය්
රඳවාෙගන සිටින ශී ලාංකික ධීවරයින් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(iv)

ඔවුන් මුදා ගැනීමට රජය විසින් කර ඇති
මැදිහත්වීම කවෙර්ද;

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) 2014 අය වැය ෙයෝජනා පරිදි කාන්තාවන් සඳහා
ෙපොලී රහිත ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක
කර තිෙබ්.
(ii) 2014 මාර්තු මස 8 වැනි දා. (ජාත්යන්තර කාන්තා
දිනය.)
(iii) පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුව මඟින් එම ණය ලබා
ගත හැක.
(iv) කාන්තාවක විසින් ෙමෙහයවන ව්යාපෘතියක්/
ව්යාපාරයක්/ නිෂ්පාදන
කියාවලියක්/ ෙසේවා
සැපයීමක් අලුතින් ආරම්භ කිරීම ෙහෝ වැඩිදියුණු
කිරීම
විෙශේෂෙයන් සම්පදායානුකූල ව්යාපෘතිවලින්
බැහැර නිර්මාණශීලී ව්යාපෘතීන්.
(v)

(ඇ) ෙමම ෙයෝජනා කමය 2014/2015 යන වසර ෙදක සඳහාම
කියාත්මක ෙව්.
(ඈ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම ෙයෝජනා කමය පසු ගිය - 2014
- අය වැය සඳහා ෙයෝජනා කර කියාත්මක කරනවා කියලා
කිව්වාට, පාෙයෝගිකව විනිවිදභාවයකින් ෙමම ෙයෝජනා කමය

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

රජෙය්

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ධීවරයින්ට ලබා දුන් ඉන්ධන සහනාධාරය නවතා
තිෙබ් නම්, ඒ ෙවනුවට හඳුන්වා ෙදනු ලැබූ
විකල්ප පැෙක්ජයක් තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එය කවෙර්ද;

(iii)

එම සහනාධාර පැෙක්ජය සහ ඉන්ධන සහනාධාර
කමය අතර ෙවනස කවෙර්ද;

ඇපකර ෙහෝ ඇපකරුවන් අවශ්ය නැත.

(ආ) දිස්තික්ක අනුව කාන්තාවන් සඳහා ණය ලබා දී ඇති
ආකාරය ඇමුණුෙමහි සඳහන් ෙව්. ඇමුණුම සභාගත*
කරමි.

සම්බන්ධෙයන්

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்நாட்ட
ேகட்ட வினா:
(அ) (i )

வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சைரக்
இலங்ைக - இந்திய மீனவர்களின் பிரச்சிைனகள்
குறித்
அண்ைமயில்
இடம்ெபற்ற
ேபச்சுவார்த்ைதகளின் ன்ேனற்றம் யா ;

( i i ) ேமற்ப
மீனவர் பிரச்சிைன ெதாடர்பில்
அரசாங்கத் தரப்பினாின் தைலயீ யா ;
( i ii ) தற்ேபா இந்தியாவின் ஆந்திரா பிரேதசத்தில்
த த்
ைவக்கப்பட் ள்ள
இலங்ைக
மீனவர்களின் எண்ணிக்ைக யா ;
( i v ) இவர்கைள வி விப்பதில் அரசாங்கத்தினால்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள தைலயீ யா ;
என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

(ஆ) (i )

மீனவர்க க்கு
வழங்கப்பட்ட
எாிெபா ள்
மானியம்
நி த்தப்பட்
ப்பின்,
இதற்குப்
பதிலாக அறி கப்ப த்தப்பட்ட மாற் த் தீர் ப்
ெபாதிெயான் உள்ளதா;

( i i ) ஆெமனில், அ

c.

ෙදරෙට් ධීවර කටයුතු සඳහා ඒකාබද්ධ
යාන්තණයක් සකස් කිරීමටත් නිෙයෝජිතයින්
සාකච්ඡා කරන ලදී.

d.

ෙදරෙට් ධීවර කර්මාන්තය ආශිත ගැටලුවලදී
ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡා තුළින් එකී ගැටලු විසඳා
ගැනීම සඳහා යන්තණයක් සකස් කිරීෙම්
අවශ්යතාව පිළිබඳව ෙදරෙට් නිෙයෝජිතයින් එකඟ
විය.

e.

දැනට තමිල්නාඩු පාන්තය විසින් කියාත්මක
කරනු ලබන ඒකාබද්ධ විමර්ශන කමිටුව -Joint
Interrogation Commission-කියාත්මක කරනු
ලබන ආකාරයට ශී ලංකාෙව් ධීවරයින් අෙනකුත්
පාන්තවල ද ඒ හා සමාන කියාමාර්ග අනුගමනය
කිරීමට ඉන්දීය නිෙයෝජිතයින් එකඟත්වය පළ
කරන ලදී.

f.

ෙදරෙට් ධීවරයින් සඳහා පුහුණුවීම් කටයුතු
විෙශේෂෙයන් ඉන්දීය ධීවරයින් ටූනා ගැඹුරු මුහුදු
ධීවර කර්මාන්තය සහ විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණ
ආයතන සමඟින් ඒ පිළිබඳ කටයුතු ඒකාබද්ධව
පැවැත්වීම.

g.

විෙශේෂෙයන් ධීවර කර්මාන්තෙය්දී ෙදරෙට් හවුල්
ව්යාපාර ආරම්භ කිරීෙම් කටයුතු පිළිබඳ සාකච්ඡා
විය.

h.

මීළඟ සාකච්ඡාව ෙකොළඹ දී පැවැත්වීමට ද
ෙයෝජනා වූ අතර ඉහත කටයුතු පිළිබඳ ඉතාමත්
සාර්ථක එකඟතාවයන්ට පැමිණිෙය්ය.

யா ;

( i ii ) ேமற்ப
நிவாரணப் ெபாதிக்கும் எாிெபா ள்
மானியத் க்கும் இைடயிலான ேவ பா யா ;
என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Home Affairs and Fisheries:
(a) Will he state(i) the extent of the progress of discussions that
took place recently regarding the issues
concerning Sri Lankan and Indian fishermen;
(ii) the nature of the intervention of the
Government with regard to the aforesaid
issues;
(iii) the number of Sri Lankan fishermen that are
held captive in Andra Pradesh, India at
present; and
(iv) the nature of the intervention of the
Government in order to get them released
from captivity?
(b)

(c)

(ii)

Will he inform this House(i) if the fuel subsidy given to the fishermen has
been stopped, whether an alternate package
has been introduced to them;
(ii) if so, what that package is; and
(iii) of the difference between the package and the
fuel subsidy system?
If not, why?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

ශී ලංකා නාවික හමුදාව හා එක්ව අත් අඩංගුවට ගැනීම්
හා නීති කටයුතු සිදු කිරීමත්, ඉන්දීය ගැනියන් නිදහස්
කිරීමටත්, යාතා රාජසන්තක කිරීමටත් තීරණය කර ඇති
අතර ශී ලංකා ධීවර කාර්මිකයින් දැනුවත් කිරීමත්
එෙසේම (VMS) මඟින් සියලුම යාතා සුපරීක්ෂණය සිදු
කිරීම.
(iii)

කිසිෙවක් ෙනොමැත.

(iv)

රජය ඉතා විශාල මැදිහත්වීමක් කර තිෙබනවා.
අත්අඩංගුවට පත් වූ ධීවරයින් විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශය, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යාංශය සහ ඉන්දියාෙව් ශී ලංකා මහ ෙකොමසාරිස්
කාර්යාලය හා නිෙයෝජ්ය මහ ෙකොමසාරිස් කාර්යාලය
එක්ව නිදහස් කර ගැනීම සඳහා කටයුතු කරන ලදී.

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට සකස් කර තිෙබන
පිළිතුරුවල ෙකටි විස්තරයක් සහ දීර්ඝ විස්තරයක් තිෙබනවා.
කාල ෙව්ලාව ඉතුරු කර ගැනීමට අවශ්ය නිසා මම ගරු සුනිල්
හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට ෙම් විස්තර සියල්ලම ලබා ෙදන බව
මතක් කරන්න කැමැතියි. ඒ අනුව එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ) (i) ඒකාබද්ධ කමිටුෙව් ෙදවන සාකච්ඡාව 2014.08.29 දින
පැවති අතර එම සාකච්ඡාෙව්දී පහත තීරණයන්ට
එළඹිණි.
a. ඉන්දියාව සහ ශී ලංකාව අතර ධීවර කර්මාන්තය
ආශිතව ද්විපාර්ශ්වික සහෙයෝගිතා වැඩි දියුණු කර
ගැනීම සඳහා ඇති අවස්ථා පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු
කිරීම.
b. ෙදරෙට් ධීවර කටයුතුවලට අදාළ පර්ෙය්ෂණ
සංවර්ධනය හා එම ආයතන ශක්තිමත් කිරීම
සඳහා අවශ්ය ඉඩපස්තා වැඩි කිරීමට ෙදරෙට්
නිෙයෝජිතයින් එකඟ විය.

රජෙය් මැදිහත්වීම තුළ ධීවර සමිතිවලට ඉඩ දුන්නා
ඉන්දියාෙව්දී සහ ෙමෙහදී ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ගැටලුව
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තීරණයකට එන්න. නමුත්
තවම අවසාන තීරණයකට ඇවිල්ලා නැහැ.

(ආ)

(i)

ඔව්.

(ii)

විකල්ප ඉන්ධන සහනාධාර කමය යටෙත් මාස
12ක ඉන්ධන සහනාධාර මුදලට සමාන
වටිනාකමක් ඇති ධීවර ආම්පන්න ධීවරයාෙග්
කැමැත්ත පරිදි ඔවුන්ට ලබා ෙද්.

(iii)

මට ෙපෙනන්න නම් ෙවනසක් නැහැ. නමුත්
ඉන්ධන පාවිච්චි කළ සමහර ෙබෝට්ටුවලට ෙම්
සහනාධාරය ලැබිලා නැහැ. අපි දැන් ඒවා ෙසොයා
ෙගන යනවා. ෙසොයා ෙගන ගිහිල්ලා ඒ අයටත්
ෙම් සහනාධාරය ෙදන්න අවශ්ය කටයුතු කරනවා.
ඉන්ධන සහනාධාරය අඛණ්ඩව මාසිකව නිකුත්
කළ අතර එය අවසන් දිනයක් දක්වා ෙනොතිබුණි.
විකල්ප ඉන්ධන සහනාධාර කමය එක් වරක් අදාළ
ආම්පන්න නිකුත් කිරීෙමන් අනතුරුව අවසන්
ෙකෙර්.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අතුරු පශ්න පැන නඟින්ෙන්
ලබා දුන් උත්තරය මතයි. එහි යම් ගැටලු ටිකකුත් තිෙබනවා. ෙමය
හතරවැනි වතාවටත් ඉදිරිපත් කරලා, අද පස්වැනි වතාවටත් ඇසුව
පශ්නයක්. ඇත්තටම පසු ගිය රජය කාලෙය් ඇති වුණු ඉන්දියාෙව්
පශ්නයත් එක්කයි ෙම්ක මතු වුෙණ්. නමුත් දැනට තිෙබන
තත්ත්වයත් එක්ක විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය දවස්වල
උද්ෙඝෝෂණයකුත් තිබුණා, මියැන්මාරයට ගිය අෙප් ධීවර ෙබෝට්ටු
3ක ධීවරයන් 15 ෙදෙනකු එහි රඳවා ෙගන ඉන්නවා; එතැන
උසාවි කියාවලියකුත් සිදු ෙවලා ඒ අය වැරදිකරුවන් කර
තිෙබනවා; නමුත් රජය පැත්ෙතන් මැදිහත්වීමක් නැහැ කියලා.
මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි, මියැන්මාරෙය්
රඳවාෙගන සිටින ධීවරයින් සම්බන්ධෙයන් ධීවර අමාත්යතුමා
හැටියට ඔබතුමා යම් පියවරක් අරෙගන තිෙබනවා ද කියලා.
ෙමොකද, ඒ අය පුද්ගලික කටයුත්තකට මියැන්මාරයට ගියා
ෙනොෙවයි. එම නිසා ධීවර කර්මාන්තයට ගිහිල්ලා එෙහේදී අත්
අඩංගුවට ගත්තා ද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධෙයන් ෙවනම
විවාදයක් තිෙබන්ෙන්. නමුත් ධීවර කර්මාන්තෙය් ෙයදුණු
ධීවරයන් සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය
ෙමොකක්ද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව විෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන්
සමඟ කථා කර තිෙබනවා. ෙමය ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡා
කරලා විසඳා ගන්නවා තරම් ෙලෙහසි නැහැ. නමුත්, අවසාන
වතාවටත් අපි සාකච්ඡා කරමින් ගනුෙදනු කරමින් පවතිනවා. මම
හිතනවා රාජතාන්තික මැදිහත්වීමක් තුළ ෙම් අයව ඉක්මනටම
අපට මුදා ගන්නට හැකි ෙවයි කියලා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

එම පශ්නයට අදාළව විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා
මම ඔබතුමාෙගන් නැවතත් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
ඉන්දියාෙව් ආන්දා- [බාධා කිරීමක්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා එම පශ්නය ෙවනම ඇහුෙවොත් මට
තවත් පැහැදිලි කිරීමක් කරලා ඒ සම්බන්ධෙයන් පිළිතුරක් ලබා
ෙදන්න පුළුවන්. ෙමොකද ෙමතැන මියැන්මාරය ගැන අහලා නැහැ.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ආන්දා පෙද්ශය සම්බන්ධෙයන් පමණක් නිසා තමයි මෙග්
පශ්නයට ඔබතුමා "නැත" කියන පිළිතුර ලබා දුන්ෙන්. නමුත් මම
දන්නා තරමට, ඉන්දියාෙව්ත් තවදුරටත් අෙප් ධීවරෙයෝ ඉන්නවා.
ඒ ෙමොෙහොෙත් ෙමම පශ්නය පැන නැඟුෙණ් ඉන්දියාෙව්
ආන්දා පෙද්ශෙය් නිසායි මම ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත්,
ආන්දා පෙද්ශෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙපොදුෙව් ගත් විට
ඉන්දියාෙව්දී අත් අඩංගුවට පත් වුණු අෙප් ධීවරෙයෝ තවත්
ඉන්නවා. ඒ අය සම්බන්ධෙයනුත් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්නය කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා.
මාෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පසු ගිය කාලෙය් මතු
වුණු තවත් ෙලොකු ගැටලුවක් තිෙබනවා. යුෙරෝපා සංගමෙයන්
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අපට ධීවර තහනමක් පැෙනවුවා. ඒ තහනම පනවන්නට ෙහේතු
වුෙණ්ත් විෙද්ශීය නැව් අෙප් මුහුදු සීමාවට පැමිණීෙම් පශ්නය
නිසයි.
විෙද්ශීය නැව් ඇවිල්ලා අෙප් මුහුදු සීමාෙව් මාළු අල්ලනවා.
එම ආකමණයත් එක්ක ඇති වුණු පශ්නය ගැන ඔබතුමන්ලා
සාකච්ඡා කරලා, ෙම් වනෙකොට යම් පමාණයක පාලනයක් ඇති
කරලා තිෙබනවා. නැව් අටකට අෙප් මුහුෙද් මාළු අල්ලන්න
තිෙබන ඉඩකඩ තහනම් කරලා තිෙබනවා; නතර කරලා
තිෙබනවා. ධීවර සමිති එක්ක කරපු සාකච්ඡාෙව් දී ඔබතුමා එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා, ඒ අයෙගන් ටූනා මාළු කිෙලෝ එකක් රුපියල්
600ක ෙතොග මිලකට ධීවර සංස්ථාවට මිලදී ගන්න. එෙසේ මිලදී
ගැනීම සඳහා පතිපාදන තිෙබනවාද? භාණ්ඩාගාරෙයන් ඒ
සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරන්ෙන් කවදාද? ඔබතුමන්ලාෙග්
පැත්ෙතන් ඒ මිලදී ගැනීෙම් කටයුතු ආරම්භ කරන්ෙන් කවදා
ඉඳලාද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, එම ධීවර සංවිධානවල, සමාගම්වල
නිෙයෝජිතයන් එක්ක ෙම් ටූනා මාළු පිළිබඳව අපි දීර්ඝ වශෙයන්
කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ඒ මාළු පිට රට යවන ෙකොම්පැනි එක්කත්
කථා
කරලා එකඟතාවකට ආවා. ඔබතුමා කිව්වා වාෙග්
පළමුවැනි වර්ගය -ෙහොඳම වර්ගය- කිෙලෝවකට රුපියල් 600
ගණෙන් ෙගවා මිලදී ගන්න අප එකඟ වුණා. ඒ අනුව ධීවර
සංස්ථාෙවන් එම මාළු මිලදී ගැනීෙම් කටයුත්ත ෙහට ඉඳලා
ආරම්භ කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා ඒකටම සම්බන්ධ කරලා
මුදල් පශ්නයක් ගැනත් ඇහුවා. මුදල් පශ්නයක් තිෙබන බව
ඇත්ත. අතිවිශාල මුදල් පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත් අපි
භාණ්ඩාගාරය එක්ක කථා කරලා ඒ සඳහා කටයුතු කරනවා. ඒ
වැෙඩ් ෙකෙරනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම කලින් ලියා පදිංචි වුණු
නැව් අෙට් පශ්නය සඳහා විසඳුමක් ලැබුණාට, ලංකාෙව් සමාගම්
හරහා ලියා පදිංචි වුණු තවත් විෙද්ශ යාතා - ඒවා නැව් මට්ටෙම්
ඒවාද කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. - අෙප් රෙට් මුහුදු සීමාව
ආකමණය කරලා ධීවර කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා ඇත්තටම අෙප්
මාළු සම්පත, විෙශේෂෙයන්ම කුඩා මසුන් සම්පත පවා විශාල
වශෙයන් විනාශ ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා අෙප් ධීවරයාට
බරපතළ පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අෙප් ධීවර කර්මාන්තය විනාශ වන තත්ත්වයක් තිෙබන්ෙන්.
ෙම් විෙද්ශ යාතාවලින් සිදු වන ආකමණය - ඇත්තටම ෙම්කත්
එක විධියක ආකමණයක්. - වළක්වන්න ඔබතුමා ෙගන තිෙබන
පියවර ෙමොනවාද, දැනට ගන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන පියවර
ෙමොනවාද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ ආකමණය කියලා කියනෙකොට
ෙමහි ෙකොටස් ෙදකක් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙවනුත් ධීවරයින් අෙප්
රටට මාළු අල්ලන්න එනවා. ඉන්දියාෙව් ධීවරයන් අෙප් රටට
ඇවිල්ලා අෙප් මුහුදු පතුෙල් trawling කරන නිසා මාළුන්ට විශාල
වශෙයන් හානි සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි මම ඉස්ෙසල්ලාත්
කිව්ෙව් ඒ ගැන ජාත්යන්තර මට්ටෙමන් සාකච්ඡා පවත්වලා,
ධීවරයින් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ පිළිබඳ වැඩ පිළිෙවළක් අප
ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියලා. නමුත් මම හිතන විධියට ඔබතුමා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]

අහන්ෙන් ඒ කාරණය පිළිබඳව ෙනොෙවයි. ඔබතුමාෙග් පශ්නයට
පළමුවැනි පිළිතුර තමයි, විෙද්ශ නැව්වලට අෙප් මුහුෙද් මාළු
අල්ලන්න අවසරයක් දීලා නැහැ කියන එක. ඒක ෙබොෙහොම
පැහැදිලියි.
අෙප් ධීවරයන් තුළ එෙහම සැකයක් තිබුණා. ඒ
සැකය නිසාම මාළු අල්ලන්නට කියලා දීලා තිබුණු අවසර පතය
අවළංගු කරන්න අපට සිදු වුණා. ඒ එක්කම BOI එෙක් register
වුණු සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් register වුණු ආයතන කීපයක්
තිෙබනවා. ඒෙගොල්ලන් මාළු ෙමහාට ෙගන්වලා process කරලා
පිට රට යවනවා. අහස් යානාවලිනුත් ෙගෙනනවා; නැව්වලිනුත්
ෙගෙනනවා. නමුත් එෙහම මාළු ෙගෙනන්ෙන් අෙප් පරීක්ෂාව
යටෙත්යි. එෙහම ෙගෙනන මාළුවලින් විෙද්ශ විනිමය උපයන
මාර්ගයක් අෙප් ධීවරයන්ට බලපෑමක් ෙනොවන විධියට අප
කියාත්මක කරනවා. ඉදිරියටත් ඒ අවසරය ඉල්ලුෙවොත් අපට
ෙදන්න පුළුවන්. හැබැයි, ඒ අත්සන් කරලා තිෙබන නීති රීතිවලට යටත්වයි.

(ஆ)

ேமற்ப
பாடசாைலப் பிள்ைளக க்கு ஒ
ேசா பாதணிகைள ம் வ ட மத்தியில் ேமலதிக
சீ ைடெயான்ைற ம் இலவசமாகப் ெபற் த்
த வதாக ம்

(i) தற்ேபா
அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட் ள்ள
சி வர்ேநயப் பாடசாைலகளின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

(v)

6. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(The Hon. Buddhika Pathirana)

අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
හුදකලා පාසල් ළමා මිතුරු පරිසරයකට සංවර්ධන
කරන බවටත්;
එම පාසල්වලට ඇතුළත් කර ගන්නා සෑම
දරුෙවකුටම ෙනොමිෙල් ධාන්ය, බිත්තර සහ කිරි
සහිත ආහාර සැපයීමටත්;
එම පාසල් දරුවන් සඳහා පාවහන් යුගලක් හා
වර්ෂය මැදදී අමතර නිල ඇඳුමක් ෙනොමිෙල් ලබා
ෙදන බවටත්;

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Education:
(a)

Is he aware that there was a Budget Proposal in the
Budget 2013 to (i) develop isolated schools into a childfriendly environment;
(ii)

give free food containing cereal, eggs, and
milk to every child admitted to those
schools; and

(iii)

provide a pair of shoes and an additional
uniform in the middle of the year for the
students of those schools?

2013 අය වැෙයන් ෙයෝජනා කළ බව එතුමා දන්ෙනහිද?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

ෙම් වන විට සංවර්ධනය කර ඇති ළමා මිතුරු
පාසල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
ඉහත (අ) (ii) හා (iii) හි සඳහන් ෙයෝජනා ෙම් වන
විට කියාත්මක වන්ෙන්ද;
එෙසේ නම්, එම ෙයෝජනා කියාත්මක වන පාසල්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
එම ෙයෝජනා කියාත්මක ෙනොවන්ෙන් නම්, ඊට
ෙහේතු කවෙර්ද;
එෙසේ නම්, ඉහත ෙයෝජනා කියාත්මක කරන දිනය
කවෙර්ද;

(b)

Will he inform this House (i) the number of child friendly schools that
have been developed by now;
(ii) whether the proposals mentioned in above
(a) (ii) and (iii) are being implemented by
now;
(iii) if so, the number of schools in which the
aforesaid proposals are being implemented;
(iv) if the aforesaid proposals are not being
implemented, the reasons for that; and
(v) if so, the date on which the aforesaid
proposals will be implemented?

(c)

If not, why?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

2013 வர
(i)

- ெசல த் திட்டத்தின்

அவ்வாெறனில்,
ேமற்ப
ன்ெமாழி கள்
நைட ைறக்கு வ ம் திகதி யாெதன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(ආ)

ேமற்ப
(அ) (i i )
மற் ம்
(i i i )இல்
குறிப்பிடப்பட் ள்ள ன்ெமாழி கள் தற்ேபா
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்றதா என்பைத ம்;

(iv) ேமற்ப
ன்ெமாழி கள் நைட ைறப்ப த்தப்
படவில்ைலெயனில், அதற்கான காரணங்கள்
யாைவெயன்பைத ம்;

4529/’13

(iii)

(iii)

(iii) ஆெமனில்,
ேமற்ப
ன்ெமாழி கள்
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற
பாடசாைல
களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

DEVELOPMENT OF ISOLATED SCHOOLS INTO CHILDFRIENDLY ENVIRONMENT: DETAILS

(ii)

ேமற்ப
பாடசாைலக க்கு அ மதிக்கப்ப
கின்ற ஒவ்ெவா
பிள்ைளக்கும் இலவசமாக
தானியம்,
ட்ைட
மற் ம்
பா டனான
உணைவ வழங்குவதாக ம்;

(ii)

தனிைமப்ப த்தப்பட்ட பாடசாைலகைள
சி வர்ேநயப் பாடசாைலகளாக
அபிவி த்திெசய்தல் : விபரம்

(i)

(ii)

ன்ெமாழியப்பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா?

හුදකලා පාසල් ළමා මිතුරු පරිසරයකට සංවර්ධනය
කිරීම : විස්තර

(අ)

1344

லம்,

தனிைமப்ப த்தப்பட்ட பாடசாைலகள் சி வர்
ேநய சூழ ைடயதாக அபிவி த்தி ெசய்யப்ப
ெமன ம்;
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ගරු අකිල
අමාත්යතුමා)

විරාජ්

කාරියවසම්

මහතා

(අධ්යාපන

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

ඔව්.

(iii)

ඔව්.

1346

ඔබතුමා දැඩි තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ඔබතුමාට
ගරු කරනවා. ඒ අතෙර් පළාත් සභා පාසල්වලත්, ඇතැම් ජාතික
පාසල්වලත් මුදල් එකතු කරනවා.
උදාහරණයක් හැටියට
කියන්නම්, ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් මාතර සුජාතා බාලිකා
විද්යාලෙය් දරුවන්ට මුදල් එකතු කරන්න කියලා දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. අඩුම ගණෙන් receipt එකක්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ;
වාචිකව කියන්ෙන්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(ආ)

(i)

6,331යි.

(ii)

ඔව්.

පිළිතුරට අදාළව අතුරු පශ්න අහන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(iii)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

වැඩසටහන

පහසුකම් ලබන පාසල් සංඛ්යාව
හුදකලා

දුෂ්කර,
අති දුෂ්කර
3324

වසර මැද අතිෙර්ක
නිල ඇඳුම් කට්ටලය
ලබා දීම
ෙනොමිෙල් පාවහන්
ලබා දීම

770

ධාන්ය හා බිත්තර
ඇතුළත්ව ආහාර ලබා
දීෙම් වැඩසටහන

770

3324

නැවුම් කිරි ලබා දීම

-

-

(iv)

අදාළ ෙනොෙව්.

(v)

අදාළ ෙනොෙව්.

අෙනකුත්
පාසල්
-

ඒ නිසා පළාත් සභා පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම පිළිබඳවත්
අමාත්යාංශයට මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්ද? ජාතික
පාසල්වල සිදු වන ෙම් ෙද්වල් සම්බන්ධෙයනුත් ගන්න පුළුවන්
කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

770

3324

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

-

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)
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(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)
ගරු අමාත්යතුමනි, පැහැදිලි, විස්තරාත්මක පිළිතුරක් ලබා දීම
ගැන මා ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු කථානායකතුමනි,
මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය
වකවානුෙව් ෙගොඩනඟපු පාසල් කිහිපයක් තිෙබනවා. ඔබතුමාට
නිලධාරි මහත්වරුන් දීලා තිෙබන - පසු ගිය කාලෙය් හිටපු
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඉහළ මට්ටෙම් තනතුරුවල සිටි නිලධාරින්
කිහිප ෙදෙනක් ෙවනස් ෙවලා ඇති. - ෙම් පිළිතුෙර් සඳහන් සංඛ්යා
ෙල්ඛන අනුවම ෙමය සිදු වුණා කියලා වගකීමක් සහිතව කියන්න,
ඔබතුමා ඒ ගැන පසු විපරමක් කළාද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන මුල ඉඳලාම
ෙසොයා බලන්න ගිෙයොත් සෑෙහන කාලයක් ගත ෙවනවා. නිලධාරි
මහත්වරුන් දීපු පිළිතුර තමයි මම ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ. නමුත්
ඉදිරිෙය් දී ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණෙයන් ෙසොයා බලන්න කටයුතු
කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම ඊළඟ අතුරු පශ්නයටත් ඔබතුමාෙගන් පිළිතුරක් දැන
ගන්න කැමැතියි. ජාතික පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම පිළිබඳව

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුරට අදාළ ෙනොවුණත්
ජනතාව දැනුවත් විය යුතු පශ්නයක් බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා
ඇහුෙව්. අපි ෙම් චකෙල්ඛය ෙගන එන්න පධාන ෙහේතුව වුෙණත්
පසු ගිය කාලෙය් පාසල්වල ඉවක් බවක් නැතුව මුදල් එකතු
කිරීමයි. ෙකොළඹ එක් පාසලක වසරක් තුළ දරුවන්ෙගන් රුපියල්
3000, රුපියල් 5000, රුපියල් 8000 ආදී වශෙයන් රුපියල් ලක්ෂ
1,400ක් එකතු කරලා තිබුණා. ඒ මුදල් එකතු කරලා වියදම් කළ
කමය පිළිබඳව දැනුම් ෙදන්න ඒ පාසලට බැරි වුණා. ඒ කියන්ෙන්
එම මුදල් වියදම් කළ ආකාරය සම්බන්ධෙයන් කරුණු කියන්න
බැරි වුණා. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් චකෙල්ඛය ෙගන ආෙව්. ගරු
කථානායකතුමනි, රජෙයන් ෙදන මුදල් පමාණය මදි නම් මුදල්
එකතු කරන්න පුළුවන්. එෙසේ කිරීෙම්දී ජාතික පාසලක් නම්
ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් අවසරය ගන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා ඉතාම ෙකටි
කියාවලියක් තිෙබන්ෙන්. තාක්ෂණික කමිටුවක් තිෙබනවා. මුදල්
එකතු කරන්ෙන් කුමන කාර්යයන් සඳහාද කියන එක පැහැදිලි
කරලා ඒක කරන්න කියලායි අපි කියන්ෙන්. මුදල් එකතු
කරන්ෙන් නැතුව දැනට පාසල් ෙගන යන්න බැහැ. ඒ වාෙග්ම
අලුත් රජෙය් අරමුණ අනුව අධ්යාපනය සඳහා කරන ෙවන් කිරීම
පියවෙරන් පියවර වැඩි කිරීෙම්දී පාසල්වලට පුළුවන් තරම් මුදල්
ලබා ෙදන්න අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. හැබැයි, සමහර
පිරිසක් ෙම්වාට මුවා ෙවමින්, ෙම් චකෙල්ඛය දිගින් දිගටම
උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා තමයි ෙම් පියවර
අරෙගන තිෙබන්ෙන්.
බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමා අහපු විධියට පළාත් පාසලක් නම්,
පළාත් ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතියට යටත්ව මුදල් එකතු කරන්න
කියලායි අපි දැනුම් දීලා තිෙබන්ෙන්.
අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් පළාත් ෙල්කම්වරු, පළාත්
අධ්යක්ෂවරු, කලාප අධ්යක්ෂකවරු සියලු ෙදනාම දැනුවත් කළා.
ඒ වාෙග්ම, ජාතික පාසල්වල සියලුම විදුහල්පතිවරුන් දැනුවත්
කළා. ෙමෙසේ තිබියදීත් සමහර අය හිතාමතාම ෙම් ෙද් කරනවා.
ෙම් සම්බන්ධව අපට එකවරම පියවරක් ගන්න බැරි ෙව්වි.
ෙමොකද, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය හරහා
පළාත් සභා තවම ෙවනත් විධියකටයි කටයුතු කරන්ෙන්. නමුත්
රාජ්ය පතිපත්තියක් ගත්තාම එය හැෙමෝම පිළිපැදිය යුතුයි කියලා
අපි විශ්වාස කරනවා. අපි කම කමෙයන් ෙමය පාලනය කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7-4775/'14-(2), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ඇහුෙව්
නැහැ.
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එක්ෙකෝ මන්දෙපෝෂණෙයන් නැත්නම් විටමින් ඌනතාෙවන්
ෙපෙළනවා කියලා. ගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු අගමැතිතුමා සමඟ
සාකච්ඡා කරලා ෙම් ගැන කටයුතු කරන්න කැබිනට් අනු කාරක
සභාවකුත් පත් කර තිෙබනවා. නිල ඇඳුම්වලට ගිය වියදම් දැන්
සම්පූර්ණෙයන් අඩු වන නිසා -විෙශේෂෙයන්ම ඒවාට සිදු වුණු
ෙද්වල් මම ෙමතැන කියන්න යන්ෙන් නැහැ- අඩුම ගණෙන් පළමු
වසෙර් සිට පහ වසර දක්වා අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ට ආහාර
ෙව්ලක් ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ සඳහා අවශ්ය කටයුතු සකස් ෙවමින්
පවතිනවා. ඉදිරිෙය්දී ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැෙබ්වි කියලා අපි
විශ්වාස කරනවා.

කථානායකතුමා

ඖෂධෙව්දීන් පුහුණු කිරීම: කමෙව්දය

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ம ந்தாளர்கைளப் பயிற் வித்தல்:

(Mr. Speaker)

අතුරු පශ්න තුනක් ඇහුවා. පශ්නයක් ඇහුවාම ඒකට ෙදන
පිළිතුරට අනුවයි අතුරු පශ්නය අහන්ෙන්.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මම අතුරු පශ්න ෙදකයි ඇහුෙව්. තුන්
වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න.

කථානායකතුමා

7. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (2):
(අ)

(i)

ශී ලංකාෙව් ලියාපදිංචි වී ඇති ඖෂධ අෙළවි සැල්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

ෙමරට සිටින ලියාපදිංචි ඖෂධෙව්දීන් සංඛ්යාව
සහ ඖෂධ ෙබදාහරින්නන් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(iii)

අප රටට අවශ්ය ඖෂධෙව්දීන්ෙග් සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

(iv)

ඖෂධෙව්දීන් පුහුණු කිරීම සඳහා කමෙව්දයක්
කය
ි ාත්මක ෙව්ද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමා ෙවන ෙවන ඒවා ෙන් අහන්ෙන්. ෙවන ඒවා අහලා
කාලය වැය කරන්න බැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු ඇමතිතුමා ආසාෙවන් උත්තර ෙදනවා.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එෙහම බැහැ. යම් කිසි සම්පදායක් තිෙබනවා. ඒ විධියට
කටයුතු කරමු. නියමිත ෙව්ලාවත් එක්කයි අපට වැඩ කරන්න
ෙවන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නම් ෙකටිෙයන් අහන්න.

சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

இலங்ைகயில் காணப்ப ம் பதி ெசய்யப்பட்ட
ம ந்தகங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(ii)

இந்நாட் ல் இ க்கின்ற பதி
ெசய்யப்பட்ட
ம ந்தாளர்களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ம ந்
விநிேயாகஸ்தர்களின்
எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

எம நாட் க்குத் ேதைவயான ம ந்தாளர்களின்
எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ළමා මිතුරු පරිසරයකට
සංවර්ධනය කරන හුෙදකලා පාසල්වලට ඇතුළත් කරන ළමයින්
සඳහා කිරි, බිත්තර සහිත ආහාර ෙව්ලක්, පාවහන් සහ අමතර
නිල ඇඳුමක් ලබා දීම සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් පාසල්වලට යන්ෙන්
දුෂ්කරතා තිෙබන ළමයින් බව ඇත්ත. හැබැයි, ජාතික පාසල්
ඇතුළු අෙනක් පාසල්වලත් ෙම් වාෙග්ම දරුවන් ඉන්නවා. ආර්ථික
වශෙයන් බැලුවාම අර පාසල්වල දරුවන් සහ ෙම් දරුවන් අතර
ෙවනසක් නැහැ. පාසල ෙබොෙහොම සශීකයි. හැබැයි, දුප්පත්
පවුල්වල දරුෙවෝ ඒ පාසල්වලත් ඉන්නවා. ඒ දරුවන් ෙවනුෙවන්
අධ්යාපන අමාත්යාංශයට ඇති දැක්ම ෙමොකක්ද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් සම්බන්ධෙයන් රජෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දීත් සාකච්ඡා කරලා
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් පාසැල් දරුවන්ෙගන් සියයට 25ක්, 30ක්

(iv) ம ந்தாளர்கைளப்
ைறைமெயான்
என்பைத ம்

பயிற் விப்பதற்கான
நைட ைறயில் உள்ளதா

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
(a)

Will he inform this House (i)

the number of registered pharmacies
available in Sri Lanka;
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(ii)

(b)

the number of registered pharmacists and
the number of distributors of
pharmaceutical drugs available in the
country;

(iii)

the number of pharmacists required for the
country; and

(iv)

whether a proper methodology is in effect
for training pharmacists?

If not, why?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

රට පුරාම ලියා පදිංචි වුණු ඖෂධෙව්දින් සංඛ්යාවක් ෙවනම
සිටිනවා. ලියා පදිංචි මුළු ඖෂධෙව්දින් සංඛ්යාව 8,906යි. ඖෂධ
ෙබදා හරින්නන් සංඛ්යාව 780යි. එයින් ඖෂධෙව්දින් 1,079ක් හා
ඖෂධ ෙබදා හරින්නන් 772ක් රජයට අයත් අයයි.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙම් ඖෂධෙව්දින් පුහුණු කිරීම සඳහා පවතින කමෙව්දය
ෙමොකක්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(අ)

(i)

3279කි.

(ii)

ෙමරට ලියාපදිංචි ඖෂධෙව්දීන් සංඛ්යාව 8906ක්
වන අතර, ඖෂධ ෙබදාහරින්නන් සංඛ්යාව 780කි.

(iii)

ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත් පවතින ආයතන සඳහා
ඖෂධෙව්දින් 1,079ක් සහ පළාත් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශ යටෙත් පවතින ආයතන සඳහා
ඖෂධෙව්දින් 772ක් අවශ්ය ෙව්.

(iv)

ඔව්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

ඔවුන් පුහුණු කිරීමට පාසල් ෙදකක් තිෙබනවා. එම පාසල්
ෙදෙක් අවුරුද්දකට ඖෂධෙව්දින් 200 ෙදෙනක් පුහුණු කරනවා.
ඔවුන්ෙග් පුහුණු කාලය අවුරුදු 2යි.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.

පලස්තීන රජයට මූල්යමය ආධාර: විස්තර
பலஸ்தீன அரசுக்கு நிதி தவிகள்: விபரம்

FINANCIAL AID TO GOVERNMENT OF PALESTINE : DETAILS

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, ශී ලංකාෙව් ලියා පදිංචි වී ඇති ඖෂධ
අෙළවිසැල් සංඛ්යාව කීයක් කියාද ඔබතුමා කිව්ෙව්?
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8. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

3,279යි.

අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

පසු ගිය වර්ෂ 5 තුළ දී ශී ලංකා රජය විසින්
පලස්තීන රජය ෙවත යම් මූල්යමය ආධාර කිරීමක්
ෙහෝ ව්යාපෘති සඳහා ආධාර කිරීමක් සිදු කර
තිෙබ්ද;

ෙමරට සිටින ලියා පදිංචි ඖෂධෙව්දින් සංඛ්යාව ෙකොපමණද?

(ii)

එෙසේ නම්, එම ආධාරවල මූල්ය වටිනාකම
ෙකොපමණද;

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(iii)

එම රට ෙවත යම් ඉදි කිරීම ව්යාපෘතියක් ලබා දී
තිෙබ්
නම්,
එම
ඉදි
කිරීම
සඳහා
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙතෝරා ගනු ලැබූ ආකාරය
කවෙර්ද;

(iv)

එම මූල්ය ආධාර ෙහෝ ව්යාපෘති ආධාර ලබා දීෙම්
අරමුණ කවෙර්ද;

(v)

ශී ලංකා රජය විශාල විෙද්ශ ණය පමාණයක්
ෙගවීමට තිබිය දී ඉහත පරිදි ෙවනත් රටකට
ආධාර ලබා දීම නිශ්ඵල කියා මාර්ගයක්
ෙනොවන්ෙන්ද;

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙර්ඛීය අමාත්යාංශය යටෙත් ලියා පදිංචි වී ඇති ඖෂධෙව්දින්
සංඛ්යාව 1,079යි. පළාත් සභා යටෙත් ලියා පදිංචි වී ඇති
ඖෂධෙව්දින් සංඛ්යාව 772යි.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
ලියා පදිංචි වුණු ඖෂධ අෙළවිසැල් තුන්දහස් ගණනක්
තිෙබනවා. ෙම් ඖෂධ ශාලාවක අනිවාර්යෙයන්ම ඖෂධෙව්දිෙයක්
සිටිය යුතුයි කියා නීතියක් තිෙබනවා. ඖෂධෙව්දින් එක්දහස්
ගණනකින් ෙම් අෙළවිසැල් පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ ෙන්. ඒ
සඳහා ඔබතුමන්ලා යම්කිසි ක්ෂණික වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදන්න
අදහස් කරනවාද?

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

(அ) (i)

கடந்த 5 வ டங்களில் இலங்ைக அரசினால்
பலஸ்தீன அரசுக்கு ஏேத ம் நிதி தவிகள்
அல்ல
க த்திட்டங்க க்கான
உதவிகள்
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில், இவ் உதவிகளின் நிதி ாீதியான
ெப மதி எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

அந்நாட் க்கு
ஏேத ம்
நிர்மாணிப் க்
க த்திட்டங்கள்
வழங்கப்பட்
ப்பின்
இந்
நிர்மாணப் பணிக க்கான ஒப்பந்தக்காரர்கள்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ைற யா என்பைத ம்;

(iv)

இந் நிதி தவி அல்ல
க த்திட்ட உதவிகள்
வழங்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யா என்பைத ம்;

(v)

இலங்ைக அரசு ெப மளவில் ெவளிநாட் க்
கடன்கைளச் ெச த்த ேவண் யி க்ைகயில்
ேமற்குறிப்பிட்டவா
ேவ
நாெடான் க்கு
உதவியளித்தல் பயனற்றெதா
ெசயற்பா
அல்லவா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs:
(a)

(b)

Will he inform this House(i)

whether the Government of Sri Lanka has
made any financial aid or aid for projects to
the Government of Palestine over the last
five years;

(ii)

if so, the financial value of such aid;

(iii)

if any construction project has been
assigned to that country, the manner of
selection of contractors for that project;

(iv)

the objective of making that financial aid or
aid for projects; and

(v)

whether making an aid to a foreign country
as mentioned above, when Sri Lanka has to
pay back a huge amount of foreign loans, is
not a fruitless effort?

If not, why?

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)
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(iv)

මහින්ද රාජපක්ෂ නමින් වෘත්තීය
මධ්යස්ථානයක් ගාසා තීරෙය් ඇති කිරීම.

පුහුණු

(v)

මට ලැෙබන වාර්තා අනුව නම් මහින්ද රාජපක්ෂ
හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් නම ගාසා තීරෙය් ඉතාම
ජනපිය නමක්. [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර
දිසානායක මන්තීතුමනි, ඔබතුමා හිනා ෙවන්ෙන්
ඇයි? ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා විතරක් ෙනොෙවයි.
විෙද්ශ ණය අරගත්ෙත් තවත් බර දමන්න ෙන්. ඒ
විෙද්ශ ණයවලින් මාළිගා හදන ෙකොට ෙමෙහත්
ගිහින් සල්ලි දමන එක පුදුමයක්ද? යාපනෙය් තරු
හතක මාළිගාවක් තිෙබනවා. පානම හදන්න ගිය
මාළිගාෙව් කාමර 57ක් තිබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම පභූවරුන්ෙග් නිවාඩු නිෙක්තන VIP නිවාඩු නිෙක්තන- 3ක් පිහිනුම් තටාක තුනක්
සමඟ දැනට හදලා තිෙබනවා. අඩි 100ක් දුර
ගිෙයොත් මුහුදට පනින්න පුළුවන්. බණ්ඩාරනායක
අනුස්මරණ ජාත්යන්තර සම්මන්තණ ශාලාවට
වඩා විශාල සම්මන්තණ ශාලාවක් අරලියගහ
මන්දිරෙය් හදා ෙගන යනවා. ෙම්වායින්
පෙයෝජනයක් ගන්ෙන් නැත්ෙත් සම්පූර්ණෙයන්ම
ඔබතුමන්ලාට, රෙට් ජනතාවට බර දමන්නයි. ඔය
නාස්තිය නැවැත්වූ නිසා අඩු ගණෙන් දැන්
සහනයක් ෙදන්න හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්
ණය මුදල් ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
තව පශ්නයක්.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. පලස්තීනෙය් ගාසා
තීරෙය් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය ෙවනුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි
13ක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ගරු කථානායකතුමනි, මීට ෙපර මුදල්
ඇමතිතුමාෙග් පිළිතුෙරන් ෙහළිදරවු වුණා, ණය ෙපොලී වාරිකය
ෙගවන්න රෙට් මුළු ආදායම පමාණවත් නැහැයි කියා. රෙට් ණය
ෙපොලී වාරිකය ෙගවීමට පමාණවත් ෙනොවන ආදායමක් තිෙබන
රටක ගාසා තීරෙය් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානයක් ඉදි කිරීම
ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කිරීම සාධාරණද කියා ඔබතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, එය සාධාරණ නැහැ. මාළිගා හදන එකත්
සාධාරණද? ෙමොකක්ද, සාධාරණයක් තිබුෙණ්? දැන් විතරයි
සාධාරණයක් ෙවන්ෙන්. ඒවා මෙගන් අහන එක හරිම
අසාධාරණයි.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Friendly match එකක්.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(අ)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(i)

ඔව්.

(ii)

ගාසා තීරෙය් මහින්ද රාජපක්ෂ වෘත්තීය පුහුණු
මධ්යස්ථානය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් මිලියනයක ෙචක් පතක් පදානය කර
ඇත.

(iii)

ඉදි කිරීම ව්යාපෘතියකට එළඹී නැත.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

Friendly ෙනොෙවයි. ගරු කථානායකතුමනි, friendly
ෙනොෙවයි, friendly ෙලස ෙහොරා කාපුවා. ෙහොඳට ෙත්රුම් ගන්න
ඕනෑ. මිතත්වයන් ආරක්ෂා කරමින්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වසන්
කරමින්, ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් ෙනොකරමින් ෙහොරා කාපු පමාණය
ෙම් විධියට ෙහෝ එළියට එන එක ෙහොඳයි. ෙත්රුම් ගන්න. [බාධා
කිරීම්]
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අෙනක් කාරණය, ෙම්ක friendly match එකක් ෙනොෙවයි,
පිළිතුරු ෙදන එකක්.

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙදවන අතුරු පශ්නය අහන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
අපි ෙම් පිළිබඳව ෙයෝජනාවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත කර ගත
යුතුව තිෙබනවාය කියා මා හිතනවා. පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රෙට්
කීඩා පිටි, වරායවල්, පාරවල් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නමින් නම් කර තිෙබනවා. ලංකාෙව් විතරක්
ෙනොෙවයි, පලස්තීනෙය් පුහුණු පාසලක් එෙසේ නම් කර තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අගමැතිතුමාෙගන් මා දැන ගන්න
කැමැතියි, ජීවතුන් අතර සිටින කිසිවකුෙග් නමින් පාරක් ෙහෝ
ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙහෝ ආයතනයක් ෙහෝ නම් කිරීම ෙනොකළ
යුතුයි කියන ස්ථාවරයක් ගන්න සූදානම්ද කියා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ජීවතුන් අතර සිටියදී පමණක් ෙනොෙවයි අපි මැරුණාට
පසුවත් නම් කරන්නට එපා. ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමා,
ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා තමන්ෙග් නමින් ෙමොනවත් නම්
කෙළේ නැහැ ෙන්. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාත් නම් කෙළේ නැහැ.
එතුමාෙග් අභාවෙයන් පසුව සම්මන්තණ ශාලාව හදලා නම් කළා.
ෙම් සියල්ලම මහින්ද චින්තනය ෙවනස් කර තිෙබනවා. මම
නිෙයෝජනය කළ බියගම ආසනෙය්වත්, ෙකොළඹවත් පතිපත්තියක්
හැටියට නම පාවිච්චි කරන්නට මම ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. එෙහම
වුවමනා නැහැ. අප ජනතාවට ෙසේවය කර ෙගදර යන්නයි
තිෙබන්ෙන්. මෙග් සල්ලිවලින් හැදුවා නම් මෙග් නම දැම්මාට
කමක් නැහැ. එෙසේ ෙනොවන ඒවා මෙග් නමින් නම් කරන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. මම දැන ගන්නට කැමැතියි ෙමම ඇෙමරිකානු ෙඩොලර්
මිලියනය- [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ෙම්වා මාස 4කට 5කට කලින්
දාපුවා. [බාධා කිරීමක්] ගරු කථානායකතුමනි, ඇත්තටම සිදු
වුෙණ් ෙමයයි. ෙම්වාට උත්තර ෙදන්න හිටපු ෙකනා ගියා. ඒකයි
ඇත්තටම වුෙණ්. දැන් මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි,
පලස්තීන වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානය ෙවනුෙවන් ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් මිලියනය ෙවන් කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලෙය්
අනුමැතියක් ලබාෙගන තිෙබනවාද කියා.

ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමායි, හිටපු මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමායි, හිටපු චන්දිකා කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරියයි
තුන්ෙදනාවම එකතු කරන්නට ඔබතුමන්ලා ෙගන යන
ව්යාපාරයට, friendship එකට මෙග් සම්පූර්ණ සහෙයෝගය
ෙදනවා කියා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම කිසිම සැකයක් නැතිව පකාශ
කරනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මෙග් නිරීක්ෂණත් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා
සිටිනවා. කරුණාකරලා මෙග් නිරීක්ෂණත් එක්ක බලන්න.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

මම ෙම් සභාෙව් මෙග් කනගාටුව පකාශ කරනවා. එතුමා
තමයි ෙම් ඔක්ෙකෝම ඇති කෙළේ. දැන් ෙම් friendly match එක
තිෙබන්ෙන් එතුමායි මායි අතෙර්. අපි ෙදන්නා friendly match
එකක් දැන් ගහන්ෙන්. ඒක නිසා සටන් කරන්න ෙදයක් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 10 - 5424/’14 - (2) ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (අභ්යන්තර
පවාහන අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
ேபாக்குவரத் அைமச்சர்)

மத் ம பண்டார - உள்ளக

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Internal Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. අපි ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙකොමිටියක්
පත් කරලා තිෙබනවා. එහි වාර්තාව ලබන සතිෙය් මට ලැෙබනවා.
එම නිසා පිළිතුර ලබා ෙදන්න සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

සුව දිවි මධ්යස්ථාන : විස්තර

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

சுவ திவி நிைலயங்கள் : விபரம்

ගරු මන්තීතුමා, පලස්තීන රාජ්ය සහ ලංකාව අතර
අවෙබෝධතා ගිවිසුමක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් හිටපු විෙද්ශ
කටයුතු ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව කැබිනට් පතිකාවක් ඉදිරිපත් කර
තිෙබනවා. කිසිම සැකයක් නැහැ, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මැතිතුමා ඒ සඳහා සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න ඇති.

SUWA DIVI CENTRES : DETAILS
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11. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මම ෙම් ගරු සභාවට කියනවා, මම දුන්ෙන් file එෙක් තිෙබන
උත්තර ෙනොෙවයි කියා. මම ෙම් පශ්නය ගැන දැනෙගන සිටිෙය්ත්
නැහැ. මම ෙමතැනට පැමිෙණද්දි පශ්න අංක 8ට අදාළ file එක
මෙග් ෙම්සය උඩ තියලා තිබුෙණ් නැහැ. පසුව තමයි මට file එක
ලැබුෙණ්.

ෙසෞඛ්ය හා
පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ෙද්ශීය

ෛවද්ය

අමාත්යතුමාෙගන්

ඇසූ

පජා ෙසෞඛ්ය නගා සිටුවීම සඳහා ෙමෙතක්
පිහිටුවා ඇති "සුව දිවි මධ්යස්ථාන" සංඛ්යාව
ෙකොපමණද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා]

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

ඒවා අතරින් දැනට කය
ි ාත්මක මධ්යස්ථාන
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය් පිහිටුවා ඇති සුව දිවි
මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
දැනට කුරුණෑගල දිස්තක්
ි කෙය් කය
ි ාත්මක වන
එකී මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
මහනුවර දිස්තක්
ි කෙය් පිහිටුවීමට ඉලක්ක ගත සුව
දිවි මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
දැනට එම දිස්තික්කය තුළ කය
ි ාත්මක වන සුව දිවි
මධ්යස්ථාන සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) සුව දිවි මධ්යස්ථානවල පමාණවත් සායන සංඛ්යාවක්
පවත්වනු ලබන්ෙන්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
( அ)(i)

ச தாய ஆேராக்கியத்ைத கட் ெய ப் வதற்
காக இற்ைறவைர தாபிக்கப்பட் ள்ள "சுவ திவி”
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;
( ii )

இவற்றில் தற்ேபா
இயங்கி வ கின்ற
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்பைத ம்;

( iii) கு நாகல் மாவட்டத்தில் தாபிக்கப்பட் ள்ள சுவ
திவி நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக யாெதன்
பைத ம்;
( iv ) கு நாகல் மாவட்டத்தில் தற்ேபா
இயங்கி
வ கின்ற ேமற்ப நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
( v ) கண் மாவட்டத்தில் தாபிப்பதற்கு இலக்கிடப்
பட் ள்ள சுவ திவி நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்;
( vi ) தற்ேபா
ேமற்ப
மாவட்டத்தில் இயங்கி
வ கின்ற சுவ திவி நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக
யாெதன்பைத ம்
அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) சுவ திவி நிைலயங்களில் ேபாதியள பிணி ஆய் கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்றனவா
என்பைத
அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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(v)

the number of “Suwa Divi Centres”
scheduled to be set up in the Kandy
District; and

(vi)

the number of “Suwa Divi Centres”
functional at present in that district?

(b)

Will he inform this House whether a sufficient
number of clinics are conducted in those “Suwa
Divi Centres”?

(c)

If not, why?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

774යි.

(ii)

742යි.

(iii)

99යි.

(iv)

98යි.

(v)

46යි.

(vi)

27යි.

(ආ) සෑම සුව දිවි මධ්යස්ථානයක්ම සතියකට එක් දවසක්
සායන කටයුතු පවත්වයි. මීට අමතරව කාර්යාල සහ ජංගම
සුව දිවි සායන අවශ්ය පරිදි සිදු කරනු ලැෙබ්.
(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. සුව දිවි මධ්යස්ථාන සඳහා ෛවද්යවරු අනුයුක්ත කිරීමට
යම්කිසි තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවාද? ෛවද්යවරු අනුයුක්ත
ෙවලා තිෙබනවාද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙම් ෛවද්ය සායන සතියකට වරක් පමණයි පවත්වන්ෙන්.
ෛවද්යවරෙයක්, ෙහදියක් සහ අවශ්ය කාර්ය මණ්ඩලය එදිනට
සහභාගි ෙවනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12- 4813/’14 - (1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
(a)

Will he state (i)

the number of “Suwa Divi Centres” set up
in order to enhance community health;

(ii)

of them, the number of centres functional at
present;

(iii)

the number of “Suwa Divi Centres”
established in the Kurunegala District;

(iv)

the number of such centres functional at
present in the Kurunegala District;

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara)

ෙම් සම්බන්ධෙයන් දැනටමත් අපි නීතිපතිවරයාෙගන් උපෙදස්
ඉල්ලා තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම පශ්නයට පිළිතුර දීමට මම සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. ෙමොකද, ෙමතැන විශාල පශ්නයක්
තිෙබනවා ගරු කථානායකතුමනි. එම නිසා පිළිතුර දීමට සති
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.
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පිළිතුර දීමට සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා.

(ආ) ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කළ ඉහත
සඳහන් ෙසේවක පිරිසට ඉතිරි වන්දි මුදල් ෙගවීමට කටයුතු
කරන දිනය කවදාද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(ඇ)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(i)

එවකට ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලය සතුව
පැවති නිල නිවාසවල අයිතිය, එම අවස්ථාෙව් එහි
පදිංචිව සිටි ෙසේවකයින්ට ලබා ෙදන බවටත්,
නිවාස ෙනොමැති ෙසසු ෙසේවකයින්ට ඉඩම් ලබා
ෙදන බවටත් කළ පකාශය අනුව, ෙම් වන විට
සියලුම ෙසේවකයින්ට නිවාස ෙහෝ ඉඩම් ලබා දී
අවසන් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම නිවාස ෙහෝ ඉඩම් සඳහා ෙම් වන
විට හිමිකම් ඔප්පු ලබා දී අවසන් කර තිෙබ්ද;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, කමක් නැහැ. සති ෙදකක් කල්
අරෙගන හරි මට ෙහොඳ උත්තරයක් ලැෙබනවා නම් ඒ ඇති.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 13 - 5092/’14 - (1) ගරු අනුර දිසානායක මහතා.
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(அ) (i)

ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு அபிவி த்திச் சைபயின்
ஊழியெரா வ க்கு குைறந்தபட்சம் 96,000
பா மற் ம் அதிகபட்சம் 2,65,000 பா என்ற
ாீதியில் இழப்பீட் த் ெதாைகையச் ெச த்தி
1990.03.31ஆம்
திகதியி
ந்
ேமற்ப
நி வனம்
டப்ப ெமன
அப்ேபாைதய
அரசாங்கத்தின் விடயத் க்கு ெபா ப்பான
அைமச்சாினால் 1990.03.23ஆம் திகதியன்
பாரா மன்றத்தில்
அறிவிக்கப்பட்டெதன்பைத ம்;

(ii)

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

அவ்வா
அறிவிக்கப்பட்டேபாதி ம் ேமற்ப
ஊழியர்க க்கு
50,000
பா மாத்திரேம
ெச த்தப்பட்டெதன்பைத ம்;

(iii)

ගංගා නිම්න භූමි සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් ෙසේවක
පිරිස : වන්දි මුදල්

ேமற்ப
நிைலைமயின்கீழ் இவர்கள் ெப ம்
நிர்க்கதி
நிைலக்கு
உள்ளாகி ள்ளார்கள்
ன்பைத ம்

அவர் அறிவாரா?

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. [බාධා
කිරීමක්]

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

නැහැ. ෙම්ක friendly match එකක් ෙනොෙවයි.
පිළිතුරු දීම සඳහා මට ලැබී තිෙබන ෙමම ලිපි ෙගොනුෙව්
තිෙබන කාරණා ගැන මම සෑහීමකට පත් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා මම ෙමම පශ්නයට අලුතින් පිළිතුරක් ලබා ෙදන්නම්.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு அபிவி த்திச் சைப
ஊழியர்கள் : இழப்பீ

RIVER VALLEYS DEVELOPMENT BOARD EMPLOYEES:
COMPENSATION
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15.ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(ஆ) ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு
அபிவி த்திச்
சைபயில்
ேசைவயாற்றிய ேமேல குறிப்பிட்ட ஊழியர்க க்கு
எஞ்சிய இழப்பீட் த் ெதாைகையச் ெச த் வதற்கு
நடவ க்ைக எ க்கப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத அவர்
இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

அப்ேபாைதய
ஆற் ப்பள்ளத்தாக்கு
அபிவி த்திச் சைபக்குச் ெசாந்தமாக இ ந்த
உத்திேயாக ர்வ
இல்லங்களின்
உாிைம,
அச்சந்தர்ப்பத்தில்
அங்கு
கு யி ந்த
ஊழியர்க க்கு வழங்கப்ப ெமன் ம்,
கள்
இல்லாத ஏைனய ஊழியர்க க்கு காணிகள்
ெபற் க்ெகா க்கப்ப ெமன் ம்
அறிவிக்கப்
பட்ட கூற்றின் பிரகாரம், இன்றளவில் சகல
ஊழியர்க க்கும்
கள் அல்ல
காணிகள்
வழங்கி
க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில்,
ேமற்ப
கள்
அல்ல
காணிக க்கு இன்றளவில் உ திப்பத்திரங்கள்
வழங்கி
க்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලෙය් එක්
ෙසේවකෙයකුට අවම වශෙයන් රු 96,000/- ක හා
උපරිම වශෙයන් රු. 265,000/- ක වන්දි මුදලක්
ෙගවා 1990.03.31 දින සිට එම ආයතනය වසා
දමන බව එවකට පැවති රජෙය් විෂය භාර
අමාත්යවරයා
විසින්
1990.03.23
දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කළ බවත්;

(ii)

එෙසේ පකාශ කළත්, එම ෙසේවකයින්ට ෙගවා
ඇත්ෙත් රු. 50,000/- ක මුදලක් පමණක් බවත්;

(iii)

එම තත්ත්වය යටෙත් ඔවුන් ඉතා අසරණ වී ඇති
බවත්;

එතුමා දන්ෙනහිද?

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සුමානෙය් ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව
සම්බන්ධෙයන් පශ්නයක් ඇසුවා. එහිදී ඔබතුමා
ඇසූ එක පශ්නයක් තමයි දැනට අලුෙතන් කී
ෙදෙනක් බඳවාෙගන තිෙබනවාද කියලා. ඡන්දය
සඳහා නාම ෙයෝජනා භාර දුන්නාට පස්ෙසේ 233
ෙදෙනක් බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ඡන්ද
ෙකොමසාරිස්ෙග් පකාශය අනුව ඒවා අනවසර පත්
කිරීම් ෙලස තමයි නම් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
සියලුම අය විභාගයකින් ෙනොෙවයි බඳවා ෙගන
තිෙබන්ෙන්. හිතුමතයට පත්කරලා තිෙබනවා.
එම බැංකුෙව් ෙසේවකයන්ෙග් අතිරික්තයකුත්
තිෙබනවා කියන එකත් පකාශ කරන්න
කැමැතියි.

[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

asked the Minister of Finance:
(a)

Is he aware that(i)

a statement was made in Parliament on 23rd
March, 1990 by the then Minister in charge
of that Board to the effect that the River
Valleys Development Board will be closed
down with effect from 31st March, 1990
having paid a compensation ranging from
Rs. 96,000 to Rs. 265,000 to each of its
employees;

(ii)

in spite of the statement made, only an
amount of Rs. 50,000 had been paid to
those workers; and

(iii)
(b)

(c)

Will he inform this House of the date on which
action will be taken to pay the compensation in
arrears to those workers who had worked in the
River Valleys Development Board?
Will he state (i)

(ii)

(d)

they have been rendered destitute under the
aforesaid circumstance?

whether provision of houses and lands to all
the workers has been completed by now, as
per the statement made to the effect that
ownership of official quarters which
belonged to the River Valleys Development
Board by then would be transferred to the
workers residing in them at the moment and
that land would be provided to the other
workers who are without houses; and
if so, whether the provision of title deeds for
the aforesaid houses and lands has been
completed by now?

If not, why?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි:
(අ)
(i) ගංගා නිම්න සංවර්ධන මණ්ඩලය වසා දමා දැනට
වසර 24ක් ගතව ඇති බැවින් අදාළ ෙතොරතුරු
කඩිනමින් ෙසොයා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත. එම නිසා
ෙමම පශ්නයට අදාළ ෙතොරතුරු හා දත්ත ලබා
ෙගන ඊට අදාළ පිළිතුරු යථා කාලෙය්දී (මාසයක
පමණ කාලයක් ඇතුළත) ලබා දීමට කටයුතු
කරන බව ෙමම සභාවට දන්වමි.
(ii)

ඔව්.

(iii)

ඔව්.
අනික් පශ්නවලට පිළිතුරු දීමට අපිට දත්ත ෙසොයා
ගැනීමට අපහසු වුණත් මට අවශ්ය වුෙණ් නැහැ,
ෙම් සභාවට ඇවිත් මාස ෙදකක් ඒ සඳහා කල්
ඉල්ලා සිටින්න. ඒ නිසා ඒ තිෙබන දත්ත තුළින්
ෙම් අවස්ථාෙව්දී පිළිතුරු ෙදනවා. ඔබතුමා ගිය

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවන වටය.
පශ්න අංක 9-5115/'14- (1) ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.[බාධා කිරීමක්] නැත.
පශ්න අංක 14-5117/'14-(1) ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.[බාධා කිරීමක්] නැත.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පශ්න. ගරු අනුර දිසානායක
මහතා.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE

I
“සීඅයිඑෆ්එල්” මූල්ය සමාගම වසා දැමීම නිසා
ගනුෙදනුකරුවන් මුහුණ පා ඇති ගැටලු

“சீஐஎப்எல்” நிதி நி வனம் டப்பட்டைமயால்
வா க்ைகயாளர் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்
PROBLEMS FACED BY CUSTOMERS DUE TO CLOSURE OF
CIFL COMPANY

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් ෙමම
පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. මහ බැංකුෙව් බලපතලාභී මූල්ය
සමාගමක් ෙලස පැවැති CIFL බැංකුව වසා දැමීම නිසා එහි
4000කට වැඩි ගනුෙදනුකරුවන්ට මුහුණපෑමට සිදු වී ඇති
ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු
කරනු කැමැත්ෙතමි.
1978 අංක 78 දරන මූල්ය සමාගම් පනතින් ද, 2007 අංක 07
දරන සමාගම් පනතින් නීතිමය ආවරණය ලබමින් ද, 2011 අංක
42 දරන මූල්ය ව්යාපාර පනත යටෙත් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ලියා
පදිංචි ෙවමින් ද CIFL මූල්ය සමාගම බලපතලාභී මූල්ය සමාගමක්
ෙලස කියාත්මක වුණා.
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ෙකොළඹ 07, ධර්මපාල මාවෙත් අංක 181/ඒ යන ස්ථානෙය්
පිහිටි පධාන කාර්යාලය ෙක්න්දගත කරගනිමින් මහනුවර, ගාල්ල,
අනුරාධපුරය, යාපනය යන නගරවල ශාඛා කාර්යාල වශෙයන් ද
තලවකැෙල්, මහියංගනය, ෙපොෙළොන්නරුව, කුරුණෑගල හා
ගම්පහ යන නගරවල ෙසේවා මධ්යස්ථාන වශෙයන් ද දීප ව්යාප්ත
ජාලයකින් යුතුව ෙමම මූල්ය සමාගම විහිදී තිබුණා.
ෙමම මූල්ය සමාගම මඟින් ස්ථාවර තැන්පතු ද, ඉතුරුම්
පහසුකම්, ළමා ඉතුරුම් පහසුකම්, කල්බදු කුලී සින්නක්කර
පහසුකම්, ක්ෂුද මූල්ය ණය, ඉඩම් හා නිවාස ණය, උකස් ෙසේවා
ආදි ෙසේවා රැසක් කියාත්මක වූ අතර, ශී ලංකා මහ බැංකුෙව්
පිළිගත් මූල්ය ආයතනයක් වීම නිසා හා රජෙය් වග කිව යුතු
බලධාරින්ෙගන් ලැෙබන ෙනොමඳ මැදිහත්වීම නිසා ශී ලංකාව පුරා
විසිරී සිටින 4,159 ෙදෙනක් පමණ ෙමම ආයතනෙය්
තැන්පත්කරුවන් බවට පත් වුණා. එහි ව්යාප්තිය ෙකතරම්ද යත්,
2012/13 ගිණුම් වාර්තාවලට අනුව එහි වත්කම් පමාණය රුපියල්
බිලියන 3.5ක්ව පැවැතුණා. ඒ කියන්ෙන්, එහි වත්කම් පමාණය
රුපියල් ෙකෝටි 350 ඉක්මවන පමාණයකින් තිබුණු බවයි.
ෙකෙසේ නමුත් ෙමම මූල්ය සමාගම එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය්
දුර්වල කළමනාකාරිත්වය, නීති විෙරෝධි මූල්ය ආෙයෝජන
ෙහේතුෙවන් 2013 වසර වන විට බිඳ වැටීමට ලක් වුණා. 2006
වසෙර් සිටම වරින් වර ෙමම මූල්ය ආයතනය තුළ මූල්ය අකමිකතා
ෙපන්නුම් කළ ද ශී ලංකා මහ බැංකුව හා මූල්ය ආයතන අධීක්ෂණ
ෙදපාර්තෙම්න්තුව දැක්වූ ෙනොසැලකිල්ලත්, පක්ෂගාහීව කටයුතු
කිරීමත් ෙහේතුෙවන් ඒ පිළිබඳව විධිමත් පියවරක් ගැනුෙණ් නැහැ.
ෙමතැන තමයි පශ්නය පැන නඟින්ෙන්. ෙමම තත්ත්වය ෙමම
වැටීමට
ෙහේතුවූ
බව
සී.අයි.එෆ්.එල්.
ආයතනය
බිඳ
තැන්පත්කරුවන්ෙග් විශ්වාසයයි.
2013 ෙපබරවාරි මාසය තුළදී සීඅයිඑෆ්එල් පීඑල්සී සමාගෙම්
තැන්පත්කරුවන්ට නියමිත ෙපොලී පතිලාභ හා කල් පිරුණු
තැන්පතු නිදහස් කිරීමට අෙපොෙහොසත් වන විට තැන්පත්කරුවන්
තුළ දැඩි උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. ෙම් පිළිබඳව සමාගම්
බලධාරින් විවිධ පකාශ කරමින් සුළු මූල්ය දුර්වලතාවන් පවතින
බව පවසමින් සිදුවූ අපහසුතාව පිළිබඳව කනගාටුව පළ කරමින්
තැන්පත්කරුවන් අස්වසාලීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. 2013
වසෙර් මැයි මාසෙය්දී ශී ලංකා මහ බැංකුව මැදිහත් වී “ෙරොස්ෙකෝ
ෙමලනි” නම් ආෙයෝජකෙයකු සීඅයිඑෆ්එල් ගැටලුවට විසඳුමක්
ෙලස හඳුන්වා ෙදනු ලැබුවා. “ටච් වුඩ්” ව්යාපාරෙය් අයිතිකරුවන්
වූ ෙමොවුන් රුපියල් බිලියන 1.2ක් ෙමම ආයතනෙය් ආෙයෝජනය
කළ බවත්, 2013 ජුනි 30 දිනට හිඟ ෙපොලී පතිලාභ ෙගවීම් ආරම්භ
කරන බවත්, සැප්තැම්බර් වන විට සියලු පතිලාභ ෙගවා අවසන්
කරන බවත් ඔහු විසින් සහතික කරනු ලැබුවා. නමුත් ඉන් මසකට
පසුව ශී ලංකා මහ බැංකුව, සීඅයිඑෆ්එල් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය,
තැන්පත්කරුවන් ආදි කිසිෙවකුට ෙනොදන්වා ෙමොහු රටින් පළා
ගියා. ෙමම පුද්ගලයා ජාත්යන්තර ජාවාරම්කරුවකු බව පසුව
අනාවරණය වුණා. ඒ අහිංසක තැන්පත්කරුවන්ෙග් මුදල්
ගිලගන්න ඉඩ කඩ විවෘත කෙළේ ෙකොෙහොමද?
ෙමම කියාකාරිත්වයන් ෙහේතුෙවන් සීඅයිඑෆ්එල් පීඑල්සී
සමාගෙම් තැන්පත්කරුවන් බරපතළ ගැටලු රැසකට මුහුණ දී
සිටිනවා. ජීවිතෙය් සැඳෑ සමය කිසිෙවකුට ෙහෝ අත ෙනොපා ජීවත්
වීමට බලාෙපොෙරොත්තු තබා ගනිමින් මුදල් තැන්පත් කර මාස්පතා
ලැෙබන ෙපොලී මුදලින් ෛවද්ය පතිකාර ගත් අය, ශල්යකර්ම
කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි අය, ෛදනික ජීවිතෙය් මූලික
අවශ්යතා ඉටු කර ගැනීමට සිටි අය ආදි වශෙයන් තැන්පත්කරුවන්
දැඩි දුෂ්කරතා රැසකට අද මුහුණ පා සිටිනවා. ෙමම
තැන්පත්කරුවන් අතර එකී තැන්පත් මුදල් ලබා ගැනීමට
ෙනොහැකිව මානසික පීඩාවට පත්ව මිය ගිය පුද්ගලයන් ද සිටින
අතර, වෙයෝවෘද්ධ තැන්පත්කරුවන් අතරින් මිය ගිය සංඛ්යාව
30ක් පමණ වනවා. ෙමම පශ්නය ෙහේතුෙකොටෙගන 30ෙදනකු
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පමණ මිය ගිහින් තිෙබනවා. ඒ නිසා පහත ගැටලුවලට ගරු
ඇමතිතුමා පිළිතුරු ලබා ෙදනු ඇතැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා.
1.
ෙමෙලස ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් බලපතලාභි මූල්ය
ආයතනයක් ෙලස ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ධනය ව්යාජ
ෙලස ලබා ගනිමින් තැන්පත්කරුවන් 4,159කෙග්
තැන්පතු සඳහා 'වගවීමට' මූල්ය ශක්තියක් ඇති
ආයතනයක් බවට පත් කිරීමට ෙහෝ ෙමම
තැන්පත්කරුවන්ෙග් තැන්පතු අදාළ ෙපොලිය සමඟ නැවත
ලබා දීමට රජය ගන්නා කියා මාර්ගය කවෙර්ද?
2.
ෙමම මූල්ය අකමිකතාවන්ට හවුල් වූ ෙහෝ අධීක්ෂණය
පැහැර හැරි ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් අදාළ නිලධාරින්ද
ඇතුළු සියලුෙදනාට තරාතිරම ෙනොබලා නීතිමය කියා
මාර්ග ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද?
3.
මූල්ය ආයතන කියාකාරිත්වය පිළිබඳව ෙමෙතක් නිකුත්
කර ඇති අණ පනත් හා චකෙල්ඛ යළි සමාෙලෝචනය කර
වංචා දූෂණවලට ඉඩ කඩ සලසන සිදුරු වසා දමා මූල්ය
ආයතන පිළිබඳ ජනතා විශ්වාසය තහවුරු කරන්ෙන්
ෙකෙසේද? ඒ සඳහා ගන්නා වූ පියවර කුමක්ද?
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙමවැනි
අවිධිමත් මූල්ය ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කිරීම ෙහේතුෙකොටෙගන
අෙප් රෙට් තැන්පත්කරුවන් විශාල පමාණයක් අසීරුතාවට පත්
ෙවලා සිටිනවා. සමහර අය සිය දිවි හානි කරෙගන තිෙබනවා.
සමහර අයෙග් පවුල් පවා විනාශයට පත් ෙවමින් තිෙබනවා.
සමහර අය මානසික ෙරෝගින් බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ
නිසා සී.අයි.එෆ්.එල්. ආයතනය පමණක් ෙනොව ෙම්
අකමිකතාෙවහි ෙයදුණු මූල්ය ආයතන සියල්ල පිළිබඳ පරීක්ෂණ
ෙකොට ඒවාෙය් තැන්පත්කරුවන්ට සහනයක් ලබා ෙදන්න ගරු
ඇමතිතුමා කටයුතු කරනවාද කියලා දැනගන්න කැමැතියි.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු කථානායකතුමනි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා ෙම්
පශ්නය ඉදිරිපත් කළාට, පශ්නය අපට එවා නැහැ. නමුත්, මට
උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ඊෙය් අපි ඒ තැන්පත්කරුවන් මුණ
ගැහුණා. ඒ අනුව එතුමා ඇසූ ෙම් පශ්නවලට මා දන්නා විධියට
උත්තර ෙදන්නම්.
ඔබතුමාෙග් පළමුවැනි පශ්නයට මට ෙදන්න පුළුවන්
උත්තරය, "ඔව්" කියන එකයි. මහ බැංකුෙව් හිටපු අධිපති සහ මහ
බැංකුව සම්පූර්ණෙයන්ම ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලා තිබුණු නිසා
ඒ මඟින් ලැෙබන්න තිබුණු රැකවරණය ෙම් ආයතනවලට
ලැබුෙණ් නැහැ. මහ බැංකුෙව් අධිපති අර්ජුන මෙහේන්දන්ට අපි
දැන් කියලා තිෙබනවා, මාර්තු මාසෙය් පළමුවැනි දා සිට
එතුමන්ලා සහතික කරන සියලුම මූල්ය ආයතනවල ආෙයෝජනය
කරන හැම තඹ සතයක්ම අනිවාර්යෙයන්ම ආරක්ෂා කළ යුතුයි
කියලා. අපි මීට පස්ෙසේ ඒ නීතිය කියාත්මක කරනවා. ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙම් මූල්ය ආයතනවල තැන්පත්කරුවන්ට මීට වඩා
වැඩි ෙපොලී පමාණයක් ලබා ගත හැකි මාර්ගයක් ෙලසත් අපි ඒවා
විවෘත කරලා තිෙබනවා.
ෙදවන පශ්නයට උත්තරය ෙමයයි. මහ බැංකුෙව් හිටපු
තාඹුගල මහත්මිය තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩිෙයන්ම කටයුතු
කෙළේ. එතුමිය තමයි අන්තිම මාස 15 තුළ ඒ කටයුතු සඳහා
නායකත්වය දුන්ෙන්. දැන් අපි ඒ හා සම්බන්ධ කටයුතු ඉදිරියට
කර ෙගන යනවා. මම ඊෙය් ඒ තැන්පත්කරුවන් සියලු ෙදනා මුණ
ගැහුණා. අප හමුවුණු ඒ CIFL තැන්පත්කරුවන් ඉතාම ශුභවාදීව
කථා කරපු නිසා අපට ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩි ෙදයක් කිරීෙම්
අවශ්යතාවක් නැහැ. මාර්තු මාසය අවසාන වන්න ෙපර KPMG
ආයතනය ෙම් ආයතනෙය් කටයුතු audit කරලා වාර්තා ඉදිරිපත්
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[ගරු රවි කරුණානායක මහතා]

කරනවා. ෙම් වන තුරු ෙමම ආයතනෙය් ගිණුම් වාර්තා ෙහළිදරව්
කරලා නැහැ. ඒ ආයතනෙය් තිබුණු සල්ලිවලට ෙමොකද වුෙණ්
කියන එක සම්බන්ධෙයන් financial transaction report එකක්
පමණක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
තුන්ෙවනි පශ්නයට පිළිතුර ෙමයයි. ඒ සම්බන්ධ වාර්තා සහ
ගිණුම් මාර්තු මාසෙය් 31ෙවනෙකොට CIFL තැන්පත්කරුවන්ට
දුන්නාට පස්ෙසේ පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ලබා ෙදන්නම්.
ඒ වාෙග්ම මම තවත් කරුණක් කියන්න කැමැතියි. ෙම්
තැන්පත්කරුවන්ෙග් ෙමෙතක් තිෙබන සම්පූර්ණ තැන්පත් මුදල
රුපියල් මිලියන 3,251යි. තැන්පත්කරුවන් සංඛ්යාව 5,201යි. ඒ
අයම කියන විධියට ඒ තිෙබන වත්කම් ෙලස දැනට ෙහොයා ගන්න
පුළුවන් වන්ෙන් රුපියල් මිලියන 502යි. ඉතින්, ඒ
තැන්පත්කරුවන් පවා පුදුම ෙවනවා, ඒ ෙගොල්ලන්ම විශ්වාස
කරපු අය ෙමෙහම කටයුතු කරලා තිෙබනවාද කියලා. අපි ඒ
ෙගොල්ලන්ෙගන් අහපු එකම ෙද් තමයි, ''ඇයි ෙම් වාෙග්
ආයතනයක මුදල් තැන්පත් කෙළේ?'' කියන කාරණය. ඒ
ෙගොල්ලන් දීපු අවංක පිළිතුර තමයි, "රෙට් ජනාධිපති,
ෙද්ශපාලනඥයන් වැනි
අයෙග් පින්තූර තියාෙගනයි ෙම්
ආයතනය මුදල් එකතු කෙළේ, ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් හිටපු
අධිපතිම ගිහිල්ලා රැස්වීම්වල කථා කරලා කිව්වාලු, CIFL වැනි
ආයතන තිෙබනවා, භය නැතිව ගිහිල්ලා ඒවාෙය් මුදල් තැන්පත්
කරන්න'' කියන එක. ඒක තමයි ඔවුන් දීපු උත්තරය. ඊට පස්ෙසේ
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහ බැංකුව ෙමොනවාද කරලා තිෙබන්ෙන්?
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කරනවාය කියලා විශ්වාස කරලා කටයුතු කළා. එහි තත්ත්වය
කුමක්ද ගරු අමාත්යතුමනි?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

අප දන්නා විධියට ඒ වාෙග් ෙකොම්පැනි ෙදක-තුනක්
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. නමුත් ඒවා ගැන විශ්වාසයක් නැති බව
තමයි මහ බැංකුව ඊෙය් වනෙකොට වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන්.
ඊෙය් ඒ අය කරපු දුක් සහගත කථාව නිසා අපි එකතු ෙවලා
බැලුවා, අඩු ගණෙන් ෙම් අයට යම් විධියක පතිශතයක් මහ
බැංකුෙවන් එකතු කරන්න පුළුවන්ද කියලා. එෙහම නැත්නම් ෙම්
ආයතනය ෙවනත් ෙකොම්පැනියක් එක්ක ඒකාබද්ධ කරන්නට
පුළුවන්ද කියලා. එවැනි ගෙව්ෂණයක් දැනට කර ෙගන යනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, KPMG ආයතනයට ෙම් ආයතනෙය්
ෙතොරතුරු අපි ඉදිරිපත් කළා. ඒෙකන් ලැෙබන විගණනය තුළින්
තමයි ඉදිරිෙය්දී ෙමොනවා ද කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් කියලා
තීරණය කරන්ෙන්. හැබැයි, අපි ආණ්ඩුවක් වශෙයන් කියන්ෙන්
ෙම් සම්බන්ධෙයන් මහ බැංකුවට වගකීමක් තිබුණාය කියන
එකයි. ෙම් සියලුම ෙද්වල් වුෙණ්, අවුරුදු තුන-හතරකට
ඉස්ෙසල්ලා. 2015 මාර්තු මාසෙය් පළමුවන දා සිට මහ බැංකුව
පිළිගත් මූල්ය ආයතනවල තැන්පත් කරන මුදල්වල සම්පුර්ණ
රැකවරණය ආණ්ඩුවක් වශෙයන් අපි මහ බැංකුව තුළින් ලබා
ෙදනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(Mr. Speaker)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතාෙග් පශ්නය.

(The Hon. Anura Dissanayake)

සමහර මන්තීවරු ඒ දැන්වීම්වල හිටියා.

II

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඔව්. ඒක ඇත්තයි. [බාධා කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පසු ගිය කාලෙය් ඒ දැන්වීම්වල හිටිෙය් ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
මන්තීවරු.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

තුන් ෙදෙනක් ඉන්නවා. මා ඒ අය නම් කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්
එවැනි ෙද්වල් කරන්න එපා. ඒක රෙට් ආර්ථිකයට සුබවාදී නැහැ.
ෙම් ආයතනෙය් අධ්යක්ෂවරු පස් ෙදෙනක් සිටියා. ඒ අයෙගන්
දීප්ති කියන director ෙකෙනක් විතරයි රටින් පැන ගිහින්
තිෙබන්ෙන්. අෙනක් හතර ෙදනා ලංකාෙව් ඉන්නවා. ඒ අයෙග්
passports impound කර තිෙබනවා. මහ බැංකුෙව් ෙසේවක පිරිස
ඊෙය් කිව්ෙව්, "ෙපොන්සි" ආර්ථික කමයක් ෙලස ෙම් කටයුතු කර
ෙගන ගිහින් තිෙබන බවයි. ඒක තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. මහ
බැංකුෙව් හිටපු අධිපති නිවාඩ් කබ්රාල් ෙග් වැඩ පිළිෙවළක් අනුව
තමයි ෙම් කටයුතු කරෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙරොස්ෙකෝ ෙමලනි ෙම්ෙක් ආෙයෝජකෙයක් හැටියට ඇවිල්ලා
විශාල ව්යාකූලත්වයක් නිර්මාණය කළා. ඔහු ආෙයෝජනය

ස්විට්සර්ලන්තෙය් HSBC බැංකු ශාඛාෙව්
ලාංකිකයන් සතු ගිණුම්

சுவிற்சர்லாந்

HSBC கிைளயி ள்ள இலங்ைகயர்
கணக்குகள்

ACCOUNTS OF SRI LANKANS AT HSBC SWISS BRANCH

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්
පහත සඳහන් පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර ලබා දීම ගැන
ස්තුවන්ත ෙවන අතර, ෙමම පශ්නය අදාළ අමාත්යවරයාට ෙයොමු
කරනවා.
2015.02.10 ෙවනි දින ''ෙඩ්ලි මිරර්'' පුවත්පෙත් පළ වූ පරිදි
ස්විට්සර්ලන්තෙය්
HSBC බැංකු ශාඛාෙවන් පිට වී ඇති
ලිපිෙගොනු රාශියක් අතර ලාංකිකයන් සතු ගිණුම් 129 ඇති බවත්,
එම ගිණුම් ලාංකිකයන් අනු ෙදෙදෙනකුට (92) අයත් බවත් පළ වී
තිබිණ. ෙමම ගිණුම්වල මුළු වටිනාකම ස්විස් පෑන්ක් මිලියන 85
ක් පමණය. - ෙමතැන වැරදීමකින් රුපියල් මිලියන 800ක්
හැටියටයි සඳහන් වන්ෙන්.
ජනමාධ්ය ගෙව්ෂණ කණ්ඩායමක් ෙම් ගැන විශ්ෙල්ෂණය
ෙකොට යම් නිගමනවලට එළඹී ඇති බවද වාර්තා ෙව්. ඒ අනුව
ෙමකී
ලාංකීය
ගිණුම්කරුවන්
අතර
ව්යාපාරිකයන්,
ෙද්ශපාලනඥයන් හා නිරූපිකාවන් සිටින බව ද පළ ෙව්.
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ෙමම ගිණුම් නීති විෙරෝධී ඒවා ෙනොවූවද ස්විට්සර්ලන්තෙය්
නීතිවලින් ආවරණය වී ෙමෙසේ තැන්පත් ෙකොට ඇති අති විශාල
මුදල් සම්භාරය ලංකාෙව් යම්කිසි නීතියකට පටහැනිව ෙගොඩ ගසා
ගනු ලැබීදැයි ෙසොයා බැලීම ලාංෙක්ය බලධාරින්ෙග් වගකීම බව ද
එම ජනමාධ්ය ගෙව්ෂණ කණ්ඩායම පවසයි. ලංකා රජය තම
පරීක්ෂණයන් සඳහා ෙතොරතුරු ඉල්ලා සිටින්ෙන් නම් එම බැංකුව
ඒ ගැන සහාය වීමට සූදානම් බවද සැලය. රජය ෙමම පවෘත්තිය
ජනමාධ්යයන්හි පළ වීමට ෙපර දැන සිටිෙය් ද, නැද්ද අපි
ෙනොදනිමු.
ෙකෙසේ නමුත් ඉතා කඩිනමින් එම විස්තර හා ෙතොරතුරු ලබා
ෙගන ලංකාෙව් ආදායම් බදු නීතිය සහ විෙද්ශ විනිමය නීති හා
ෙවනත් යම් නීති ෙකොයියම් ආකාරයකට ෙහෝ උල්ලංඝනය කර
ඇත්නම් කඩිනමින් කියාත්මක වී රාජ්ය මුදල් ගැන වගකීම ඇති
ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුවට පකාශයක් කරන්ෙන්ද?
ෙනොඑෙසේ නම් ඒ මන්දැයි ගරු රවි කරුණානායක මුදල්
ඇමතිතුමාෙගන් මම අසා සිටිමි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Member, may I take the liberty of answering the
first part of the Question in English because it contains
some facts of a technical nature. I would appreciate if you
would allow me to do so.
As per Section 15(1) of the Financial Transactions
Reporting Act, No. 6 of 2006, the Financial Intelligence
Unit has the power to receive reports from a law
enforcement agency, a Government institution or agency
or an agency of another country relating to suspicious
transactions.
Relating to the newspaper article you referred to
regarding Sri Lankans holding accounts in Switzerland,
no such institution or law enforcement agency has
reported any suspicious transaction to the FIU. According
to the FIU, it is not in a position to initiate investigations
under the provisions the Financial Transactions Reporting
Act - FTRA. Further, I would like to highlight the fact
that past experiences of the FIU with Switzerland show
that they are not cooperative in providing assistance for
investigation. Hon. Member, furthermore, this particular
transaction was reported about five years ago and at that
particular time, it was reported more vividly, even certain
names came out. As a matter of fact, the Central Bank had
information. Unfortunately, it is more outside the purview
of observation because it has got to be done under the
three specific areas: that is, on a report by a law
enforcement agency or a Government institution or
agency. Now, the media does not fall under this category.
The structure of reporting to the FIU was changed in 2006
and I solicit the assistance of Parliament in this regard and
would refer it to the President and the Prime Minister, that
we should bring it within the ambit, enabling the FIU to
look into any genuine information that is mentioned. We
have also got information through different media that,
though your Question mentions the total amount as Rs.
800 million, it is much more than that. But, as the FIU
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has the right only to look into it on reports coming in
from the three institutions and agencies I mentioned, it is
not permitted to do so legally. Secondly, the same
information has come from the National Bank of Dubai
and Ukraine, which carries a lot of political names.
I thank the Hon. Member for bringing this into open. I
would take the liberty to instruct the Central Bank to call
for information on all the names reported by the media
and to answer the questions that the media had posed,
even though it basically does not legally hold the right to
complain. I would also extend the area of investigation
into Ukraine and Dubai, which have reported of almost
US Dollars 72 million.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

That is, in addition to the Swiss accounts, is it?
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Yes, in addition to the Swiss accounts. I am sorry, it is
not US Dollars 72 million, but US Dollars 720 million in
two peoples’ names. About another US Dollars 26 million
is in the names of 14 Sri Lankans in one bank, the
National Bank of Dubai.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

The Financial Intelligence Unit can bring out these
facts and details on the basis of the sovereignty of our
State.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Hon. Member, I would like to once again point out
that the investigation has to be done on a report from the
following institutions: a law enforcement agency or a
Government institution or agency. So, the law prescribes
the area of investigation.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

So, change the law.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Yes. That is what I basically ask your support for. I
am sure, if all of you are very willing, that could be taken
up.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Change the law. - [Interruption.]

පාර්ලිෙම්න්තුව
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2010.11.22 අනුව රක්නා ලංකා ආරක්ෂක ආයතනය
ආරක්ෂක අමාත්යාංශයට අනුබද්ධිත ආයතනයක් ෙලස
පකාශිත සමාගම් පනත යටෙත් ලියාපදිංචි, රජය සතු
සමාගමක් ෙව්. ගැසට් පතය ඇමුණුම 01 ෙලස සභාගත*
කරමි.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Yes, I would certainly take it up at the Cabinet
Meeting tomorrow and bring it in immediately. I thank
you for bringing it up.

රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම පිහිටුවීෙම් පධාන
අරමුණ වූෙය් ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය ආයතනයන්හි
ආරක්ෂාව සඳහා විධිමත් විධාන ව හයකින් හා
සන්නිෙව්දන ජාලයකින් සමන්විත කවර හදිසි
අවශ්යතාවකට ෙහෝ මුහුණ දිය හැකි ආකාරයට ආරක්ෂාව
සැපයීම සඳහා නිසි පුහුණුවක් ලබා ඇති පිරිස් බඳවා ගැනීම
ඇතුළුව නිසියාකාර පරිපාලනය සහ සැපයුම්වලින් ද
ආෙව්ක්ෂණ ශක්යතාවෙයන්ද ෙහබි වාණිජමය ආරක්ෂක
ෙසේවාවක් කියාත්මක කිරීම ෙව්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

Then, you will get money.
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

Your bringing it up at a time like this is helpful
because it certainly helps the Ministry of Finance, which
is completely depleted of money at this particular
moment.
Also, I would greatly appreciate if any other matter is
brought up because our Ministry is ready to answer your
questions at any time. - [Interruption.] Yes. The right to
information, even though it has been non-existent, will
certainly be provided by the Ministry of Finance because
I have been instructed by the President and the Prime
Minister to answer any question at any time to show
transparency of the Government.

1.2

තවද, ෙද්ශීය වශෙයන් ආරක්ෂක ෙසේවා සලසා ගැනීෙම්දී
රාජ්ය හා ෙපෞද්ගලික ආයතන විසින් සෑම අවස්ථාවක දීම
රක්නා ලංකා ආයතනය වැනි රජය සතු ආරක්ෂක ෙසේවා
ආයතනවලට පමුඛත්වය ලබා දිය යුතු බවට අමාත්ය
මණ්ඩලය විසින් 2010.06.03 දින ගන්නා ලද තීරණයට
අනුව මුදල් අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් විසින් අංක දරන PF/
R/3/Security හා 2010.08.12 දිනැති ලිපිෙයන් චකෙල්ඛ
උපෙදස් නිකුත් ෙකොට ඇත. ඇමුණුම 02 සභාගත* කරමි.

1.3

රක්නා ලංකා ආයතනය ආරම්භෙය්දී රාජ්ය හා
ෙපෞද්ගලික ආයතන සහ ඒවාෙය් ෙද්පළ ආරක්ෂාව සඳහා
විශාමික හමුදා නිලධාරින් ආරක්ෂක ෙසේවෙය් ෙයොදවනු
ලැබීය. ජාත්යන්තර මුහුදු ෙකොල්ලකරුවන්ෙග් වැඩි වීම
නිසා සාගර ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙලස විශාමික හමුදා
නිලධාරින් ෙයදවීම රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම
මඟින් ආරම්භ ෙකරිණි. ඔවුන් බඳවා ගැනීම හා පුහුණු
කිරීම එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට අනුබද්ධව
ජාත්යන්තර සමුදීය කටයුතු පිළිබඳ සංවිධානය - IMO මඟින් නිකුත් කර ඇති 2012 මැයි 25 දිනැති MSC.1/
Circ/1443 දරන චකෙල්ඛෙය් විධිවිධානවලට අනුකූලව
සිදු ෙකෙර්. ඇමුණුම 03 සභාගත* කරමි.

Thank you.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු සභානායකතුමා.

අධි අවදානම් මුහුදු කලාප තුළ ගමන් කරන නැව්වල
ආරක්ෂා කටයුතු සඳහා ෙයොදවනු ලබන සාගර ආරක්ෂක
නිලධාරින් ෙතෝරා ගැනීම, නිෂ්කාසන හා පුහුණුව
සම්බන්ධෙයන් පහත සඳහන් සුදුසුකම් සපුරාලිය යුතු බව
උක්ත චකෙල්ඛෙයන් අවධාරණය කර ඇත.
(i) අපරාධවලට සම්බන්ධව ෙනොතිබීම
(ii) සතුටුදායක ෙපර ෙසේවා වාර්තා
(iii) සතුටුදායක හමුදා ෙසේවාවල වාර්තා හා ෙපොලිස්
නිෂ්කාසන වාර්තා
(iv) කායික හා මානසික ෙයෝග්යතාව තහවුරු කිරීම
පිණිස ෛවද්ය වාර්තා (මත් දව්ය හා මත්පැන්
භාවිතය පිළිබඳ)
(v) අඛණ්ඩ ෙසේවා තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තා
(vi) සාගර ආරක්ෂා කටයුතු සඳහා ෙයොදවන අවි
ආම්පන්න ආදිය පිළිබඳ නිපුණතා සහතික පිළිගත්
ආයතනයක් ෙවතින් නිකුත් කර තිබීම.

සාගර ආරක්ෂක ෙසේවෙය් නියුතු
ශී ලාංකිකයන් මුහුණ පා ඇති ගැටලු:
සභානායකතුමාෙග් පකාශය

கடல் பா காப் ச் ேசைவ ள்ள
இலங்ைகயர் எதிர்ேநாக்கும் பிரச்சிைனகள்:
சைப தல்வாின கூற்
PROBLEMS FACED BY SRI LANKANS IN
MARITIME SECURITY SERVICE : STATEMENT BY
LEADER OF THE HOUSE
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු කථානායකතුමනි, 2015 ෙපබරවාරි 20වැනි දින ගරු
අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත්
අසන ලද පශ්නය සම්බන්ධෙයන් රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මම පිළිතුරු ලබා ෙදන්න කැමැතියි.
1.1. සාගර ආරක්ෂකයින් ෙයදවීම සඳහා ආරක්ෂක
අමාත්යාංශය අවසර දී ඇත්ෙත් රක්නා ලංකා ආරක්ෂක
සමාගමට පමණි. ෙවනත් කිසිදු ආයතනයකට එම කාර්යය
සඳහා අවසර දී නැත. ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී
ජනරජෙය් අතිවිෙශේෂ ගැසට් පත අංක 1681/3 හා
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1.4

එෙසේ වුවද, සමුද ආරක්ෂක නිලධාරින් පිට රට සමාගම්
ෙවත අනුයුක්ත කිරීම සඳහා ෙරගුලාසි පනවා ෙනොතිබූ
නිසා ෙපෞද්ගලික ආයතන ෙබොෙහොමයක් මඟින් සාගර
ආරක්ෂක නිලධාරින් ෙයදවීම පාලනයකින් ෙතොරව සිදු
විය. ෙම් නිසා හමුදාවලින් පැන ගිය පුද්ගලයින්ද අපරාධ
වාර්තා ඇති අය හා ඇතැම් විට හමුදාවල ෙසේවය කරන
අතරතුර පැන ෙගොස් එම රැකියාවලට සම්බන්ධ වී ඇති බව

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.

නිරීක්ෂණය විය. ෙමම තත්ත්වය අඛණ්ඩව සිදු වූවා නම්
ජාත්යන්තර වශෙයන් ශී ලංකාවට රාජ්ය තාන්තික
සම්බාධක පැනවීමට ඉඩ තිබුණි. එම නිසා ඒ වන විට ලැබී
තිබුණ බුද්ධි ෙතොරතුරු සැලකිල්ලට ෙගන ආරක්ෂක
අමාත්යාංශය විසින් අවිධිමත් ෙලස රැකියා සඳහා ෙයොදවා
සිටි අය ෙගන්වා ගැනීම සඳහා පිට රට සාගර ආරක්ෂක
සමාගම් ෙවත ෙයොමුගත ලිපිය ෙයොමු කරන ලදී.
නැත. අදාළ ෙනොෙව්.
රාජ්ය ආරක්ෂක අමාත්යාංශය විසින් ෙයොමු කරන ලද
ෙයොමුගත ලිපිෙය් උපෙදස් පරිදි ජාත්යන්තර සාගර
ආරක්ෂක ෙසේවා සමාගම්වල ෙසේවය තමන් විසින් ෙසොයා
ගනු ලැබූ ශී ලාංකිකයන් 146 ෙදෙනකු ශී ලංකාවට ආපසු
එවා ඇති අතර ඒ අයෙගන් 105 ෙදෙනකු පමණක් රක්නා
ලංකා ආරක්ෂක ආයතනය ෙවත ලියාපදිංචි වීම සඳහා
වාර්තා කර ඇත. ඔවුන්ෙග් ආරක්ෂක නිෂ්කාසන නිසි
ෙලස පරීක්ෂා කිරීම කරන ලද්ෙද් ඉහත සඳහන් IMO
චකෙල්ඛවල සඳහන් උපෙදස්වලට අනුකූලවය. ඉන්පසු
ඔවුන් 105 ෙදනා නැවත ෙසේවෙය් ෙයොදවන ලදී. නමුත්
ඉතිරි 41 ෙදනා රක්නා ලංකා ආයතනෙය් ලියාපදිංචි වී
ෙනොමැත.
ආරක්ෂක අමාත්යාංශ නිෙයෝග ෙහේතුෙවන් රැකියා අහිමි වූ
පසුව රක්නා ලංකා ආරක්ෂක ආයතනෙය් ලියාපදිංචි වූ
සියලු ෙදනාටම රැකියා ලබා දී ඇති බැවින් වන්දි මුදල්
ෙගවීම අදාළ ෙනොෙව්.
රක්නා ලංකා ආරක්ෂක සමාගම බදු මුදල් ෙගවීම නිසි
පරිදි සිදු කරනු ලබයි. 2011 සිට ෙම් දක්වා මිලියන 535කට
වැඩි මුදලක් බදු මුදල් වශෙයන් රජයට ෙගවා ඇත. ෙමය
සිදු කරනුෙය් සෑම මුදල් වර්ෂයක් අවසානෙය් සිදු කරන
විගණනයට අනුව ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුවට
ෙගවිය යුතු බවට තීරණය කරනු ලබන මුදලයි. මීට
අමරතව ලාභාංශද මහා භාණ්ඩාගාරයට ෙගවනු ලැෙබ්.
ෙමෙතක් එෙසේ ෙගවා ඇති ලාභාංශ පමාණය මිලියන
94කි.
අමාත්යාංශ නිෙයෝග අනුව අන්තර්ගහණය කළ
ෙසේවකයන්ට අසාධාරණයක් සිදු වී තිෙබ්ද සහ එෙසේ නම්
ඔවුන් මුහුණ පාන ගැටලු පිළිබඳ ෙසොයා බැලීම සඳහා
අධ්යයනයක් කර ලබන ෙතොරතුරු අනුව ඉදිරි කියාමාර්ග
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.
ඔව්.

පනත් ෙකටුම්පත් පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட சட்ட

லங்கள்

BILLS PRESENTED

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත
ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச்
சட்ட லம்
NATIONAL MEDICINES REGULATORY AUTHORITY BILL
"ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියට අනුකූල වන ආකාරයට ඖෂධ, ෛවද්ය
උපකරණ සහ සීමාස්ථ නිෂ්පාදන ලියාපදිංචි කිරීම, බලපත ලබාදීම,
නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම සහ එකී ඖෂධ, ෛවද්ය උපකරණ හා
සීමාස්ථ නිෂ්පාදනවලට අදාළ ෙවනත් සියලු කරුණු සහ සායනික පරීක්ෂණ
පවත්වන ආකාරය නියාමනය කිරීම සහ පාලනය කිරීම සම්බන්ධෙයන් වගකිව
යුතු ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය යනුෙවන් හඳුන්වනු ලබන නියාමන
අධිකාරියක් පිහිටුවීම සඳහා ද; ඖෂධ නියාමන අංශය, ෛවද්ය උපකරණ
නියාමන අංශය, සීමාස්ථ නිෂ්පාදන නියාමන අංශය සහ සායනික පරීක්ෂණ
නියාමන අංශය ඇතුළු ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය් අංශ පිහිටුවීම සඳහා
විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද; ජාතික උපෙද්ශක කමිටුවක් පිහිටුවීම සඳහා ද;
1980 අංක 27 දරන විලවුන්, උපකරණ සහ ඖෂධ පනත ඉවත් කිරීම සඳහා ද;
ඊට සම්බන්ධ ෙහෝ ආනුෂංගික කරුණු සඳහා ද විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ
පනත් ෙකටුම්පතකි."
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පිළිගන්වන ලද්ෙද් ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු
(ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා විසිනි.
2015 මාර්තු මස 04 වන බදාදා ෙද වන වර කියවිය යුතුයයි ද, එය
මුදණය කළ යුතුයයි ද නිෙයෝග කරන ලදී.

சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர் மாண் மிகு (ைவத்திய
கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன அவர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட .
2015 மார்ச் 04, தன்கிழைம இரண்டாம்
ைற மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
அச்சிடப்பட
ேவண் ெமன ம்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Presented by the Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne, Minister of Health
and Indigenous Medicine; to be read a Second time upon Wednesday,
04th March, 2015 and to be printed.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and
the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the hours of
sitting on Wednesday, March 04th, 2015 shall be 9.30 a.m. to 7.30
p.m. At 6.30 p.m. Standing Order No. 7(5) shall operate."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 9.30 a.m.
on Wednesday, March 04th, 2015".

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පධාන කටයුතු. අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 1 - ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල පනත යටෙත් නිෙයෝග අනුමත කිරීම-

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

Sir, I rise to a point of Order.
කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඔබතුමාෙග් point of Order එක ෙමොකක්ද?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු කථානායකතුමනි, මම ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය
අමාත්යතුමාෙග්ත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත්, විපක්ෂෙය්ත් ඒ වාෙග්ම
සියලු පක්ෂ නායකයන්ෙග්ත් අවධානයට පහත සඳහන් කරුණ
ෙයොමු කරනවා. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත්
ෙකටුම්පත අද දින පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා. අපිට එය ෙම්
වන ෙතක් ලැබුෙණ් නැහැ.[බාධා කිරීමක්] -දැන් තමයි එය
ලැෙබන්ෙන්.ගරු කථානායකතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් ෙපබරවාරි මස ෙදවැනි දායි.
හය වැනි දා අනුමත කර තිෙබනවා. ඒ අනුව මාසයකට වඩා වැඩි
කාලයක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අප
කිසි ෙකෙනකු දුටුෙව් නැහැ. අද තමයි අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
දකින්ෙන්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්
සාකච්ඡාවට ගන්නවා කියලා දැනුම් දීමක් තවම නැහැ. ෙහට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගන්නවා. අවුරුදු පනහකට ආසන්න
කාලයක් තිස්ෙසේ රෙට් සාකච්ඡාවට භාජන වුණු ෙමවැනි වැදගත්
පනත් ෙකටුම්පතක් පුළුල් මහජන සංවාදයකට පත් විය යුතුයි
කියලා මම හිතනවා. එම නිසා සියලුම පක්ෂ නායකයන්ෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙහට දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත ෙනොෙකොට විවාදය සඳහා මීට ෙවනස්
දිනයක් ෙදන්න කියලා.
විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා විසින් ඉදිරිපත්
කළ දින සියෙය් වැඩසටහෙනහි සඳහන්ව තිබුෙණ්, ෙමය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙපබරවාරි මස 06 වැනි දා
බවත්, එය සම්මත කරන්ෙන් මාර්තු මාසෙය් 18 වැනි දා බවත්.
එම නිසා ඔවුන්ෙග් පකාශනය අනුවම ෙමයට තව කල් තිෙබනවා.
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම
ෙමය ෙම් රෙට් ෛවද්යවරුන්, වෘත්තිකයන්, වෘත්තිය සමිති සහ
විවිධ සංවිධානවල බරපතළ ෙලස සාකච්ඡාවට ගත යුතු පනත්
ෙකටුම්පතක්. අපි කවුරුත් එයට දායක විය යුතුයි. මට වුණත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙවනත් මන්තීවරෙයකුට වුණත් අද ලැෙබන ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත අධ්යයනය කර ෙමයට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට
අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ අනුව ෙම් සඳහා සාධනීය අදහස් එකතු
කිරීමට, අධ්යයනය කිරීමට පමාණවත් කාලයක් නැති නිසා ෙහට
දින ෙමය අවසන් කරන්ෙන් නැතුව, කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ
සාකච්ඡා වුණු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අඩුම තරෙම් ඔබතුමන්ලා
ෙපොෙරොන්දු වූ පරිදි මාර්තු මාසෙය් 18 වැනි දිනවත් සාකච්ඡාවට
ගන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත හදිසි පනත්
ෙකටුම්පතක් හැටියට ෙහට දින විවාදයට ගන්න පක්ෂ නායකවරු
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමා, කථා කරන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne )

ගරු කථානායකතුමනි, මට හිෙතන හැටියට ෙමතුමා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් ඉතිහාසය දන්ෙන් නැහැ. ඇත්තටම ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය නැමැති පනත් ෙකටුම්පත ෙකටුම්පත්
කෙළේ වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයාව සිටියදීයි. 2014 ජුනි මාසෙය් ෙම්ක මහ ජනයාට
ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අදහස් විමසලා, කමිටුවකුත් පත් කරලා,
ඒ ෙයෝජනාත් ෙකටුම්පතට දාලා, කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත්
කළා. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලය පතික්ෙෂේප කළා. ෙම් පනත්
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ෙකටුම්පත ගැසට් කරලා, මහ ජනයාට ඉදිරිපත් කරලා ෙසේරම
කටයුතු කරලා ඉවරයි. කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී කඩාකප්පල් වුණු
වැෙඩ් තමයි මම අද ෙම් ෙගනාෙව්. අමුතුෙවන් පනත්
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළා ෙනොෙවයි. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජුනි
මාසෙය් Blood Bank එෙක් දවසක් පුරා ජනාධිපතිතුමා සියලුම
සංවිධාන එක්කාසු කර ෙගන ෙම් ගැන සාකච්ඡා කළා. මම දැන්
කෙළේ, එතුමාට කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් ඉඩ ෙනොදුන් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමයි.
මූලධර්මය එකයි. ෙවන කිසිම කථාවක් නැහැ. ෙම්ක ඊෙය්ෙපෙර්දා ෙගනාපු එකක්වත්, හදිසිෙය් ඉදිරිපත් කළ පනත්
ෙකටුම්පතක්වත් ෙනොෙවයි. පමාද කළාට මට පශ්නයක් නැහැ.
මම ෙම් කරන්ෙන් පුළුවන් ඉක්මනට- [බාධා කිරීමක්]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

කැබිනට් මණ්ඩලට ඉදිරිපත් කරන්නවත් අවස්ථාව ලැබුෙණ්
නැද්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කළා. ඔබතුමාට මතක ඇති,
පතික්ෙෂේප කළා ෙන්. ඒකට පක්ෂව මම කථා කළා, ගරු පාඨලී
චම්පික රණවක ඇමතිතුමා කථා කළා. මම හිතන හැටියට
ඔබතුමාත් කථා කළා. නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලය -හිටපු
ජනාධිපතිතුමා- ෙම්කට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ෙම්කටයි, දුම්ෙකොළ
හා මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනත්
ෙකටුම්පතටයි. මතකයි ෙන්ද, ඔබතුමන්ලා සහ අපි ඒ
ෙවනුෙවනුත් කථා කළා. නමුත් ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. එදා
කඩාකප්පල් වුණු පනත් ෙකටුම්පත තමයි ෙම් ෙගෙනන්ෙන්.
මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය, මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න,
ෙදොස්තර රාජා විෙජ්සුන්දර 1970 ඉඳලා ෙම් ෙවනුෙවන් සටන්
කළා. 1970 ගණන්වල ඉඳලා ඒ කමිටුෙව් මමත් වාඩි වුණා.
ෙමතැන ඉන්න අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර, මහාචාර්ය තිස්ස
විතාරණ මන්තීතුමන්ලාත් එදා ඒකට දායක වුණා. මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මහත්මයාට පස්ෙසේ ආචාර්ය බාලසුබමනියම්
ඇතුළුව ෛවද්යවරු 4 ෙදෙනක් ෙම්කට උනන්දු වුණා. ඔබතුමාට
මතක ඇති ආචාර්ය බාලසුබමනියම් පසු ගිය දිනක මිය ගියා. තුන්
ෙදෙනක් තවම ජීවමානව ඉන්නවා. මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය,
මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න, ෙදොස්තර රාජා විෙජ්සුන්දර. ඒ
තුන්ෙදනාවම මම සහභාගි කර ගත්තා. ඊෙය් ජාතික රූපවාහිනිෙය්
වැඩසටහනකට ඒ තුන් ෙදනායි, මමයි වාඩි වුණා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
ඉතාම ෙහොඳට ෙම් ගැන පැහැදිලි කළා. ෙම්ක අලුත් ෙදයක්
ෙනොෙවයි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මම වාදයක් කෙළේ නැහැ. විවාදය තිෙබන්ෙන් ෙහට. පක්ෂ
නායකයන් සියලු ෙදනාම එකඟ වූ නිසා තමයි දැන් මම ඉල්ලීමක්
කරන්ෙන්. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ජුනි මාසෙය් 21වැනිදා සාකච්ඡා
කරලා, ෙම්ක ෙවබ් අඩවියක ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් පළ
කළා. මම විතරයි ඒ ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පශ්න කෙළේ.
එතෙකොට වත්මන් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
එවකට සිටි ෙසෞඛ්ය ඇමති විධියට එදා උත්තර දුන්නා. වැඩමුළුව
තිබුණා. වැඩමුළුෙව්දී එකඟ වුණා, රට පුරා දැනුවත් කිරීම් හා
සම්මන්තණ පවත්වන්නත්, ෙදමළ සහ සිංහල භාෂාෙවන් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත රටට ෙදන්නත්.
ඒ ෙවලාෙව් ෙවබ් අඩවිෙය් ඉංගීසි භාෂාෙවන් පළ වුණා. නමුත්
ඉන් පසු සිදු වුණු සංෙශෝධන සහිත; ඒ එකඟ වූ සංෙශෝධන සහිත -
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එයින් පසු සංෙශෝධන නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. එදා ඉදිරිපත් කරන
ලද සංෙශෝධන ගණනාවක් එකතු වුණා. ඒ ගැන අපි අගය
කරනවා.- පනත් ෙකටුම්පත පළමුෙවන්ම අෙප් අතට පත්
ෙවන්ෙන් දැන්. එම නිසා ෙමයට විරුද්ධ ෙවන්න ෙනොෙවයි, අපි
ඒ සඳහා අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. 1990 වර්ෂය වන විට
මමත් පාසල් ශිෂ්යෙයක්. මට 1970 දී සිට ෙමයට සම්බන්ධ
ෙවන්න බැහැ. ෙමොකද,1970 දී මට අවුරුදු 3යි. 1990 දීත් මා
පාසල් ශිෂ්යෙයක්. කරාපිටිය ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් හිටපු, ෙසේනක
බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් කියාත්මක වුණු, ෛවද්ය
පීඨ සෙහෝදරයන් සමඟ මමත් එදා සිටම ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
ෙවනුෙවන්, ෙමම පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් අරගළ කරපු ෙකෙනක්.
එම නිසා මම ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් රෙට් වෘත්තිකයන්,
ෛවද්යවරුන්, ඖෂධෙව්දීන් ෙම් සියලු ජනතාවෙග් අදහස්
ඉදිරිපත් කරන්න ඉඩ ෙදන්න කියා. පක්ෂ නායකයන් එකඟ වූණු
නිසා තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් සඳහා මාර්තු
මස 18 ෙවනිදා ෙවනකල් තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් සැෙවොම එකතු ෙවලා වඩා ෙහොඳ
සාධනීය පනතක් සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
කිෙයව්වාට පසුව ගැටලුත් තිෙබනවා. ෙමම ගැටලු සාකච්ඡා කර
නිරවුල් කර ගන්න ෙමම කාලය පමාණවත් නැහැ. ෙමම
පාර්ලිෙම්න්තුව පිරිසිදු කරන්න, ශක්තිමත් කරන්න, ෙමයට බලය
ෙදන්න ඕනෑ කියලා ෙයෝජනාවක් තිෙබනවා. එවැනි තත්ත්වයක්
යටෙත් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මම ඉල්ලීමක්
කරන්ෙන්, ෙමය සාකච්ඡා කරන්න තවදුරටත් කාලයක් ලබා
ෙදන්න කියලා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙහට වන විට සම්මත
ෙනොකළා කියලා කවුරුවත් රණ්ඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා
කාලයක් ලබා ෙදන්න. පජාතන්තවාදී අයිතියක් ඉල්ලන්ෙන්.
එයට පජාතන්තවාදී ඉඩකඩක් ලබා ෙදන්න.
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැතිනම් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත කවදාවත් ඉදිරිපත්
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. එම නිසා තමයි දවස් 100 වැඩසටහෙන් එම
කාලසටහනට ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඇතුළත් කෙළේ. ෙමය
ඉක්මනින්ම අවසන් කර ගන්න ඕනෑ නිසා. ෙමොකද හැමදාම අපි
කථා කළා. මමත් අහෙගන හිටියා 1970 ගණන්වල ඉඳලා.
දක්ෂිණාංශික සහ වාමාංශික යන ෙදෙගොල්ලන්ම අන්තවාදී විධියට
කථා කරලා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගන එන එක පහු කරලා
දැම්මා. එය තමයි සිදු වුෙණ්. [බාධා කිරීමක්]

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙමය අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා වුණු පනත්
ෙකටුම්පතක්. ෙමය හැෙමෝම දන්නා පනත් ෙකටුම්පතක්. ඒ නිසා
ඔබතුමාට පුළුවන්, ඔබතුමාෙග් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න.
ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කරන්න එකඟයි. අපි දැන්
අදට නියමිත මාතෘකාවට යනවා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන් නැතුව විපක්ෂෙය් කවුරුත්
නිශ්ශබ්දව ඉන්න එක ගැන මා කනගාටු වනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(Mr. Speaker)

ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා.

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි. ගරු සභානායකතුමා කථාකරන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ගරු කථානායකතුමනි, පක්ෂ නායක රැස්වීෙම් දී ෙම් ගැන
දීර්ඝ සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. අෙනක් එක ෙසේනක බිබිෙල්
මැතිතුමා ෙමම වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ අපි නීති විද්යාලයට යන
කාලෙය්. අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ අපි ෙම්ක සාකච්ඡා කරනවා. මට
මතක හැටියට 1974 වර්ෂෙය් වාෙග්, ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා
ජාතික ඖෂධ සංස්ථාෙව් සභාපති ෙලස සිටියදී තමයි ෙමම
වාර්තාව ඉදිරිපත් කෙළේ. අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ - for nearly 40
years - ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට
පරම්පරා ෙදකක කාලයක් ෙවනවා. එම නිසා ෙමය නැවත කල්
දමන්න බැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, 2005 දී තමයි පළමුෙවන්ම ෙමම
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න කියාත්මක වුෙණ්. නමුත් ෙම්
සඳහා ෙනොෙයකුත් ෙහේතූන් අරෙගන ඇවිල්ලා අද වන තුරු ෙමය
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත අපි සම්මත කර
ගනිමු. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙයෝජනා තිෙබනවා නම් ඒවා
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ ෙයෝජනා වැදගත් ඒවා නම් මම ඕනෑම
ෙවලාවක ඒ සඳහා සංෙශෝධනත් ෙගෙනන්නම්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙම්ෙක් තිෙබන්ෙන් ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය
ෙනොෙවයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමාට ඒ පිළිබඳව විවාදෙය් දී කරුණු
දක්වන්න පුළුවන්. දැන් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ අමාත්යතුමා
කථාව ආරම්භ කරන්න.

ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත : නිෙයෝග
ஊழியர் சகாய நிதியச் சட்டம்:
ஒ ங்குவிதிகள்

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACT:
REGULATIONS
[අ.භා. 2.35]

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා (අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමා)

කථානායකතුමා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ - நீதி மற் ம்
ெதாழில் உற கள் அைமச்சர்)

(Mr. Speaker)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe - Minister of Justice
and Labour Relations)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි. ගරු ඇමතිතුමාෙග් ෙයෝජනාව මම හිතන්ෙන්
ෙබොෙහොම කාෙලෝචිතයි, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි කියලා.

ගරු කථානායකතුමනි, මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කරනවා:

පාර්ලිෙම්න්තුව

1375
[ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා]

"කලින් කල සංෙශෝධිත 1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
පනෙත් 46 වැනි වගන්තිය යටෙත් කම්කරු සහ කම්කරු සබඳතා
අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලදුව, 2013 මැයි මස 13 දිනැති අංක 1810/20
දරන අති විෙශේෂ ගැසට් පතෙය් පළ කරනු ලැබ, 2013.06.21 දින ඉදිරිපත්
කරන ලද නිෙයෝග අනුමත කළ යුතුය.
(අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය දන්වා තිෙබ්.)"

ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ ආරක්ෂණ කමයක් වශෙයන්
පචලිත ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පිහිටුවීෙම් මුඛ්ය පරමාර්ථය
වන්ෙන් කිසිදු විශාමික පතිලාභයකට හිමිකම් ෙනොමැති
ෙපෞද්ගලික සහ අර්ධ රාජ්ය අංශ ෙසේවකයන්ට ෙසේවාන්ත පතිලාභ
හිමි කර දීම සඳහා පතිපාදන සැලැස්වීමයි. ෙමෙලස ආරම්භ වූ
ෙමම සමාජ ආරක්ෂණ කමය, ශී ලංකාෙව් ෙම් වන විට අති විශාල
ෙසේවක ජනතාවකට සිය ආත්මාභිමානෙයන් යුතුව සැඳෑ සමය
ගත කිරීමට හැකි විශාම පතිලාභ කමයක් බවට පරිවර්තනය වී
තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සඳහා දායක
මුදල් ෙගවනු ලබන සකීය ෙසේවක සංඛ්යාව මිලියන ෙදකකට වැඩි
වන අතර, අරමුදෙල් මුළු වටිනාකම රුපියල් ටිලියන 1.4ක් පමණ
ෙවනවා.
2014 වර්ෂෙය් දී ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ලැබීම් රුපියල්
බිලියන 92ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇති අතර, පතිලාභ නිකුත් කිරීම
සඳහා රුපියල් බිලියන 64ක් වැය වූ බවට ශී ලංකාෙව් මහ බැංකු
වාර්තාවලින් ෙහළිදරවු කර තිෙබනවා. යටත් විජිත සමෙය් දී
සමාජ ආරක්ෂණ පතිලාභ කම සමස්ත ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ෙසේවකයන්ටද ලබා ගැනීෙම් අරමුණින් වෘත්තීය සමිති නායකයන්
විසින් විවිධ විෙරෝධතා සහ වෘත්තීය අරගළ ආරම්භ කිරීම ෙමරට
සමාජ ආරක්ෂණ ෙයෝජනා කමෙව්දය පිළිබඳව වූ ඓතිහාසික පසු
බිම සැලකිල්ලට ගැනීෙම් දී ෙපනී යන වැදගත් කරුණක්.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

Order, please! ෙත්රීම් කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් දැන්
පැවැත්ෙවනවා. සභික මන්තීවරුන් ඒ සඳහා සහභාගි ෙවන්න. ෙම්
අවස්ථාෙව් දී ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනය ගන්නවා
ඇති.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථා කරන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමකී විෙරෝධතා සහ
අරගළවල පතිඵලයක් වශෙයන් 1944 වර්ෂෙය් දී ශීමත් අයිවර්
ෙජනිංග්ස් මහතාෙග් පධානත්වෙයන් සමාජ ෙසේවා ෙකොමිෂන්
සභාව පත් කරන්නට ෙයදුණා. ෙමම ෙකොමිෂන් සභාව විසින් 1947
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වර්ෂෙය්දී එළි දක්වන ලද වාර්තාවට අනුව ලංකාෙව් ෙසේවා
නියුක්ත පජාව සඳහා විවිධ වූ සමාජ ආරක්ෂණ උපාය මාර්ගයන්
නිර්ෙද්ශ කරන ලද අතර ඉන් එක නිර්ෙද්ශයක් වූෙය් ෙසේවක ෙසේව්ය ෙදපාර්ශ්වය විසින් දායක වන්නා වූ ජාතික මට්ටෙම් අර්ථ
සාධක අරමුදලක් රැකියාවන්හි නියුක්ත වූ සමස්ත පජාව
ෙවනුෙවන් බිහි කළ යුතුය යන්නයි. එම නිර්ෙද්ශයට අනුව ෙසේවා
නියුක්තිකයන්ට අනිවාර්ය වූ ෙසේවක - ෙසේව්ය ෙදපාර්ශ්වය දායක
වන්නා වූ අරමුදල් ෙලස 1958 දී කියාත්මක කරන ලද ෙමම
අරමුදල 1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත
මගින් නීතිගත කර සංස්ථාගත කරන ලදී. ෙම් අවධිෙය් දී කම්කරු
අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කරන ලද්ෙද් ටී.බී. ඉලංගරත්න
මැතිතුමායි. පසු කාලීනව 2008 වසෙර් දී ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදලට වසර 50ක් පිරීම නිමිති ෙකොටෙගන ෙමම ෙරගුලාසිවල
ඇතුළත් වන්නා වූ සියයට 30ක පූර්ව පතිලාභ කමය ෙයෝජනා
කරන ලද්ෙද් එවකට කම්කරු සබඳතා හා මිනිස්බල අමාත්ය ගරු
අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමන් බව මම ස්තුතිපූර්වකව ෙම්
අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරනවා.
ඒ සමගම 2012 අංක 2 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල්
(සංෙශෝධන) පනත සම්මත කර ගැනීම සහ ඊට අදාළ ෙරගුලාසි
ගැසට් කිරීම සඳහා මූලිකව කටයුතු කරන ලද්ෙද් හිටපු කම්කරු
හා කම්කරු සබඳතා අමාත්ය ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා
බවත් මම ස්තුතිපූර්වක ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරන්නට
කැමැතියි.
ෙසේව්ය-ෙසේවක
ෙදපාර්ශ්වෙය්
අෙන්යෝන්ය
සහෙයෝගීතාව ඇතිව විනිවිදභාවෙයන් හා වගකීෙමන් යුතුව එම
අරමුදෙලහි පරිපාලන කටයුතු කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින්
හා මූල්ය කළමනාකරණ සහ ශී ලංකා මහ බැංකුව මඟින්ද
කියාත්මක කිරීම තුළින් ශී ලංකාව තුළ පිහිටුවා ඇති විශාලතම
සමාජ ආරක්ෂණ අරමුදල බවට ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
පත්ව තිෙබනවා. වර්තමානය වන විට ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල් පතිලාභ ෙගවීම් කටයුතු විමධ්යගත කිරීම තුළින්
සාමාජිකයින් හට පතිලාභ ලබා ගැනීම වඩාත් පහසු ෙකොට ඇති
අතර අරමුදෙල් සාමාජිකයන් නැවත ලියා පදිංචි කිරීෙම්
කමෙව්දය යටෙත් පතිලාභින් නිවැරැදිව හඳුනා ගැනීමටත්,
පතිලාභ ෙගවීෙම් දී සිදු විය හැකි අපහසුතාවන් අවම කර
ගැනීමටත් හැකි වාතාවරණයක් උදා කර ගැනීමට කටයුතු සිදු
කරමින් පවතිනවා.
1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත සඳහා
1970, 1971, 1975, 1981, 1985, 1988 සහ 1992 යන වර්ෂවලදී
සංෙශෝධනයන් සිදු කරන්නට ෙයදුණු අතර, සියයට 30ක පූර්ව
පතිලාභ ෙගවීෙම් කමයක් හඳුන්වා දීෙම් අරමුණින් 2012 අංක 2
දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල (සංෙශෝධන) පනත සම්මත කර
ගැනීමට හැකි වීම සුවිෙශේෂී සන්ධිස්ථානයක් වශෙයන් අපි
සලකනු ලබනවා. එම අරමුදලට වසර 50ක් පිරීම නිමිත්ෙතන්
ෙමම සංෙශෝධන සිදු කරන ලද අතර, ෙමමඟින් සාමාජිකයන් හට
නව පතිලාභ ලබා දීෙම් කමයක් ෙලස ෙමම පූර්ව විශාම පතිලාභ
කමය හඳුන්වා දී තිෙබනවා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල යටෙත් ෙසේවාන්ත පතිලාභ
ෙගවීමට අමතරව නිවාස අරමුණු යටෙත් සාමාජිකයන්ට නිවාස
කාර්යන් සඳහා ණය මුදල් ලබා දීම දැනට සිදු කරන අතර, එවන්
අරමුණු තවදුරටත් ව්යාප්ත කරමින් සාමාජිකයන් හට ෙසේවා
නියුක්තිය අතරතුර සිය ගිණුෙමහි තැන්පතුවලින් සියයට 30ක
පතිශතයක් පතිලාභ වශෙයන් නිවාස කාර්ය සහ ෛවද්ය පතිකාර
කාර්ය සදහා හිමිකම් දැරීමට හැකි වන පරිදි ෙමම ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල පනත සංෙශෝධනය කර තිෙබනවා. ෙම්
ආකාරයට ෙසේවකයන් 50කට වැඩි සංඛ්යාවක් ෙසේවෙය් ෙයොදවන
ලද ආයතන සඳහා විද ත් මාර්ගෙයන් දායක මුදල් එවීමට අවශ්ය
නීති පතිපාදන සලසා දී තිෙබනවා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සඳහා ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි
කිරීම පිණිස පතිපාදන ලබා ගැනීමටද අවස්ථාව සලසා දී
තිෙබනවා. ඊට අදාළ ෙරගුලාසි 2013 මැයි මස 13 දිනැති අති
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විෙශේෂ ගැසට් පතෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් ඒ සඳහා
ෙම් දක්වා ගරු සභාෙව් අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ෙනොහැකි වී තිබූ
නිසා පමාද වී ෙහෝ ෙමම කාර්ය ඉටු කිරීමට ලැබීම පිළිබඳව සතුට
පකාශ කරන්නට පුළුවන්. ෙමම ෙරගුලාසි අනුව සහ 2012 අංක 2
දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල (සංෙශෝධන) පනත පකාරව
නිවාස කාර්ය සඳහා පතිලාභ නිකුත් කිරීෙම් දී සාමාජිකයාට අයත්
ඉඩමක නිවසක් ඉදි කිරීම, නිවාසයක් ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩමක්
මිලදී ගැනීම, නිවාස ෙද්ෙපොළක් මිලදී ගැනීම, නිවාස ෙද්ෙපොළක්
මත ඇති උකසක් ෙබ්රුම් කිරීම ෙහෝ අනුමත බැංකුවකින් ලබා
ගත් නිවාස ණයක ඉතිරි මුදල ෙබ්රුම් කිරීම යන කරුණු සඳහා
අවස්ථාව සලසා දී තිෙබනවා. ෙම් දක්වා ඉහත ණය ෙයෝජනා
කමය කියාත්මක වූෙය් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇපයට තබා
බැංකු මඟින් ණය ලබා ෙදන්නා වූ කමයක් වශෙයනි.
ෙමම කමය මඟින් කිසියම් සාමාජිකයකු ණය ෙනොෙගවූ
අවස්ථාවකදී ණයට අදාළ ෙපොලියට අමතරව දඩ මුදලක් ෙගවීමට
සාමාජිකයන්ට සිදු ෙවනවා. එම තත්ත්වය මඟ හැර කිසියම්
සාමාජිකයකු විශාම වයසට එළැඹීමට ෙපර, එනම් පනෙත් සඳහන්
ෙලස කාන්තාවක් නම් වයස අවුරුදු 50 සහ පිරිමි අෙයකු නම්
වයස අවුරුදු 55 වීමට ෙපර පතිලාභ මුදලින් සියයට 30ක
ෙකොටසක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව එළැඹිලා තිෙබනවා.
ෙමම සංෙශෝධන පනත මඟින් ෛවද්ය පහසුකම් සඳහා සියයට
30ක පූර්ව පතිලාභ ලබා ගැනීමට
සාමාජිකයාට ෙමන්ම
සාමාජිකයාෙග් කලතයාට සහ දූ දරුවන්ට අවස්ථාව සැලෙසනවා.
එහිදී හෘදය සැත්කම් -by-pass- ඇතුළු පිළිකා සැත්කම්, caesarean
සැත්කම්, අනතුරක් සිදු වීම ෙහේතු ෙකොටෙගන දින 14කට ෙනොඅඩු
කාලයක් ගත වීම යන කරුණු පතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩ කඩ
සලසා ෙදන අවස්ථාවන් ෙලස සැලෙකනවා.
2012 අංක 2 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් (සංෙශෝධන)
පනත අනුව පහත සඳහන් කරුණු තුන සපුරන්ෙන් නම් සියයට
30ක පතිලාභ ලබා ගැනීමට සාමාජිකයකු ෙහෝ සාමාජිකාවක
සුදුසුකම් ලබනවා.
1.

සාමාජිකයාෙග් ෙසේවා කාලය වසර 10ක් වීම.

2.

ගිණුෙම් ෙශේෂය රුපියල් ලක්ෂ 3කට වැඩි වීම.

3.

දැනට ෙසේවෙය් නියුක්ත සාමාජිකයකු වීම.
එෙසේ අවශ්යතා සපුරන සාමාජිකයකුට රුපියල් මිලියන 2ක
උපරිමයකට යටත්ව පතිලාභ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව
සැලෙසනවා.

ඉහත දැක්වූ සංෙශෝධන පනෙත් ෙමම ෙරගුලාසි කියාත්මක
කිරීමට අදාළ ෙපෝරම සහ අෙනකුත් අවශ්ය ෙල්ඛන පිළිබඳ
කරුණු දක්වා තිෙබනවා. ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත අනුව
ඉංගීසි ෙහෝඩිෙය් "A" සිට "R" දක්වා ආකෘති පත හඳුන්වා දී ඇති
අතර, ෙමම ෙරගුලාසි සංෙශෝධනය මඟින් පතිලාභ ලබා ගැනීමට
අදාළ ආකෘති පතය "S" යනුෙවන් හඳුන්වා ෙදනවා. තවද නිවාස
ෙද්පළ ෙහෝ ෛවද්ය ෙහේතු මත පතිලාභ ලබා ගැනීෙම්දී ඉදිරිපත්
කළ යුතු අෙනකුත් ෙල්ඛන විස්තරත් ඇතුළත් ෙවනවා. විද ත්
මාධ්ය මඟින් ශී ලංකා මහ බැංකුව ෙවත දායක මුදල් එවීමට ඉංගීසි
"EM" ආකෘති පතද, ෙසේවා ෙයෝජකයන් ලියා පදිංචි කිරීමට
අදාළව ඉංගීසි "D" ආකෘති පතයද ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා.
සාමාජිකයන්ෙග් ඇඟිලි සලකුණු විද ත් මාර්ගෙයන් ලබා
ගැනීමට අවශ්ය ෙරගුලාසි යටෙත් ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් අංකය බවට පත් කිරීමටත් අදහස්
කර තිෙබනවා. ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය ෙනොමැති අවස්ථාවකදී
සාමාජික අංකයක් ලබා දීමට අවශ්ය ෙරගුලාසි පැනවීමට කම්කරු
ෙකොමසාරිස් ජනරාල්වරයාට ෙම් මඟින් බලය ලැෙබනවා.
නිවසක් ඉදි කිරීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සඳහා ෙහෝ
නිවසක් මිලදී ගැනීම සඳහා කටයුතු කිරීෙම්දී ෙසේවා
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නියුක්තිකයාෙග් නමින් පවතින ඉඩෙම් හිමිකම් ඔප්පුව, අදාළ
පාෙද්ශීය සභාව ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනය විසින් අනුමත
කරන ලද ඉදි කිරීමට නියමිත නිවෙසේ සැලසුම, ඉඩෙම් අයිතිය
තහවුරු කරමින් පසිද්ධ ෙනොතාරිස්වරෙයකුෙගන් ලබා ගන්නා
සහතික පතයක්, ෙසේවා නියුක්තිකයා ඉඩෙම් ෙහෝ නිවෙසේ
අයිතිකරු ෙනොෙව් නම්, ඉඩම ෙහෝ නිවස ෙසේවා නියුක්තිකයාට
විකිණීමට තමා කැමැති බවට විකුණුම්කරුෙගන් කැමැත්ත ලබා
ගන්නා ලද ලිපියක්, පසිද්ධ ෙනොතාරිස් විසින් සහතික කරන ලද
ඉඩම ෙහෝ නිවස පිළිබඳ ෙසේවා නියුක්තිකයාෙග් ෙහෝ
විකුණුම්කරුෙග් හිමිකම් ඔප්පුෙව් පිටපතක්, හිමිකම් වාර්තාව සහ
ෙපළපත් සටහන ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිෙබනවා.
නිවාස ෙද්පලක් උකස්කරයකින් නිදහස් කර ගැනීම සඳහා
උකස් ඔප්පුව, උකස්කරෙය් වටිනාකම සහ ෙගවිය යුතු හිඟ මුදල,
අදාළ බැංකු කළමනාකරු විසින් සහතික කරන ලද ෙගවිය යුතු
හිඟ මුදල යනාදී දත්තයන් ලබා දීමට නියමිතව තිෙබනවා. අනුමත
බැංකුවකින් ලබා ගත් නිවාස ණය මුදලක් ෙගවා නිම කිරීම සඳහා
ෙසේවා නියුක්තිකයා විසින් ලබා ගත් නිවාස ණය මුදල පිළිබඳ
බැංකු
කළමනාකරුෙග්
සහතික
සහ
අදාළ
බැංකු
කළමනාකරුෙගන් ණය මුදලක් වශෙයන් ලබා ගත් මුදල පිළිබඳ
සහතිකය සහ අදාළ බැංකු කළමනාකරු විසින් සහතික කරන ලද
ෙගවිය යුතු හිඟ මුදල ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.
රජෙය් ෙරෝහලක ෙසෞඛ්ය අධිකාරිෙගන් ෙහෝ ඔහු විසින් බලය
පවරා ෙදන ලද යම් නිලධරෙයකුෙගන් ලබා ගන්නා සහතිකය
ෙහෝ ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක පරිපාලන කළමනාකරුෙග් ලිපියක්ද
සමඟ ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සාමාජිකයා, ඔහුෙග් ෙහෝ
ඇයෙග් කලතයා ෙහෝ ළමුන් සඳහා පතිකාර ලබා දුන්
ෛවද්යවරයාෙග් සහතිකය ලබා දීම මඟින් ෛවද්ය පතිකාර සඳහා
පහසුකම් ලබා ගත හැකිව තිෙබනවා.
ෙමම ෙරගුලාසි අනුමත කර ගැනීම මඟින් අෙප්ක්ෂා කරනුෙය්
2015 වර්ෂෙය් අතුරු අය වැය මඟින් පකාශිත පරිදි 2012 අංක 2
දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සංෙශෝධන පනතින් හඳුන්වා
දුන් ෙපර සඳහන් කළ පූර්ව පතිලාභ කමය කියාත්මක
තත්ත්වයකට පත් කිරීමයි. කියාත්මක තත්ත්වෙය්දී අවශ්ය වන්නා
වූ ආකෘති පත වැනි විස්තරාත්මක කරුණු, ෙරගුලාසි මඟින් ෙමම
ගරු සභාෙව් අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙමම ෙරගුලාසි
අනුමත කර අදාළ මානව සම්පත් සහ අෙනකුත් පහසුකම් කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත හා ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදල් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලබා ගැනීමට යම්
කාලයක් ගත වනවා. ඉන් පසුව ෙමම පනෙත් සඳහන් ආකාරයට,
සාමාජිකයන්ට සියයට 30ක උපරිම මුදලකට යටත්ව විශාම
කාලයට ෙපර නිවාස අරමුණු සහ ෛවද්ය පතිකාර අරමුණු සඳහා
පතිලාභ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවා. සාමාජිකයන්ට
පතිලාභ අත්වීම මඟින් ඔවුන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙවත
දක්වන බැඳීම තව තවත් පුළුල් වී, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල්
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව ෙමන්ම, මාසිකව එම අරමුදලට ලැෙබන
දායක මුදල් පමාණය ඉහළ යනු ඇතැයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[අ.භා. 2.50]

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා ඇමතිතුමා ෙමම නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව
එතුමන්ට මෙග් ෙගෞරවය සහ ස්තුතිය පුද කරනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා]

ෙමය ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක් හැටියටයි අපි සලකන්ෙන්.
ෙම් අරමුණට එන්නට කාරණා කිහිපයක් මුල් වුණා. 1956 වසෙර්
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආරම්භ කළා. එහි විවිධ අංග තිබුණා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් සමාගම්වලට ෙපෞද්ගලික
අරමුදල් පවත්වා ෙගන යන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ නිසා ෙම්
මුදල විවිධාකාරෙයන් ෙබදිලා ගිහින් තිබුණා. හිටපු මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු
කළ කාලෙය්දී නිෙයෝගයක් කළා, මීට පස්ෙසේ හැම අර්ථ සාධක
මුදලක්ම පධාන අරමුදලට එන්න ඕනෑය කියා. ඒ නිසා අර්ථ
සාධක අරමුදල අද ෙම් රෙට් තිෙබන පධානම අරමුදල බවට පත්
ෙවලා තිෙබනවා. එහි වටිනාකම රුපියල් ටිලියන තුනකට වඩා
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අද අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සාමාජිකයන්ට
තමන්ෙග් සාමාජික මුදල පිළිබඳව විශ්වාසයක් තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට මතකයි, මම කම්කරු
හා කම්කරු සබඳතා ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ කාලෙය්
ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය තුළ ෙම් වාෙග් විශාල පශ්නයක්
ඇති වුණු ආකාරය. ශී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් තමයි
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල තිබුෙණ්. ඒ අයෙග් පාරිෙතෝෂික
ෙගවීම්, අර්ථ සාධක මුදල් ආපසු ෙගවීම් පිළිබඳව ෙලොකු
ගැටලුවක් මතු ෙවලා, ඒ අරමුදල අෙප් අමාත්යාංශයට පවරා ෙගන,
ඒ ෙද්වල් නිරවුල් කිරීෙම් කටයුතු කරන්න අපට සිද්ධ වුණා. මා
හිතන හැටියට ඒ කටයුත්ත තවත් ටිකක් නිරවුල් කරන්න
තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් පශ්නයක්
මතු වුණා. ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදල උකසට තියලා නිවසක් ගන්න
ණයක් ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ ණය මුදල ගැනීෙම්දී අප
දැකපු, අහපු කාරණයක් තිබුණා. ඒ අරමුදෙල් මුදල් ෙනොෙගවීම
නිසා, ෙසේවකයන් ඒෙක් වාරික ෙනොෙගවීම නිසා විශාම යන දවසට
එයාට සතයක්වත් ඉතුරු වන්ෙන් නැහැ; දඩ ෙපොලියයි, ෙපොලියයි
ගත්තාම විශාම යන ෙකොට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සතයක්වත්
ඉතුරු වන්ෙන් නැති තත්ත්වයකට පත් වුණා. අද වුණත් ඒ
බැංකුවලින් ගත්ත ණයවලට අරමුදෙල් මුදල්වලින් රුපියල්
මිලියන හත්සීය, අටසීය මාස්පතා ඒ බැංකුවලට ෙගවන
තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම් කාරණාව දැකපු හිටපු කම්කරු
සබඳතා හා මිනිස්බල අමාත්ය ආතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා
ෙමෙහම ෙයෝජනාවක් කළා. ඒක තමයි, "ඒ අයෙග් අවශ්යතාව
සලකා සියයට 30ක මුදලක් අපි අරෙගන ෙදමු, එතෙකොට එයා
විශාම යන දවසට සියයට 70ක මුදලක් එයාෙග් ගිණුෙම් ඉතුරු
ෙවනවා" කියන ෙයෝජනාව. ඒ අනුව තමයි ෙම් පනත ෙගනාෙව්.
මම කම්කරු හා කම්කරු සබඳතා ඇමතිවරයා ෙවනෙකොට ඒ
ෙයෝජනාව කියාත්මක ෙවමින් තිබුණා. මම ඒ ඉතිරි කටයුත්ත
කරලා ගැසට් කරන තත්ත්වයට ෙගනාවා. එතැනදී අපට ෙලොකු
ගැටලුවක් මතු වුණා. ඒ අරමුදෙල් මුදල් ගන්න නම් එයාට ලක්ෂ
තුනක උපරිමයක් තිෙයන්න ඕනෑ. ඒක විශාල වශෙයන්
බලපාන්ෙන් වතු සමාගම්වලට; වතුවල වැඩ කරන අයටයි. ඒ නිසා
ඒකට පිළියමක් හැටියට අප කල්පනා කළා, ෙකෙනක් තුන් හතර
ෙපොළක වැඩ කළත්, ඒ එන මුදල් එක ගිණුමකට බැර කරන්න.
එතෙකොට එයාෙගන් ලක්ෂ තුනකට වැඩිය අරමුදලට එකතු
ෙවනවා. එයාෙග් identity card number එක අනුව එයා වැඩ
කරපු හැම සමාගමකම තිෙබන ගිණුම් පහ, හය එක ගිණුමකට
එන විධිෙය් කමයක් අප ඇති කළා. ඒ මුදල් එක ගිණුමකට ආවාම
එයා ෙම් ණය මුදල -සියයට තිහ- ගැනීෙම් අවස්ථාවට ඇතුළු
ෙවනවා. ඒක වැඩිෙයන්ම බලපාන්ෙන් වතු ක්ෙෂේතෙය් කුඩා
රැකියා කරන අයටයි. සමහර ෙවලාවට ෙකෙනක් ෙබ්කරියක වැඩ
කරන්න පුළුවන්; තව අවුරුදු තුනක් වත්තක වැඩ කරන්න
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පුළුවන්. ඒ විධියට ඔවුන් විවිධ තැන්වල වැඩ කරලා සමහර
ෙවලාවට ගිණුම් පහක්, හයක් තිෙබනවා. අන්න ඒක අපට හරියට
කරගන්න බැරි වුණු නිසා තමයි, ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කරන්න
බැරි වුෙණ්. නැත්නම් ෙම්වා ඉදිරිපත් කළ යුතු නිෙයෝග.
ගරු ඇමතිතුමනි, අතිෙර්ක අය වැය සම්මත කරලා ෙමම
නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම අප ඉතාම වැදගත් කටයුත්තක් හැටියට
සලකනවා වාෙග්ම, ඒ ගැන මා තමුන්නාන්ෙසේට ස්තුති කරනවා.
අප ඒකට සහෙයෝගය ෙදනවා කියාත් මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
කියන්න ඕනෑ.
ෙමම අමාත්යාංශෙය් තව පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. අප ඒවා
විසඳීෙම් මූලික කටයුතු ආරම්භ කර තමයි තිබුෙණ්. ෙම්
අමාත්යාංශයට ඇවිත් කවුරු ෙහෝ පැමිණිල්ලක් කෙළොත්, ඒ
පැමිණිල්ලට ෙමොකද වන්ෙන් කියන එක එයාට කන්ෙතෝරුවට
ඇවිත් මිසක් ෙසොයා බලන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇෙමරිකාෙව්
Labour Department එකත් සමඟ සාකච්ඡා කළාම ඒ අය අපට
LISA කියා programme එකක් හදලා දුන්නා. අෙප් අමාත්යාංශෙය්
හුඟක් නිලධාරින් ඒකට පුහුණු කළා. තවත් පුහුණු ෙවන්න
තිෙබනවා. ඒ හැෙමෝටම - කම්කරු නිලධාරින්ටත්, කම්කරු
කාර්යාලයටත්- අප tablet එකක් දුන්නා. එතෙකොට එයා tablet
එෙක් පැමිණිල්ල ලිව්වාම, එතැන් සිට ඒ පැමිණිල්ල ෙකොෙහේටද
යන්ෙන් කියා පැමිණිලිකරුට website එක හරහා බලා ගන්න
පුළුවන්. ඒක අප ආරම්භ කළා විතරයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට පගුණ කර ඒ
කටයුත්ත කෙළොත්, එයින් ෙම් රෙට් සමස්ත වැඩ කරන
පන්තියටම පෙයෝජනයක් ෙවයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.
එය monitor කරන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් කර්මාන්තශාලාවක්
පරීක්ෂා කළාම ඒ සම්බන්ධෙයන් notes ෙවබ්සයිට් එකට දමන්න
ඕනෑ. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේටත්, මටත්, රෙට් ඕනෑම
ෙකනකුටත් බලන්න පුළුවන්, එදා ඒ නිලධාරි මහත්මයා
කර්මාන්තශාලාව පරීක්ෂා කරලා ඒ note එක ෙකොෙහොමද දමලා
තිෙබන්ෙන් කියා. ඊට පස්ෙසේ ඒෙකන් ඇති වන ගැටලු, ඒ
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා කන්ෙතෝරුවට
එන්ෙන් නැතුව එළිෙය් ඉඳ ෙගන බලන්න පුළුවන්. ඒ කටයුත්ත
ආරම්භ කළා විතරයි. මා හිතන හැටියට මා ඒ අමාත්යාංශය භාර
දීලා එන ෙකොට ඒ නිලධාරින් සියලුෙදනාටම tablets භාර දීලායි
තිබුෙණ්. එදා පිළිගැනීෙම් කථාෙව්දී මා කිව්වා, ඒක ශක්තිමත්
කෙළොත් ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තියට, ආරවුල් තිෙබන
උදවියට, විවිධ උදවියට කන්ෙතෝරුෙව් රස්තියාදු ෙනොවී තමන්ෙග්
පැමිණිල්ල පිළිබඳව ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද කියා බලන්න
පුළුවන් කියා.
විවිධ ගැටලුවලට පැමිණිලි කරනවා. ඒ පැමිණිල්ල කරපු
ෙකනා අෙප් කන්ෙතෝරුවට ආෙව් නැත්නම්, ඔහුට ලිපියක්
ලැබුෙණ් නැත්නම් ඔහු දන්ෙන් නැහැ, ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියා.
අංශ පධානියාටත් ෙවබ්සයිට් එක බලා ඒ කටයුත්ත කරන්න
පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තමයි ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල තිෙබන්ෙන්.
අපි බැංකුවක ගිණුමක් විවෘත කෙළොත්, බැංකුෙව්
කළමනාකරුට telephone කර අෙප් ගිණුෙම් තැන්පතු පමාණය
ෙකොපමණද කියා දැන ගන්න පුළුවන්. නමුත් වාර්ෂිකව Central
Bank එෙක් notice එක ලැබුෙණ් නැත්නම් අෙප් ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් තැන්පතු පමාණය ෙකොපමණද කියා බලන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඇඟිලි mark එක තබා බලන කමය ඇති
වුෙණොත් ඔහුට බලන්න පුළුවන්, ඔහුෙග් ගිණුෙම් දැන් ෙකොපමණ
මුදල් තිෙබනවාද කියා. ගිය මාසෙය් තමන්ෙග් ගිණුමට මුදල් බැර
වුණාද කියා බලන්න පුළුවන්. ඒ කමය තවමත් හරියටම සාර්ථක
ෙවලා නැහැ. හැමෙදනාම සාමාජිකයන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා
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තමයි අපි උත්සාහ කෙළේ ඒ කමය කියාත්මක කරන්න.
ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම්ක ෙදන්න ගියත් එක ෙකොටසකට
ෙම් ගැටලුව මතු ෙවනවා. එම නිසා ඒ කටයුතු ඉක්මනින් කරන්න
කියලා මා තමුන්නාන්ෙසේෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්ක ෙහොඳ
කටයුත්තක්; කළ යුතු කටයුත්තක්. අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
මැතිතුමා තමයි ෙම් කාරණාව ඉදිරිපත් කෙළේ.
ෙමහි ගැටලුවලට අපි විවිධාකාර වැඩ පිළිෙවළ ඇති කළා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා විශ්වාස කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේ ඊටත් වඩා
ශක්තිමත්ව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඇති කර වැඩ කරන ජනතාවට, ශම
බලකායට පහසුකම් ලබා ෙදයි කියා. එෙහම නැති වුෙණොත් ලිපි
ෙගොනු විශාල වශෙයන් එකතු ෙවනවා. මා බදාදා දින ජනතාව
මුණ ගැෙහනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී අවුරුදු 20ක් පරණ ලිපි
ෙගොනුවක් මට ලැබුණා. ඒ මනුෂ්යයා මට ලිපියක් එවා තිබුණා, "මා
දැන් විශාම ගිහිල්ලාත් අවුරුදු 15ක් ෙවනවා. මෙග් පැමිණිල්ල
තවම විභාග කර නැහැ" කියා. ෙසොයා බැලුවාම ඒක ඇත්ත බව
ෙපනුණා. ඒ ලිපි ෙගොනුව කාර්යාලෙය් තිබුණා. ඊට පස්ෙසේ ඒ
කාර්යාලෙය් ෙකෙනක් අල්ලස් ගැනීෙම් ෙහේතුව මත අල්ලා ෙගන
යනවා මා දැක්කා. එවැනි සිදු වීම් තිෙබනවා. බදාදා දිනයට මහ
ජනයා මුණ ගැසීෙමන් මා හුඟක් ෙද්වල් ඉෙගන ගත්තා. කම්කරු
කාර්යාලවල කම්කරු නිලධාරින්ෙග් විවිධ පශ්න පිළිබඳව දැන
ගත්තා. අද ෙම් කමෙව්දයන් කියාත්මක කරන ෙකොට අපටත්
සතුටක් ඇති වනවා. ෙමොකද, ඒ තුළින් වැඩ කරන පන්තියට
සහායක් ෙදන්න පුළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ එක්කම තමුන්නාන්ෙසේට තව කාරණයක්
කියන්න ඕනෑ. නිවාස ණය ගන්න අයෙගන් සියයට 30ක්, 40ක්
ෙගදර යන්ෙන් ශතයක්වත් නැතුවයි. ෙමොකද, වාරික මුදල්
ෙගව්ෙව් නැත්නම්, ඒ ගිවිසුමට අනුව බැංකුවට බලය තිෙබනවා, ඒ
සම්පූර්ණ මුදල් compound interest එකත් එක්ක අයකර ගන්න.
ෙම් සියයට 30 අරෙගන ඒක ෙබ්රන්න ෙම් අයව උනන්දු
කරවන්න පුළුවන් නම්, ඒ අය ෙගදර යන ෙකොට අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණත් ඉෂ්ට ෙවනවා, ඒ අයට යම්කිසි
මුදලක් අෙත් තබා ෙගන යන්නත් පුළුවන් ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේ
statistics අරෙගන බැලුෙවොත් ෙපෙනයි, සියයට 20ක්, 30ක්
තවමත් විශාම යන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇපයට තබා
ගත්ත ණය මුදල කැපුවාට පස්ෙසේ ෙබොෙහොම ෙසොච්චම් විශාම
වැටුපක් අරෙගනයි කියා. ඒ ගැනත් තමුන්නාන්ෙසේෙග් අවධානය
ෙයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙනොෙගවීම නිසා සිතාසි භාර
ෙදන්න බැරුව වෙරන්තු කළ රවි ෙවත්තසිංහ නමැති පධානිෙයක්
සිටියා. මා හිතන හැටියට ඔහුට වෙරන්තු කරපු නඩු 10ක් ෙහෝ
15ක් තිෙබනවා. ෙවනත් ගනුෙදනුවකට ඔහුව අත් අඩංගුවට ෙගන
remand කර තිෙබන බව මා දැක්කා. එෙහම නම් දැන් ෙම් නඩු
ටිකටත් ඔහුට සිතාසි භාර දීලා ඒ කටයුතුත් කරන්න පුළුවන්
ෙවනවා.
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නමුත් ෙවත්තසිංහ ෙනොෙවයි යන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඒක
ෙහොඳයි, එෙහම අත් අඩංගුවට ගත්තා නම් ෙහොඳයි. [බාධා කිරීමක්]
එෙහම අත් අඩංගුවට ගත්තා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, විශාල මුදලක්
අය කර ගැනීමට තිෙබනවා. CTB එක වාෙග් ආයතනවලට ෙපොඩි
ගණනක් ෙනොෙවයි විශාල මුදලක් අය කර ගැනීමට තිෙබනවා.
ෙම් කාරණය දැක්කාම මට හිතුණා අද ඒ ගැන මතක් කරන්නට
ඕනෑ කියලා. මම පත්තෙර් දැක්ෙක් ඉඩම් ගනු ෙදනුවකට අත්
අඩංගුවට ගත්තා කියලායි. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 150ටත් වැඩියි,
overdue interest වාෙග් ඒවාත් සමඟ ඊටත් වඩා වැඩියි. ඒ ගන්න
තිෙබන සමහර මිනිසුන් දැන් මැරිලා. ෙම් කටයුතු පිළිබඳව අපි
සතුටු ෙවනවා. මම මීට වැඩිය කථා කරන්නට යන්ෙන් නැහැ.
නමුත් මම තව එක කාරණයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක්
කරන්නට ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනය පටන් ගත්තාට පසුව, හුඟාක්
ආයතනවල ෙසේවකයින්ට විවිධ පශ්න තිෙබනවා. මට අද උෙද්
දැන ගන්නට ලැබුණා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට තාක්ෂණ
සහායක කියලා කාන්තාවන් -ෙසේවකයින්- ගණනාවක් අරෙගන
තිෙබන බව. ඒ අය ස්ථිර ෙසේවකයින්. දැන් ඒ අයව ෙකොළඹින්
මාරු කරලා එක එක railway stationsවල වැසිකිළි ෙසෝදන්නට
දාලා; සමහර තැන්වල පාර හරහා තිෙබන ෙපොල්ල උස්සන්නට
දාලා. මම හිතන විධියට ඒවා සාධාරණ ෙද්වල් ෙනොෙවයි. විනිවිද
භාවය තිෙබන විධියට කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින් 162කට පශ්නයක් තිෙබනවා.
[බාධා කිරීමක්] නැහැ, මම ඒෙගොල්ලන්ට කිව්වා, කම්කරු ආරවුල්
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේලාට පැමිණිලි කරන්න කියලා. [බාධා
කිරීමක්] මම ඒ ලැයිස්තුව ෙදන්නම්. අපි ඒ පිළිබඳ ලැයිස්තුවක්
සකස් කරනවා. මම ඒක තමුන්නාන්ෙසේට ෙදන්නම්.

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයින් 162 ක් terminate
කරන්න, -ෙසේවය අවසන් කරන්න- ලිපි ගහනවා. ෙම් සිකුරාදා ඒ
අයෙග් ෙසේවය අවසන් ෙවනවා. අපි එන විට ඒ පිරිස ෙම් පාෙර්
පිකටින් කර කර සිටිෙය්. මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් ෙසේවකයින්
162 terminate කරන්ෙන් නැතිව තව මාස 3ක් පමණ යන්න
ඇරලා, විධිමත්ව පත්වීම් ලබා දීලා නැත්නම් ඒ ගැන පරීක්ෂණයක්
කරන්න කියලා. එෙහම නැතිව එක පාරටම terminate කළාම ඒ
අයට යැපීම් මාර්ගයක් නැතිව යනවා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ගරු මන්තීතුමා, ඒ උද්ෙඝෝෂණය කෙළේ බැංකු සම්බන්ධෙයන්
CBSL එක-

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

ෙම් සම්බන්ධෙයන් තමයි ඔහුව අත් අඩංගුවට ෙගන
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

නැහැ.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(The Hon. Gamini Lokuge)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

නැහැ, නැහැ. ඒකට ෙනොෙවයි, අත් අඩංගුවට ෙගන
තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඉස්ෙසල්ලා ඉඩමක පශ්නයක්
තිබුෙණ්. අපි කිහිප අවස්ථාවකදීම උත්සාහ කළා. විවිධ passport
වලින් ඇවිල්ලා යනවා ලු.

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

මම පිකටින් ෙදක ගාවම වාහනය නවත්වලා කථා කරලා
ආෙව්. ඔබතුමන්ලාෙග් කාලෙය් මහ බැංකුෙව් තිබුණු වංචා
සම්බන්ධෙයන්, ඒ ආයතන ටික සම්බන්ධව තමයි -[බාධා
කිරීමක්]

1383

පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා

(மாண் மிகு ஏ. . சுசில் பிேரமஜயந்த)

(The Hon. A.D. Susil Premajayantha)

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් තව ෙසේවකයින් 162ක්,
කාන්තාෙවෝ සහ ළමයි -[බාධා කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමන්ලා අපට ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. මම
ඇමතිතුමාට කිව්වාම ඇමතිතුමා කිව්වා ඒ විධිෙය් කිසි ෙදයක් සිදු
ෙවලා නැහැ කියලා. එෙහම ෙදයක් තිෙබනවා නම් අපට නමත්
සමඟ ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

අපි audit එකක් කරලා, විස්තර ඉදිරිපත් කරන්නම්.
තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම්වා මතක් කෙළේ, එතෙකොට ෙම්වා
තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදිරිපත් කරනවාය කියන නිසායි. ෙමොකද, රට
පුරාම ෙම් වාෙග් සිදුවීම් ෙවනවා. ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලෙය්,
-ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර ඇමතිතුමා හිටියා නම් මම
ෙපෞද්ගලිකව ෙම් ගැන කථා කරන්න හිටිෙය්- DSව අයින් කරලා
peon ෙකෙනකුව DS කරනවා. නම් වශෙයන් තිෙබනවා. මම
අභ්යන්තර පවාහන ඇමතිතුමාට කියන්න හිටිෙය්, -ෙමොකද, අපි
සියලු ෙදනාම වෘත්තිය සමිති කළ අය- ආණ්ඩුවක් පැරදිලා
ෙවනත් ආණ්ඩුවක් එන විට වෘත්තිය සමිති නිෙයෝජිතයින් පිළිබඳව
ඒ විධියට කටයුතු කිරීම සාධාරණ නැහැ කියලා. කම්කරු
අමාත්යාංශයට ෙම් සියල්ලමට මැදිහත් ෙවන්න පුළුවන්.
ෙල්ක්හවුස් ආයතනෙය්ත් පශ්න තිෙබනවා. මම ෙල්ක්හවුස්
ආයතනෙය් පිරිසව නම් කම්කරු ෙකොමසාරිස්තුමාව හමුෙවන්න
ඇරියා. ෙම් විධියට විවිධ තැන්වල පශ්න තිෙබනවා. කම්කරු
අමාත්යාංශයට සහ කම්කරු ෙකොමසාරිස්තුමාට තමයි ෙම්වාට
මැදිහත් ෙවලා, පාර්ශ්වයන් ෙදක කැඳවලා සමතයට පත් කිරීමට
නීතිමය බලය තිෙබන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාලන කාලෙය්දී එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකයන්ටත් ෙම් වාෙග්ම අසාධාරණකම් ෙගොඩක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් වන විට අපි ඒවා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඡන්ද
ෙපත්සම් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා. අවුරුදු 20ක් වැනි කාලයක් තුළ පාලනෙය් තිබූ
බිඳ වැටීම නිසා තමයි ෙම් වාෙග් පශ්න ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

නැහැ. නැහැ. ඒ කාලෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තිය
සමිති කෙළේත් මම. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේට මම එක
කාරණයක් කියන්නම්. ඒෙකත් හිටියා ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්
කරපු කට්ටියක්. නමුත් ඒකට උත්තරයක් දුන්ෙන් නැහැෙන්. අපි
ෙකොච්චර මහන්සි වුණාද ඒ කාලෙය් ඒක අරෙගන ෙදන්න.
ෙද්ශපාලනඥයන් ෙකොමිටි පත් කළා. ඒවා පත් කළාට කෙළේ
නැහැෙන්. පළිගැනීම්වලට ලක් වුණු ගුරුවරු විශාල සංඛ්යාවක්
හිටියා. ෙම් පක්ෂ ෙදෙක්ම ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් තිබුණා. [බාධා
කිරීමක්] ඒක කරන්න ඕනෑ. මම ඒෙක් වරදක් කියන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි ඒකට විනිවිද ෙපෙනන කමයක් ඇති කරලා කරන්න ඕනෑ.
එෙහම නැතිව උදෑසන ගිහිල්ලා DS පුටුෙවන් අයින් කරලා, ෙවන
ෙකෙනක් වාඩි කරවන එක ෙනොෙවයි කමය. ඒකට විනිවිද
ෙපෙනන කමයක් ඇති කරන්න ඕනෑ.
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එක යුගයක එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්
හරි ගැස්සුවා. ඒකට ෙකොමිටියක් පත් කරලා, විභාග කරලා ඒක
හරි ගැස්සුවා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් ඒක කළා. ෙකොමිටියක්
පත් කරලා සාධාරණය, අසාධාරණය ෙසොයා බලා ඒක කළා. මැයි
මස 8වැනි දා වැඩ වර්ජනයට ගිය අය සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂය ෙකොමිටියක් පත් කරලා ඒවා ගැන ෙසොයා බලා,
ඒවාට ඕනෑ කැබිනට් තීන්දු අරෙගන ඒ කටයුතු කළා. ඒෙක්
වරදක් නැහැ. එෙහම නැතිව කවුරු හරි peon ෙකෙනක්
ෙගනිහිල්ලා DS කරලා වාඩි කරවන කමය වැරදියි කියලායි අපි
කියන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] මම තමුන්නාන්ෙසේට ෙදන්නම්. අපි
කියන්ෙන් ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් කර තිෙබනවා නම්, ඒකට
නීත්යනුකූල කමයක් ඇති කරලා, ෙකොමිටියක් පත් කරලා, ඒක
ෙද්ශපාලන පළිගැනීමක් ද කියලා ෙහොයලා බලලා ඒකට
සාධාරණයක් කරන්න කියලායි. ඒෙක් වරදක් නැහැ. මම සිටි
කාලවල ෙම් පක්ෂ ෙදෙක්ම මම ඒක කරලා තිෙබනවා. එෙහම
නැතිව ඒ ෙවලාවට ගිහින් අරයාට ගහලා එලවලා ෙමයාව ඒ
පුටුෙව් වාඩි කරවන එක ෙනොෙවයි කමය. තමුන්නාන්ෙසේලාට
විෙශේෂෙයන්ම ඒකට වගකීමකුත් ෙදනවා යහ පාලනය කියලා.
[බාධා කිරීමක්]

ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா)

(The Hon. Neomal Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සිදුවීමම හලාවත
ඩිෙපෝෙව් සිදු වුණා. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම්වා සම්බන්ධෙයන්
විස්තර ඉල්ලපු නිසා මම ෙම් කියන්ෙන්. හලාවත ඩිෙපෝෙව්
බණ්ඩාර කියලා ඩිෙපෝ කළමනාකරුෙවක් හිටියා. ඔහුව
ෙකොන්ෙදොස්තර කර පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක්
පරීක්ෂණයක් කරලා බලන්න. නුසුදුසු අයට නුසුදුසු තනතුරු දීලා
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

මම තමුන්නාන්ෙසේලාත් එක්ක මීට වඩා තර්ක විතර්ක
කරන්න යන්ෙන් නැහැ. මම කිව්ෙව් ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවන ෙද්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන්ව තිෙබන කාලය අවසාන
ෙව්ෙගන යනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

ටින්කරින් බාස්, ඉංජිෙන්රුවා වුණු කාලයකුත් තිබුණා. අපි
ෙදෙගොල්ලන්ම ෙද්ශපාලනය කරනවා; ඡන්දවලින් දිනනවා;
පරදිනවා. නමුත් හැමදාම ෙම් කමය තියන්න නරකයි. දිනන්න
පුළුවන්, පරදින්න පුළුවන්. නමුත් වැඩ කරන පන්තිෙය් අය
කැමැති ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට එකතු ෙවනවා; ෙද්ශපාලන
වෘත්තීය සමිතිවලට එකතු ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ අයට ඒෙකන්
කරදරයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්න බැහැ. ඒක යහපාලනෙය් අංගයක්
ෙනොෙවයි. මම මීට වඩා කථා කරන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන
ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

The next speaker is the Hon. R. Yogarajan. You have
13 minutes.
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Lokuge, could not do it. You had to bring these
Regulations and today, we have to pass them.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Hon. Deputy Speaker, today, we are debating
Regulations under the EPF Act, which are long overdue. I
am speaking after the former Minister of Labour and
Labour Relations, who brought these Regulations to
Parliament. Those were initiated by the previous Minister
of Labour Relations and Manpower, the Hon. Athauda
Seneviratne. After all these years and two powerful
Ministers, who are both trade unionists, it took a long
time for the Regulations to be passed, so that the workers
could benefit from it.
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා

(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக)

(The Hon. Gamini Lokuge)

I will explain why those got delayed.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Hon. Member, I have asked you about this so many
times by meeting you at the Ministry, at the Consultative
Committee and even privately. You always told me that
you are keen to implement it, but your Government did
not allow you to do that - you did not say it; I am saying it
- because they needed the EPF money, probably for other
transactions.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

To run the Government.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

On one side, it was to run the Governmen; on the
other, they had their other deals to manipulate the stock
market. There were people who were pumping and
dumping and making big money. Those who started with
a million rupees are billionaires today. So, they used the
EPF. But, you brought these in good faith; the Hon.
Athauda Seneviratne initiated those.
I can remember, at one NLAC meeting, the Central
Bank came and made a presentation and said that you
must have a unique number so that the EPF number does
not differ for a single person, and they suggested to create
a new number. But, at that meeting, it emerged - I also
contributed to some extent - that the National Identity
Card number is a unique number given to persons in this
country and that it should be used as the unique number.
The process has continued. I know, Labour Officers have
gone to all the estates and have tallied the different EPF
numbers with the National Identity Card number. They
are ready to implement it, but your Government, Hon.

You know very well that from 2013, it has been in the
Order Book. But, you could not persuade the then Leader
of the House or the Chief Government Whip to get a date
for debating these Regulations. We are confident that we
can run this economy without the workers’ money, the
EPF money. That is why we have boldly brought forward
this. The workers can withdraw 30 per cent of their
savings in the EPF for good purposes. One is, for health
assistance. If they have to go for an operation, either a
kidney transplant or a heart operation, they can have some
funds from that. Further, more development-oriented,
future-oriented cause for which you can take this money
is for building houses. These are the two matters from
which the worker is going to benefit, but you could not
give this benefit. Though you passed this in December
2011, for the whole of 2012, you could not do it and in
2013, you just managed to bring in the Regulation but
could not get it passed in this House. We have done it
today. Give us the credit for it. And, we also give you the
credit for initiating this measure.
Today, people in the plantations, their one request,
one hope, one ambition is to have a house of their own; a
separate house, not a line room. This was adopted as one
of the promises in the 100-day Programme that was
proposed by His Excellency President Maithripala
Sirisena with the backing of the UNP during the last
election. We are now getting ready to release lands for
people to build their own houses. This is a positive
measure to help people build their own houses in the
plantations using their own money. So, this delay has
drawn our people aback by four years. From 2011 up to
2014, they had to wait. But, it is a good thing that it has
come up today and we will benefit; the workers will
benefit. The Hon. Minister of Justice and Labour
Relations and his Deputy are present here. The people in
the plantation areas still have difficulties in withdrawing
their EPF monies. They have to go behind brokers which
they find very difficult.
I wish to suggest in this House, to the two Ministers,
to take action to streamline the application process for
withdrawal of the EPF money when a plantation worker
retires. In some cases, workers could not withdraw the
EPF monies because their names were not spelt properly
or written properly by the management. In other cases,
the form filled by the management on behalf of the
worker is not done in a proper manner. There is one issue
which I raised with the Hon. Minister at one of the
Consultative Committee Meetings, but it has still not been
corrected. I also wrote a letter to him. It is about the
Assistant Labour Commissioner's office in Hatton.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

With the specific number, can it not be solved?
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Yes, to some extent. That will help a lot to solve this
issue. But, the attitude of the EPF Department: the
Commissioner in charge of the EPF and the Assistant
Commissioners down the line, has to be changed. I
request the Hon. Minister to come and visit the office of
the Assistant Labour Commissioner in Hatton. They say
that if you do not come and take a number before 8.00
a.m, you cannot hand over the application on that
particular day. I do not know why they stipulate this shutoff time and only on two days of the week, they accept
applications. So, to hand over the application they have a
ceiling, which is 8 o'clock.
People come in the night and sleep at the Assistant
Labour Commissioner’s office to hand over their EPF
applications in the morning. This is a very pathetic
situation. If the same number of hours are given for
people to submit applications, whether you go on from 8
o’clock to 12 o’clock or whether you shut off at 8
o’clock, it is not going to make a difference. The officers
there do not seem to understand this and even though I
have pointed it out and explained to them, they refuse to
change it. After the new Government came to power, I
have not gone there and spoken to them. I request the
Hon. Minister to - [Interruption.]. Even now it is
happening.- [Interruption.]. I brought it to his attention
only today. I am sure he will take some action to get this
streamlined in such a way that people are able to get their
EPF dues without difficulty.
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They project themselves as great corporate entities, but
they employ workers on a casual basis without payment
of EPF. When they pay on a casual basis, they do not pay
the minimum wage; they pay only the basic salary. They
are not entitled to the Rs. 30 allowance or the attendance
incentive. This is a total flouting of the Collective
Agreement and also the stipulations of the Wages Board.
So, still the so-called big public companies are flouting
the law without any respect for it. This has to be looked
into, Hon. Minister. This is for your attention.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Member, you are left with only one more
minute.
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

Okay, Sir. Labour laws have to be enforced equally to
all. Big companies get away after flouting the law; this
has to be looked into.
Thank you.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා.

[අ.භා. 3.23]

Today, the general feeling among our people is that
governments support the owners or the proprietors.
Maturata Plantations has not deposited their EPF
payments since 2011. I have taken this up several times,
but no action has been taken against them. If you do file
charges and take them to courts, they will honour their
commitment. They have already deducted the money
from the workers’ salaries. They are using that money for
their business activities. They are not bothered about
paying it to the EPF Department, where the worker would
have his savings secure. This is a very important matter.
The JEDB and the SLSPC also, for several years now,
have not made EPF deposits. In the past, your
Government said that you were going to fell trees to make
these payments. They did not even do that. I would not
want trees to be felled for this purpose but for the benefit
of the workers I did say, “Even that would not be bad if
you can do it". But, up to now, it was not done. I am sure
- [Interruption.] No. There are so many workers who have
died without claiming the EPF. Even their children are
unable to claim the EPF today because monies have not
been deposited by the JEDB and the SLSPC. There are
some companies who are not doing that.
Then, Sir, the EPF law is being flouted by some of
these plantation companies, which are public companies.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද දින ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන ෙම් නිෙයෝග වන්ෙන්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට
තමන් දායක වුණ මුදලින් සියයට 30ක පමාණයක්, එෙහම
නැත්නම් ෙකොටසක් අතරමැදදී ණයක් හැටියට, නැත්නම්
අතරමැද ෙකොටසක් හැටියට ලබා ෙගන, -ඒක ණයක් ෙනොෙවයි.ඒ මුදල තමන්ෙග් ජීවිතයට එකතු කර ගන්න ෙකනකුට ලැෙබන
අවස්ථාවක් පිළිබඳවයි. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අපි කාටවත් ඇත්තටම
ෙම් පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ. ෙම්ක ඉතාම ෙහොඳ ෙදයක්. ෙමෙතක්
තිබුණ ගැටලුව තමයි ෙම්ක පමාදවීම. ෙම්ක පමාද වුෙණ් ඇයි
කියලා එතැන තිබුණු පශ්නය තමයි දැන් අපි ෙහොයන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, රජෙය් වැඩ පිළිෙවළක් හැටියට ඔබතුමන්ලාට ෙම්
ෙග්න්න ෙවලා තිෙබන කාරණය මීට කලින් ගත්තා වූ තීරණයක්;
මීට කලින් පමාද කරපු තීරණයක්. එෙසේ පමාද කරන්න වුණ
ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පතිලාභීන්ට
එම අරමුදෙලන් පතිලාභයක් ලබා ෙදනවා ෙවනුවට, ඒෙකන්
පතිලාභ ලබාපු තව ෙබොෙහෝ පිරිස් හිටියා. ඒ අය ගත්ෙතොත් ඉතා
සුළු පිරිසක් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පතිලාභ හිමි නැති
අය. ඒ කියන්ෙන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් පතිලාභ
ලබන්න සුදුසුකම් නැති අය තමයි ෙමපමණ කාලයක් ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය
කරලා පතිලාභ ලැබුෙව්. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇත්තටම
ඩීල්කාරෙයෝ හිටියා. ෙම් පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසමට අපි පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලෙය් දැවැන්ත වංචා සිද්ධ වුණා. ෙසේවක අර්ථ සාධක
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අරමුදල ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරලා පතිලාභ
ලැබිය යුතු නැති අය පසු ගිය කාලෙය් පතිලාභ ලබා ෙගන
තිෙබනවා. මම ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, අන්න ඒක
පිළිබඳවත් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න කියලා. ඔබතුමන්ලාට
විෙශේෂෙයන් ම කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් ඒක.
ෙමහිදී තිෙබන වැදගත් ම ෙද් තමයි අෙප් අධිකරණ
ඇමතිතුමාට ෙම් කාරණය සම්බන්ධ වීම. අධිකරණ ඇමතිතුමාටම
පුළුවන්, අධිකරණ කියා මාර්ගයක් හැටියට ෙම් ෙද් කරන්න. ගරු
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ෙම් ගැන ෙමොනවා හරි කියන්න.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ සම්බන්ධෙයන් වාර්තාවක් අපි ඉල්ලා තිෙබනවා.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා
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ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

නැහැ, ඒක තමයි මම කියන්ෙන් කල්පනා කරලා බලන්න.
ෙහේතුව ෙමොකක්ද දන්නවා ද? අද සාමාන්ය කම්කරුවකුට කෑම
බීම දීලා අපි ෙගදරක වැඩට ෙහෝ ෙමොන යම් ෙදයකට ෙහෝ
සම්බන්ධ කර ගත්ෙතොත් රුපියල් 1,200ක් ෙදන්න ඕනෑ. අද
ෙම්සන් බාස් ළඟ වැඩ කරන අත් උදවු ෙදන ෙකනාට නවාතැන්
දීලා, කෑම බීම සහිතව රුපියල් 1,200ක් ෙදන්න ඕනෑ. ෙම්සන්
බාස්ට තමයි රුපියල් 1,500ක් හම්බ ෙවන්ෙන්. රුපියල් 1,200ක්
ෙදන්න ඕනෑ, අත් උදවු ෙදන ෙකනාට. අත් උදවු ෙදන ෙකනාටත්
වඩා වැඩිෙයන් දවෙසේ වැඩ කරන අය තමයි වතුකරෙය් වැඩ කරන
කම්කරුෙවෝ. නමුත් ඒ අයට තවමත් හම්බ ෙවන්ෙන් පරණ
ගණන්. එම නිසා ෙම් නව රජයත් වතු කම්කරුවන්ට පරණ
හැන්ෙදන් ෙබදන්න එපා කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔබතුමන්ලා ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම
වතුකරෙය් වැඩ කරන අයෙග් වැටුප් වැඩි කරන්න, ඒක නීතිගත
කරන්න.

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ඇත්තටම ගන්න ඕනෑ එකක්. ෙම්ක ඉතා ෙහොඳ ෙදයක්.
ෙමොකද, ෙම්ක තමයි බරපතළම පශ්නය. මහන්සිෙයන් වැඩ
කරලා ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට දායක වුණ අයට ෙම්
අරමුදෙල් පතිලාභය ෙමච්චර කල් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි
ෙම් ෙයෝජනාව අගය කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ෙහොඳයි. පශ්නය
තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙයෝජනාව ෙමෙතක් කාලයක් පමාද කෙළේ ඇත්ත
පතිලාභීන් ෙවනුවට ෙම් අරමුදෙලන් ෙහොරා කාපු අය හිටිය
නිසායි. අන්න ඒ ෙහොරා කාපු අයෙග් ගමන දැන් නවත්වන්න
ඕනෑ. හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ෙග් passport
එක විතරක් ෙනොෙවයි නවත්වන්න ඕනෑ. ෙම් අරමුදල තමන්ෙග්
අරමුදලක් කර ෙගන, අරමුදලක් ෙනොෙවයි, ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල බූදලයක් කර ෙගන ෙම්ක ෙහොරා කාපු උදවිය ෙබොෙහෝ
ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒ අය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පවත්වන්න; ඒ
පිළිබඳව ෙහොයා බලන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
ෙම් වැඩ කරන ජනතාව අදාළ කර ගනිමින් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන ෙම් නිෙයෝග ගැනත් කරුණු කිහිපයක් කථා කරන්න
ඕනෑ. ෙම් ගැන මීට ෙපර ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමා කථා කළා.
ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වැදගත් කාරණා කිහිපයක් මතු
කළා.
අපි දන්නවා, ෙමවර ඉදිරිපත් කළ අය වැය ෙල්ඛනෙය් මතු
වුණ පධාන ගැටලු කිහිපයක් තිෙබනවා කියලා, වැටුප් වැඩි
කිරීෙම්දී දීමනා ද වැටුප් ද වැඩි වුෙණ් කියන එක සම්බන්ධෙයන්.
හැබැයි, වැඩිෙයන් ම වැඩ කරලා, අඩුෙවන්ම ෙම් ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදලට දායක ෙවන පිරිසක් තමයි වතුකරෙය් ජනතාව.
අඩුෙවන්ම දායක ෙවනවා කියලා මම කියන්ෙන් ඇයි? ඒ අයෙග්
ෛදනික වැටුප රුපියල් හාරසිය පනහයි. එතෙකොට රුපියල්
හාරසිය පනහකින් තමයි ඒ අයෙගන් අරමුදලට දායකත්වය
කැෙපන්ෙන්. ඒක ඉතාම ෙසොච්චම් මුදලක්. එතෙකොට ඒ අය
ණයක් ගන්න ගිෙයොත් හරි, අතරමැදදී සියයට 30ක ෙම් පතිලාභය
ලබන්න ගිෙයොත් ඒ අයට කීයද ලැෙබන්ෙන්? ඒ නිසායි මම
කියන්ෙන් රජය ෙම් ගැන හිතන්න ඕනෑ කියලා. වතුකරෙය් වැඩ
කරන ජනතාව තමයි ඇත්තටම වැඩ කරන ජනතාව. ඔවුන් තමයි
ඇත්තට ෙම් රටට දහඩිය ෙහළන මිනිස්සු. ඒ අයෙග් ෛදනික
වැටුප අඩුම තරමින් රුපියල් 800ක්වත් කරන්න ඕනෑ.

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා

(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்)

(The Hon. R. Yogarajan)

රුපියල් 1,000ක් කරන්න ඕනෑ.

ඊළඟ පශ්නය තමයි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට
රුපියල් 2,500ක දීමනාවක් ෙදන්න කියලා ඔබතුමන්ලාෙග් අතුරු
අය වැෙයන් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා කියන එක. නමුත් මම
දන්නා තරමට හාම්පුතුන් ෙම් ගැන අහන්ෙන් නැහැ. පශ්නය
තිෙබන්ෙන්, හාම්පුතුන්ට ෙම් ගැන කියන්න, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
වැඩ කරන ෙසේවකයන්ට රුපියල් 2,500කින් වැටුප් වැඩි කරන්න
කියන එක අහන්න තිෙබන නීතිමය රාමුව ෙමොකක්ද කියන එක.
නමුත් අපිට මතකයි, 2005 වර්ෂෙය් දී, අපි එක්සත් ජනතා නිදහස්
සන්ධානයට සම්බන්ධ වුණ අය වැෙය්දී, අපි අමතරව පනතක්
ෙගනාවා, "2005 අංක 36 දරන අයවැය සහන දීමනාව පනත"
කියලා. බලන්න, 2005 අංක 36 දරන අයවැය සහන දීමනාව
පනත තිෙබනවා. ඒ අයවැය සහන දීමනාව පනත යටෙත් තමයි
අපි කිව්ෙව් ෙපෞද්ගලික අංශයට රුපියල් 1,000ක් වැටුප් වැඩි
කරන්න කියන එක. එතෙකොට ඒක පනතක්. හාම්පුතුන්ට ඒක
පිළි ෙනොෙගන ඉන්න බැහැ. ඊළඟට වෘත්තිය සමිතිවලට
අවස්ථාවක් ලැෙබනවා, ඒ පනෙත් පතිපාදන අනුව පඩිපාලක
සභාෙව් දී, නැත්නම් ඒ වෘත්තීය හාම්පුතුන් සමඟ එකතු වන
අවස්ථාවන්වල දී, හාම්පුතුන්ෙග් සම්ෙම්ලනවල දී ඒ පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්න. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙයෝජනා
කරන්ෙන් ඒකයි.
අය වැය ෙයෝජනාවලට පණ ෙදන්න නම් අය වැය ෙයෝජනා
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය බලයක් හදන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්
ෙම් අය වැය, කථාවක් විතරක් ෙවනවා. 2005 දී පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනැල්ලා අපි හැදුවා, ෙසේවකයන්ෙග් අයවැය සහන දීමනාව
පනත. 2005 දී ෙගනාපු ඒ පනත-

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ආයතන 43ක් ෙව්තන මණ්ඩලයට අපි
දැනට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ හරහා අපට බල කෙළොත් අපට
පුළුවන්, ඒ වැටුප අනිවාර්යෙයන් ම ලබා ෙදන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, එය වෘත්තීය සමිති මට්ටමින්
කරන්න අපට පුළුවන්. නමුත් ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් නීතිමය
හැකියාවක්, බලයක් හදනවා නම්, ඒ සඳහා යම් කියා මාර්ගයක්
තිෙබනවා. එය වඩා ෙහොඳයි කියා අපි හිතනවා. ඒක එක
කාරණයක්.
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා]

ඊළඟ කාරණය අනියම්, ආෙද්ශක කම්කරු ෙසේවකයන් ස්ථිර
කිරීම සම්බන්ධවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනට ගැටලු ෙගොඩක් මතු
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, පසු ගිය අය වැෙය් තිබුණු ෙයෝජනාව
තමයි, දින 180ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරපු අයෙග් තාවකාලික, අනියම්, ආෙද්ශක පදනමින් සිටින කම්කරුවන්ෙග්ෙසේවය ස්ථිර කරන්න කියන එක. මා කියන්ෙන් ෙමය කණ්ඩායම්
ෙදකක් කියායි. එක පිරිසක් තමයි, මෑන් පවර් ෙසේවාෙව් වැඩ
කරන අය. අෙනක් පිරිස, ඒ ආයතනවලට ම බඳවාගත්තු අයයි.
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත්
ආයතනවලට ෙවන්න පුළුවන් බඳවාගත්තු අය ස්ථිර කිරීම ගැන
ගැටලුවක් නැහැ. ඒ නිසා මම ෙයෝජනා කරන්ෙන්,
ඔබතුමන්ලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන් ෙමයයි. පසු ගිය අය වැය
ෙයෝජනාව අනුව දින 180ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරපු අය
ස්ථිර කරන්න පුළුවන්. යම් යම් පශ්න තිෙබනවා තමයි. දැන් තවත්
තැන්වල ෙවනත් ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ අතරින් එක්
ගැටලුවක් ෙකෙරහි මම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරවන්නම්.
වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂතුමා වාරි ඉංජිෙන්රුවන්ට, වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරින්ට,
පාෙද්ශික
ෙන්වාසික
ඉංජිෙන්රුවන්ට චකෙල්ඛයක් යවා තිෙබනවා. ඒ චකෙල්ඛෙය්
සඳහන් කර තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද දන්නවාද? "වාරිමාර්ග
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවෙය් නියුතුව සිට දින 180ක අඛණ්ඩ
ෙසේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ අෙනකුත් සුදුසුකම් සපුරා ඇති සියලු
ෙසේවක මහත්ම මහත්මීන් රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 25/2014
යටෙත් ස්ථිර කර ඇත." කියලායි එහි සඳහන් වන්ෙන්. ඒ අය
ස්ථිර කර ඇති බව කියනවා. හැබැයි එෙසේ ස්ථිර කළ ෙනොහැකි,
එෙසේ ස්ථිර කරන්න බැරි පිරිසකුත් -අනියම් කම්කරුවන් හැටියට
ෙසේවයට ගන්නා අය- ඉන්නවා ෙන්. ඒ අය සියලුෙදනාෙග් ෙසේවය
2015 ජනවාරි මස සිට අත් හිටුවන්න කියනවා. එතෙකොට මතු වන
ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඒ ෙමොකක්ද? උදාහරණයක් විධියට
වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව ගනිමු. ඒ ආයතනෙය් දින 180 ෙසේවා
කාලය සම්පූර්ණ කරපු පිරිස ස්ථිර කරන එක එක කාරණයක්. එය
ෙම් චකෙල්ඛයට අනුව හරි. හැබැයි වාරිමාර්ග ෙදපාර්තෙම්න්තුව
වාෙග් ආයතන තිෙබනවා, ඒ ආයතනවල වැඩ කටයුතු ටික
කරෙගන යන්න, ඒවාෙය් සිටින ෙසේවකයන් පමාණවත් ෙනොවන,
එෙසේ ෙසේවකයන් මදි තැන් තිෙබනවා. ඒ තැන්වලට
අවශ්යතාවන්ට අනුව යම් පිරිසක් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනෑ.
හැබැයි දැන් තිෙබන පශ්නය ෙමොකක්ද? ඒ අය ස්ථිර කළාට
පස්ෙසේ ෙවනත් අය ගන්ෙන් නැහැ කියලා නිෙයෝගයක්
ෙකොෙහේවත් නැහැ. අවශ්යය තැන්වලට අනියම් පදනමින්
බඳවාගන්න බැහැ කියා චකෙල්ඛයක් ෙකොෙහේවත් නැහැ. නමුත්
ෙමතැන තිෙබන පශ්නය ෙම්කයි. ඒ චක ෙල්ඛෙය් කියන්ෙන්,
"ෙම් අනුව 2015 ජනවාරි මස සිට checkrolls නිකුත් කිරීම
සම්පූර්ණෙයන් අත්හිටුවන අතර නඩත්තු හා ෙමෙහයුම් වැටුප්
වැය ශීර්ෂය යටෙත් ෙමොන යම් ෙහෝ ෙහේතුවක් මත වැටුප් ෙගවීම
සඳහා කම්කරුවන් බඳවාගැනීම අත්හිටුවා ඇති බැව් කාරුණිකව
දැනුම් ෙදමි." කියලායි. එවිට සිදු වන ෙද් ෙමොකක්ද?
ෙසේවකයන්ෙග් පැත්ෙතන් හිතලා, වැඩ කරන අයෙග් පැත්ෙතන්
හිතලා ඒ ආයතනවල සිටින එවැනි අය ස්ථිර කළා. හැබැයි දැන්
අෙනක් පැත්ෙතන්, අවශ්යතාව මත ෙහෝ, ෙමොනයම් ෙහේතුවක් මත
ෙහෝ බඳවාගන්නා එක නවත්වා තිෙබනවා. එෙහම කරන්න කියා
සඳහන් චකෙල්ඛයක් ෙකොෙහේටවත් ආෙව් නැහැ. ෙම් තිෙබන්ෙන්
අදාළ නිලධාරින් -ෙමයට අනුව නම්, වාරිමාර්ග අධ්යක්ෂ
ජනරාල්වරයා- චකෙල්ඛයට අමතරව එකතු කරගත්තු ෙද්වල්.
පාෙද්ශීය ඉංජිෙන්රුවන් අපට නඟන මැසිවිල්ල තමයි, "අෙප්
ආයතන දැන් පවත්වාෙගන යන්න බැහැ." කියන එක. සමහර
ආයතන තිෙබනවා ෙසේවක අතිරික්තයක් තිෙබන. හැබැයි සමහර
ආයතන තිෙබනවා ඒවාෙය් අවශ්යතාවන් මත ෙසේවකයන්
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බඳවාගත යුතු. නමුත් එෙසේ බඳවා ගැනීමට තිෙබන කමයත් ෙම්
චකෙල්ඛය නිසා දැන් ඇහිෙරනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා, ෙම්
කියාවලිය ඉතා ඉක්මනින් විධිමත් කිරීෙම් වගකීමක් කම්කරු
අමාත්යාංශෙය් ෙම් විෂයය භාර ගරු ඇමතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමන්ලාට තිෙබනවා කියා. පාෙයෝගික තත්ත්වය ගත්ෙතොත්,
පසු ගිය කාලෙය් විශාල පමාණයක් බඳවාෙගන තිෙබන බව අපි
දන්නවා. අෙප් ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා දැන්
ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! Will an Hon. Member propose the
Hon. R. Yogarajan to take the Chair?
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera )

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,"ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන්
මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள்
தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. R. YOGARAJAN took the Chair.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා.
ආෙයෝජන මණ්ඩලෙය් ෙසේවය කරන ෙබොෙහෝ අයෙගන්
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සම්බන්ධෙයන් මැසිවිලි ෙගොඩක් මට
ඉදිරිපත් වුණා. පසු ගිය ජනවාරි මාසය වන ෙකොට -ඒ කියන්ෙන්
ජනාධිපතිවරණයට කලින් ෙදසැම්බර් මාසෙය් 14 ෙවනිදා විතරමාතර දිස්තික්කය පුරාම casual workers or trainees හැටියට
පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම management assistants
හැටියට පත්වීම් දීලා තිෙබනවා. ඒ පත්වීම් ලිපිවල දින පිළිබඳව
ෙමොකක්වත් සඳහනක් නැහැ. නමුත්, විශාල පත්වීම් සංඛ්යාවක්
දීලා තිෙබනවා. අද ඒ ළමයි හරි අසරණ ෙවලා. ෙමොකද,
විෙශේෂෙයන් ඒ අය තරුණ ළමයි. තමන්ෙග් ජීවිතෙය් රැකියාවක්
ආරම්භ කරපු අය; ඔවුන්ෙග් පළමුෙවනි රැකියාව. ඒ අයට දීලා
තිෙබන පත්වීම් ලිපිය ගත්ෙතොත් එෙහම, ඇත්තටම ඒ පත්වීම්
management trainees or casual workers කියන ෙමොකක්වත්
ෙනොෙවයි, BOI එෙක් රස්සාවක් කියලා තමයි ඒ පත්වීම් දීලා
තිෙබන්ෙන්. එෙහම ෙන් ෙදන්ෙන්. නමුත්, පත්වීම් ලිපිය කියවා
ෙගන යන ෙකොට තමයි ෙත්ෙරන්ෙන් ඒවා ජනාධිපතිවරණෙය්
පතිඵල නිකුත් කරන තුරු දීපු පත්වීම් කියලා. ඒ පත්වීම් මාස
තුෙන් පත්වීම්. ෙබොයිලර් කුකුළන්ටත් ඊට වඩා වයසයි.
ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම්, ෙබොයිලර් කුකුෙළකුෙග්
වයසට වඩා අඩු කාලයකින් අවසන් වන පත්වීම් තමයි පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් දීලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට සිදු
වන්ෙන් ෙමොකක්ද? අදාළ ඇමතිවරයා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා
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තමන් නිෙයෝජනය කරන අමාත්යාංශයට අදාළව ෙනොෙවයි,
දිස්තික්කයට අදාළවයි ඒ පත්වීම් දීලා තිෙබන්ෙන්. එවැනි පත්වීම්
ලැබූ ළමයි අනූ ගණනක් පමණ ඉන්නවා. මම අධිකරණ හා
කම්කරු සබඳතා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන්
කථා කරද්දි ඇහුවා, ෙම් අයට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා.
ෙමොකද, ඒ ළමයින්ෙග් ජීවිත බලාෙපොෙරොත්තුව ගත්ෙතොත් එෙහම
ඒ ළමයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් රස්සාවකට. ඒ පත්වීම් ලිපිවලම
තිෙබනවා, ෙම් පත්වීම් ලිපි ෙම් අය ස්ථිර කිරීමට කිසිදු ෙහේතුවක්
වන පත්වීම් ලිපියක් ෙනොෙවයි කියලා. මම ඒ ළමයින්ෙගන්
ඇහුවා, "ෙම් ඔයෙගොල්ලන් රවටන්න ෙගනාපු පත්වීම් ලිපියක්
කියලා
ෙත්රුෙණ්
නැද්ද?"
කියලා.
"නැහැ,
නැහැ.
ජනාධිපතිවරණෙයන් අපි අනිවාර්යෙයන් දිනනවා, දිනුවාට පස්ෙසේ
ස්ථිර කරනවා."ය කියලා කිව්ව බව එතෙකොට ඒ ළමයි අපට
කිව්වා. ජනාධිපතිවරණෙයන් දිනුවාට පස්ෙසේ ස්ථිර කරන පත්වීම්
තමයි ෙම් දීලා තිෙබන්ෙන්. නමුත්, ඒ අයත් ෙම් රෙට් දරුෙවෝ.
ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම් ෙසොයා බලා නැහැ. මම ඔබතුමන්ලාෙගන්
ඉල්ලන්ෙන් ඒ අයෙග් සුදුසුකම් ෙසොයා බලා සුදුසු ෙදයක් කරන්න
කියලායි. ෙමොකද, ෙම් අතර සුදුසුකම් තිෙබන අයත් ඉන්නවා. ඒ
අතෙර් උසස් ෙපළ සමත් වූ අය ඉන්නවා, උපාධිධාරින් ඉන්නවා.
ෙමවැනි විවිධ මට්ටම්වල අය ෙම් අතර ඉන්න පුළුවන්. ඒක හරි. ඒ
අයෙග් සුදුසුකම් ෙසොයා බලා ඔවුන් සම්බන්ධෙයන් ෙමොනයම්
ෙහෝ කමෙව්දයක් හදන්න ඕනෑ. ඔබතුමන්ලාෙග් ආයතනවලට ෙම්
සියලු ෙදනාම ගන්න පුළුවන්ය කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. මම
උදාහරණයක් කිව්ෙව්.
හැම රාජ්ය ආයතනයකම පත්වීම් වපුරා තිෙබන්ෙන්; පත්වීම්
තවාන් දමා තිෙබන්ෙන්. ඇත්තටම ඒක තමයි අද ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. මාසෙය් පත්වීම්, මාස ෙදෙක් පත්වීම්, trainee පත්වීම්
වැනි විවිධ පත්වීම් පසු ගිය කාලය පුරාම දීලා තිෙබනවා. ඒක
තමයි ඇත්ත ෙද්. අද රක්නා ලංකා ආයතනෙය් ෙසේවකෙයෝ
ඇවිල්ලා අඬනවා. තවත් ආයතනවල ෙසේවකෙයෝ ඇවිල්ලා
අඬනවා. සමහර ඇමතිවරු ඔවුන්ෙග් සෙහෝදරෙයෝ දමා මාර්ග
සංවර්ධන අධිකාරිෙය් -RDA එෙක්- ව්යාපෘති හදා තිෙබනවා.
ෙතොරතුරු ෙසොයා බලන ෙකොට ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගවීම් කරලා
තිෙබන්ෙන් චීන සමාගමට ෙනොෙවයි, සෙහෝදර සමාගමට.
එෙහමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මෑන්පවර් එක සෙහෝදරෙයෝ අරෙගන
තිෙබන්ෙන් ඇයි? අලුෙතන් හදන මාතර - ෙබලිඅත්ත ෙර්ල් පාෙර්
පශ්නයක් තිෙබනවා. මෑන්පවර් ෙකොම්පැනිය කියලා කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා

(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி)

(The Hon. Sunil Handunnetti)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
අදාළ ඇමතිවරයාෙග් සෙහෝදරයා තමයි මෑන්පවර්
ෙකොම්පැනිය කර ෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන්ෙන්. දැන් කියන්ෙන්
"මතුගම ෙකොම්පැනිය" කියලා. මම කියන්ෙන් ෙම් තත්ත්වය
වළක්වන්න ඕනෑය කියලායි. අඩුම තරමින් ෙම් සඳහා ෙමොකක්
ෙහෝ කමෙව්දයක් අවශ්යයි. ෙමොකද, ඒ හැම ෙදනාම අෙප් රෙට්
ජනතාව. ෙම් වන ෙකොට ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩිම පීඩනයක්
සහිත අමාත්යාංශය තමයි, කම්කරු අමාත්යාංශය. රජෙය්
ෙසේවකයින්ෙග්
පශ්න තිෙබනවා,
ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ෙසේවකයින්ෙග් පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනියම්
ෙසේවකයින්ෙග් පශ්න සහ වතුකරෙය් ෙසේවකයින්ෙග් පශ්න
තිෙබනවා. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම අර්ථ සාධක ලබන අයට ෙම්ක
හුස්ම ෙපොදක්; ෙබල්ල මිරිකී සිටි අයට ෙම්ක හුස්ම ෙපොදක්. ෙම්ක
මීට වඩා වැඩිදියුණු කරලා ඉදිරියට පවත්වා ෙගන යන්න.
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ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල කියන්ෙන් ෙමෙතක් කාලයක්
දූෂණයට ලක් වුණු ඒවාෙයන් එකක්. ගරු අධිකරණ හා කම්කරු
සබඳතා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම මම ඔබතුමාෙග්
අවධානය ෙම් සඳහා ෙයොමු කරනවා. ෙම් පිළිබඳව
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩිෙයන්ම කථා කරපු ෙකෙනකු හැටියට
ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලන්න කියමින් ෙම් නිෙයෝග
අගය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 3.39]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
පනත යටෙත් ෙගන ආ නිෙයෝග සම්මත කරන්න අද
පාර්ලිෙම්න්තුවට අවසර ලැබීම ගැන මම සතුටු වනවා.
ඉතා අමාරුෙවන් සියලුම පක්ෂ එකඟත්වෙයන් තමයි ෙම්
සංෙශෝධනය එදා ෙගනාෙව්. නමුත් ෙම් නිෙයෝග
ෙග්න්න
ගිහිල්ලා මම හුඟක් ෙදෙනකුත් එක්ක රණ්ඩු කළා. ආණ්ඩුව
අන්තිෙම්දී කිව්ෙව් ෙමොකක් ද කියලාවත් ඇත්ත වශෙයන්ම අපිට
මතකත් නැහැ; ඒ ෙගොල්ලන්ට මතකත් නැහැ. ෙම්ෙක් අර්ථය
හැටියට මා දකින්ෙන් මුලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ආණ්ඩුවට
ඕනෑකමක් තිබුෙණ් නැහැ කියන එකයි. එෙසේ නැත්නම් ෙම් අර්ථ
සාධක අරමුදෙල් සල්ලි ටික
එදිෙනදා ජීවත්ෙවන්න, පඩි
ෙගවන්න පාවිච්චි කර තිබුණා. ඒ නිසා ෙම් කාරණය මඟ හැරියා.
ෙම් පනත සංෙශෝධනය සඳහා ෙගන එද්දී ඒක ෙද්ශපාලන
වාසියක් විධියට ෙගනාවත්, යථාර්ථය ෙත්රුම් අර ෙගන ෙම්
නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන
ඒම අවස්ථාවාදීව
වුවමනාෙවන්ම කල් මැරුවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් ගැන අපි
කිහිප විටක්ම කථා කළා. පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැහැ. ෙබොරු උත්තර
ෙදමින් සිටියා. අන්තිෙම්දී ෙම් ෙසේවකයන්ට තමන්ෙග් අයිතිය
ලබා ගන්න ෙමය සම්මත කරන්නය කියා අෙප් නායක ගරු
අගාමාත්යතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී එදා විෙශේෂ පකාශයක්
කළා. සමහර ෙදෙනක් ෙම්ක අසාර්ථක ව්යාපාරයක් හැටියට
දැක්කා.
මට මතකයි, මා කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්
ෙයෝජනාවක් ෙගනාවා, ෙම් අරමුදෙල් තමන් සතුව තිෙබන මුදලින්
සියයට 75ක් ඇපයක් නැතිව ණයක් හැටියට ගන්න පුළුවන්
කියලා. අපි ඒ ෙයෝජනාව සම්මත කළා. අදත් අපට කථා කර හුඟ
ෙදෙනක් කියනවා," තමුන්නාන්ෙසේ නිසා අද අපි අමාරුෙවන්
ෙහෝ ෙගයක ජීවත් ෙවනවා" කියා. අපි ඒ අවස්ථාෙව් ඔවුන්ට ඒ
ෙදොර විවෘත කළා. අද අෙප් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල, ෙසේවා
නියුක්තිකයින්ෙග් භාර අරමුදල යන ෙම් අරමුදල් ෙදක ගත්තාම
ඒ මුදල් පමාණය තිෙබන්ෙන් බිලියන ගණන්වලින්. මිලියන
ගණන්වලින් ෙනොෙවයි, බිලියන ගණන්වලින්. ෙම්කට දායක වන
විෙශේෂ කම්කරු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අයෙගන් මිලියන 15ක්
විතර ෙම් මුදල ආවරණය ෙවනවා.
ගරු
අතාවුද
ෙසෙනවිරත්න
හිටපු
ඇමතිතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් කාරණාව සම්බන්ධව මා එක්ක එකඟ
වුණා. ෙම් මුදල හිමි අහිංසකයින්ට හෘදයාබාධයක් හැදුෙණොත්
operate කර ගන්න විධියක් නැහැ. රජෙයන් ෙම්ක කරන්නට
බැහැ. ෙම් ළඟදීත් මට ෙකෙනක් හමු වුණා, ඔහුට stent එකක්
දාන්න කියලා. ඒක ගන්න විශාල මුදලක් වැය වනවා. නමුත් ෙම්
මනුෂ්යයා ජීවත් ෙවලා ඉන්නවා; ඔහු රැකියාවක් කරනවා. අර්ථ
සාධක අරමුදල් තැන්පතුෙව් එතුමාෙග් මුදල් තිෙබනවා. නමුත් සිදු
වන්ෙන් ෙමොකක්ද, ඒ අය මැෙරන එක විතරයි. ෙවනත් උදව්වක්
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නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙගයක් හදා ගන්න විධියක් නැතිව අනුන්ෙග්
ඉඩම්වල, කුලිය ෙගවා ෙගන ජීවත් ෙවන විශාල පිරිසක්
ඉන්නවා. දැන් ෙම් අරමුදෙල් මුදල් තිෙබන හැම සාමාජිකෙයකුටම
තමන්ට අවශ්ය නම් ඉඩම් කෑල්ලක් ගන්න අවස්ථාවක් තිෙබනවා.
තව අවුරුදු ෙදක තුනක් ගියාම ඕනෑ නම් ඒ ඉඩම් කෑල්ල වැඩි
ගණනකට විකුණලා තමන්ට ඒ මුදල් ලබා ගන්න අවස්ථාව
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙගයක් හදාෙගන ඔහු විශාම යන්ෙන්
ෙගයක අයිතිකාරෙයක් විධියට. අද ෙගවල් කුලි ෙගවන මිනිෙහකු
විධියට තමයි ෙගයක පදිංචි ෙවලා ඉන්ෙන්.
ෙම් කාරණා ෙදක අපි ෙහොඳට දැකලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ
ආණ්ඩුෙවන් එදා මම කම්කරු ඇමතිවරයා ෙවලා ඉන්නෙකොටම
අපි ෙමයට අදාළ පනත් කිහිපයක් සම්මත කළා. එකක් ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල සම්බන්ධව. අෙනක් එක ෙසේවා
නියුක්තිකයින්ෙග් භාරකාර අරමුදල සම්බන්ධව. අද ෙම් රෙට්
තිෙබන පධාන අරමුදල් ෙදකක් හැටියට ගන්ෙන් ෙසේවක
අර්ථසාධක අරමුදලයි, ෙසේවා නියුක්තිකයින්ෙග් භාර අරමුදලයි.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇති කිරීම පිළිබඳව
ටී.බී.
ඉලංගරත්න මැතිතුමා අපි සිහිපත් කළ යුතුයි. එතුමා ඒ පනත
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කරන අවස්ථාෙව්දී අද
අප ෙම් කරන ෙදය කළ යුතුයි කියන එක එතුමා ෙග් කථාව තුළ
ගැබ්ෙවලා තිෙබන බව හැන්සාඩ් වාර්තාව අරෙගන බැලුෙවොත්
ෙපනී යනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මුළුමනින්ම ෙම්ක කරන්න බැහැ.
නමුත් තවත් දුර යන්න පුළුවන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙබොෙහොම ෙකටිෙයන්
කියනවා නම් ෙම් අයිතිකරුෙවෝ ෙකොටස්කරුෙවෝ හැටියට පත්
කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ෙම් සංෙශෝධනෙය් ඇත්තම අදහස.
අද ෙපොඩි ව්යාපාරයක් කරන්න ණයක් ගන්ෙන්, ඒ වාෙග්ම ඉඩමක්
ගන්න ණයක් ගන්ෙන් ණයකාරෙයක් හැටියටයි. අද ඉදිරිපත්
කරන ෙම් සංෙශෝධනවල තිෙබන විෙශේෂත්වය ෙම්කයි. අවුරුදු
55ක් ගිහිල්ලා තමන්ෙග් deposit එෙක් තිෙබන මුදල් ගන්න
පුළුවන් අවස්ථාව වනෙකොට එක්ෙකෝ ඔහු මැරිලා. එෙහම
නැත්නම් ඒ ෙගදර ජීවත් ෙවන්න පුළුවන් ශක්තියක් නැහැ; ජීවත්
ෙවන්න බැහැ. ෙම් පනෙත් ෙරගුලාසි ටික සම්මත කළාට පසුව
එතැනින් අලුත් සමාජයක් ඇති ෙවනවා. ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මම ඔබතුමාට
ෙයෝජනා කරනවා, ෙම්ක සම්මත කර ගත් හැටිෙය්ම ෙවනම
ෙකොමිටියක් පත් කරන්න කියලා. මමත් උදවු කරන්නම්. ෙම්
අරමුදෙල් සාමාජිකයන් අතරින් යම් ෙකනකුට හෘදය ෙරෝගයක්
ඇති වුණු අවස්ථාවක ඒ සඳහා සැත්කමක් කර ගන්නට අවශ්ය
වුෙණොත්, ඉල්ලුම් පතයක් ෙයොමු කිරීෙමන් පසුව ඒ අවශ්ය මුදල්
ෙදන්න අපට පුළුවන්. ඒ සඳහා අවුරුදු ගණන් ගත වන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මාසයකින් ෙදකකින්, අවුරුද්දකින්
ෙදකකින් ෙම් වැෙඩ් ඉවර කරන්න පුළුවන්. ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග්
භාර අරමුදෙල්, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සාමාජිකයන්ෙගන්
ෙකනකුට
හෘදය ෙරෝගයක් ඇති වු අවස්ථාවක ඒ සඳහා
operation එකක් කර ගන්න, නැත්නම් stent දමන්න අවශ්ය
වුෙණොත් ෙකොළ අරෙගන ෙකොෙහේවත් යන්න සිදු වන්ෙන් නැහැ.
ජනාධිපති අරමුදලින් සල්ලි ගන්න ඕනෑ වන්ෙන්ත් නැහැ. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ළඟට එන්න ඕනෑත් නැහැ.
[බාධා කිරීමක්] ෙම් අරමුදෙල් සල්ලිවලින්. තැන්පත් මුදලින්
සියයට 30ක් ලබා ගත්තාම ඒ මුදලින් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක
තමයි insurance එක. එච්චරයි.
රජෙය් ඉඩම් ෙබදනෙකොට දුප්පත් අයට ෙබදනවා නම්, ෙම්
අරමුදෙල් සාමාජිකයාත් දුප්පත් ෙකෙනක් තමයි. රජෙය්
ෙසේවකයාත් ෙම්කට අයත් ෙවනවා. අපි ෙවනසක් කරමු. අද
රුපියල් ලක්ෂ පහකට විතර ෙපොඩි ඉඩම් කැබැල්ලක් ගත්ෙතොත්,
ඔහු retire ෙවන ෙවලාවට ඒක රුපියල් ලක්ෂ විසිපහක විතර
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වටිනාකමක් තිෙබන ඉඩමක්. අපි ගන්ෙන් ෙම් තැන්පත් මුදලින්
සියයට 30යි. ඒ ෙසේවකයා විශාම යනෙකොට අවුරුදු 50ක් 55ක්
පැනලා. එෙහම නම් ඒ වන විට ඔහුෙග් ඉඩෙම් වටිනාකම
අතිවිශාලයි. විශාම යනෙකොට ෙගයක් හදලා තිබුණා නම්
දරුෙවකුට දෑවැද්දට ෙදන්න තිබුණා. ෙමන්න ෙම් කාරණා
පදනම් කර ෙගන එදා අදහස් පකාශ කළ ටී.බී. ඉලංගරත්න
මැතිතුමාව අපි ස්තුතිපූර්වකව අද සිහිපත් කරනවා. එතුමාෙග් ඒ
බලාෙපොෙරොත්තුව ඉෂ්ට කරන්නට අද පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවකටයි. ෙම් ෙරගුලාසි ටික සම්මත
කරන්න කියලා අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙකොපමණ කථා කළාද?
ඒකට මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ආණ්ඩුව ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ගරු
අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමනි, කම්කරු නායකෙයක්
හැටියට තමුන්නාන්ෙසේටත් එදා ඒක කරන්න බැරි වුණා. ඔබතුමා
කෙළේ නැහැයි කියලා ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ඔබතුමාටත්
කරන්න බැරි වුණා. ෙමොකද, ඊට ඉහළින් නිෙයෝග තිබුණා.
ඔබතුමා ෙබොෙහොම උනන්දු වුණා. ඔබතුමා ෙම් ගරු සභාෙව් කළ
කථාව අහද්දී ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමා ෙකොපමණ උනන්දු වුණාද,
මහන්සි වුණාද කියන එක මට මතක් වුණා. ඒවා ඔක්ෙකොම
යටපත් වුණා. ඒ වාෙග්ම ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් හිටපු
ඇමතිතුමාත් ෙම්කට හුඟාක් උනන්දු වුණා. නමුත් කරන්න බැරි
වුණා. ෙම් ගැන ඇහුවාම ඒවා ෙම්වා පටලවමින් ෙලොකු උත්තර
තමයි දුන්ෙන්. ඇයි ඒ? ෙම්ක කැබිනට් මණ්ඩලයට ෙගනාපු
කථාවක් ෙනොෙවයි. එෙහම කිසිම ෙදයක් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගනැල්ලා නැහැ. අද ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු
ඇමතිතුමා කථා කළා. "ඔය පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට මම නම් ඕකට
සම්මාදම් ෙවලා නැහැ, පුළුවන් නම් Cabinet Minute එෙක් මෙග්
observations බලන්න" කියලා කිව්වා. එතුමා ඒකට සහභාගි
වුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග් තමයි ෙම් පනතට
ෙරගුලාසි ෙගනාපු ෙවලාෙව් පසු ගිය ආණ්ඩුව කථා කෙළේ; වැඩ
කෙළේ මන්තීවරුන්ෙග්වත්, ඇමතිවරුන්ෙග්වත් කීම අහලා
ෙනොෙවයි. තනි මතයකට; තනි පුද්ගලයකුෙග් මතයට තමයි ඒක
සම්මත ෙනොකර න්යාය පතෙය් තිබ්ෙබ්. එෙහම නම් අද අපි අලුත්
මාර්ගයක් ගැන හිතන්න ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ හරියට හැදුෙවොත් අවුරුද්දක් තුළ ඉඩම් හිමි අය
ලක්ෂයක් ඇති ෙවනවා. එය ෙපොඩි වැඩක් ෙනොෙවයි. ඒකටත්
ඕනෑ නම් තව ෙපොඩි ණයක් ගන්නය කියන්න. ෙම් ගන්ෙන්
තමන්ෙග්ම මුදලින්. ෙවන ෙකොෙහේවත්
තිෙබන මුදලකින්
ෙනොෙවයි. ෙම් ඉඩම ගත්තාට පසු අවුරුදු කිහිපයක් යනෙකොට
ඒ මුදල වාෙග් පස් ගුණයක, හය ගුණයක වටිනාකමක් තිෙබන
ඉඩමක අයිතිකරුවකු බවට පත් ෙවනවා.
ෙම් සල්ලි
කම්කරුවාෙග් සල්ලි.
ඒ වාෙග්ම ෙමතැන තිෙබනවා
හාම්පුතාෙග් සල්ලිත්. ඒ ඔක්ෙකෝම අරෙගන අලුත් කම්කරු
ව්යාපාරයක් අපට හදන්න පුළුවන්. සෑම ෙකනකුටම ඉඩමක්
ලැෙබන ආෙයෝජනයක් කරන්න පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක්
ෙමතැන හදන්න පුළුවන්.
එදා ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා
වාෙග්ම ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාත්, ගරු ගාමිණී
ෙලොකුෙග් මැතිතුමාත් ෙම් පිළිබඳව මහන්සි වුණා. නමුත්
එතුමන්ලාට ඉඩක් ෙනොලැබුණු ඒ ඉතිහාසය ෙවනස් කරලා, අෙප්
වත්මන් ගරු ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, අගමැතිතුමාෙග්ත් මතය අනුව
අද ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් කම්කරු ජනතාව
ෙවනුෙවන් අලුත් වැඩ පිළිෙවළක් ඉතිහාසයට එක් ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා ෙම් සඳහා
ෙවනම ආයතනයක් ඇති කරන්න කියලා. හෘදය සැත්කමකට
ලක්විය යුතුව සිටින ෙම් අරමුදෙල් කම්කරු සාමාජිකයන් කවුද,
ඉඩමක් කඩමක් නැතිව ඉන්න සාමාජිකයින් කවුද කියලා ඒ
විස්තර ටික ෙසොයලා ගන්න. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඒ
කාරණා ටික ඉතා ඉක්මනින්
විසඳුෙවොත් ෙකොයි
අමාත්යාංශයකටත් වඩා ෙම් අමාත්යාංශය ඉතා ඉහළින්
සැලකිල්ලට භාජනය ෙවනවා. තැන්පතු මුදලින් සියයට 30ක්
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ෙම් අරමුදලට ලබා ගන්න ෙකොට එයින් ලක්ෂ හතක, අටක
පිරිසක් අර කලින් සඳහන් කළ බලාෙපොෙරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න
පුළුවන් පිරිසක් බවට පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් අර්ථ
සාධක අරමුදල ගැන, ෙම් අරමුදලට දායක වීම පිළිබඳව දැඩි
උනන්දුවක් දක්වන පිරිසක් බවට පත් ෙවනවා. දැන් ෙම්ක
කවුරුවත් ගණන් ගන්ෙන් නැහැ. ඇයි ඒ? මුදල් කපා ගත්තාට
වයස අවුරුදු 55ක් වුණාට පසුව තමයි ඒ ගැන බලන්ෙන්. සමහර
පුද්ගලයන් වයස අවුරුදු 55ක් වන තුරු ජීවත් වන්ෙනත් නැහැ.
ඒ නිසා විශාමිකයන් ෙවනුෙවන් අද ඉදිරිපත් කරන තිෙබන ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ
තමන්ට වාෙග්ම තමන්ෙග් දරුවන්ෙග්
අනාගතයට උදව් වන, උපකාරී වන අලුත් බලාෙපොෙරොත්තුවක්
බවට පත් ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් අරමුදලට දායක මුදල එකතු
කර ෙදන්න ඒ අයෙගත් උනන්දුවක් ඇති වනවා. ඒ කියන්ෙන්
තමන්ෙග් මුදල ෙගවන්නත්, ඒ වාෙග්ම හාම්පුතා ෙනොෙගවනවා
නම් ඒ පිළිබඳව ෙසොයා බලා කරුණු පැහැදිලි කර දීලා ඒ කටයුතු
කරන්නත් උනන්දුවක් ඇති වනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අරමුදල
ශක්තිමත්ව තිබිය යුතුයි කියන කාරණයත් මා ගරු ඇමතිතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරවනවා. ඒ සඳහා ෙම් ෙසේවකයන්ෙග්
දායකත්වය ඉතා වැදගත් ෙවනවා. මා ළඟ තිෙබන වාර්තාෙව්
තිෙබන්ෙන් මිලියන 15කට ආසන්න සාමාජික සංඛ්යාවක් ෙමහි
ඉන්නවා කියන එකයි. මිලියන 15කට ආසන්න සංඛ්යාවක්. ෙපොඩි
ගණනක් ෙනොෙවයි.
බැංකු මූලාශවලට අනුව එකසියහතළිස් නවලක්ෂ
අසූහත්දහසකට ආසන්න පිරිසක් ෙමම අර්ථ සාධක අරමුදෙල්
ගිණුම් හිමියන් බවට පත් ෙවනවා. ෙම්ක ෙපොඩි වැඩක් ෙනොෙවයි.
ඒ වාෙග්ම කියාකාරී ගිණුම් හිමි සංඛ්යාවත් එන්න එන්නම වැඩි
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම 2013 වසෙර්දී පමණක් රුපියල් මිලියන
80,484ක් සාමාජික මුදල් වශෙයන් ආපසු ෙගවා තිෙබනවා. ෙම්
වාෙග් අරමුදලක් ෙකොෙහේ තිෙබනවාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ.
2013 වසෙර් දී රුපියල් මිලියන 50,423ක් පතිලාභ වශෙයන්
ෙගවීමට ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පියවර ෙගන තිෙබනවා.
මහ බැංකු වාර්තාෙවන් ලබා ගත් ෙතොරතුරුවලිනුයි මා ෙම්
පැහැදිලි කිරීම කෙළේ. එතෙකොට විශාම යනෙකොට ලබන මුදල
සියයට 70යි. ෙම් ගන්න මුදල ඒ සියයට 70ට එකතු කෙළොත්
ෙකොපමණ වටිනාකමක් තිෙබනවාද? ඒ මුදල ඉඩමක් බවට
පරිවර්තනය වුෙණොත් අවුරුදු 55 වන ෙකොට ෙකොපමණ
වටිනාකමක් තිෙබ්විද? ඒ නිසා තමයි අපි මහන්සි වුෙණ්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය හැටියට, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමා
හැටියට ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්න ඉස්ෙසල්ලා ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කිව්වා, ෙම් ෙරගුලාසි ෙගනැල්ලා සම්මත කරෙගන සියලු
ෙදනාෙග්ම සහෙයෝගය ලබාෙගන ෙමය කියාත්මක කරනවා
කියලා. අවාසනාවකට ඒක ඉෂ්ට කරන්න පසු ගිය ආණ්ඩුවට ඉඩ
ලැබුෙණ් නැහැ.
අද අපි ඉතිහාසෙය් තවත් පිටුවක් ෙපරළන අවස්ථාවක්. ගරු
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා අමාත්යතුමනි, අවුරුද්දක් තුළ
නිවාස ලක්ෂයක් හැදීෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් මහා වගකීමකින්
යුතුව ඒ ජනතාව, ඒ නිවාසවල අයිතිකරුවන් කරවීමට දරන වෑයම
තුළ ඔබතුමාෙග් නමත් ඉතිහාසගත ෙවනවාය කියන එක මම
මතක් කරන්න කැමැතියි.
මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතිහාසෙය් තවත් ෙදයක් මතක් ෙවනවා.
එදා මම කම්කරු උප ඇමතිවරයා හැටියට සිටිෙය්. කැප්ටන්
සී.පී.ෙජ්.ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා තමයි ඇමතිතුමා වශෙයන්
සිටිෙය්. එතුමා ෙම් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් එක්කාසු කිරීම
ආදී ඒ වැඩ ෙකොටස් ඔක්ෙකොම එදා උප ඇමතිවරයා හැටියට
හිටපු මට භාර දුන්නා. ඒ අනුව මම විෙශේෂ ෙදයක් කළා. එහිදී
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට
ඕනෑය; ඉඩ ඕනෑය; පුටු
අයත් වන රජෙය් ෙසේවකයන්, cupboard
ඕනෑය ආදී වශෙයන් මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. මම කිව්වා,
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කීයක්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ, ෙමොකුත් ෙදන්ෙන් නැහැ,
ඔයෙගොල්ලන් files හදලා වැඩ කරන්න, මම අලුත් කමයක්
හදනවාය කියා. ඒ තමයි, incentive කමය. ඒ කමය තුළ සමහර
අය incentive එක විතරක් රුපියල් 25,000ක් ගත්තා. ඒ විධියට
වැඩ කරන ජනතාවට ෛධර්යය දුන්නා.
අෙප් ආර්ථිකය ගැන කථා කරනෙකොට ෙවනස් වීම් කළ යුතු
තැන් පිළිබඳව කථා කරන ෙකොට ෙමතැනදී අලුත් ෙදයක් මතක්
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙසේවය කරන අයට
පළමුවරට, ආපසු අය කිරීමක් ෙනොකර attendance bonus හැටියට
අවුරුද්ද ඉවර ෙවනෙකොට මාසයක සම්පූර්ණ පඩිය ලබා දීමට මම
කටයුතු කළා. ෙවන ෙකොෙහේවත් එෙහම දීලා නැහැ. ඒක රජෙය්
ෙසේවකයන්ටත් කර ගන්න පුළුවන් ෙදයක්. අවුරුද්ද අවසන්
ෙවනෙකොට ඒ අය හරිම අමාරු තත්ත්වයකින් තමයි ඉන්ෙන්. ඒ
නිසා ඒ මුදලින් ළමයින්ට ෙපොත් ටික ගන්න පුළුවන්. අවුරුද්ද
අවසාන ෙවනෙකොට ඒ ෙසේවකයන් ඒ මුදල අරෙගන මට ස්තුති
කරලා යනවා. ඒකත් bonus එකක් වාෙගයි. එෙහම කියනෙකොට
අපට ෙලොකු සතුටක් ඇති ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රජෙය්
ෙසේවකයන්ටත් ෙම්ක හම්බ වුෙණොත් ෙහොඳයි. අද රජෙය්
ෙසේවකයන්ට හම්බ ෙවන්ෙන් salary advance, festival advance
වාෙග් ආපහු ෙගවන ෙද්වල් ෙන්. ඒ නිසා රජෙය් ෙසේවකයන්ටත්
අවුරුද්ද අවසානෙය්දී attendance bonus ෙගවන කමයක් ඇති
කෙළොත් ඒ මුදලින් ඒ අයෙග් ළමයින්ට පාසල් ෙපොත් ටික
අරෙගන ෙදන්න පුළුවන්. ඒ වාෙග්ම අලුත් අවුරුද්දට අවශ්ය
වියදම් සඳහා ඒ මුදල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා අලුතින් යමක් හිතන්න
පුළුවන්
ෙකෙනක්. අර්ථ ශාස්තඥයන්ෙග් කමයට යට ෙවන්ෙන් නැතිව
අලුත් නිර්මාණයක් කරන්න පුළුවන් ඇමතිවරෙයක්. එතුමා ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ තවත් ශක්තිමත් කරලා ඉදිරිෙය්දී ෙම් මහා බලගතු
අරමුදල, එහි සාමාජිකයන්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා ෙයොදවන්නට
එතුමාට ශක්තිය, ෛධර්යය ලැෙබ්වායි කියා මා පාර්ථනා
කරනවා.
තවත් පශ්න කිහිපයක් ගැන කථා කරන්න තිෙබනවා. නමුත්
කාලය පිළිබද පශ්නයක් තිෙබන නිසා මම ඒ ගැන කථා කරන්න
යන්ෙන් නැහැ. කම්කරු ජනතාව හැටියට අද ඒ අයට ලැෙබන
පඩිය රුපියල් 2,500කින් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියා අපි
ෙයෝජනා කළා. තවම ෙම්ක සිද්ධ ෙවලා නැහැ. අත ගගා
ඉන්නවා. මම කම්කරු ඇමතිවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය්දී හදිසි
නීතිය යටෙත් ගැසට් කරලා පඩි වැඩි කළා. එතෙකොට ඔය
මණ්ඩල එකක්වත් නැහැ. ඒක ෙදන්න පුළුවන්ද කියා මම ටිකක්
ෙසොයා බැලුවා. ඒ ආයතනවල අයිතිකරුවන් ඇවිල්ලා කිව්වා,
ඒක ෙදන්න පුළුවන්ය කියා. නමුත් අපි යන්ෙන් පඩිපාලක සභාව
හරහායි. එෙහම ගියාම හරි ජරමර. ඒක නිසා අපි හදිසි නීතිය
යටෙත් අවශ්ය ෙවලාවට පඩි වැඩි වීම කළා. ඒක අඩු කෙළේ
නැහැ. ඒ නිසා ඒ විධිෙය් වැඩ පිළිෙවළකට යන්නය කියා අදත්
මම ෙම් රජයට ෙයෝජනා කරනවා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තවත් විධියක් තිබුණා ෙන්. පනතක් ෙගනැල්ලා නීතිගත
කළා, ෙමච්චර ගණනකින් වැටුප් වැඩි විය යුතුයි කියා. ඒ අනුවත්
වුණා ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒකත් වුණා. මම කිව්ෙව් හදිසි නීතිය ගැන ෙනොෙවයි, ඒ
යටෙත් කළාය කියලා.
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ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

හදිසි නීතිය පකාශයට පත් කළා ෙන්.

මම ඔබතුමාට කාලය ලබා ෙදන්නම්.

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හදිසි නීතිය යටෙත් තමයි අපි තවමත් ඉන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක ඉවත් කළා ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙම් රෙට් අත්යවශ්ය ෙද්වල්වලට අපි හැම දාම හදිසි නීතිය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා පකාශයක් කරනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

ඒක ඉවත් කරන්න ඕනෑ. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනයත් ඉවත් කරන්න ඕනෑ, හදිසි නීතියක් හැටියට.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාෙග් කීමත් මම අහනවා.
ෙකොෙහොම හරි ෙම්ක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි, එක කමයයි
තිෙබන්ෙන්. එෙසේ කරන ෙකොට ආයතනය කඩා ෙනොවැෙටන්න
අවශ්ය කරන සහෙයෝගය රජෙයන් ලබා ෙදන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් පමණයි
තිෙබන්ෙන්.

Thank you. අද අගහාර රක්ෂණ කමය තිෙබනවා. රජය
අගහාර රක්ෂණ කමයට රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙගන් මාසයකට
රුපියල් 125ක් කපනවා. එම රක්ෂණ කමෙය් මුදල් ෙකොෙහේ
යනවාද කියලා ෙසොයා ගන්න බැහැ. ඇස් කණ්ණාඩි ෙදනවා;
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් කරනවා. මහා පරිපාලනයක්
තිෙබනවා. නමුත් අපි ෙමය ෙවනස් කරලා එක රක්ෂණ කමයක්
ෙම් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට සකස් කර දිය යුතුයි. අපි
ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා තිෙබනවා. රාජ්ය අංශයට, ෙපෞද්ගලික
අංශයට, ස්වයංරැකියා කරන අයට, ඒ වාෙග්ම ධීවරයන්ට රක්ෂණ
කමයක් ඇති කර දිය යුතුයි. අපි දැන් ධීවරයන්ට විශාම ගියාම
මාසයකට රුපියල් දහසක් පමණ ලබා ෙදන රක්ෂණ කමයක් ඇති
කර තිෙබනවා. ෙගොවීන්ටත් තිෙබනවා. ෙගොවීන්ෙග් රක්ෂණ
කමය කඩා ෙගන වැටුණා. නමුත් ධීවරයන්ෙග් රක්ෂණ කමය
කඩා ෙගන වැටුෙණ් නැහැ. මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් අෙප්
ෙපොෙරොන්දුව අනුව ඉතා ඉක්මනින් ෙම් රෙට් හැම ෙකෙනකුටම
රක්ෂණාවරණයක් ලබා ෙදන්න කියලායි. අපි ෙසෞඛ්ය අංශය
ෙබදා දීලායි තිෙබන්ෙන්. ෙසෞඛ්ය අංශය ෙපෞද්ගලික අංශයට
ෙබදා දීලා ඉවරයි. ෙපෞද්ගලික අංශය ගත්ෙතොත් හැම ගමකම
ෙදොස්තර මහත්තෙයක් ඉන්නවා. ෙබෙහත් ගන්න ගියාම
තුණ්ඩුවක් ලියා ෙදනවා, ඩිස්ෙපන්සරිෙයන් ෙබෙහත් ගැනීමට. ඒ
වාෙග් ෙම් හැම ෙකෙනකුටම බය නැතුව ගිහින්, "ෙම් මෙග්
අයිතිය" කියලා ෙපන්වා ෙසෞඛ්යයට රක්ෂණයක් ලබා ගන්න
පුළුවන් කමයක්, health insurance එකක් ලබා දිය යුතුමයි. සුළු
මුදලක් ෙගවන්න ෙවයි. ඒකට කමක් නැහැ. රජෙයනුත් මුදලක්
දමන්න. එතෙකොට රජයට එන බරත් අඩු ෙවනවා. එෙහම අඩු
කරලා health insurance කමයක් ලබා දීමට අප ෙයෝජනා කර
තිෙබන ෙදය ඉක්මනට කියාත්මක කරන්නය කියලා මම ඉල්ලා
සිටිනවා.
මම මීට වඩා කථා කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමාටත් තිෙබන්ෙන් සුළු ෙව්ලාවක්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා වාසනාවන්තෙයක්. ලක්ෂ ගණනක් වන කම්කරු
ජනතාවෙග් ආර්ථිකයට අනාගතයට බලපාන ඒ බලාෙපොෙරොත්තු
ඉෂ්ට කිරීමට ඔබතුමාට ලැබුණු ෙම් වරම ගැන මෙග් සතුට පකාශ
කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Presiding Member)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

The next speaker is the Hon. Athauda Seneviratne.

අපි වැඩ කරන අය ගැන විතරක් බැලුෙවොත් ආයතනය දියුණු
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ අය ෙවනුෙවන් අපි incentive කමයක් ඇති
කරන්න ඕනෑ. දැනට ෙනොෙයකුත් කම තිෙබනවා. ඒවා විධිමත්
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ වැඩ පිළිෙවළට සම්බන්ධ වන
කර්මාන්තවල නියුතු අයට යම් විධියකින් සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න අපට පුළුවන්. කැසිෙනෝ ගහන්න ෙදන සහන ගැන අප
කවුරුත් දන්නවා ෙන්. බදු ඔක්ෙකෝම අයින් කරලා ෙම් රෙට්
තිෙබන කර්මාන්තශාලාවලට සහන දුන්ෙනොත් මීට වඩා ෙහොඳ
ෙව්තනයක්, ජීවන තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් කම්කරු ජනතාවට ලබා
ෙදන්න පුළුවන්. ෙමය රජෙය් ෙසේවකයාටත් ආෙද්ශ කර ගන්න
ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදක තුනක
කාලයක් ලබා ෙදන්න. මම ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාලෙයන් විනාඩි
ෙදක තුනක් ඉල්ලා ගන්නම්.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කථාව ආරම්භ කරමින් -

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඊළඟට කථා කරන්න අවස්ථාව තිෙබන්ෙන් මට ෙන්ද?

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමනි, දැන් කථා කිරීමට අවස්ථාව
තිෙබන්ෙන් ඔබතුමාටද?
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ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාෙග් නමයි කිව්ෙව්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මම ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතාෙග් නම කිව්වා. ගරු
දි.මු. ජයරත්න මැතිතුමනි, ඔබතුමා පැමිණි බව මා දැක්ෙක් නැහැ.
දැන් ඔබතුමා කථා කරන්න.
[අ.භා. 4.03]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත්
කිරීම ගැන සන්ෙතෝෂ වන ගමන් එය සකස් කිරීම ගැන හිටපු
කම්කරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් ගැන හැඟීමක්
තිෙබන, දක්ෂ, ඒ වාෙග්ම ෙහොඳ ආගමානුකූල චින්තනයක්
තිෙබන නව අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා ඇමතිතුමාට ෙමම
වැඩ පිළිෙවළ ෙහොඳින් කියාත්මක කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා
මම හිතනවා.
කම්කරුවන් සම්බන්ධෙයන් කථා කරන ෙකොට කියන්න
ඕනෑ, ෙලෝකය පුරාම කම්කරුවන් හැටියට සිටිෙය්
සම්පූර්ණෙයන්ම අනුන් යටෙත් ෙසේවය කරන වහලුන් බව. ඒකට
විරුද්ධව වීම ආරම්භ වුෙණ් ඇෙමරිකාෙව් චිකාෙගෝ නගරෙය්දී.
අදටත් ෙලෝකෙය් එය සමරනවා. අපිත් මැයි මාසෙය් 1වැනිදා
කම්කරුවන්ව එකතු කරලා, ඔවුන්ව ෛධර්යවත් කිරීම සඳහා
කම්කරු දිනය සමරනවා. එංගලන්තෙය්ත් ඒක ඇති වුණා. කාල්
මාක්ස්තුමා සාමාන්ය ජනතාවෙග් සාධාරණ ජීවත්වීම උෙදසා
ධනපති පන්තිෙය් ෙද්වල් සමානාත්මතාවෙයන් ෙබදී යන
ආකාරෙය් කියා මාර්ග ආරම්භ කළා. ෙලෝකය පුරා එෙලස
කියාත්මක ෙව්ෙගන යන ෙකොට 1815 මාර්තු 2වැනිදා ඉඳන් 1948
වන ෙතක් අෙප් රට යටත්විජිතයක් වශෙයන් තමයි තිබුෙණ්.
නිදහස ලැබීෙමන් පසුව 1956 දක්වා කම්කරු ජනතාවට සාමාන්ය
තත්ත්වෙයන් තමයි ජීවත් ෙවන්න සිදු වුෙණ්. 1956 දී
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා සඟ, ෙවද, ගුරු,
ෙගොවි, කම්කරු කියන පංච මහා බලෙව්ගය එකතු කර ඒ රජය
පිහිෙටව්වා. සඟ, ෙවද, ගුරු කියන්ෙන් සමාජෙය් දියුණු
තත්ත්වයක සිටි පිරිසක්. එදා ෙගොවි, කම්කරු ජනතාව පහළින්
සිටිෙය්. ඒ අය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා, ඔවුන්ව සැපවත්ව ජීවත්
කරවීම සඳහා කියා මාර්ග හා වැඩ පිළිෙවළ සකස් කළා.
දිවංගත ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා එදා කම්කරු ඇමතිතුමා
හැටියට සිටියා. එතුමා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියටත් හිටියා. එතුමා
තමයි රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෛදනික ෙව්තනයක් ලබා දීෙම් වැඩ
පිළිෙවළ සකස් කෙළේ. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්
ෙවනුෙවන් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ආරම්භ කෙළේත් එතුමායි.
ඉන් පසුව පැවැති ආණ්ඩු, ඇමතිවරු ඒක තව තවත් දියුණු
තත්ත්වයට පත් කරලා කියාත්මක කර ෙගන ආවා. නමුත් දැන්
හුඟක් ආයතන ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සඳහා වූ දායක මුදල්
ෙගවනවා අඩුයි. රජයට සම්බන්ධ ආයතන වුණත් ෙසේවකයන්ට
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක පාරිෙතෝෂික මුදල් ෙගවන්න තිෙබනවා.
ෙම් ගැනත් කල්පනාකාරීව බලා කම්කරු ජනතාව ෙවනුෙවන් ඒ
මුදල් ඒක රාශි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් රජය කියාත්මක කරන්න
අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ආයතනත් ෙබොෙහෝ විට
කම්කරුවන්ට ෙගවිය යුතු ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් දායක
මුදල් ෙනොෙගවන තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම ඊෙය්ෙපෙර්දා පත්තෙර් තිෙබනවා දැක්කා, "අම්බුළුවාව ආයතනය
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ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් දායක මුදල් ෙගවන්ෙන් නැහැ"
කියා. මම ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවා. ඒ ආයතනය ලියා පදිංචි කළ
දවෙසේ ඉඳන් ෙම් දක්වාම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවා
තිෙබනවා කියා එම නිලධාරින් පකාශ කළා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් දායක මුදල තීරණය ෙවන්ෙන්
ෙසේවකයා ලබන පඩිය -පඩිෙයන් සියයට ගණනක්.- අනුවයි. දැන්
කම්කරුවන්ට ලැෙබන පඩිය එදිෙනදා ජීවත්වීමටවත් මදි. රජෙය්
ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරනවා කියා ෙම්
රජය පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දු වුණා. හැබැයි,
රුපියල් 10,000ක් පඩි වැඩි කෙළේ නැහැ. හිටපු ජනාධිපතිතුමා පසු
ගිය අය වැෙයන් රුපියල් 3,000ක් වැඩි කළා. ඒ රුපියල් 3,000ත්
ඇතුළුව තමයි රුපියල් 10,000 ෙදන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන්, දැන්
රුපියල් 5,000ක් දීලා රුපියල් 2,000ක් පස්ෙසේ ෙදන්නම් කියනවා.
ඒ වුණාට මම කියන්න කැමැතියි, ජනතාවට දීපු ෙපොෙරොන්දු අනුව
ඒ රුපියල් 3,000ට අමතරව රුපියල් 10,000ක්ම වැඩි කරලා
රුපියල් 13,000ක් ෙදන්න කියා. ෙමොකද, ඡන්දයට ඉස්ෙසල්ලා
රජෙය් ෙසේවකෙයෝ බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්, "අපට රුපියල්
10,000ක් හම්බ ෙවනවා" කියා. එතෙකොට ඒ ෙගොල්ෙලෝ දන්නවා,
රුපියල් 3,000ක් අනුමත කර තිෙබන බව. රුපියල් 13,000ක් ලබා
ගන්න පුළුවන් කියන එකයි ඔවුන්ෙග් චින්තනය වුෙණ්. ඒ
චින්තනයට අනුව, දීපු ෙපොෙරොන්දු ඒ ආකාරෙයන්ම ඉෂ්ට කරන්න
කියා මම විෙශේෂෙයන්ම රජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
අද සාමාන්ය කම්කරුවාට ලැෙබන පඩිය ජීවත් ෙවන්න මදි.
රජෙය් ෙසේවක පිරිසට ඒ මුදල් එකතු කිරීම ෙහොඳයි. ඒකත් ඇතිද
කියන්න බැහැ. සාමාන්ය වතු කම්කරුවකුට රුපියල් 300ක්, 350ක්
පමණ වැඩි කරනවා. ඒ ෙගොල්ලන් රුපියල් 450ක්වත් කරන්න
කියා ඉල්ලනවා. නමුත් අප කම්කරුවකුට දවසකට රුපියල්
1,000ක් ෙගව්වා. වතු කම්කරුවකුට ඒ ගණන ෙගවනවා. ඒ
මිනිසුන් ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? වතු කම්කරුවාෙග් පඩිය
වැඩි කරන්න ඕනෑ. ලංකාවට වැඩිෙයන්ම ආදායම ලැෙබන්ෙන්
ෙත්වලින්. ඒ වැඩ කරන කම්කරුවන්ට සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න
ඕනෑ. ෙම් රජය එක ආසනයකට ෙගවල් 300ක් ෙදනවා කියා
තිෙබනවා. වතු කම්කරුෙවෝ තවමත් ජීවත් ෙවන්ෙන් ලැයිම්වල.
ඒක වැරැදියි. ලැයිම් කියන්ෙන් කාමර 10ක්, 15ක් පමණ එකට
තිෙබන කාමර ෙප්ළියක්. නිදා ගන්න, කෑම හදන්න, දරුවන් හදා
ගැනීම ආදී සියලුම ෙද්වල් කරන්ෙන් එතැනයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් පමණයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය නැති කරන්න ගම්මාන හදන්න ඕනෑ.
එදා මම ඉඩම් ඇමතිවරයා හැටියට සිටිනෙකොට එම ෙයෝජනාව
කළා, ගම්මාන හදලා ගෙම් ඉඳලා වැඩ කරන්න එන්න වැඩ
පිළිෙවළක් සකස් කරන්න ඕනෑ කියා. ඒ අනුව, මම වතු කිහිපයක
ගම්මාන හැදුවා. ඒෙගොල්ෙලෝ ෙබොෙහොම ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවා.
කම්කරු ජනතාවත් සාධාරණ ෙලස ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ. ඒ
ෙගොල්ෙලෝ ලංකාෙව් පුරවැසිෙයෝ. ඒ ආකාරෙය් වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරන්න ඕනෑ. පඩියත් ඒ හා සමානව වැඩි කරන්න ඕනෑ
කියා මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරනවා. අද ජල සම්පාදන අංශය,
ෙර්ල්ලුව, පුද්ගලික බස් අංශය ඔක්ෙකොම පාරට බැහැලා මහා
මාර්ගවල වැඩ කරන කම්කරුවන්ට ලැෙබන පඩි සම්බන්ධවයි,
සැලකිලි සම්බන්ධවයි කලබල කරනවා; රජය ෙම් අයට
සලකන්න ඕනෑ කියා කියනවා. ෙගොවි, කම්කරු ජනතාව
තමන්ෙග් දහඩිය මහන්සිෙයන් තමන්ෙග් ශක්තිය තුළින් ජාතිය

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

නගා සිටුවන්ෙන්; ජාතියට ෙදයක් ෙවන්න ඕනෑ කියා යමක්
කරන්ෙන්.
එම නිසා ඒ අයට සාධාරණව ජීවත් ෙවන්න ඕනෑ කරන මාර්ග
සකස් කිරීම රජෙය් පරම යුතුකමක්. එම වැඩ පිළිෙවළත්
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ කියන එකත් මම රජයට මතක් කරන්න
කැමැතියි. ෙම් වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතු
අතරම, අෙප් කර්මාන්තශාලා තිබුණා. 1948 ෙඩොනෙමෝර්
ෙකොමිෂන් සභාව රට ෙදකට ෙබදන්නට කථා කරනෙකොට, සියයට
50ක් ඕනෑ කියා ෙපොන්නම්බලම් මහත්තයා කියනෙකොට, එයාට
කිව්වා, කර්මාන්තශාලාවක් ෙදන්නම් කියා. ඒ අනුව උතුරු
පළාෙත් යාපන දිස්තික්කෙය් කර්මාන්තශාලා ෙදකක් ඇති කළා.
ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් 1948 වර්ෂෙය් චින්තනෙය්ත් තිබුණා.
එතෙකොට දැන් ඒ කර්මාන්තශාලා ෙකොෙහේද? ඒවා කම කමෙයන්
නැති ෙවලා ගිහිල්ලා. දැන් තරුණ පරපුර උදැල්ෙලන්, කැත්ෙතන්,
ෙපොෙරොෙවන් වැඩ කරන්න කැමැති නැහැ. තරුණ පරපුර එන්ෙන්
නැහැ. කර්මාන්තශාලාවල මැෂින්වලින් වැඩ කරන්න ෙවනවා.
කුඹුරු වැඩත් මැෂින්වලින් කරන්න ෙවනවා. ෙත් දළු අතින්
කඩන්නත් බැහැ. දියුණු රටවල ෙත් දළු කඩන්ෙන් මැෂින්වලින්.
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබන නිසා කර්මාන්තශාලා ඉදි
කරලා මැෂින්වලින් කියා කිරීමට පටන් ගන්න ඕනෑ. නැතිනම්
අපට ෙලෝකයත් එක්ක ඉදිරියට යන්න බැරි ෙවනවා. ඒ විධිෙය්
වැඩ පිළිෙවළක් පිළිෙයල කරන්න. [බාධා කිරීමක්] කාලය අවසන්
බව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කරනවා. ෙම් වාෙග්
විවාදයකදී විනාඩි 5යි, 10යි කථා කරන්න තිෙබන්ෙන්. විනාඩි
5කින්, 10කින් ෙදෙකෝටි විසිහත් ලක්ෂයක ජනතාව ෙවනුෙවන්
ෙකොෙහොමද කථා කරන්ෙන්? ෙකොෙහොමද ඒෙගොල්ලන්ෙග් පශ්න
ඉදිරිපත් කරන්ෙන්? ෙම් ගරු සභාව තිෙබන්ෙන් ඒකට
ෙනොෙවයිද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එෙහම කරන්ෙන් අපි ෙනොෙවයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ෙම් ගරු සභාව පවත්වාෙගන යන්න රුපියල් ෙකෝටි ගණනක්
වියදම් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලබා දුන්ෙන් මම ෙනොෙවයි.
ඔබතුමාෙග් පක්ෂෙයන් තමයි එම කාලය ලබා දුන්ෙන්.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට කාලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ඔෙබ් පක්ෂෙය්
සංවිධායකතුමා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

පාර්ලිෙම්න්තුව තිෙබන්ෙන් කථා කරන්නයි. [බාධා කිරීමක්]
කථා කරන්න ෙකෝ ෙවලාවක්? හැම දාම විනාඩි පහක් ගියාම
කථාව අවසන් කරන්න කියනවා. ෙමොනවාද කියන්ෙන්? ඔබතුමා
ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරන්න, මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් අදහස්
පකාශ කරන්න සාධාරණ කාලයක් ෙදන්න කියලා. එෙහම නැති
වුෙණෝතින් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පෙයෝජනයක් නැති ෙවනවා.
අපි දවසකට පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා ෙකෝටි ගණනක් වියදම්
කරනවා. වියදම් කරලා, ෙලව කාලා යනවා. ඒෙකන් පෙයෝජන
ගන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ. මීට වඩා තව හුඟක් කථා කරන්න
තිබුණත් ෙවලාව ඉවරයි කියන නිසා මම කථාව නතර කරනවා.
නමුත් මම අදහසක් හැටියට ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙකෝ! මන්තීවරුන් තුන් ෙදනායි ෙන් දැන් ෙම් සභාෙව් ආණ්ඩුව
ෙවනුෙවන් ඉන්ෙන්. ෙකොෙහොමද අපි අදහසක් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන්? මන්තීවරුන් තුන් ෙදනායි ආණ්ඩුව ෙවනුෙවන් ෙම්
සභාෙව් දැන් ඉන්ෙන්. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 64 ෙදෙනකු
ඉන්නවා. 64න් තුන් ෙදනායි දැන් ඉන්ෙන්. වැඩි පිරිසක් ඉන්නවා
නම් ආණ්ඩුවට ෙම් කාරණා ඉදිරිපත් කරන්න අපට පුළුවන්. දැන්
ඒක කියා ගන්නවත් විධියක් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැඩ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙගොවි, කම්කරු
ජනතාවෙග් ජන ජීවිතය සාර්ථක කිරීම සඳහාත් වැඩ පිළිෙවළක්
සකස් කරන්න කියන එක මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන්
ඉල්ලනවා. කථික ලැයිස්තුෙව් මෙග් නම තිෙබන්ෙන් ෙදකට. මම
දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමා ෙවන නමක් ෙකොෙහොම ගත්තාද කියලා.
ඒක මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. මෙග් නම ෙදකටයි තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමාට අයිතියක් තිෙබනවා, පළමුවැනිෙයන්ම නැඟිටින
ෙකනාට කථාව කරන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒක ෙනොෙවයි කරන්ෙන්.
ෙම් සභාව Standing Ordersවලට විරුද්ධවයි කියා කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා වැරැදියි කියලා කියන්න
බැහැ. නමුත් කථික ලැයිස්තුෙව් මෙග් නම තිෙබන්ෙන් ෙදකටයි.
ඒකයි මම නැඟිට්ෙට්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.16]

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ජනතාවෙග් පශ්න ඉදිරිපත් කරන්න විධියක් නැහැ. කථාව
විනාඩි 5කට විනාඩි 10කට
සීමා කරනවා. මුල් කාලෙය්
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් පස් වරු 2.00ට පටන් ගත්තාම අපි එළිය
වැෙටන තුරු කථා කරනවා. පැය 8ක්, 10ක් කථා කර තමන්ෙග්
අදහස් ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් ෙමතැනදී එක එක්ෙකනාට
විරුද්ධව ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම විතරයි ෙකෙරන්ෙන්.
සාධාරණව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න විධියක් නැහැ. මම ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලනවා, මන්තීවරුන්ට තමන්ෙග් අදහස් පකාශ
කරන්න වුවමනා කරන කාලය ලබා ෙදන්න කියා. එෙහම නැතිව
ෙලවකන විධියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධව කථා කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (පතිපත්ති සම්පාදන,
ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெகாள்ைக
உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர், இைளஞர்
மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of
Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

අෙප් හිටපු අගමැතිතුමා හිෙත් ෙව්දනාවකින් කථා කෙළේ.
එතුමාට කැපිල්ලක් තිෙබන බව එතුමාෙග් කථාව තුළින් මුළු
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රටටම ෙපන්වලා දුන්නා. එතුමාට කථා කරන්න දුන්ෙන් විනාඩි
පහයි කිව්වා. කථික ලැයිස්තුෙව් එතුමා ෙදවැනියට දාලා තිබුණාට
ෙමොනයම් ෙහේතුවක් නිසා ෙහෝ ඔහුට ඉස්සරහින් තව කවුරු හරි අෙප් අතාවුද හිටපු ඇමතිතුමා- දාන්න උත්සාහ කළා කියලා
කිව්වා. එතුමා කලකිරිලා වාෙග්යි ඉන්ෙන්. සමහර විට විපක්ෂෙය්
පධාන සංවිධායකවරයා, විපක්ෂ නායකවරයා ඔහුට සලකන කමය
නිසා ෙවන්න ඇති. ඒකට ඉතින් අපට කරන්න ෙදයක් නැහැ, හිටපු
ගරු අගමැතිතුමනි. අපට දීලා තිෙබන ෙවලාව අපි පාවිච්චි කරලා
ෙම් සභාෙව් කටයුතු කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරනවා කියලා කිව්වාට
10,000කින් පඩි වැඩි කෙළේ නැහැ කියලා හිටපු ගරු අගමැතිතුමා අෙප් ගරු මන්තීතුමා-ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඇත්ත
වශෙයන්ම විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අපි දිගින් දිගටම කිව්ෙව්
පඩිය රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලායි. අපි
රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලා ඉල්ලපු
අවස්ථාෙව්දී තමයි එවකට තිබුණු රජය රුපියල් 3,000කින් පඩිය
වැඩි කෙළේ. රුපියල් 10,000ක් ෙවන්න නම් ඉතුරු රුපියල් 7,000
වැඩි කරන එක තමයි අෙප් වග කීම. ඒක තමයි අපි කෙළේ. අපි
දිගින් දිගටම කිව්ෙව් රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කරන්න
ඕනෑය කියලායි. හිටපු ගරු අගමැතිතුමා ෙම් කියන කථාව කිසි
විධියකටවත් අපට පිළිගන්න හැකියාවක් නැහැ. නැවතත් අපි -

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි පැහැදිලි කර ගැනීමක්
කර ගන්න අවශ්යයි. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගිය රජෙයන්
වැඩි කළ රුපියල් 2,200 දීමනාවත් ඕකට එකතු ෙවනවාද?
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒකත් ෙදනවාද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙවන ෙකොට රජෙය් ෙසේවකෙයකුෙග්
අවම වැටුප රුපියල් 30,450ක් ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් මූලික පඩිය,
සියයට 20 දීමනාව ඇතුළු එකතු ෙවන සියලු දීමනා සහ රුපියල්
තුන්දාෙහේ ගිය මාසෙය් ලැබුණු වැඩි කිරීම, ෙම් මාසෙය් වැඩි කළ
පන්දාහ එක්ක රුපියල් 30,450ක විතර පමාණයක් අවම වැටුප
වශෙයන් ලැෙබනවා. ඒක තමයි යථාර්ථය.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඔබතුමා කියන ඔය සංඛ්යා ෙල්ඛන වැරැදියි.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

නැහැ. මෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛනවල කිසි වැරැද්දක් නැහැ. කිසිම
විධියක වැරැද්දක් නැහැ. ඔබතුමාට මම කියනවා, ඒ ගණන හදලා
බලන්න කියලා. ඒක වැරැදියි නම් ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය නැවතත්
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒකට අපි උත්තරයක් ෙදන්නම්. සියලුම
දීමනා සමඟ රාජ්ය අංශෙය් ෙසේවකෙයකුට ලැෙබන වැටුප රුපියල්
30,000 ඉක්මවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන
නිෙයෝගවලින් අපි උත්සාහ කරන්ෙන් රෙට් වැඩ කරන ජනතාවට
ලබා දිය යුතු සහන ලබා දීෙම් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරන්නයි. මට ෙම් අවස්ථාෙව් එක කාරණයක් මතක් වනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. දවසක් අපි මුදල් හා කම සම්පාදන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් හිටියා. ඒ, වැඩි
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කාලයක් නැහැ, මීට මාස තුන, හතරකට කලින්. එවකට මුදල්
ඇමතිවරයා හැටියට හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමා ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ඇවිල්ලා හිටියා.
එතුමාෙගන් මම ඒ අවස්ථාෙව්දී පශ්නයක් ඇහුවා. "ගරු
ජනාධිපතිතුමනි, මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට ඔබතුමා 2012
අවුරුද්ෙද් ෙම් ගරු සභාෙව් සම්මත වුණු ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදල් (සංෙශෝධන) පනතට අනුව ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන
අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් සියයට 30 ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?"
කියලා එතුමාෙගන් මම ඇහුවා. එතෙකොට එවකට හිටපු
ජනාධිපතිතුමා මට කිව්වා, "ඒක මට ඕනෑ ෙවලාවට ඕනෑ නම්
ෙදනවා. නැත්නම් ෙනොදී ඉන්නවා"ය කියලා. එදා තමයි එතුමා සහ
මම අතර යම්කිසි මත ෙභ්දයක් ඇති වුෙණ්. මම කිව්වා, "ගරු
ජනාධිපතිතුමනි, ඒක ඒකාධිපති කමෙව්දයක්. එෙහම කරන්න
බැහැ. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් සම්මත වුණු පනතක්. ඒ සම්මත
වුණු පනත අනුව ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙබන ෙද් ඔබතුමා ෙදන්න
බැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. එවැනි
කමෙව්දයකට තමයි ඒ කාලෙය් ෙම් රට පාලනය වුෙණ්. ඒ විධියට
තමයි අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙනොෙගවා
රජෙය් ආයතනවල වැඩ කෙළේ.
අෙප් ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර ඇමතිතුමාත් එක්ක
මම දවසක් බස් වගයක් ෙබදන්න උඩහමුල්ල බස් ඩිෙපෝ එකට
ගියා. එතැන හිටපු Depot Manager සහ Accountant මට කිව්වා,
ඔහු ෙම් වන ෙකොට හතර වතාවක් හිෙර් ගිහිල්ලා තිෙබනවාය
කියලා. මම ඇහුවා, " හතර වතාවක් හිෙර්ට ගිෙය් ෙමොනවා
කරලාද?" කියලා. ෙසේවකයින්ට EPF ෙගවලා නැතිව කියලා ඔහු
කිව්වා. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ -අවුරුදු දහයක් විතර- ශී ලංකා
ගමනාගමන මණ්ඩලෙය් ෙසේවකයින්ට EPF ෙගවලා නැහැ. EPF
ෙගවන්ෙන් නැති වුණාම හිෙර් දමන්ෙන් කවුද? එතැන වැඩ කරන
Depot Manager. ෙමොකද, ඔහු තමයි උසාවියට යන්ෙන්. ඒ
මහත්තයා මට කියනවා, "අෙන්! අෙප් නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මට
ෙවච්ච වැෙඩ් බලන්න. මෙග් EPF එකවත් ෙගවලා නැහැ. නමුත්
මම හතර වතාවක් හිෙර් ගිහිල්ලා තිෙබනවා, EPF ෙගවන්ෙන්
නැතිව" කියලා. රජෙය් ආයතනයක EPF ෙගවන්ෙන් නැත්නම් ඒ
ආයතනවල අධ්යක්ෂවරු වැඩ කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙපෞද්ගලික ආයතනයක EPF ෙගව්ෙව් නැත්නම්
අල්ලලා හිෙර් දමනවා. ෙමන්න ෙම් විධියට තමයි ෙම් රට පාලනය
කරලා තිෙබන්ෙන්.
එවකට විපක්ෂෙය් හිටපු මන්තීවරු හැටියට අපි අහපු
පශ්නවලට පිළිතුරු ෙනොදී ෙබොරු කියලා පැනලා ගියා. අද
භාණ්ඩාගාරය දිහා බලනෙකොට අපිට ෙපෙනනවා, ෙමොකක්ද
ෙම්කට ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. අර්ථ සාධක අරමුදල
සම්පූර්ණෙයන්ම පාවිච්චි කෙළේ ෙමොනවාටද? "Temple Trees"
ඉස්සරහ ෙහෝටලයක් හදනවා, හයිට් රීජන්සි ෙහෝටලය කියලා.
ෙකොටසක් රුපියල් 30ක් වූ ෙකොම්පැනියකට තමයි ඒ ආයතතනය
බාර දීලා තිෙබන්ෙන්. Golden key එෙක්, කඩා වැටිච්ච Ceylinco
depositorsලාෙග් සල්ලි තිබුෙණ් ඒ ආයතනෙය්. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ආයතනයට රුපියල් මිලියන 7,500ක
ලංසුවක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒ ලංසුව පාවිච්චි කළා නම් ඒ
depositorsලාට ඒ සල්ලි ෙදන්න තිබුණා. ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ
කටයුත්ත කරනවා ෙවනුවට ගාමිණී ෙසෙනරත් ඇතුළු තවත්
ෙදෙදෙනකු ඉන්න, ඊට සති කීපයකට කලින් පටන් ගත්ත,
ෙකොටසක වටිනාකම රුපියල් 30ක් පමණක් වූ ආයතනයකට ඒ
ලංසුව ලබා දුන්නා. ඒ ලංසුව දීලා ෙමොකක්ද කෙළේ? ඒ ලංසුව දීලා
අර්ථසාධක අරමුදලින් රුපියල් බිලියන 5ක් - රුපියල් ෙකෝටි
500ක් - ගත්තා. රුපියල් ෙකෝටි 500ක් අරෙගන ෙමොකද කෙළේ?
ගාමිණී ෙසෙනරත් ඇතුළු තුන් ෙදෙනකුෙග් ආයතනයට ෙමන්න
ෙම් ෙහෝටලය ලබා ෙදන්න කියලා කිව්වා. එවකට තට්ටු 12කට
හදලා තිබුණු ෙහෝටලය දැන් තට්ටු 40 ගණනකට හදා ෙගන
යනවා. ෙම්වා අමූලික දූෂණ; අමූලික වංචා. වැඩ කරන
ජනතාවෙග් මුදල් ෙහොරකම් කිරීෙම් ව්යාපාරයක් තමයි ගාමිණී
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ෙසෙනරත්ලා එක්ක එකතු ෙවලා කෙළේ. දැන් ආ ගිය අතක් නැහැ.
පැනලා ගිහිල්ලා. ෙකෝ, මහ බැංකුෙව් අධිපතිවරයා? ඔහුෙග්
යටෙත් ෙනොෙවයිද, අර්ථ සාධක අරමුදල තිබුෙණ්? පාස්ෙපෝට්
එකත් දැන් අරෙගන තිෙබන නිසා පැනලා යන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. අමූලික දූෂණ, වංචා නිසා තමයි වැඩ කරන ජනතාවට
ඔවුන්ට ලැබිය යුතු පතිලාභයවත් ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදල හරහා
ෙදන්න බැරි වුෙණ්. ඒක තමයි එවකට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා මුදල් ඇමතිවරයා හැටියට මට කිව්ෙව්, "මට
ඕනෑ නම් ෙදනවා, ඕනෑ නැත්නම් ෙදන්ෙන් නැහැ" කියලා.
ෙමොකද, ෙදන්න කමයක් නැහැ. ෙම්ක ෙහෝදාපාළුවට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම්ෙකන් සම්පූර්ණෙයන්ම අයුතු විධියට පෙයෝජන
අරෙගන තිෙබනවා.
2012 පනතින් වුණු ෙපොෙරොන්දුව තමයි දැන් ඉෂ්ට කරන්න
සූදානම් වන්ෙන්. අෙප් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග්
නිෙයෝගයට අනුව, වැඩ කරන, අර්ථ සාධක අරමුදල් හිමි ඒ
සියලුම ජනතාවට හැකියාවක් - අවස්ථාවක් - තිෙබනවා, "S"
ආකෘතිය පුරවලා, ඒ "S" ආකෘතිය හරහා ෙගයක් ගන්න, එෙහම
නැත්නම් තමන්ෙග් ෙසෞඛ්ය වැඩ කටයුත්තක් සඳහා - operation
එකක් කරන්න නම් - අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් සියයට 30ක් ලබා
ගන්න.
ඇයි ෙම් ෙද් ෙමපමණ කල් කෙළේ නැත්ෙත්? ෙමපමණ අවුරුදු
ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම් ෙද් කෙළේ නැත්ෙත් ඇයි? මහා ෙලොකුවට
ෙබොරුවට කථා කරනවා, "වැඩ කරන ජනතාව ගැන කථා
කරන්ෙන් අපි තමයි, වැඩ කරන ජනතාවෙග් දුක දන්ෙන් අපි
තමයි" කියලා. නමුත් ඇත්ත වශෙයන්ම වැඩ කරන ජනතාව ගැන
කිසි විධියකින්වත් උනන්දු වුෙණ් නැහැ. වැඩ කරන ජනතාවෙග්
පඩි වැඩි කෙළේ නැහැ. අවම වශෙයන් Cost of Living Index
එකවත් ගැසට් කෙළේ නැහැ. අපි දැන් ඒ සියලුම ෙද් කරන්න
බැඳිලා ඉන්නවා. වැඩ කරන ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඒ සියලුම
ෙද් ලබා ෙදනවා. ඒ සියලුම ෙද් ලබා ෙදන්න අපි දැනටමත් වැඩ
කටයුතු පටන් අරෙගන තිෙබනවා.
අපි කිව්වා වාෙග්ම අද ෙවන ෙකොට රුපියල් 10,000කින්
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්නට මූලික පියවර අරෙගන
තිෙබනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් හැෙමෝටම අපි කියලා තිෙබනවා,
කරුණාකරලා අවම වශෙයන් රුපියල් 2,500කින්වත්
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න කියලා. මම ෙපෞද්ගලිකව ඔවුන්
සමඟ කථා කළා. ඒ සමහර අය කිව්වා, "ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි, අපි ජනවාරි මාසෙය්දී ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කළා.
ආණ්ඩුෙවන් කියනකල් ඉන්ෙන් නැහැ, පඩි වැඩි කරන
අවස්ථාවලදී අපි වැඩි කරනවා" කියලා. අපි ඒක පිළිගන්නවා.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැඩ කරන ජනතාව දන්නවා, ඔවුන්ෙග් පඩි
දිගින් දිගටම, අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද යම් කිසි පමාණයකින් වැඩි
ෙවන බව. නමුත් පඩි වැඩි ෙනොවුණු කට්ටියත් ඉන්නවා. ඒ නිසා
පඩි පාලක සභා 40ක් එක්ක ෙම් දවස්වල සාකච්ඡා කර ෙගන
යනවා. ඇන්ටන් මාකස් ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කැඳවුම්කරුවන්
ලියුම් ලියලා කියනවා, "පඩි පාලක සභා හරහා යන ෙකොට අවම
වැටුප විතරයි වැඩි ෙවන්ෙන්, අෙනක් වැටුප් වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ,
ඒ පිළිබඳවත් ෙසොයා බලා වැඩ කටයුතු කරන්න" කියලා. අපි
ඔවුන් කියන ෙද්වල් අහනවා. වැඩ කරන ජනතාව දහස් ගණනක්
ෙවනුෙවන් ඔවුන් ෙපනී සිටිනවා. ජාතික කම්කරු උපෙද්ශක
සභාෙව් සාමාජික වෘත්තීය සමිති ෙවනුෙවන් අපට ලියුම් එවලා
තිෙබනවා, ලංකා වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනය, ලංකා ෙවෙළඳ,
කර්මාන්ත හා ෙපොදු ෙසේවක සංගමය, ලංකා කම්කරු
සම්ෙම්ලනය, අන්තර් සමාගම් ෙසේවක සංගමය, නිදහස් ෙවෙළඳ
කලාප ෙපොදු ෙසේවා ෙසේවක සංගමය, එක්සත් කම්කරු
සම්ෙම්ලනය, ලංකා වතු ෙසේවා සංගමය, එක්සත් වතු කම්කරු
වෘත්තීය මධ්යස්ථානය යනාදී වශෙයන් වෘත්තීය සමිති දහයක්.
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ඔවුන්ෙග් අදහස් අපි ලබා ගන්නවා. අපි ඒ අදහස් ලබා ෙගන ඒ
ෙසේව්යයන් සමඟ සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නවා, ෙකොෙහොමද ෙම්
වැෙඩ් කරන්ෙන් කියලා. ෙම් වැෙඩ් තුවක්කුවක් ෙපන්වලා
බෙලන් ෙහෝ හදිසි නීතිය යටෙත් අපට කරන්න පුළුවන් ෙදයක්
ෙනොෙවයි. අපි ෙම් ෙදපැත්තම බලන්න ඕනෑ.
ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ජීවත්වීම සඳහා අපි දැනට ජනතාවට
ෙබොෙහෝ ෙද් ලබා දීලා තිෙබනවා. බඩු මිල සෑෙහන දුරට අඩු
ෙවලා තිෙබනවා. ඩීසල් ටිකක් ගැහුෙවොත්, ෙපටල් ටිකක්
ගැහුෙවොත්, පාන් ෙගඩියක් ගත්ෙතොත්, සීනි ටික ගත්ෙතොත්, කිරි
පිටි ටික ගත්ෙතොත්, සැමන් ටින් එක ගත්ෙතොත් ෙම්වාෙය් මිල
සෑෙහන දුරට අඩු ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෙනෝනා මහත්මයා
කෙඩ්ට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මට කිව්වා, "හර්ෂ, ෙම් ෙවන ෙකොට
අෙප් ජීවන මිල යම් කිසි විධියකට අඩු ෙවලා තිෙබන බව මට
දැෙනනවා" කියලා. නාරාෙහේන්පිට මාකට් එෙකන් බඩු ගන්න
ෙකොට ෙත්ෙරනවා, බඩුවල මිල අඩු ෙවලා තිෙබන බව.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have only one more
minute.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙහොඳමයි.
බඩු මිල අඩු ෙවලා නැහැ කියලා කවුරු හරි කියනවා නම්,
ඒක අසත්ය කථාවක්. ෙටලිවිෂන් එක බලන අය, ෙම් ගරු සභාෙව්
ඉන්න මන්තීවරු, ඇමතිවරු ඇතුළු හැෙමෝම දන්නවා, බඩු මිල
යම් කිසි පමාණයකට අඩු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ෙමතැන
ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එක පැත්තකින් අපි බඩු මිල අඩු කරනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් ජනතාවෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සඳහා
ඔවුන්ෙග් පඩි වැඩි කරනවා. එවකට පැවැති රජය කළ යුතුව
තිබුණු වැඩ කටයුතු හා කාලයක් තිස්ෙසේ ෙනොකළ වැඩ කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් අපි වහාම කටයුතු කරනවා.
අෙප් ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
රැස් ෙවන තුන් වන, නැත්නම් හතර වන සතිය. හැකි ඉක්මනින්
ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් සියයට 30 ලබා දීම සඳහා මූලික වැඩ
කටයුතු ආරම්භ කරන්න "s" ආකෘති පතය පිරවිය යුත්ෙත්
ෙකොෙහොමද කියන නිෙයෝග අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව ලබා දුන්නාට
ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

හර්ෂ ද සිල්වා ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන්
එක පශ්නයක් අහනවා. RDA එෙක් ෙසේවක පිරිසක් අද පාෙර් වාඩි
ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අය නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවන්න ඔය වාෙග්
හැඟීමකින් කටයුතු කරන්න බැරිද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් පශ්නයට ඍජු පිළිතුරක්
ෙදන්නම්. ඒ සමහර අයෙග් රස්සා අහිමි ෙවලා තිෙබන්ෙන්, කිසිම
විධියක ලියකියවිල්ලක් නැතුව, ෙකොන්ෙද්සියක් නැතුව,
ගිවිසුමක් - agreement - නැතුව වැඩ පටන් අරෙගන තිබුණා නම්
විතරයි. යම් යම් විධියට අතපසු ෙවලා තිෙබන වැඩ නැවත වහාම
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පටන් ගන්න කියලා අෙප් අමාත්යාංශය හරහා නිර්ෙද්ශ යවලා
තිෙබනවා. රජෙය් සංවර්ධන ව්යාපෘති නැවැත්වීම නිසා ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් රැකියා නැති ෙවලා තිෙබනවා කියලා කවුරු හරි
කියනවා නම්, ඒක ඇත්ත කථාවක් ෙනොෙවයි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ගිවිසුම් අත්සන් කරපු සියලුම සංවර්ධන වැඩ ඉදිරියට
කියාත්මක කරනවාද?

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

පටන් අරෙගන තිෙබන වැඩ කටයුතු භාෙගට කරලා තිෙබනවා
නම් ඒවා නැවත පටන් ගන්නවා. ඒවාෙග් විශාල පශ්න තිෙබනවා.
සාමාන්යෙයන් ගෙම් සිද්ධ වන වැඩ කටයුතු එන සතිය ෙවන
ෙකොට ආරම්භ ෙවනවා. කිසිම විධියකින් ඒවා නවත්වලා නැහැ.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ඔබතුමා ඒ ෙසේවක පශ්නය ගැනත් බලන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Member, what is your point of Order?
ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙහට පැවැත්ෙවනවා කියලා තමයි අපි
දැනුවත් වුෙණ්. කලින් එෙහම අදහසක් තිබුණා. නමුත් ෙම් ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කිරීමට සාකච්ඡා කරන්න උපෙද්ශක කාරක සභාව ෙහට
පැවැත්ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ පිළිබඳව මම ඔබතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරනවා. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්. ෙහට ඉතාම සීමිත
කාලයකදී තමයි ෙම් ගැන විවාද කරන්ෙන්. ඒ නිසා අඩුම ගණෙන්
උපෙද්ශක කාරක සභාව කැඳවන්න කටයුතු කරන්න. එය
කැඳවන්න කටයුතු කරලා නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

එය ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරනවා.

The Hon. Athauda Seneviratne, please.
[අ.භා. 4.31]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම පළමුෙවන්ම
යම්
කරුණක් ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට
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ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ජනාධිපතිතුමාෙග්
අවධානයටත් ෙයොමු කරන්න කැමැතියි. ෙම් ෙවන ෙකොට කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අවුරුදු එකසිය ගණනක් ෙවනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, සුදු මහත්තුරු වතුකරෙය් වැඩට ඉන්දියාෙවන්
කම්කරුවන්
ෙගනආ
කාලෙය්
පටන්ගත්
පැරණිම
ෙදපාර්තෙම්න්තුවක් තමයි කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව. ලක්ෂ
70ක පමණ පිරිසක් කම්කරු අමාත්යාංශෙයන් ෙසේවය ලබන්න
සිටිනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ ඔබතුමා අදක්ෂ ඇමතිවරෙයක්
කියලා. ඔබතුමා දක්ෂ ඇමතිවරෙයක්; තරුණ ඇමතිවරෙයක්.
නමුත් පශ්නය ෙම්කයි. ෙම් සියලු ෙද්වල් කරන්න කාලය
අවශ්යයි, මහන්සි ෙවන්න අවශ්යයි. ඕනෑම පුද්ගලෙයකුට කළ
හැකි සීමාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් පැරණි ෙදපාර්තෙම්න්තුව
නැවත අලුත් කරයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවමින් කම්කරු
ෙදපාර්තෙම්න්තුව විෙශේෂ ඉල්ලීමක් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මම
විෙශේෂෙයන් ෙම් ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.
ඔබතුමාට ෙම් කටයුත්ත තනිවම කරන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්.
නමුත්, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැඩ පිළිෙවළක් ගැන ෙම්
සභාෙව් කථා කරන ෙවලාෙව් ඒ කරුණ ජනාධිපතිතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරනවා.
මම මතක් කරන්න කැමැතියි, ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ගැන අපි
කල්පනා කෙළේ එක්දහස් නමසිය හතළිස් ගණන්වල සිට බව. ඒ
වාෙග්ම, ෙසේවකයන්ෙග් සුබසාධන වැඩ පිළිෙවළ ඇති කිරීම
පිළිබඳව කමිටුවකුත් පත් කරලා සාකච්ඡා කරන්න ෙයදුණා. එහි
පතිඵලයක් හැටියට, ඒ ඉදිරිපත් කිරීම් අනුව, ඒ වාෙග්ම ඔබතුමා
මතක් කළා වාෙග් සර් අයිවර් ෙජනින්ස් මහත්මයාෙග්
පධානත්වෙයන් නිකුත් කළ කමිටු වාර්තාවකුත් තිෙබනවා. ඒ
අනුව, 1956 දී එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමාෙග්
නායකත්වෙයන් ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා කම්කරු ඇමතිවරයා
වශෙයන් පත් කරලා, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇති කිරීෙම්
පනත් ෙකටුම්පත 1958 දී ඉදිරිපත් කරන්න ෙයදුණා.
ෙම් පනත ෙබොෙහොම වැදගත් පනතක්. ෙම් රෙට් අතිවිශාල
ජන ෙකොටසකට ෙසේවයක් වන පනතක්. කම්කරු ජනතාව සුඛිත
මුදිත ෙවන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ට ජීවත් වීමට වියදම් කරන්න
මුදල් තිෙබන්න ඕනෑ.ඒ අය නිෙරෝගී සම්පන්නව ෙම් රෙට්
නිෂ්පාදනයට දායක වන අය ෙවන්න ඕනෑ. ඒක නිසා ෙම්
ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා ෙකෙරන වැඩ කටයුතු අපි ඉතාම වැදගත්
ෙකොට සලකන්න ඕනෑ.
ඉලංගරත්න මැතිතුමා 1946 දී රජෙය් ලිපිකරු ෙසේවා සංගමෙය්
සාමාජිකෙයක්. එතුමා රජෙය් ලිපිකරුෙවක්. එතුමා එතැනින්
ෙදොට්ට වැටුෙණ් 1946 දී කරන ලද වැඩ වර්ජනෙය් පතිඵලයක්
හැටියටයි. ඒ වාෙග්ම එම වැඩ වර්ජනෙය්දී රජෙය් ලිපිකරු ෙසේවා
සංගමෙය් සභාපතිවරයාට ෙවඩි තියලා ඔහු මරණයට පත් වුණා.
මැතිවරණ නිසා ඒ කාලෙය් ඉඳලාම ධෙන්ෂ්වර පන්තිය වැඩ
කරන ජනතාවට සහන සලසනවා. මැතිවරණ නිසා තමයි ෙම්
සියලු ෙද්වල් පිළිබඳව කථා කරන්ෙන්. මැතිවරණය ෙනොතිබුණා
නම් රුපියල් 10,000 පඩි වැඩි වීමක් එන්ෙන් නැහැ. ගිය ආණ්ඩුව
රුපියල් 3,000ක් වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආණ්ඩුව රුපියල්
10,000ක් වැඩි කරනවා කිව්ෙව් ඡන්දය බලාෙගනයි. දැන් බඩු මිල
අඩු කරනවා කියන්ෙන්ත් ෙහට අනිද්දා ඡන්දයක් එයි කියන
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්.
ඡන්දය තමයි ඉතාම වටින්ෙන්. ඡන්දය ෙහොඳින් පරිස්සම් කර
ගන්න ඕනෑ, ඡන්දය ෙහොඳින් ෙදන්න ඕනෑ. මම මතක් කරනවා,
කම්කරු පන්තිය නිතරම මර්දනයට ලක් ෙවනවා කියන
කාරණයත්. ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, අෙනක් රටවලත් ෙම්
තත්ත්වය තමයි තිෙබන්ෙන්.
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් 1958 වර්ෂෙය් ඇති කළ ෙම් පනතට
අවුරුදු 50 පිෙරන්ෙන් 2008 වසරට. ඒ නිසා මම සාකච්ඡාවක්
කැෙඳව්වා. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන මිනිස්සු නිතර
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හිතන්ෙන් නැහැ. ඔවුන්ට වයස අවුරුදු 60 පිරුණාම ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල් ලබා ගන්න තමයි අවශ්ය ලියුම්-කියුම්
ෙහොයන්ෙන්. ෙකොතැනද වැඩ කෙළේ, දායක මුදල් කැපිලා
තිෙබනවාද, ෙසේවය ස්ථිර කර තිෙබනවා ද, නම ෙවනස් ද, එෙහම
නම් affidavits ෙදන්න ෙවයිද, අංකය ෙවනස්ද ෙම්වා ඔක්ෙකෝම
ෙහොයන්ෙන් අන්තිම ෙවලාෙව්යි. ඒ නිසා ෙම් අයට උනන්දුවක්
ඇති ෙවන ආකාරයට, නිතර වුවමනා කරන ආයතනයක් බවට ෙම්
ආයතනය පත් කරන්න ඕනෑ කියලා මම කල්පනා කළා. ඒ අනුවයි
මම තවත් ෙයෝජනා කිහිපයක් ෙගනාවා. අවස්ථාෙව් හැටියට
පෙයෝජනවත් වන පධාන කරුණු ෙදකක් තමයි මම ෙම් ඉදිරිපත්
කෙළේ.
ෙගවල් හදා ගන්න ආයතනවලින් අපි ණය ලබා ෙදනවා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ඇපයට තබලා ණය මුදලක් ලබා
ගන්නට එක කාලයක වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා. නමුත් එය
හරියට කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලින් ඒ
ණය මුදල කපා ගත්තාම සමහරවිට මුදල ෙගවලත් නැහැ.
ෙපොලියත් සමඟ දඩ මුදලකුත් කපා ගත්තාම ඒ ෙසේවකයාට ෙලොකු
අපහසුතාවක් ඇති ෙවනවා. ෙම් මුදල් ඒ ෙසේවකයාෙග්. ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල කියන්ෙන් එම ෙසේවකයා. අවුරුදු 60කින්
ෙහෝ ඒ මුදල ලබා ගන්ෙන් එම ෙසේවකයා. ඒ පුද්ගලයා වයසට
ෙගොස් විශාම යන විට ෙගවල් හදා ගන්න මුදල් දීලා වැඩක් නැහැ.
ඒ මුදල් ලබා ෙදන ෙවලාෙව් දී විෙශේෂෙයන්ම දරුවාෙග්
පශ්නයකට, දුවට කසාදයක් බන්දලා ෙදන්න, එෙහම නැත්නම්
තව වැඩ පිළිෙවළක් කරන්න වියදම් කරන්නයි සිද්ධ වන්ෙන්. ෙම්
ෙද්වල්වලට එයින් මුදල් දුන්නාම ඒ ගත්ත මුදල තවත් ෙබදිලා
යනවා. එම නිසා ඒ පුද්ගලයා ජීවත් වන කාලෙය්, හැකියාව
තිෙබන කාලෙය්, තරුණ කාලෙය් ෙහෝ මැද විෙය්දීවත් ෙගයක්
හදා ගන්න මුදල් ලබා දීම වැදගත් හැටිය මම කල්පනා කරලා ඒ
ගැන ෙකොමිටිෙය් සාකච්ඡා කළා. ඉන් පසුවයි ෙම් මුදලින් සියයට
30ක් ලබා ෙදමු කියලා අපි කිව්ෙව්.
එදාට වඩා අද ෙලඩ ෙරෝග වැඩියි. නිතරම ශල්යකර්මවලට
ෙයොමු ෙවනවා. හෘදයාබාධ, cancer වැනි ෙනොෙයක් ෙලඩ ෙරෝග
ඇති ෙවනවා. ෙම්වාට පතිකාර සඳහා අවශ්ය මිල මුදල් ෙහොයා
ගන්න ෙබොෙහෝ ෙදනාට අමාරුයි. තමන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් මුදල් තැන්පත් ෙවලා තිෙයද්දි එයින් මුදල් ගන්න
පහසුකම් නැතිව ඒ පුද්ගලයා මරණයට පත් වුණාට පස්ෙසේ ඒ
මුදල් දරුවන්ට අයිති ෙවනවා. ඒ නිසා ඒ පුද්ගලයාෙග් ජීවිතය
ෙබ්රා ගන්න මුදල් දුන්ෙනොත් ඊට වඩා ෙහොඳයි කියලා කල්පනා
කරලා, ඒ අනුවයි ෙම් ෙයෝජනා ෙදක ඉදිරිපත් කෙළේ.
මම තවත් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා, විෙශේෂෙයන්ම
accidents ගැන. අනතුරු ෙකොයි ෙවලාෙව්, ෙකොතැන ෙවනවාද,
කාට ෙවනවාද දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා සෑම මාසයකම රුපියල්
20ක් ෙවන් කරලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළට ෙයොමු කරන්න රක්ෂණ
කමයකුත් ඇති කළා. එෙහම වුණා ම සෑම දාම ෙම් ගැන බලනවා,
දිනුමක් ලැබුණාද බලනවා. ෙම් ගැනත් අවධානය ෙයොමු කරන්න,
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් වටිනාකම ඇති වන ආකාරෙය් වැඩ
පිළිෙවළක් ඇති කරන්න කල්පනා කළා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පිළිබඳව අදාළ පුද්ගලයාට බලා
ගැනීෙම් කමයක් ඇති කරන්නටත් මම කල්පනා කළා. දැන්
තිෙබන නවීන විද ත් මාධ්ය අනුව, mobile phones සෑම
අෙයකුෙග්ම අෙත් තිෙබනවා. ෙම් සෑම අෙයකුටම අදාළ ෙවබ්
අඩවිෙය් තම අංකය සඳහන් කරලා තමන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදල ගැන බලා ගැනීමට වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර දුන්ෙනොත්,
එම අයට කාර්යාලයට එන්නට ඕනෑ නැහැ. මුදල් කීයක්
තැන්පත්ව තිෙබනවාද, ෙම් මාසෙය් මුදල තැන්පත් වුණාද, තම
ස්වාමියා - ෙකොම්පැනිෙය් ෙලොකු මහත්තයා- අදාළ මුදල් යවා
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තිෙබනවාද කියා එම පුද්ගලයාට ඒ තුළින් බලා ගන්නට
පුළුවන්කම තිෙබනවා. අන්න ඒ වැඩ පිළිෙවළ හදා දීෙමන් ෙම්
පහසුකම් ඇති කර ගන්න කමයක් අපි ආරම්භ කළා.
මහ බැංකුෙව් නිලධාරින් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදලට
unique number එකක් සූදානම් කර ෙගන ආවා. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමාත් ඒ ගැන මතක් කළා. ඒ unique number එක
දිග number එකක්. ඒකට ඉලක්කම් ෙගොඩක් තිෙබනවා.
"තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගැන කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?" කියලා මම ඒ
අයෙගන් ඇහුවා. ෙබොෙහෝ ෙදනා කිව්වා, "ෙබොෙහොම ෙහොඳ
කමයක් හදලා" කියලා. මම කිව්වා, "මම නම් ෙම් කමය
පතික්ෙෂේප කරනවා, මම ෙයෝජනා කරන්ෙන් ෙම්කයි: හැම
ෙකනකුටම ෙහොඳ අංකයක් තිෙබනවා, ඒක තමයි තමන්ෙග්
ජාතික හැඳුනුම්පෙත් අංකය, අන්න ඒ අංකය ෙම් සඳහා ෙයොදා
ගනිමු" කියලා. ඒ විධියට අර්ථසාධක අරමුදෙල් තමන්ෙග් ඒ
තැන්පතුව ෙවනුෙවන් ජාතික හැඳුනුම්පෙත් අංකය දමන්න කියලා
තීන්දු කරලා, එදා ඒ කටයුතු කරන්න අපට පුළුවන් වුණා.
ඊළඟට මට මතක් කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම්
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ෙනො ෙගවන ව්යාපාරිකයන් ඉන්නවා.
අලුතින් පටන් ගත්ත ව්යාපාරවල ෙබොෙහෝ අය ෙම් අරමුදල්
ෙගවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අෙප් නිලධාරි මහත්වරු ෙම් කටයුතු
සඳහා පිටත් කර යවන්න ඕනෑ. ඒ අය ඒ ස්ථානවලට යවලා
අර්ථසාධක අරමුදල් ඔවුන්ෙගන් ලබා ගැනීමට ඒ ව්යාපාරිකයන්
ෙපොළඹවන්න ඕනෑ.
වතු කම්කරුවන්ෙග් නිවාස ගැන ෙමතුමන්ලා කථා කළා. මම
වැවිලි කර්මාන්ත නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ
කාලෙය් තමයි පළමුෙවන්ම වතු කම්කරුවන්ට නිවාස හැදීම
ආරම්භ කෙළේ. ඒ කාලෙය් ඒ පිළිබඳ ඇමතිතුමා වශෙයන් කටයුතු
කෙළේ රත්නසිරි විකමනායක මැතිතුමායි. එතුමා ඒ කටයුතුවලට
වැඩිය යන්ෙන් එන්ෙන් නැහැ. මම රට පුරාම තිෙබන වතුවලට
ගිහින් ෙම් පිළිබඳව සියලු ෙතොරතුරු ෙසොයාෙගන, වෘත්තීය සමිති
සියල්ලම කැඳවලා, ඒ අයෙග් කැමැත්ත ලබාෙගන සාකච්ඡා
කළා. එක වෘත්තීය සමිතියක් ෙම් වැඩ පිළිෙවළට කැමැති වුෙණ්
නැහැ. නමුත්, එක වෘත්තීය සමිතියක් කැමැති නැති වුණාට කමක්
නැහැ, වැඩි ෙදනා කැමැතියි කියලා එෙහම වැඩ පිළිෙවළක් ඇති
කරන්න අප සාකච්ඡා කර ගත්තා. ඒ අනුව එවකට සිටි
ජනාධිපතිනි අතිගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග
මැතිනිය සමඟ සාකච්ඡා කරලා, වතු කම්කරුවන්ට පර්චස් හත,
හත දීලා තනි නිවාසයක් හදාගන්න වැඩ පිළිෙවළකට එතුමියෙග්
අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඒ කාරණාෙව් දීත් ජාතිවාදය අවුස්සයි
කියලා හිතුණු නිසා ඒ අනුමැතිය ලබා ගත්තාට පසුව මම කිව්වා, "
සිංහල කම්කරුවන්ටත්, ෙදමළ කම්කරුවන්ටත්, ඒ වාෙග්ම
ෙවනත් ජාතීන්වල අය කම්කරුවන් වශෙයන් ෙසේවය කරනවා
නම් ඒ සියලු අයටත් ෙම් සහනය ලැෙබනවා, ඒ නිසා ෙකොටසකට
විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම්ක හැම ෙදනාටම ලැෙබන ෙදයක්" කියලා.
ඒ සඳහා අනුමැතිය අරෙගන, සියලු වෘත්තීය සමිති BMICH
එකට කැඳවලා, ෙම් නිවාස වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ කිරීෙම්
මෙහෝත්සවය පවත්වන්න ෙයදුණා. අන්න ඒ විධියට තමයි තනි
නිවාස හැදීම පටන් ගත්ෙත්. ඒ අනුව සෑම වත්තකම ඒ කාලෙය්
ෙගවල් 25ක් විතර හැදුවා. අප ඒ වතුවල සමුපකාර නිවාස සමිතිත්
පටන් ගත්තා. ඒ වාෙග්ම අපි Plantation Housing and Social
Welfare Trust එකක් පටන් ගත්තා. ඒ මඟින් ෙම් කටයුතුවලට
ආධාර ෙදන්න වාෙග්ම, තවත් හුඟක් කාර්යයන් ෙමෙහය වීමත්
කරන්න ෙයදුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට කරෙගන යනවා. ඒක
කලින් කලට ෙවනස් ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිවාස හදා දීම ගැන කථා
කරන ෙකොට මට කරුණු ෙදකක් කියන්න තිෙබනවා. අෙප් හිටපු
ඇමති ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමාෙග් සමිතියක ෙහොඳ දක්ෂ ළමෙයක්
සිටියා. අප ඉල්ලුම් පත කැෙඳව්වාම ඒ ළමයා සම්මුඛ
පරීක්ෂණයට පැමිණියා. ඇයට ඉංගීසි භාෂාවත් පුළුවන්; ෙදමළ
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භාෂාවත් පුළුවන්; සිංහල භාෂාවත් පුළුවන්. භාෂා තුනම type
කරන්නත් පුළුවන්, ලඝුෙල්ඛනයත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඇයව
ෙසේවයට බඳවා ගත්තා. ඒ ළමයා ෙහොඳට රස්සාව කරෙගන හිටියා.
දවසක් ඒ ළමයා මාත් එක්ක කිව්වා, "අෙන් සර්, මට කසාදයක්
බඳින්න විධියක් නැහැ" කියලා. මම ඇහුවා, "ඒ ෙමොකද?" කියලා.
"මනමාලිය හැටියට මාව බලන්න එනවා, නමුත්, මට බඳින්න
විධියක් නැහැ, ෙත් වත්ෙත් කිව්වාම ඒ මනාලයන් ආපහු යනවා"
කියලා ඒ ළමයා කිව්වා. ඒ නිසා මා කල්පනා කළා, ෙම් සෑම
වත්තක ම නිවාස වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා.
ජනපදයක් වාෙග් හදලා, ඒකට අවශ්ය වන පහසුකම් -පාරවල්,
ෙවෙළඳසැල්, කීඩා පිට්ටනි, community centres සහ තවත්
අවශ්ය ෙද්වල් හදලා ඒවාෙය් TV තියලා, කීඩා භාණ්ඩ තියලා ඒ
අයට නව ජීවිතයක් ආරම්භ කරන්න හැකි වටපිටාවක් සකස්
කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා මට හිතුණා. ඒ එක පැත්තක්.
අනික් කාරණය ෙම්කයි. ෙම් වතුවල ඉෙගන ගන්න ළමයි
ඔක්ෙකොම වත්ත අතහැරලා යනවා. ඉදිරි කාලෙය්දී වතුවල වැඩ
කරන්න කම්කරුවන් ඉතිරි වන්ෙන් නැහැ. වත්ත කිව්වාම මහා
මදිකමක් කියලා ඒ අයට හිෙතනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ
සකස් කළ යුත්ෙත් ෙම් ෙවනස් වන දැනුමත් එක්කයි. සියලුම
වතුවල පාසල් තිෙබනවා. ඒවාෙය් දැන් අලුතින් විද්යාගාර ඉදි කර
තිෙබනවා. මහා විද්යාල, මධ්ය මහා විද්යාල මට්ටම දක්වා පාසල්
දියුණු කර තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් පාසල්වල නව
විද්යාගාර ආරම්භ කළා. ඒවා හරිගස්සලා දැන් අධ්යාපනය දියුණු
කර තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා.

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ඒ අනුව ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරිගස්සන්න කටයුතු කරන්න
ෙයදුණා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක කරලා අලුත් සමාජයක් හදන්න
ඕනෑ. ඒ අයට වතුවල ජීවත් ෙවන්න, වතුවල වැඩට යන්න ෙහොඳ
පඩි තිෙබන්නත් ඕනෑ, ෙහොඳ පහසුකම් තිෙබන්නත් ඕනෑ. නව
යුගයක දැනුම අනුව ඔවුන්ට ඒවා ෙනොලැබුෙණොත්, ෙකෝපයට පත්
ෙවලා අඬ දබරත්, සමාජ අර්බුදත් හදන්න පටන් ගන්නවා. අපි ඒ
කාලෙය් කළ යුතු වැඩක් හැටියට ෙම් වැඩ පිළිෙවළ වතුවල
ආරම්භ කළා. ඒ වාෙග්ම ෙසේවකයන්ට ෙහොඳ පඩිත් තිෙබන්න
ඕනෑය කියා මා මතක් කරන්න ඕනෑ.
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට පඩි වැඩි කිරීම ආණ්ඩුවට කරන්න
පුළුවන්. ව්යාපාරිකයන්ෙගන් බදු අය කරලා, නිෂ්පාදකයින්ෙගන්
බදු අය කරලා පඩිය ෙමච්චරයි, ෙමච්චරයි කියලා ඕනෑ ගණනක්
තීන්දු කරලා ඒක ෙබදා හරින්න පුළුවන්. ෙවන වැඩ ෙනොකළත් ඒ
වැෙඩ් කරන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. නමුත් ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
එෙහම කරන්න බැහැ. ෙපෞද්ගලික අංශය විවිධයි. ඒ කියන්ෙන්
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තරු පෙහේ ෙහෝටල් තිෙබනවා, ඊළඟ ෙහෝටල්
තිෙබනවා, ඊළඟට තවත් ෙහෝටල් තිෙබනවා. තවත් ෙපොඩි
ෙහෝටල් තිෙබනවා, restaurants තිෙබනවා, ෙත් කඩ තිෙබනවා.
ෙම් සියල්ෙල්ම ෙසේවකෙයෝ වැඩ කරනවා. ෙම් සියල්ලන්ටම එක
පඩියක් නියම කළාම ෙසේවකයන්ට රක්ෂාවත් නැති ෙවනවා;
ෙනොෙයක් තත්ත්වයන් ඇති ෙවනවා. එම නිසා තමයි පඩි පාලක
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා, ෙදපාර්ශ්වය කැඳවා සාකච්ඡා කරලා,
ලාභ තත්ත්වයන් බලා ඒ කටයුතු කරන්න තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.
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ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

රුපියල් 10,000කින් පඩි වැඩි කිරීම ෙදන්න. ඒක ෙදන්න.
ෙමොකද, රුපියල් 5,000 ෙදන්ෙන්ත් ෙහට අනිද්දා මැතිවරණයක්
පැවැත්ෙවන නිසායි. එෙහම නැත්නම් ෙම් රුපියල් 5,000
ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ෙමොකද, මුදල් අමාරුයි. රුපියල් ෙකෝටි
පෙකෝටි ගණනක් ෙදන්න ගියාම අමාරුයි. ඒ ෙදන්ෙන්ත්
මැතිවරණය නිසායි. මැතිවරණය පහු වුණාට පස්ෙසේ අනික්
රුපියල් 5,000 ෙපොෙරොන්දුව කවදා ෙදයිද කියලා කියන්න බැහැ.
එම නිසා ෙමවර මැතිවරණයට ඉස්ෙසල්ලා රුපියල් 10,000ම දීලා
මැතිවරණයට යන්න. ෙම් කාරණා මතක් කරමින්, අෙප්
ඇමතිතුමා ගන්නා උත්සාහය ගැන එතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මෙග් කථාව අවසාන කරනවා.

ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

Sir, can I have one minute to make a clarification?
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Yes, Hon. Wijeyadasa Rajapakshe.
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ)

(The Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe)

අෙප් ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. එතුමා ආරම්භ කරපු ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක්
තිෙබනවා. ඒ එකක්වත් අපි නතර කරලා නැහැ. ඒවා දිගටම
ඉදිරියට ෙගන යනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් වැඩි කිරීම
පිළිබඳව මට වඩා ඔබතුමාට අත් දැකීම් තිෙබනවා, ෙත්ෙරනවා.
එක කමයකට කරන්න බැරි නිසා ෙම් දිනවල අපි පඩි පාලක
සභාව කැඳවා ඒ උදවියත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. ඊට අමතරව
සාප්පු සහ කාර්යාලීය ෙසේවකයන් පිළිබඳ පනත යටෙත් වැටුප්
වැඩි කිරීමටත් ෙම් දිනවල කටයුතු කර ෙගන යනවා. අපි හිතනවා,
සති ෙදකක්, සති තුනක් විතර යන ෙකොට ඒ පිළිබඳව
නිගමනයකට එන්න පුළුවන් කියලා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.47]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පනත යටෙත් නිෙයෝග ෙගන
එන ෙවලාෙව් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයින් පිළිබඳව කරුණු
කිහිපයක් කිව්වා. අමාත්යතුමා එක කරුණක් ගැන පැහැදිලි
කිරීමක් කළා. ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් තමයි වැඩිම ශම
බලකායක් ඉන්ෙන්. ෙම් අවුරුද්දට අදාළ අය වැය ෙල්ඛන
ෙදකකදී රාජ්ය ෙසේවය සහ ෙපෞද්ගලික අංශය පිළිබඳව අපට
කරුණු අහන්න ලැබුණා. එකක් තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු
ජනාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කළ 2015 අය වැය ෙල්ඛනය. අනික්
එක තමයි, ඉන්පසුව ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය. ෙම්
අය වැය ෙල්ඛන ෙදෙක්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම වැටුපක්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඇමතිතුමා දැනුත් කිව්ෙව් ඒ ගැන
කරුණක්. ඒ ගැන තවත් නිරවුල් කර ගත යුතුයි. එක කාරණයක්
තමයි, මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා එතුමාෙග් අය වැය
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරද්දී ෙපෞද්ගලික අංශෙය් අවම වැටුප
රුපියල් 10,000 දක්වා වැඩි කිරීමට ෙයෝජනා කළා. ඒ වාෙග්ම රවි
කරුණානායක මුදල් අමාත්යවරයා එය රුපියල් 2,500කින් වැඩි
කරන්න ෙයෝජනා කළා. එතෙකොට එක කාරණයක් අවිනිශ්චිතයි,
රුපියල් 10,000, රුපියල් 12,500 වනවාද කියලා. ඒක නිරවුල්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

කර ගන්න ඕනෑ කාරණයක්. ඒ පශ්නයට නිශ්චිත උත්තරය
ඉදිරිපත් කරන්න මෙග් ෙවලාෙවන් විනාඩියක් ඔබතුමාට ඉතුරු
කරන්නම්. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂයට ෙවන් කර තිෙබන කාලයත්
ඉතුරු ෙවලා තිෙබනවා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරු එන්ෙන්ත් නැහැ.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒෙකන් විනාඩියක් ෙහෝ විනාඩි ෙදකක් ගන්න
පුළුවන් ෙවයි. ෙමම සිද්ධියට අදාළ ස්ථානය මා කියන්ෙන් නැහැ.
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා අවම වැටුප රුපියල්
10,000ක් කියා ෙයෝජනා කළාට පස්ෙසේත් නීතියට සම්බන්ධ
ස්ථානයකත් -මා ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාට ඒ ස්ථානය කියන්නම්එහි වැඩ කරපු ළමයකුට දුන්ෙන් රුපියල් 7,500යි. ඒක තවමත්
එෙහමයි. නීතිය පිළිබඳ කටයුතු කරන ස්ථානයකයි එෙහම කෙළේ.
මා ෙපෞද්ගලිකව ඔබතුමාට ඒ ස්ථානය කියන්නම්.
එතෙකොට, තත්ත්වය ෙම්ක නම් ෙම් සඳහා තිෙබන නීතිය
ෙමොකක්ද? මම අද පත්තරවලින් කිෙයව්වා ෙසේවකයින් 1,000,
1,500 පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරනවා කියලා. අය වැයක්
පකාශයට පත් වුණාට පසු සාමාන්ය කමය තමයි අය වැෙයන්
බද්දක් දැම්ෙමොත්, -අලවලට ෙහෝ ලූනුවලට ෙහෝ පරිප්පුවලට ෙහෝ
- ඊට පසු දින සිට එකතු කරනවා. ෙම් පාර තිබුණු විෙශේෂත්වය
තමයි අඩු කළ ඒවා අඩු ෙනොවීම. සිෙමන්ති මිල අඩු ෙවන්න, කිරි
පිටි මිල අඩු ෙවන්න සෑෙහන්න කල් ගියා. සමහර භාණ්ඩවල මිල
අඩු ෙවන්න කල් ගියා වාෙග්ම සමහර භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවලාත්
නැහැ. වැඩි වීම් වැඩි ෙවන්ෙනත් නැහැ, ජනතාව පැත්තට හම්බ
ෙවන ඒවා. අය වැයක් ඉදිරිපත් කළාම එයට තිෙබන බලය
ෙමොකක්ද? ඊට පසු දින සිට කියාත්මක කරන්නට බැරි නම්,
ඔබතුමන්ලා උත්තරීතර යැයි නිතර කියන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
තිෙබන බලය ෙමොකක්ද? එෙහම නම් ෙමොකක්ද ඒ සඳහා හදන
කමෙව්දය? දැන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයාෙග් අවම වැටුම
රුපියල් 12,500ක් කරනවාලු. අපි ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ, එය
පමාණවත් නැහැ. ෙමොකද, මහ බැංකුව පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මහින්ද
රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාෙග් කාලෙය් කිව්වා 4 ෙදෙනකුෙගන්
යුතු පවුලකට මාසයක් ජීවත් ෙවන්න රුපියල් 53,000ක් ඕනෑ
කියලා. ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සිටින අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා වාෙග් අය ඒ පිළිබඳව කථා කළා, ඒක තමයි ෙවන්න
ඕනෑ කියලා. එෙහම තිබියදී හිටපු ජනාධිපතිතුමාත්, දැන් මුදල්
අමාත්ය ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාත් ෙදන්නාම වැඩි කරලා
තිෙබන්ෙන්ත් රුපියල් 12,500යි. ඒක එෙහම වැඩි ෙවනවාද
කියලා අහන්නත් ඕනෑ, රුපියල් 12.500 දක්වා? ඒකත් පමාණවත්
නැති තත්ත්වයකදී ඔබතුමන්ලා ෙදෙගොල්ලම ෙයෝජනා කරලා
තිෙබන රුපියල් 12,500 ෙපබරවාරි මාසෙය්දී ඒ අයට හම්බ
ෙවනවාද? හම්බ ෙවන්ෙන් නැහැ. එෙහම නම් එය හම්බෙවන්න
ෙග්න කමය ෙමොකක්ද? "ඒක ෙමෙහමයි, ටිකක් කල් යන්න
ඕනෑ" වාෙග් කථා වැඩක් නැහැ. ඔබතුමන්ලා අය වැයක් ඉදිරිපත්
කරන විට අපි හිතනවා අත් දැකීම් තිෙබන, පරිපාලනය, නීතිය
පිළිබදව දැනුමක් තිෙබන රජයක් විධියට ෙම් සියලුම ගැටලු
දැනෙගන තමයි ඉදිරිපත් කරන්ෙන් කියලා. එෙහම නම් ෙම්
පතිපත්තිමය තීරණය කියාත්මක කරන්නට පුළුවන් කමය
ෙමොකක්ද? ඒක කියන්න. එෙහම නම් arrears එක්ක ෙදන්න
ඕනෑ. අතුරු අය වැය සම්මත වුෙණ් ෙපබරවාරි මාසෙය් නිසා ඒ
නීතිය සකස් කරලා එන්ෙන් ෙදසැම්බර් මාසෙය් වුණත් ෙපබරවාරි
මාසෙය් ඉඳලාම ඒවා ෙදන්න ඕනෑ; දිය යුතුයි. ෙමොකද, ඒ වැඩි වීම
බලාෙගන තමයි ජනතාව ජීවිතය හදා ගන්ෙන්. එෙහම
ෙනොෙවනවා නම් ෙම් කියූ කථාව පට්ටපල් ෙබොරුවක් බවට පත්
ෙවනවා. ඒ එක කාරණයක්.
ෙදෙවනි කාරණය ෙමයයි. ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදෙලන්
ණයක් ෙදනවා ෙපොලියට. රාජ්ය ෙසේවකයාට ණය ෙදන්ෙන්
සියයට 4 ෙපොලියට. නමුත් ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදල එෙහම නැහැ.
දැන් ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාත් ඒ ගැන කිව්වා. ෙම්ක
ෙවන කාෙග්වත් එකක් ෙනොෙවයි, ෙසේවකයා ෙවනුෙවන්,
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ඔවුන්ෙග් දහඩිය මහන්සිෙයන් තැන්පත් කළ එකක්. ඒ නිසා
තමයි පසු ගිය රජය කාලෙය් ඒක මං ෙකොල්ල කන්න නීතිය
ෙග්න්න හදන විට දැවැන්ත අරගළයක් සිදු වුෙණ්; මරාෙගන
මැරුෙණ්. ෙවඩි තියද්දී ජීවිතය නැති ෙවන බව දැන ෙගන ගිෙය්
ඒකයි. ඒ නිසා ෙම්ක ඉතාම බරපතළ පශ්නයක්. ඔවුන්ට ඉතාම
සහන කමයකට, -රාජ්ය ෙසේවකයන්ට වාෙග්- කඩිනම් කමයකට
ණයක් ලබා දීම අත්යවශ්ය කාරණයක් ෙවනවා. ඒකට ෙමොකක්ද
කරන්ෙන්?
අෙනක් කාරණය තමයි ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත්
කාර්යාල හා සාප්පු ෙසේවකයන්ෙග් අයිතීන් ගැන කිව්වා. හැම දාම
මම උෙද්ට එන විට, හවසට යන විට ගාල්ල නගරෙය් වාෙග්ම
තවත් නගරවල දකිනවා, සමහර ළමයි වැඩට එන්ෙන් උෙද්
6.00ට. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමනි, උෙද් 7.00ටත්
කලින්, -කෙඩ් අරින්නත් කලින්- සාප්පුවල, කාර්යාලවල ෙග්ට්ටුව
ළඟ ඉන්නවා. ෙගදර යන්ෙන් රෑ ෙවලා. ෙබොෙහෝ අය වැඩ
කරන්ෙන් පැය 8ක් ෙනොෙවයි පැය 12ක්. පැය 12ක් වැඩ කරලා
සමහර ෙවලාවට පැය 14ක් 15ක් ගමනටත් සමඟ ගත කරනවා.
ෙම් අයෙග් ජීවිතවල තත්ත්වය ෙමොකක්ද? ඒ නිසා ඉතා බරපතළ
ෙඛ්දවාචකයකට ෙම් රෙට් කාර්යාල හා සාප්පු ෙසේවකෙයෝ මුහුණ
දීලා සිටිනවා. ඉතාම ෙසොච්චම් වැටුපක් ඒ අය ලබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා ඕනෑම ෙකෙනකුට පුළුවන් නිකම් ඒ ළමෙයකුෙගන්
ෙදන්ෙනකුෙගන් අහලා බලන්න ෛදනික වැටුප කීයද, මාසික
වැටුප කීයද කියලා. ඒ වැටුෙපන් ජීවත් ෙවන්න බැහැ. අපිට හිතා
ගන්න බැහැ ෙකොෙහොමද ජීවත් ෙවන්ෙන් කියලා. බන්දුල
ගුණවර්ධන න්යාය අනුව නම් ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්. ඒකයි
පශ්නය. ඒ න්යාය ඔබතුමන්ලා අනුමත කරන්ෙන් නැහැ. ඒ න්යාය
අනුමත ෙනොකරන නිසා තමයි ඔබතුමන්ලා ෙම් සඳහා ෙයෝජනා
ෙගනාෙව්. එෙහම නම් ඒ අයට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලා
විධිමත් කමයක් ඕනෑ.
ෙවලාව පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය නිසා මම අෙනක්
කාරණයත් අහනවා. පසු ගිය අය වැෙය්දී හිටපු ජනාධිපතිතුමා
කිව්වා අර්ථ සාධක අරමුදලට ස්වාමියා විසින් කරන දායකත්වය
සියයට 14ක් කරනවා කියලා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත
වුණා. දැන් ඒකට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒක එෙහමම යනවාද?
සියයට 14ක් දක්වා කළ වැඩි වීම, -සියයට 2කින් වැඩි කිරීම- ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත වුණා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක සංෙශෝධනය කෙළේ නැහැ ෙන්, approve ෙවන්න?

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒක තමයි. ඒකට ෙමොකද ෙවන්ෙන්, ඒක එෙහම්මම
කියාත්මක ෙවනවාද? අෙනක් කාරණය ෙමයයි. මෙග්
ෙවලාෙවන් මම ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාට පිළිතුරු දීම
සඳහා විනාඩියක් ඉතිරි කරනවා.
විශාම වැටුප් මං ෙකොල්ල කෑම පිළිබඳව පසු ගිය රජය
ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පත ගැන බලන්න. මම එක නිදර්ශනයක්
කියන්නම්. සමහර විට ෙම් ආණ්ඩුව අණපනත් ෙගන එනෙකොටත්
ජනතාව, පාර්ලිෙම්න්තුව, විවිධ අදහස් දක්වන අය ගැන කිසි
සැලකිල්ලක් නැතිව ඉදිරිපත් කරනවා. ඒකට ෙහොඳම උදාහරණය
තමයි ෙහට විවාදයට ගැනීමට නියමිත ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත. විපක්ෂය ෙම්කට ෙමොන විධියට
එකඟ වුණාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම් අද ඉදිරිපත් කළ
පනත් ෙකටුම්පතක්, බහුතර බලයක් තිෙබන විපක්ෂය ෙහට
විවාද කර සම්මත කරන්නට එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. බහුතර
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බලයක් තිෙබන ෙම් රෙට් විපක්ෂය, ඒ බහුතර බලය ජනතාව
ෙවනුෙවන් පාවිච්චි කරන්න තිෙබන එක අවස්ථාවක් ඉතාම
නරක විධියට මඟ හැරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන කියන්න තව ඊට
වඩා වචන තිෙබනවා. මම ඒවා කියන්ෙන් නැහැ. ඉස්සරහට
යනෙකොට ඒවාත් කියන්න ෙවයි. විපක්ෂයට බහුතර බලයක්
තිබියදී ජනතාවෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් ඒ බලය පාවිච්චි
කරන්නට තිෙබන අවස්ථාව ඉතාමත් නරක විධියට නැති කරෙගන
තිෙබනවා. අද ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පතක් ෙහට සම්මත
කරගන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් උපෙද්ශක
කාරක සභාවක්වත් නැහැ.
පසු ගිය රජයත් ජනතාවට බලපාන එවැනි බරපතළ පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙගනාවා. ඒ තමයි ෙසේවා නියුක්තකයන්ෙග් විශාම
වැටුප් පතිලාභ අරමුදල් පනත් ෙකටුම්පත. ඒ පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගෙනන්න කලින් අමාත්ය මණ්ඩලය සම්මත
කළා. ඒකට විරුද්ධව Supreme Court එකටත් ගියා. Supreme
Court එෙකනුත් ඒක සම්මත වුණා. පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් 2012 ජනවාරි18 වැනිදා ඒ පනත්
ෙකටුම්පත ඉල්ලා අස්කර ගන්නට සිදු වුණා. විධායකය අනුමත
කරපු, ෙශේෂ්ඨාධිකරණය අනුමත කරපු, 162ක බහුතරයක් සිටින
පාර්ලිෙම්න්තුවක් ස්ථීරවම අනුමත කරන්නට තිබුණු පනත්
ෙකටුම්පත ජනතාව විසි කළා. ජනතා බලය කියන්ෙන් ෙමොකක්ද?
අපි හැමදාම කියනවා, ජනතා බලය තමයි පළමුවැනි එක කියලා.
පරමාධිපත්ය
බලය
තිෙබන්ෙන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්වත්,
ව්යවස්ථාදායකෙය්වත්,
විධායකෙය්වත්,
අධිකරණෙය්වත්
ෙනොෙවයි. පරමාධිපත්ය බලය තිෙබන්ෙන් ජනතාව අෙත්යි.
එෙහම නම් ඒ බලය තිෙබන්ෙන් ජනතාව අෙත් කියන එක
විෙශේෂෙයන් මතක තබා ගන්න. ජනතාවට හානි කරනවා නම්,
විපක්ෂය තමන්ෙග් කටයුත්ත හරියට කරන්ෙන් නැත්නම්, ආණ්ඩු
පක්ෂය තමන්ෙග් කටයුත්ත හරියට කරන්ෙන් නැත්නම්, ජනතාව
ඒ බලය තමන්ෙග් අතට භාර ගනීවි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් කළ
ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබන්ෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

පසු ගිය මැතිවරණය තිබුෙණ් ජනතාවෙග් අෙත්. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය ෙහෝ ෙවනත් කවුරුවත් කළ ෙසල්ලමක් නිසා
ෙනොෙවයි ජනතාව බලය මාරු කෙළේ. ජනතාවත් තීරණයක්
ගත්තා. එෙහම නම් පසු ගිය රජය ඉදිරිපත් කළ ඒ පනත්
ෙකටුම්පත විසි කරන්න සිදු වුෙණ් ඇයි? ඒ පිළිබඳව දක්වපු
මහජන විෙරෝධෙය් දී ෙරොෙෂේන් චානක සෙහෝදරයාට ජීවිතය
පරිත්යාග කරන්නට සිදු වුණා. තවත් ගණනාවක් ආබාධිත වුණා.
දැන් ඔබතුමන්ලාෙග් රජය ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඒ විධියටම
ෙගෙනනවාද? එෙහම නැත්නම් ෙගෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ
ෙගෙනනවා නම් ෙගෙනන්ෙනත් අද ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම කිසිදු
සංවාදයක් නැතිව ද?
ෙම් කාරණය ගැනත් අහන්න ඕනෑ. ඒ මියගිය ෙරොෙෂේන්
චානක සෙහෝදරයා ගැන පසු ගිය කාලෙය් ෙගොඩාක් අය කථා
කළා. දැන් ෙම් ෙහොරු අල්ලන ඒවා, අනම් මනම් ඔක්ෙකෝම
තිෙබනවාෙන්. කඩදාසි file අරෙගන ෙකොමිෂන්වලට යනවා.
නමුත් ෙම් ෙරොෙෂේන් චානක සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? ඒ ෙරොෙෂේන් චානකෙග් ඝාතනයට වගකිව යුතු ඒ
අවස්ථාෙව් හිටපු ෙපොලිස්පතිවරයා ඉල්ලා අස් වුණා. ඊට පසුව
මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා විසින් එතුමාව බසීලෙය්
තානාපති කළා. එවැනි පුද්ගලෙයක් ලංකාෙවන් ආපසු පැනලා
යන ෙකොට ඒ අයෙග් passport එක නවත්වන්න
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තමුන්නාන්ෙසේලාට බැරි වුණා. ඊළඟට, ඒ පශ්නය පිළිබඳව විභාග
කරපු මහානාම තිලකරත්න වාර්තාවට ෙමොකද වුෙණ්? ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නම් සඳහන් කරන්න මා කැමැති නැහැ. එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් හැන්සාඩ් වාර්තා පිෙරන්න ඒ ගැන
පශ්න අහලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 2012 ජනවාරි මස 18
වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව පිෙරන්න ඒ පශ්නය පිළිබඳව අහලා
තිෙබනවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ පශ්න අහලා තිෙබනවා.
ෙකෝ, දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.
අවසන් කරන්න.

කථාව

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

එම නිසා ඔබතුමන්ලා ඒකට උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ. එෙහම
උත්තර ෙදන්ෙන් නැතිව කඩදාසි කෑලි ෙපන්වමින් ෙහොරු
අල්ලනවා, ෙහොරු අල්ලනවා කියලා ෙහොරු අල්ලන්ෙනත් නැතිව
ෙහොර බඩු විතරක් අල්ලලා ෙම් ෙසල්ලම කරන්න බැහැ. ෙම්
පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
සම්බන්ධෙයන් මා ඔබතුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියයට 14ක් කරපු ETF අරමුදලට
ෙමොකද ෙවන්ෙන්, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වැටුප් වැඩිවීම
සම්බන්ධෙයන් ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියන කාරණා ගැන මා
ඔබතුමාෙගන් පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.58]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
පනත යටෙත් නිෙයෝග පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ෙමොෙහොෙත්
දී, ෙම් නිෙයෝග ඉදිරිපත් කිරීම ෙමච්චර පමාද වුෙණ් ඇයි කියන
එක ගැනත් අපි ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් රජෙය් අෙප්
ඇමතිතුමා ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක දී ඒ නිෙයෝග
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ඒ මඟින් එම අරමුදෙල්
සාමාජිකයින්ට විශාල පතිලාභ ලැෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම නිවාස
ඉදි කරන්න බලාෙගන සිටින අයටත්, ඒ වාෙග්ම නිවසක් තිෙබන
ෙකෙනක් යම් විධියකින් ඒ නිවස උකස් කර තිෙබනවා නම්, එම
උකස නිදහස් කර ගන්නත් හැකියාව ලැෙබනවා. එෙහම
නැත්නම් දැනටමත් ණය මුදලක් ලබාෙගන නිවසක් ෙගොඩනඟලා
තිෙබනවා නම්, ඒ ණය මුදල ආපසු ෙගවා දමන්නට හැකියාව
ලැෙබනවා. ඊට අමතරව ෛවද්ය පතිකාර සඳහාත් ඒ අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් තිෙබන ෙශේෂෙයන් සියයට 30ක් භාවිත කරන්නට
පුළුවන්කම ලැෙබනවා.
අර්ථ සාධක අරමුදල හරහා ලබා ෙදන නිවාස ණය පහසුකම්
බැලුෙවොත්, විෙශේෂෙයන්ම 2001 සිට 2012 වසර ෙවනකම්
සාමාන්යෙයන් 11,000ත් - 20,000ත් අතර පමාණයක් තමයි අර්ථ
සාධක අරමුදල හරහා ණය ලබාෙගන තිබුෙණ්. ෙම් අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් සාමාජිකයන් ගණන එක්ක බලපුවාම ඇත්තටම ඒක
ෙබොෙහොම සුළු පතිශතයක් ෙවනවා. අද ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙම්
නිෙයෝග සම්මත වුණාට පසුව ෙම් අරමුදෙලන් එක් වසරක් තුළ
දී මීට වැඩිය පස් ගුණයකින් නිවාස ණය ලබා ගන්න පුළුවන් ෙවයි
කියලා මා හිතනවා.
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ෙබොෙහොම ෙකටි කාලයක දී ෙම් නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කිරීම පශංසනීයයි. නමුත් ෙකටි කාලයක දී ෙම් නිෙයෝග
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනෙකොට; පනත් ෙකටුම්පත් ඉදිරිපත්
කරනෙකොට, සමහර විට ඒවා විවාද කරන්න ලැෙබන කාල
ෙවලාව අඩුයි කියලා හුඟක් අය අද කථා කළා. මම හිතන
විධියට එක පැත්තකින් ඒ විෙව්චනය සාධාරණයි. අෙනක්
පැත්ෙතන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන සමහර පනත්
ෙකටුම්පත් සෑෙහන කාලයක් - සමහර ඒවා අවුරුදු 10ක් වාෙග්
කාලයක් - ෙම් රෙට් සාකච්ඡාවට ලක් වුණු ඒවා ෙවනවා. කම්කරු
අර්ථසාධක අරමුදෙල් විගණන වාර්තාවලින් අපට අන්තිමට
ලැබුෙණ් 2011 වසෙර් වාර්තාවයි. ඒක ලැබුෙණත් මීට මාස
කිහිපයකට උඩදීයි. ඒ කියන්ෙන් 2010 වසර ෙවනකම් විතරයි
වාර්තා ලැබිලා තිබුෙණ්. 2011 විගණන වාර්තාව ලැබුෙණ් ළඟදීයි.
2012, 2013, 2014 වසරවල විගණන වාර්තා ලැබිලා නැහැ. තව
මාසයකින් පමණ 2015 වසෙර් වාර්තාවත් ලැබිය යුතුව තිෙබනවා.
ෙම් රෙට් තිෙබන විශාලම අරමුදල කළමනාකරණය කිරීම
පිළිබඳව විශාල ගැටලුවක් තිෙබනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් තිෙබන
ෙචෝදනා ගැන මට අහන්න ලැබිලා තිෙබනවා. සමහර අය
කියනවා, අර්ථ සාධක අරමුදල සම්බන්ධෙයන් විගණන වාර්තා
ඉල්ලනෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් එක එක පශ්න අහනවා කියලා.
"කවුද කථා කරන්ෙන්, ෙකොයි ආයතනෙයන්ද කථා කරන්ෙන්,
ෙමොකටද ෙම්ක අවශ්ය වන්ෙන්?" වාෙග් ෙනොෙයක් පශ්න අහනවා
කියලා ෙචෝදනා තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් පසු ගිය කාලෙය් දී
සිදු වුණත්, අනාගතෙය් දී ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන්නට බැහැ
කියන එක මම ෙම් ගරු සභාෙව් දී සඳහන් කරන්න කැමැතියි.
ෙමොකද ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් විගණන වාර්තා ෙම් රෙට්
ඕනෑම ෙකෙනකුට කිසිවකුෙග් පශ්න කිරීමකින් ෙතොරව ලබා
ගන්නට පුළුවන්කම තිෙබන්නට ඕනෑ.
ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම් අයිතිය සඳහා වන පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරි සති කිහිපෙය් දී පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙනත් ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට පහසුෙවන්
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහායි. අෙප් ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය තුළ,
ඒ වාෙග්ම රාජ්ය ව හය තුළ ෙතොරතුරු සඟවන්න තමයි
සාමාන්යෙයන් අපි ඉෙගන ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒක අෙප්
කියාකලාපෙය් ෙකොටසක් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් දැන් අපි ෙම්ක
ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. සෑම ෙකනාටම ෙතොරතුරු දැන ගන්න
පුළුවන් අයිතියක් තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන් තමයි සියලු රාජ්ය
තන්තය කියාත්මක ෙවන්න ඕනෑ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී
මතක් කරනවා.
සෑම ක්ෙෂේතයකම විශාම යෑමට වයසක් තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරනෙකොට,
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ටත් විශාම යා යුතු වයසක් තිබිය යුතුද
නැද්ද කියන පශ්නය මට පැන නැඟුණා. හිටපු අගමැතිතුමා අද
ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. අවාසනාවකට එතුමා ඇවිල්ලා එක
එක ෙචෝදනාවන් කළා. කථානායක පුටුවටත් ෙචෝදනා කළා.
කථා කරන්න අවශ්ය ෙවලාව දුන්ෙන් නැහැ, අදහස් පකාශ කිරීම
පිළිබඳව සාධාරණත්වයක් නැහැ කියලා ෙචෝදනා කළා. හිටපු
අගමැතිතුමා තමයි ෙම් ෙචෝදනාවන් කෙළේ. එතුමා තවත්
ෙචෝදනාවක් කළා, යම් යම් තැන්වලින් සිදු විය යුතු කියාදාමයන්
ඉටු වන්ෙන් නැහැ කියලා. මහා මාර්ග ගැනත් එතුමා කථා කළා.
ෙම් කටයුතු සිදු වන්ෙන් නැහැ කියලා ෙචෝදනා කළා.
තවත් සමහර මන්තීවරුත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. ඒ කරපු
ෙචෝදනාවලට උත්තරයක් හැටියට යම්කිසි පැහැදිලි කිරීමක්
කරන්න මම කැමැතියි. මාතෘකාෙවන් ෙපොඩ්ඩක් පිට වුණත්,
ෙචෝදනා කරපු නිසා පිළිතුරු ෙදන්න සිදු ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි. කලින් මා ෙපන්වා දුන්නා වාෙග් පසු ගිය රජය
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ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් -ෙම් රෙට් කම්කරු ජනතාවට
අයිති ඒ අරමුදෙල්- විස්තර ෙහෝ විගණන වාර්තා ෙහෝ ෙනොදීපු
රජයක්. එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙලන්
සියයට 6ක්, සියයට 8ක් හැම අවුරුද්ෙද්ම ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට
ෙයොමු කරනවා. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොළට ෙයොමු කරන ඒ මුදල්
සම්බන්ධෙයන් විශාල ගැටලු, පශ්න තිෙබනවා; ෙහොරකම, වංචාව
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි දිගින් දිගටම කථා කර තිෙබනවා.
ටිලියනවලින් කථා කෙළොත්, අද එම අරමුදෙල් තිෙබනවා රුපියල්
ටිලියන 1.3ක් විතර. ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ පමණක්
ආෙයෝජනය කළ පමාණය සියයට 6ක් ෙලස ගත්ෙතොත්
රුපියල්වලින් ෙකෝටි 18,000ක් පමණ ෙවනවා. ඒ රුපියල් ෙකෝටි
18,000 ගැන තීරණ ගත්තා. ඒ තීරණ ගත්ෙත් Monetary Board
එෙකන්. ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කළා. ඒවා සම්බන්ධෙයන්
ෙහොරකම්, වංචා සිදු වුණා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා ඒ
ෙහොරකම්, වංචා සම්බන්ධෙයන් කඩිනමින් කියා කරන්න කියලා.
2011 විගණන වාර්තාෙවහි සඳහන් කර තිෙබනවා රුපියල් ෙකෝටි
1,170ක් ව්යාපාර -ෙකොම්පැනි- 58ක ආෙයෝජනය කරලා අලාභ
සිදු ෙවලා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම කම්කරු ජනතාවෙග් ෙම්
අරමුදලින් රුපියල් මිලියන 500ක් මිහින් ලංකා එකට ආෙයෝජනය
කළා. කවුද ඒ තීරණය ගත්ෙත්? ෙකෝ ඒවාෙය් වාර්තාව?
Investment committees තිබුණා. අපට ඒ investment
committeesවල වාර්තා බලන්න ඕනෑ. කවුද ඒවාෙයන් ලාභයක්
ලැබුෙව් කියන එක බලන්න ඕනෑ. එහි සඳහන් කර තිෙබන
finance company එකක් ගැන විතරයි මා ෙමතැනදී කථා
කරන්ෙන්. එයට විශාල මුදලක් දුන්නා. ඒ දුන්ෙන් ඒ finance
company එෙක් ගනුෙදනුෙව්දීයි. එහි ෙකොටසක සාමාන්ය මිල
රුපියල් 40 ඉක්මවා ගියා. නමුත් ඒ finance company එෙක්
ෙකොටසක ෙවළඳ ෙපොළ මිල ඇත්තටම රුපියල් 24යි. ඒ වාෙග්ම,
අලාභ ලබපු ව්යාපාරවලට අර්ථ සාධක අරමුදෙල් මුදල් විශාල
ෙලස ආෙයෝජනය කළා. ඔබතුමන්ලා දන්නවා පුද්ගලයන්
හැටියට අප ෙකොටස් ෙවළඳ ෙපොෙළේ මුදල් ආෙයෝජනය කරනවා
නම් අලාභ ලබන ආයතනවලට මුදල් දමන්ෙන් නැහැ කියා.
එතුමන්ලාට පැවරී තිබුෙණ් වගකීමක්. ෙසේවක අර්ථසාධක
අරමුදෙල් භාරකාරත්වය පමණයි එතුමන්ලාට තිබුෙණ්. නමුත්
2010 වාර්තාෙව් සඳහන් වන්ෙන් ෙමොකක්ද? Monetary Board
එක ගැනයි මා ෙම් කථා කරන්ෙන්. ඔවුන් 2010 මැයි 31වන දා
hotel company එකකට විශාල මුදල් පමාණයක්, එනම් රුපියල්
මිලියන 810ක් ආෙයෝජනය කරලා විශාල වශෙයන් අලාභ
ලැබුවා. ඒවා ෙහේතුෙකොටෙගන විශාල අලාභ සිදු වී තිබුණා. ෙම්
වාෙග් ආයතන ලැයිස්තුවක්ම තිෙබනවා. ඒවා ගැන කථා කරන්න
ෙවලාව නැහැ. මා ෙමහිදී පශ්නයක් මතු කරනවා. ෙම් ෙතොරතුරු
යට ගහලා තිෙබන්ෙන් ෙම් විමර්ශනය නතර කරන්නයි. විගණන
වාර්තාවක් නැහැ. විගණන වාර්තා නැතිව ෙකොෙහොමද ෙම්වා ගැන
ෙසොයා බලන්ෙන් කියා මම අහන්න කැමැතියි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මහාමාර්ග ගැනත් කථා
ෙකරුණා. උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය කියා මාර්ගයක් තනන්න
තීරණයක් තිබුණා. ඒ මාර්ගය ෙකොටස් 10කට කඩලා තිෙබනවා.
ඒ ෙකොටස් 10න් පධාන ෙකොටස පළමුවැනි ෙකොටසයි. ඕනෑම
රටක, ඕනෑම තැනක මහාමාර්ගයක් තනන ෙකොට අගනුවරින් පිට
වන තැන සහ අගනුවරට ඇතුළු වන තැන තමයි පළමුවැනි
ෙකොටස. ඒ තමයි ජනාකීර්ණ පෙද්ශයක තදබදය තිෙබන තැන. ඒ
තදබදයට විසඳුමක් හැටියට තමයි ඕනෑම මහාමාර්ගයක්
තනන්ෙන්. උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ඒ ෙකොටස ෙකොන්තාත්
දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඊට පසු ෙකොටස් -ජනාකීර්ණ නැති
පෙද්ශවල ෙකොටස්- තරගකාරි පටිපාටියකට ෙනොව නිකම් එක
එක ව්යාපාරිකයන්ට අඬ ගහලා ෙකොන්තාත් දුන්නා. එක
ෙකොටසක් දුන්නු අඩුම ෙකොන්තාත්තුව රුපියල් බිලියන 39යි;
අෙනක් එක රුපියල් බිලියන 50යි. ෙමොෙහොතක් සිතා බලන්න
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අප මාසයක් තිස්ෙසේ අය වැය
ගැන වාද විවාද කරනවා. අපි Consultative Committee එෙක්දි
රැස් ෙවනවා. එය මාධ්යෙය් සාකච්ඡා ෙවනවා.

1421

2015 මාර්තු 03

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have only one more
minute.
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම තව ටික ෙව්ලාවකින්
කථාව අවසන් කරනවා. උසස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් 2015 දී අපි
අනුමත කෙළේ රුපියල් බිලියන 41යි. නමුත් ෙකොන්තාත්කරුවන්
ෙගනැල්ලා, ව්යාපාරිකයන් ෙගනැල්ලා එක මහාමාර්ගයක එක
ෙකොටසකට පමණක් රුපියල් බිලියන 39ක් ෙහෝ 40ක් ෙහෝ 50ක්
ෙදනවා.
අද ෙම් ගරු සභාවට ඇවිල්ලා අෙපන් පශ්න කරනවා, ඒ
මහාමාර්ගවල කටයුතු සම්පූර්ණ කරන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි, මිනිස්සු
මහාමාර්ගවල වාඩි ෙවලා ඉන්ෙන් ඇයි කියලා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ
ෙතොරතුරු සැෙඟව්වා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කරන
ෙකොට ෙපන්වන්ෙන් ෙකොටසයි. රුපියල් බිලියන 400කට
මහාමාර්ගයක් ෙගොඩ නඟනවා නම්, ඒ අවුරුද්දට අදාළ ෙකොටස
හැටියට ඒ ෙපොඩි පමාණය පමණයි හුඟක් ෙවලාවට
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළේ. ෙම් වාෙග් ෙකොන්තාත්තුවකට
ඇතුළු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අපි දන්ෙන්වත් නැහැ. අපි ඒවා
ෙහොයා ෙගන තිෙබන්ෙන් දැනුයි. පාර්ලිෙම්න්තුවට සඟවලා තමයි
ෙම් ෙද්වල් කෙළේ. අර්ථ සාධක අරමුදෙල්ත් විශාල ෙහොරකමක්
තිෙබනවා. ඒ අරමුදෙල් රුපියල් ෙකෝටි 18,000ක් ෙකොටස්
ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන විට එතැන සියයට 10ක වංචාවක් තිබුණා
නම්, එතැන රුපියල් ෙකෝටි 180ක වංචාවක් ෙවනවා. ඒ මුදල
අධ්යාපනය, ෙසෞඛ්යය කියන ෙම් ඕනෑම පධාන අමාත්යාංශයකට
වියදම් කරන මුදල් පමාණයට වැඩිය විශාල පමාණයක්. ෙමතැනට
ඇවිල්ලා යහ පාලනය ගැනත්, ඒක කියාත්මක ෙනොවීම ගැනත්
අපට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න හදනවා. ෙම් ෙහොර, ෙබොරු, වංචාව
නතර කරන්න දවස් 50කින් අපි විශාල ෙදයක් කරලා තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙතොරතුරු සියල්ලක්ම ඉදිරිපත් කරන්න කියලා
රජෙය් නිලධාරින්ට මම නැවත මතක් කරනවා. ස්තුතියි.
[අ.භා. 5.11]

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ரகுமார திசாநாயக்க)
(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල
සම්බන්ධෙයන් ෙකෙරන ෙම් සාකච්ඡාෙව්දී ඉතාම වැදගත් වන
කරුණ තමයි, වර්තමාන ආණ්ඩුව පසු ගිය කාල සීමාෙව් රජෙය්
ෙසේවකයා පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයා
පිළිබඳව දක්වපු අවධානය. අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග්
විශාල ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, ඔවුන්ෙග් වැටුප් පශ්න ගැන. මම
හිතන හැටියට ඒක මම වාෙග්ම ඔබතුමන්ලාත් දන්නවා. ඔවුන්ෙග්
වැටුප් පිළිබඳව සහ ඔවුන්ෙග් ෙසේවක සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව අද
ඇතැම් ගැටලු මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දිනවල
සම්මත වුණු අය වැය නිසා කියාත්මක වන සමහර බදු කම සහ
පතිපත්ති නිසා අද ඇතැම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන විශාල
ගැටලුවලට මුහුණ දීලා තිෙබනවා. ඒ ආයතනවල හිමිකරුවන් අද
ඒ සම්බන්ධෙයන් විවිධ අදහස් දක්වමින් ඉන්නවා. ඒ
ව්යවසායකයින් මුණ ගැසී සාකච්ඡා කෙළොත් ඔබතුමන්ලාට ඒ
කරුණු පිළිබඳව යම් අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කම
ලැෙබ්වි. අපි ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය
ෙයොමු කරවනවා.
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අද ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත රජෙය් ආයතනවල ෙසේවකයින්ට
ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දීලා තිෙබනවා. සමහර ආයතනවල
ෙසේවකයන්ට අද රැකියාවට පවා එන්න ෙනොෙදන තත්ත්වයක්
උද්ගත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම සමහර අයෙග් රැකියා අහිමි
වන තත්ත්වයකුත්, සමහර අයට රැකියාවලින් එළියට යන්න වුණු
තත්ත්වයකුත් මතු ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් ගැන
ගරු සභාවට සිහිපත් කරනවා.
අද ගරු මන්තීතුමන්ලා පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් වැරදි මතු කළා.
ෙම් ෙද්වල් නිරන්තරෙයන්ම කථා කරනවා. වැරදි ගැන සාකච්ඡා
කළාට පශ්නයක් නැහැ. සංවර්ධනෙය් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම්, ඒ
සම්බන්ධෙයන් කථා කළාට පශ්නයක් නැහැ. පසු ගිය දවස්වල
හැෙමෝම වංචා, දූෂණ ගැන කථා කර කර මාධ්ය සන්දර්ශන විශාල
පමාණයක් පැවැත්වූ බව අපි දැක්කා. අපි පසු ගිය දිනවල යම්
සිදුවීමක් පිළිබඳව අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන
ෙකොමිෂන් සභාවට ගිහිල්ලා එහි සභාපතිතුමියට කථා කරපු
ෙවලාෙව් එතුමියෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කරපු කරුණ තමයි,
අෙන් ෙම් හිස් files නම්; එක ෙකොළයක් තිෙබන files නම්
ෙගනැත් ෙදන්න එපාය කියන එක.
අපිට ෙගනැත් ෙදනවා නම් හරියට ෙතොරතුරු සහිතව file
එක ෙගනැවිත් ෙදන්න. එෙසේ නැත්නම් ෙම් දීලා තිෙබන
ඔක්ෙකොම files බැලුවාම ඒවාෙය් ෙකොළ කැල්ලක් විතරයි
තිෙබන්ෙන්. කිසිම ෙතොරතුරක් නැහැ. අපිට පරීක්ෂණයක්
ෙමොකක්වත් කර ගන්නට බැහැ කියා කිව්වා. එෙහම තත්ත්වයක්
තිෙබන්ෙන්. අද කිසිම ෙදයක් පිළිබදව විමර්ශනයක් සිදු ෙනොවී,
පුළුවන් තරම් වංචා දූෂණ, වංචා දූෂණ කියා ෙගන යනවා. පාරවල්
හැදුවා, වංචා දුෂණ සිදු වුණාය කියා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කියනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමොකක් ෙහෝ ව්යාපෘතියක් ෙපන්වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය දවස්වල ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉස්සරහ නගරය ඉතාම ලස්සනට හදලා තිබුණා.
අද ඒ ගස් ටික මැරිලා යනවා මම දැක්කා. වර්තමාන ආණ්ඩුෙව්
දර්ශනෙය්, දැක්ෙම් පශ්නයකුත් තිෙබනවා. එදා පාර්ලිෙම්න්තුව
ඉස්සරහ වට රවුම ලස්සනට හදලා තිබුණා. [බාධා කිරීම්] ගිහින්
බලන්න එපායැ. වට රවුම හැෙරනෙකොටම පළමුෙවන්ම ඉස්සරහ
පාර මැද්ෙද් තිෙබන ගස් ෙප්ළිෙය් ගස් ෙදක තුන දැන් මැෙරමින්
යනවා. [බාධා කිරීමක්] ලස්සන මල් ගස් වවා තිබුණා. [බාධා
කිරීමක්] පාර්ලිෙම්න්තුවට උෙද් සවස එන කඩුෙවල ආසනෙය්
අෙප් ගරු මන්තීතුමා ඔය ගස් ටික මැෙරනවා දැක නැත්නම්
ඔබතුමාෙග් ඉතිරි ටික ගැන අමුතුෙවන් කියන්න ෙදයක් නැහැ.
මෙගන් පශ්න අහන්න එපා. ගිහින් බලන්න. [බාධා කිරීමක්] ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගිහින් බලන්න. [බාධා කිරීමක්] ඇත්ත ද
කියා ගිහින් බලන්න. ඕනෑ නම් අපි ෙදෙදනාත් එක්ක
පාර්ලිෙම්න්තු රැස්වීම් ඉවර ෙවලා යමු. [බාධා කිරීමක්] ෙම් හිටවපු
ගස් ටිෙකන් යහපාලනෙය් ස්වභාවය ටිෙකන් ටික ෙපෙනනවා.
[බාධා කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා අරලිය ගහ මන්දිරෙය් මල් ෙපෝච්චි
ටික ගලවනවා. ගස් ටික ගලවනවා. ඒ තමයි යසපාලනය [බාධා
කිරීමක්]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

මල්ෙපෝච්චි ටික
තුනහමාරක් යනවා.

maintain

කරන්න

දවසකට

ලක්ෂ

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு

ரகுமார திசாநாயக்க)

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

කමක් නැහැ. රජ මාළිගාව තිෙබන්නට ඕනෑ රජ මාළිගාව
විධියට. පැල්පත තිෙබන්නට ඕනෑ පැල්පත විධියට. රාජ්ය
නායකයා ඉන්න තැන. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඒක ෙසොයා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගන්න. ඔබතුමාට උත්තර ෙදන්න ෙනොෙවයි මම කථා කරන්ෙන්.
රාජ්ය නායකයා ඉන්න තැන. ඔබතුමා එෙහම නම් රනිල්
විකමසිංහ මහත්මයාටත් ෙකෙහන් ෙහෝ රුපියල් විසිපන්දාහකට
විතර ෙගයක් අරෙගන ෙදන්නෙකෝ ඔච්චර දුක් විඳෙගන ඔතැනට
යන්න ඕන යැ. ඔය වැඩ ටික කර ගන්න, රුපියල් විසිපන්
දාහකට, පනස් දාහකට ෙකොළඹින් ෙගයක් අර ෙගන ෙදන්න
ෙකෝ. අරලිය ගහ මන්දිරය වහන්න. අපි අරලිය ගහ මන්දිරය
ෙදමු විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාරයකට.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! There is a point of Order being raised
by the Hon. Sujeewa Senasinghe.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අගමැති රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා ඉන්ෙන්
ෙපෞද්ගලික නිවෙසේයි.

තමන්ෙග්

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு

ரகுமார திசாநாயக்க)

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

අපි අරලියගහ මන්දිරය ෙදමු, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට
ෙන්වාසිකාගාරයකට. ෙහොඳ නැද්ද? කැමතිද ?
ඔච්චර අමාරුවක් නම්, ඒක ෙදන්න කැමැති ද? ඔබතුමා කථා
කරන්න. විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාරයකට ෙදන්න
කැමැති ද?
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ඉන්නවා. ඇතුෙළේ ඔක්ෙකොම කර ගන්නවා. එම නිසා මන්තීතුමා
රටට ෙබොරු කරන්න එපා. හරිද? ඒවා දියුණු ෙවනවාට අපි
කැමැතියි.
රෙට් සංවර්ධනයක් ඇති ෙවලා පාර්ලිෙම්න්තුව
ෙමෙහම තිෙයන ෙකොට අපිට ෙගෞරවෙයන් ඇවිල්ලා ඉන්න
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ෙම් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුවය කියා
ෙපන්වන්න පුළුවන්.
ජනාධිපති,
මහින්ද රාජපක්ෂ ද, රනිල් විකමසිංහ ද,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ද කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් තිෙබන්න
ඕනෑ, පධාන තැන් ටික තිෙබනවා. මහ බැංකුවට ගියාම මහ
බැංකුෙව් ශවණාගාර ෙගොඩනැඟිල්ල ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වඩා
ෙහොඳට තිෙබනවා. එෙහම තැන් රෙට් තිෙබනවා. අෙප් වයඹ
පළාත් සභාවට ගියාම, පසු ගිය කාලෙය් ඒ පළාත් සභා
ෙගොඩනැඟිල්ල ඉතා ෙහොඳට හදලා තිෙබන බව ෙපනුණා. අපි
උතුරු මැද පළාත් සභා ෙගොඩනැඟිල්ල ඉතා ෙහොඳට හදලා
තිෙබනවා. සමහර පාෙද්ශීය සභා ෙගොඩනැඟිලි අපි ඉතා ෙහොඳට
හැදුවා. රෙට් රාජ්ය ආයතන මිනිස්සුන්ට ඉන්න, මහජනයාට
ෙගෞරවෙයන් කටයුතු කරන්න පුළුවන් තැන් ෙවන්න ඕනෑ. ඒවා
ෙබොරුවට ෙපන්වමින් එහාට ෙමහාට යනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට්
කම්කරුවාෙග් අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ඔබතුමාට
වගකීමක් තිෙබනවා.
අර කිව්ව දින සියය ෙගෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙම් දින සියය
ෙගෙවන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් files එකතු කරලා. දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා ෙනොෙවයි, පසු ගිය ආණ්ඩුෙව්
files එකතු කරන්න අපි දින සියයක අලුත් ආණ්ඩුවක් හැදුවා. පසු
ගිය ආණ්ඩුෙව් files එකතු කරන එක තමයි වැෙඩ්. එෙහම නම්
ෙගෙනන්න. ෙමොකක් ෙහෝ පාරක් හැදීෙම් ෙදෝෂයක් තිෙබනවා
නම් ඒකට වග කියන්න නිලධාරි තට්ටුවකුත් ඉන්නවා.
ඒෙගොල්ලන්ෙග් නම් ටිකත් කියන්න. අහවල් ෙල්කම් වැරදියි, ෙම්
ෙල්කම් වැරදියි , ෙම් නිලධාරියා වැරදියි, අහවල් ඉංජිෙන්රුවා
වැරදියි, එෙහම කියන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව ෙම් රෙට්
ෙද්ශපාලනඥෙයක් විතරක් ෙබොරුවට අල්ලලා, අෙනක් අය
ආරක්ෂා කරන්න, තමන්ෙග් පැවැත්ම ආරක්ෂා කර ගන්න
කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව, ෙබොරුවට රෙට් ජනතාව මුළා ෙනොකර
එක්ෙකෝ දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න කියන
එකයි අපි කියන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුව අපට දීලා
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පැත්තට එන්න. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)
(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා ඉන්ෙන් ෙකොෙහේ ද ෙම් දවස්වල?

ගරු වීරකුමාර දිසානායක මහතා
(மாண் மிகு

ரகுமார திசாநாயக்க)

(The Hon. Weerakumara Dissanayake)

ඇයි, මම ඉන්න තැන කියන්න ඕනෑ ද? ඔබතුමා කැමැති ද?
ඒක විශ්වවිද්යාල ශිෂ්යයන්ට ෙන්වාසිකාගාරයකට ෙදන්න. ෙබොරු
කයිවාරු ගහනවා. ෙබොරුවට මාධ්යවලට කියනවා, අච්චරයි,
ෙමච්චරයි කියා. ඒක ෙදන්නෙකෝ කාට ෙහෝ මහජනයාට පාවිච්චි
කරන්න. එෙහම ෙදන්ෙන් නැත්නම් ඒ ආයතනය එෙහම
තියාෙගන ඉන්න ඕනෑ නැහැ. පත්තුෙවන විදුලිබිලත් පාඩුයි.
ඒෙක් අෙනක් නඩත්තු කටයුතු කිරීමත් පාඩුයි. ඒක පාවිච්චි
කරන්ෙන් නැත්නම් වහන්න. භාවිත ෙනොකරන ආයතනයක් බවට
පත් කරන්න. [බාධා කිරීමක්] එෙහම නැතිව ඒක තියාෙගන
මාධ්යවලට ෙපන්වනවා. ඇතුෙළේ ගිහිල්ලා, ඒෙක් සැප පහසුකම්
ටික ඔක්ෙකොම ගන්නවා. අර ෙගන එළියට ෙපන්වනවා,"ෙම්වාය"
කියා. ඕකෙන් කරන්ෙන්? අරලිය ගහ මන්දිරයට ගිහින් ඒ ටිකත්
ගන්නවා. ජනාධිපති මන්දිරයට ගිහින් ඒ ටිකත් ගන්නවා.
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලයට ගිහින් ඒ සියලු පහසුකම් විඳිමින්
ෙබොරුවට රටට ෙපන්වනවා, ෙමන්න ෙමෙහම මල් වවලා කියා.
මල් ෙපෝච්චි ටික ගලවනවා. ඇතුෙළේ ෆුල් චුන් එෙක් කට්ටිය

[අ.භා. 5.21]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාලයක් පමාද ෙවමින් තිබුණු
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල පනත යටෙත් නිෙයෝග අද සම්මත
කරන්නට ලැබීම අපි කාටත් සතුටට කරුණක්. පමාද ෙවමින්
තිබීම අපි කාටත් දුකට කරුණක්. එෙසේ මෙග් කථාව ආරම්භ
කරමින් මා ෙම් කරුණු කිව යුතුයි.
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්ත් ෙම් ගරු සභාෙව්ත්
නිතරම මතක් කර තිෙබන ෙදයක් තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් යම් පමාණයක් -සියයට 8ක්- අලාභ වන සමාගම්වල
ආෙයෝජනය කර තිෙබන බව. ඒ, ෙද්ශපාලන විශ්වාසයන් මත,
ෙපෞද්ගලික හැඳුනුම්කම් මත. එෙහමත් නැත්නම් ෙවනත් අයථා
ෙහේතු මත. ෙම්වා තමයි ෙචෝදනා. මම ෙනොෙවයි, ඒවා කියන්ෙන්.
ඒ නිසා මූල්ය මණ්ඩලය තීන්දු කර තිෙබනවා ෙම්වා යම් යම්
සමාගම්වල ආෙයෝජනය කරන්න. ඒ නිසා ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදලට අලාභයක් වුණා. අලාභයක් වුණාය කියන්ෙන් ඒවාෙය්
වටිනාකම අඩු ෙකොටස්, වටිනාකම වැඩි මුදලකට දීලා ගැනීම
නිසා. එෙසේ වුණු පාඩුව ගණන් බලා විගණන වාර්තාවලත් ෙපන්වා
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තිෙබනවා. දැන් ෙම්ක අපි කිය කියා ඉඳලා වැඩක් නැහැ. ෙම්කට
පතිකර්මයක් කරන්න ඕනෑ. මූල්ය මණ්ඩලය කියන එෙක් ඉන්ෙන්
මිනිස්සු ෙන්. පෘථග්ජන මිනිස්සු ඉන්ෙන්. ඒ මුල්ය මණ්ඩලෙය් අද
ඉන්න ෙහොඳ මිනිහා, ෙහට නරක් ෙවන්න පුළුවන්. අද ෙහොඳ
මිනිස්සු පත් කරනවා. ෙහට නරක මිනිස්සු එනවා. ඔය විධියට
මිනිහාෙග් ෙහොඳ නරකකම උඩ ෙම් තරම් වැදගත් ෙදයක් රඳවා
තිබීම සුදුසු නැහැයි කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් සඳහා
ෙමොකක් ෙහෝ යන්තණයක් ඕනෑ. ෙම්වාෙය් අයිතිකාරෙයෝ ෙම්
ෙසේවකෙයෝ. ඒ නිසා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ගැන ෙසොයා
බැලීමට, එහි ආෙයෝජන කටයුතු ගැන ෙසොයා බැලීමට ෙම්
ෙසේවකයින්ෙගන් සමන්විත අධීක්ෂණ මණ්ඩලයකට බලයක්
ෙදන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ වාෙග්ම තීන්දු ගැනීමට.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තීන්දු ගැනීමටත් බලයක් ෙදන්න ඕනෑ. අඩු ගණෙන්
අධීක්ෂණයට බලයක් දුන්ෙනොත් යම් යම් අඩු පාඩු ෙපන්වා ඒ
ෙසේවක නිෙයෝජිතයන්ට කියන්න පුළුවන්, ෙම්වාෙය් ආෙයෝජනය
කරන්න එපා, ෙම් ආෙයෝජනය කළ ඒවා වැරදියි, ඒවා ෙවනස්
කරන්න ආදී වශෙයන්. තමන්ෙග් අරමුදල එය පවත්වා ෙගන යන
ආකාරය, එය ෙමෙහයවන ආකාරය, එය ආෙයෝජනවලට හරවන
ආකාරය ගැන අධීක්ෂණය කරන්න ෙම් ෙසේවකයන්ට දැන් කිසිම
බලයක් නැහැ. අර පනෙත් වගන්ති ටික විතරයි තිෙබන්ෙන්. ඒෙක්
තිෙබනවා blue-chip companies වලයි ආෙයෝජනය කරන්න
ඕනෑ කියා. ඒකත් ෙනොෙවයි කර තිෙබන්ෙන්. ඉතින්, මම
කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ඒ පැත්තටත්, ඒ ආණ්ඩුව ෙම් පැත්ෙත්
විපක්ෂයටත් මාරු ෙවන ෙවලාවට ෙම් ෙහොඳ මිනිස්සුයි, නරක
මිනිස්සුයි කියා මිනිස්සුන්ෙග් ෙහොඳ නරක අනුව ෙම්ක බලන්න
බැහැයි කියන එකයි.
ෙම්කට වුවමනා ව හය හදන්න. මූලික වශෙයන්ම එය
හැෙදන්න ඕනෑ ෙම් අරමුදෙල් අයිතිය තිෙබන උදවියෙග් බලය
නිෙයෝජනය වන ආකාරයටයි. එෙසේ කිරීම තුළින් පමණයි ෙමය
වැරදි පාරක යන එක වළක්වා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අෙප්
අරමුදෙල් මුදල් අපට තිෙබන ෙහොඳම විධියට, අපට වැඩිම පතිලාභ
ලැෙබන විධියට අපි ෙමෙහයවිය යුතුයි කියන හැඟීම තිෙබන්ෙන්
ෙම් ෙසේවකයින්ටයි. අද ඒක භාර ෙවලා තිෙබන්ෙන් තනිකර
නිලධාරි කණ්ඩායමකට විතරයි. ෙමන්න ෙම් ෙවනස කරන්න
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව කියා කරනවාද, නැද්ද කියලා
කරුණාකර අද අපට ෙදන පිළිතුෙර්දී ඔබතුමන්ලා කියනවා ඇතැයි
මා විශ්වාස කරනවා.
ෙදවනුව ෙනොවිධිමත් අංශය පිළිබඳව මා කථා කරන්න
කැමැතියි. අතිවිශාල ෙනොවිධිමත් අංශයක්
-සියයට 60ක්තිෙබනවා. දැන් ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවන පමාණය
අරෙගන බැලුවාම ෙනොවිධිමත් අංශෙය් ෙසේවය කරන විශාල
පිරිසකෙග් අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවීමක් සිදු වන්ෙන් නැහැ. මෑන්
පවර් ෙසේවා ආයතනවල අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙගවීමක් නැහැ.
දැන් ෙම් රෙට් කම්කරුවන්ෙගන් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවය
කරන භාගයකටත් වඩා පිරිසකට ඇත්තටම ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් වාසියක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන ෙහොයා බලන්නට
ෙම් තිෙබන යන්තණය මදි. ඔය ඉන්න කම්කරු නිලධාරින්ට මුළු
ලංකාවම පීරාෙගන ඕක බලන්න බැහැ. වෘත්තීය සමිති
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් විශ්වාසයට ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? දැනට
අර්ථ සාධක අරමුදල් ෙනොෙගවන ෙසේවා ස්ථාන පිළිබඳව වාර්තා
කරන්න වෘත්තීය සමිතිවලට භාර ෙදන්න. වෘත්තීය සමිති රට පුරා
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විහිදිලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් වැඩි
කර ගන්න වෘත්තීය සමිතිවලට වුවමනාවක් තිෙබනවා. ඒ
ෙනොෙගවන හැම ආයතනයක් ගැනම ෙතොරතුරු වාර්තා
පත්තෙරන් කැඳවන්න. පත්තෙරන් විවෘත කැඳවීමක් කරන්න.
ඒකට යම් කිසි පතිලාභ ෙගවීමක් කරන්න. දැන් අපි දන්නවා,
ආදායම් බදු ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ආදායම් බදු ෙනොෙගවන යම්
උදවිය ෙගොඩ ගසා ෙගන තිෙබන ලාභ ආදායම් බදු
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට වසන් කරන ෙකොට ඒ පිළිබඳ ෙතොරතුරක්
දුන්ෙනොත්, ඒ ෙතොරතුරු දුන්නු අයට පතිලාභයක් ලැෙබනවා
කියා. ඒ වාෙග් තමුන්නාන්ෙසේලා පතිලාභයක් ෙයෝජනා කරන්න.
ෙම් ෙතොරතුරු දීලා, ඒ නිසා යම් අයකු අර්ථ සාධක අරමුදලට
ඇතුළු කර ගන්නට අවස්ථාව ලැබුෙණොත් ඒ ෙතොරතුරු දුන්නු
මිනිහාට පතිලාභයක් ෙදන කමයක් තමුන්නාන්ෙසේලා ඇති කළ
යුතුයි. එෙසේ කෙළොත් අද තිෙබන අර්ථ සාධක අරමුදල ෙදගුණයක්
ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණොත් ඒෙක් පෙයෝජනය රජයටත්
තිෙබනවා. ඒෙක් පෙයෝජනය ෙම් රෙට් මූල්ය ෙවෙළඳ ෙපොළටත්
ලැෙබනවා. ඒ නිසා අපි කම්කරුවාෙග් පැත්ෙතනුත් ෙම් කාරණය
ගැන කල්පනා කරලා ෙම් හැම කම්කරුවකුටම අර්ථ සාධක
අරමුදෙල් වාසිය ලැෙබන කමයක් හැදිය යුතුව තිෙබනවා.
ඊළඟට, මා තව කාරණයක් අහන්න කැමැතියි. මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් අවසාන අය වැෙයන් ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදලට ෙසේව්යයාෙගන් ලැබිය යුතු මුදල සියයට 14ට වැඩි කළා.
ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදලට ෙසේව්යයා විසින් ෙගවිය යුතු ඒ සියයට
14 තවම ෙගෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සියයට 14 ෙගවීමට -කලින්
ෙගව්ෙව් සියයට 12යි. ඒක සියයට 14 දක්වා වැඩි කළා- වුවමනා
කරන විධිවිධාන සලස්වා නැහැ. ඒ විධිවිධාන සලස්වන්න අවශ්ය
කටයුතු ඔබතුමන්ලා කරනවාද, ෙනොඑෙසේ නම් අය වැෙයන්
ඉදිරිපත් කළ ඒ ෙයෝජනාව තමුන්නාන්ෙසේලා ඉවත දමනවාද
කියලා අපට කියන්නට ඕනෑ. තමුන්නාන්ෙසේලා අද පපුවට ගහ
ෙගන "කම්කරුවා ෙවනුෙවන්, දුප්පතා ෙවනුෙවන් ෙමන්න අපි
ෙදන සහන" කියලා කෑ ගහන ෙම් ෙවලාෙව් අපට කරුණාකර
කියන්න
රුපියල් 2,500 වැඩි කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා
රුපියල් 2,500 වැඩි කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් පඩිපාලක
සභාෙවන්. ෙම්ක තමයි ෙලොකුම විහිළු කථාව. පඩිපාලක සභාව
තිෙබන්ෙන් පඩි වැඩි කරන්න ෙනොෙවයි. පඩි පාලක සභාව
තිෙබන්ෙන් අවම පඩිය තීන්දු කරන්නයි. අද ඉන්න
ෙසේවකයින්ෙගන් දැනට අවුරුද්දක් ෙසේවය කරපු ෙකෙනකු අවම
වැටුපට වඩා ගන්නවා. එෙහම නම් ෙම් ඉන්න ෙසේවකයින් අතරින්
සියයට 90ක්ම අවම වැටුපට වඩා ගන්නවා. අවම වැටුපට වඩා
ගන්නවා නම්, ඒ අයෙග් වැටුප 2,500කින් වැඩි කරන්න බැහැ.
ඒකයි මා ෙපන්වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩි කළ රුපියල් 2,500
ලබා දීමට ඔබතුමන්ලා ෙයොදන කෙමෝපාය කුමක්ද කියා ෙම්
සභාවට කියනු ඇතැයි අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඊළඟට, විශාම වැටුපක් ගැන ෙයෝජනාව ආවා. ඒ ගැන
ෙබොෙහෝ කථා කළා. ඒක ආෙව්ත් පසු ගිය වතාෙව් මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අය වැෙයන්. ෙම් අය උපයා දී
තිෙබන වටිනාකම් අනුව බලා, විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ විනිමය
උපයන කර්මාන්ත ශාලාවල ඒ අය ෙවනුෙවන් විශාම වැටුප්
කමයක් හදන්න ෙයෝජනා කළා. ඒ ෙයෝජනාව කියාවට නඟන්නට
ඔබතුමන්ලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් ෙකෙසේද කියා පැහැදිලි
කෙළොත් එය ෙම් සභාවට වටිනා ෙතොරතුරක් ෙවනවා.
ඊළඟට, ෙම් ආෙයෝජනවලින් ඇති වී තිෙබන ලාභය මත
ෙබෝනස් ෙගවීෙම් කමයක් ගැන ෙයෝජනා වුණා. ආෙයෝජන
මණ්ඩලය ඇති කර තිෙබන තැන්වල තිෙබන්නා වූ ලාභය මත
ෙබෝනස් ෙගවීෙම් කමයක් ගැන ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. මීට
අමතරව රුපියල් 10,000ක අවම වැටුපක් ෙයෝජනා කළා. ඒ
රුපියල් 10,000ක අවම වැටුප ගැසට් කරලා, ෙම් රෙට්
කම්කරුවන් තමන්ෙග් වැටුප පිළිබඳව හාම්පුතුන් සමඟ ගනු
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ෙදනු කරන ෙකොට, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නීත්යනුකුල අවම වැටුප
රුපියල් 10,000යි කියා අපට කියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති
කරන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ෙගනාපු ෙයෝජනාව කියාවට
නඟන්න පුළුවන් විධියට පඩිපාලක සභාව අන්න එතැනදී රුපියල්
10,000ක අවම වැටුප් ෙයෝජනාවට කැඳවාෙගන එන්නය කියා අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Hunais Farook. Before
he starts, will an Hon. Member propose the Hon.
Mohamed Aslam to take the Chair?
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

අවසන් වශෙයන් මම තවත් කරුණක් මතක් කරන්න ඕනෑ.
කාෙග් හරි අර්ථ සාධක අරමුදලක් ගැන වංචාවක් කළාම, වංචා
විමර්ශන අංශෙයන් ඒ ගැන නඩු කියලා, නඩු හබය ඉවර ෙවලා
එහි තීන්දුව එනකම් ඒ වංචාවට ෙගොදුරු වුණු මිනිහාට තමන්ෙග්
අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පතිලාභය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම
ෙම් අර්ථ සාධක
අරමුදල්වල
පතිලාභ
ගන්න ගියාම
හාම්පුතුන්ෙගන් විඳින්න ෙවන හිරිහැරය කියා නිම කරන්න
බැහැ. ඒ නිසා හාම්පුතුන් නිවැරදි විධියට ෙපෝරමය පුරවා එව්ෙව්
නැත්නම් ඒ අයට නියම කරන දඩයක් තිබිය යුතුයි. නිසි
ෙව්ලාවට වයස සම්පූර්ණ කරන ෙසේවකයන්ෙග් ෙපෝර්මය
ෙසේව්යයාට විතරයි පුරවන්න පුළුවන්. එය පුරවා එවීම පතික්ෙෂේප
කරනවා නම්, අර්ථසාධක අරමුදල බැර ෙනොකළාම දඩයක් නියම
කර තිෙබනවා වාෙග් -දඬුවමක් තිෙබනවා වාෙග්- ඔහුට විරුද්ධව
දඬුවම් කරන කමයක් ඇති කරන්නය කියා මා ඉල්ලනවා. ඒ
වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා
දන්නවා, අර්ථ සාධක අරමුදල්
ෙනොෙගවා පැහැර හරින අය ෙකොච්චර ඉන්නවාද කියා. එෙසේ
පැහැර හරින අය එමඟින් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? කම්කරුවාෙගන්
අර්ථ සාධක අරමුදලට අඩු කර ගත යුතු මුදල අඩු කරනවා.
තමන්ෙගන් අර්ථ සාධක අරමුදලට ෙගවිය යුතු මුදල ෙගවන්ෙනත්
නැහැ. කම්කරුවාෙගන් අඩු කර ගත්තු මුදල තමන්ෙග් අයුතු
පෙයෝජනට, වත්ෙත් පෙයෝජනයට, ව්යාපාරෙය් පෙයෝජනයට,
පාග්ධනෙය් පෙයෝජනයට ගන්නවා. එතෙකොට ඒක වංචාවක්
ෙනොෙවයිද? අපි කවුරුත් කථා කරනවා, අර්ථ සාධක අරමුදල්
වංචාව ගැන. ඒවා කාෙග් මුදල්ද? ඒවා රජෙය් මුදල්. තමන්ෙග්
අරමුදල් දායකත්වය ෙනොෙගවීම වංචාවක් ෙනොෙවයිද? ඒ කාෙග්
අරමුදල්ද වංචා කරන්ෙන්?
ඒක රජෙය් භාරකාරත්වෙය් තිෙබන අරමුදලක්. රජෙය්
ආදායමටත් දායක වන අරමුදලක්. කම්කරුවාෙගන් අඩු කර
ගන්නා මුදල අර්ථ සාධක අරමුදලට බැර ෙනොකෙළොත් ඒක
ෙකළින්ම වංචාවක්. ෙම් වංචාවන් ගැන නීතිපතිතුමාෙග්
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ගියාම කියන්ෙන් ඒවා ඔක්ෙකොම එක
එක්ෙකනාෙග් ෙගවීම්, එකතු කිරීෙම් පශ්නයක්ය කියායි. යම් යම්
අයෙගන් අය විය යුතු ෙගවීම් ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගයක්
තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඔවුන්ට නඩු දැමීම. ඔව්, ඒක ඇත්තයි. නඩු
දමලා, අත් අඩංගුවට අරෙගන ඉන්න ලෙටක් එෙක් රවි
ෙවත්තසිංහ මහතාෙගන් කම්කරුවන්ට රුපියල් මිලියන ගණනක්
අය ෙවන්න තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් දමපු නඩු තවමත්
උසාවිවල පල් ෙවනවා. දැන් තමයි එතුමා ආපහු ලංකාවට
ඇවිල්ලා අත් අඩංගුවට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මම කියන්ෙන්
මීට වඩා ෙකටි කමයක් අවශ්යයි කියන එකයි. ඒ නඩු ෙවනුෙවන්
මම උසාවියට ගිය වාර ගණන මම දන්නවා. ඒ නඩු
දිග්ගැස්ෙසමින් යනවා. හාම්පුතා එන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා අන්තිමට
ෙම් කම්කරුවන්ට අත පිස දමාෙගන ෙගදර යන්න ෙවනවා. ඒ
නිසා ෙම් ගැන මීට වඩා දැඩි රීතියක්, දැඩි නීතියක් අවශ්යයි.
ෙකෙනකුෙග් වැටුෙපන් අඩු කර ගත්ත මුදල ඒ අරමුදලට බැර
කෙළේ නැත්නම් ඒක අමු වංචාවක්. එවැනි අවස්ථාවකදී වංචාවක
පදනමින් ඔහුට විරුද්ධව කියා කරන්නය කියා ඉල්ලනවා. ඒ
වාෙග්ම ෙම් අර්ථ සාධක අරමුදෙල් පතිලාභ ලැබීෙම් කාර්යදාමය
මීට වඩා ළිහිල්, මීට වඩා ඍජු හා මීට වඩා පහසු කමයකට
හරවන්නය කියා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I propose that the Hon. Mohamed Aslam do now take
the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன் அவர்கள் அக்கிரா
சனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. R. YOGARAJAN left the Chair, and THE
HON. MOHAMED ASLAM took the Chair.

[பி.ப. 5.35]

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා
(மாண் மிகு ஹுைனஸ் பா

க்)

(The Hon. Hunais Farook)

பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம்.

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, EPF ஊழியர் சகாய நிதியச் சட்டத்தின்கீழான ஒ ங்குவிதிகள்
ெதாடர்பாக விவாதிப்பதில் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன். இன்
அரச உத்திேயாகத்தர்கைளப் ெபா த்தமட் ல், அவர்க க்கு
அல்ல
அவர்கள
கு ம்பத்தில் உள்ளவர்க க்கு பணம்
ெதாடர்பிலான பிரச்சிைன ஏதாவ வ ம்ெபா
அதைனக்
கடனாகேவா அல்ல
யாாிடமாவ
பணத்ைதக் ைகமாற்
வைகயிேலா
வாங்கி
அந்தப்
பிரச்சிைனைய
நிைறேவற்றக்கூ ய தன்ைம இ க்கின்ற . ஆனால், தனியார்
ைறயில் ேவைல ெசய்கின்றவர்க க்கு அ
மாற்றமாக
இ க்கின்ற . தனியார் ைறயில் ேவைல ெசய்கின்ற ஒ வர்
தனக்கு ஒ
கஷ்டம்,
ன்பம் ஏற்ப ம்ேபா
அதாவ
தனக்ேகா அல்ல தன பிள்ைளக க்ேகா அல்ல தன
ைணவிக்ேகா பணம் ெதாடர்பிலான ஒ
பிரச்சிைன
வ ம்ேபா
அல்ல
ஒ
ேநாையக் குணப்ப த் வதற்கு
நிதிையப் ெப வதற்காக கடன்ெபறச் ெசல் ம்ேபா
பல
சிக்கல்கள் ஏற்ப கின்றன. அரச உத்திேயாகம் ெசய்கின்றவர்
க க்கு இ க்கின்ற அந்த மதிப்பினால் அவர்க க்குக் கடன்
ெகா ப்பதற்கு யா ம் தயங்குவதில்ைல. அந்தவைகயில்
தனியார்
ைறயில் ேவைல ெசய்கின்றவர்கைளக் கவனிப்
பதற்கு யா மில்லாத ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைல காணப்
ப கின்ற . அேதேபான்
அவர்கள்
கட் வதற்ேகா,
தாம் வசிக்கின்ற
ட்ைடத் தி த் வதற்ேகா ேதைவயான
நிதிையக் கடனாக யாாிடமாவ
ேகட் ச்ெசல்கின்றேபா
அதைனப் ெபற
யாத நிைலேய காணப்ப கின்ற .
ஆனால், இந்தச் சட்ட ஒ ங்குவிதிகள் லம் ஒ வ ைடய
அல்ல
அவர
பிள்ைளக ைடய அல்ல
அவர
ைணவி ைடய ைவத்தியத் ேதைவக்காக EPF நிதிைய
மீளப்ெபறலாம். அதன்ப
தனியார்
ைறயில் ேவைல
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ெசய்கின்ற ஒ வர் தன
ட்ைடக் கட் வதற்ேகா அல்ல
தனக்குாிய அந்த
ட்ைடத் தி த்தி அைமப்பதற்ேகா பணம்
ேதைவப்ப ம்ேபா
அவர
EPF பணத்திைன மீளப்
ெப வதற்கு இந்தச் சட்ட ஒ ங்குவிதி வழிவகுக்கின்ற .
இந்த அரசின் 100 நாள் ேவைலத்திட்டத்ைதப் ெபா த்த
மட் ல்,
இன்
ஆட்சிக்கு
வந்தி க்கின்ற
திய
அரசாங்கமான
நாட் ல் நைட ைறயி ள்ள சிக்கல்கைள
மிக ம் அவதானமாக அ கியப ேய அத்திட்டங்கைள
ன்ென த் வ வைத
நாங்கள்
காணக்கூ யதாக
இ க்கின்ற . எனேவ, இந்த ேநரத்தில் மாண் மிகு நிதி
அைமச்சர் அவர்க க்கு ஒ
ேவண் ேகாைள வி ப்ப
ெபா த்தமாக இ க்குெமன நிைனக்கின்ேறன். இந்த 100
நாள் ேவைலத் திட்டத்தின் லம் சுமார் 13 அத்தியாவசியப்
ெபா ட்க க்கு விைல குைறக்கப்பட்
க்கின்ற . இந்த
விைலக்குைறப்பான
கிராம
மட்டத்தி ள்ள
அல்ல
அ மட்டத்தி ள்ள
மக்கைளச்
ெசன்றைடந்தி க்கின்றதா
என்பைத அவதானிக்க ேவண் யி க்கின்ற . உதாரணமாக,
எாிெபா
க்கு
விைல
குைறக்கப்பட்
ந்தா ம்
ச்சக்கரவண் யில் பயணம் ெசய்கின்றவர்க க்கு அதன
வாடைக குைறக்கப்பட்
க்கின்றதா அல்ல வாகனங்கைள
வாடைகக்கு
அமர்த் பவர்க க்கு
வாடைகக்
கூ
குைறக்கப்பட்
க்கின்றதா என்பைவ பற்றிப் பாிசீ க்க
ேவண் யி க்கின்ற .
இேதேபான் , ேகா ைம மாவின் விைல குைறக்கப்
பட்
ப்பதால் கிராமப் றங்களி ள்ள ேதநீர்க்கைடகளில்
விற்கப்ப கின்ற ெராட் மற் ம் ஏைனய தீன்பண்டங்க க்
கான விைலகள் குைறக்கப்பட் ள்ளதா என்பைதப் பாிசீ க்க
ேவண் ம்.
அவ்வாேற,
சீனிக்கு
விைல
குைறக்கப்
பட்
ப்பதன் லம் ேதநீ க்கான அல்ல பால்ேதநீ க்கான
விைல குைறக்கப்பட்
க்கின்றதா என்பைத ம் நிச்சயமாகப்
பார்க்க ேவண் ம். அந்தவைகயில் விைல குைறக்கப்
பட்
க்கின்ற ெபா ட்கைளக்ெகாண்
தயாாிக்கப்ப கின்ற
உண ப்ெபா ட்களின்
விைலகள்
ேதநீர்க்
கைடகள்,
ேஹாட்டல்கள்
என்பவற்றில்
குைறக்கப்பட் ள்ளதா
என்பைதப் பாிசீ த் , அைதச் சாியாக நைட ைறப்
ப த் வதன் லம்தான்
என்ன
ேநாக்கத் க்காகப்
ெபா ட்களின் விைலகள் குைறக்கப்பட்
க்கின்றேதா, அந்த
ேநாக்கத்தின்
த உச்சப் பயைன நாங்கள் அைடயலாம்.
எனேவ, உடன யாக இதைன அ ல்ப த் ம்ப மாண் மிகு
நிதியைமச்சர்
அவர்க க்கு
ேவண் ேகாெளான்ைற
வி க்கின்ேறன். பயனாளிகள் அ பவிக்கும் விடயங்கைளப்
பாிசீலைன ெசய்யேவண் ய
கடப்பா
மாண் மிகு
நிதியைமச்சர் அவர்க க்கு இ க்கின்ற
என்பைத இந்த
ேநரத்தில் ெசால் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.
கடந்த அரசாங்கத்தினால் நகரப் றங்கைள ைமயமாக
ைவத் ப் பல அபிவி த்தித் திட்டங்கள் ெசய்யப்பட்டன.
அதைன நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆனால்,
கிராமப் றங்களின் அபிவி த்தியில் குைறபா கள் உள்ளன.
கடந்த சில வாரங்களாக நான் பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற
வன்னி மாவட்டத்தின் கிராமங்கள்ேதா ம் ெசன் அங்குள்ள
குைறகைள அவதானித்ேதன். அங்கு ஒ
கிராமத்தி
ந்
ேவ
கிராமத் க்குப்
பிள்ைளகள்
பாடசாைலக்குச்
ெசல்ல
யாத அள க்குப் பாைதகள் மிக ம் ேமாசமான
நிைலயில் காணப்ப கின்றன.
அேதேபான் ,
கிராமங்களி ள்ள
பாடசாைலகைளப்
பார்க்கும்ேபா , வளப்பற்றாக்குைற மிக ம் அதிகமாகக்
காணப்ப கின்ற . வன்னி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தமட் ல்,
அங்கு ேதசியப் பாடசாைலகள் மிக ம் குைறவாகேவ
இ க்கின்றன. மாகாணசைபக்குாிய பாடசாைலகேள அங்கு
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அதிகமாகக் காணப்ப வதனால் வளப்பற்றாக்குைற, ஆசிாியர்
பற்றாக்குைற ேபான்ற பல குைறபா கள் காணப்ப கின்றன.
எனேவ, அங்குள்ள பாடசாைலகளில் க.ெபா.த.ப. சாதாரண
தர மற் ம் உயர்தரங்களில் நல்ல ெப ேப கைளப்
ெப கின்ற பாடசாைலகைள நாங்கள் கவனத்திற்ெகாண் ,
அவற்றிைனத் ேதசியப் பாடசாைலகளாக ஆக்குவதன் லம்
உண்ைமயில் அந்தப் பிரேதசத்தின் கல்விைய வளர்ச்சிெபறச்
ெசய்யலாம். அேதேநரம் மத்திய அரசாங்கம் கல்விக்காக
ஒ க்குகின்ற பணத்தின் லம் அங்குள்ள பாடசாைலகளின்
வளங்கைள
நாங்கள்
அதிகாிக்கக்கூ ய
சந்தர்ப்ப ம்
இ க்கின்ற .
வன்னி ேதர்தல் மாவட்டத்தில், மன்னார், வ னியா,
ல்ைலத்தீ
ஆகிய
ன்
மாவட்டங்கள் இ க்கின்றன.
சுகாதார ேசைவையப் ெபா த்தமட் ல், அங்கு ேதசிய
ைவத்தியசாைல ஒன் ேம இல்ைல. மன்னாாிேலா, வ னியா
விேலா, ல்ைலத்தீவிேலா மத்திய அரசாங்கத்திற்குக் கீ ள்ள
ைவத்தியசாைலகள் எ
மில்ைல. எனேவ, இ ெவா பாாிய
குைறயாக அங்கு காணப்ப கின்ற . மத்திய அரசாங்கத்தின்
ஆ ைகக்குட்பட்ட வைகயில் குைறந்த
ஒ
மாவட்டத்தி
லாவ
ஒ
ைவத்தியசாைலைய நி வேவண் ய ேதைவ
இ க்கின்ற .
ல்ைலத்தீ
என்ப
பாாிய நிலப்பரப்ைபக்
ெகாண்ட ஒ பிரேதசம். அேதேபான் வ னியா, மன்னார்
ஆகிய மாவட்டங்க ம் நிலப்பரப் ம் சனச்ெசறி ம் மிக்க
பிரேதசங்களாகும். இந்த
ன்
மாவட்டங்களி ம்
வின
மக்க ம் ஒன்றாகக் கலந் வாழ்கின்றார்கள். அத்ேதா அைவ
த்தத்தால்
பாதிக்கப்பட்ட
பிரேதசங்கள்.
அங்ேக
மன ைளச்சல் ேபான்ற பல ேநாய்க க்கு உள்ளாக்கப்பட்ட
மக்கள்
வாழ்கின்றார்கள்.
எனேவ,
மாகாணசைப லம்
அங்குள்ள சுகாதார ேதைவையப்
ர்த்திெசய்ய
யா .
மாகாண
அைமச்சினால்
ஒ க்கப்ப கின்ற
நிதி லம்
அங்குள்ள வளங்கைளச் சீர்ெசய்ய
யாத நிைலயி க்
கின்ற . ைவத்தியர் பற்றாக்குைற, ஆளணிப் பற்றாக்குைற,
ைவத்திய ேசைவக்கான ெபா ட்களின் பற்றாக்குைற என்பன
அங்கு
காணப்ப கின்றன.
எனேவ,
குைறந்த
ஒ
மாவட்டத்திேல ம் மத்திய அரசாங்கத் க்குக் கீழான ஒ
ைவத்தியசாைலைய உ வாக்குவதன் லம் அந்த மாவட்டங்
க க்கான ைவத்திய ேதைவைய ஓரள க்கு நிவர்த்தி
ெசய்யலாம்.
இந்த நாட் ல் ப்ப வ ட காலமாக நீ த் வந்த த்தம்
இ தியில்
வைடந்த
வன்னி மாவட்டத்தில் என்ப
உலகேம அறிந்த விடயம். எட்
மாதங்க க்குள் 1,42,000
ேபர் ெகால்லப்பட்ட ஒ
பிரேதசமாக வன்னிப் பிரேதசம்
இ ப்பதாக அண்ைமயில் ஒ
மதப் ெபாியார் ெசான்னார்.
அவ்வா ேபரழி க்குட்பட்ட பிரேதசத்தில் ைவத்திய ேசைவ
என்ப
க்கியமான ேதைவயாக இ க்கின்ற . எனேவ,
மன்னார், வ னியா,
ல்ைலத்தீ
ஆகிய ஒவ்ெவா
மாவட்டத்தி ம் மத்திய அரசாங்கத் க்குக் கீழான ஒவ்ெவா
ைவத்தியசாைலைய அைமக்க ேவண் ெமன்
ேகட் க்
ெகாள்வேதா ,
அந்த
மாவட்டங்களில்
ேதசியப்
பாடசாைலகைள ேம ம் அதிகாிக்கேவண் ெமன் ம் ேகட் ,
வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி ெதாிவித் விைடெப கின்ேறன்.

[අ.භා. 5.43]

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ
ගරු
මන්තීතුමනි,
ෙම්
අවස්ථාෙව්දී
විෙශේෂෙයන්ම 1958 අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
පනත යටෙත්, -2012 අංක 2 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල
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[ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා]

සංෙශෝධිත පනත යටෙත්ත්- ඉදිරිපත් කරන නිෙයෝග පිළිබඳව
පැවැත්ෙවන ෙමම විවාදයට මහජන එක්සත් ෙපරමුෙණ්
මන්තීවරයකු වශෙයන් මා හට එක්වීමට ලැබීම වැදගත් ෙකොට
සලකනවා.
විෙශේෂෙයන්ම 1956 දී සඟ, ෙවද, ගුරු, ෙගොවි, කම්කරු යන
පංච මහා බලෙව්ගය ජයගහණය කරමින් බිහි වුණු මහජන එක්සත්
ෙපරමුණු ආණ්ඩුෙව් ගරු ටී.බී. ඉලංගරත්න අමාත්යතුමා 1958
අංක 15 දරන ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත ඉදිරිපත් කරමින්,
දශක පහකට වැඩි කාලයක් තම විශාම දිවිය පිළිබඳව විශ්වාසයක්
ෙහෝ බලාෙපොෙරොත්තුවක් ෙනොමැතිව අසරණ වූ වැඩ කරන
ජනතාවට විශාල ශක්තියක් ලබා ෙදන ලදි. තම ෙසේවා
ෙයෝජකයාෙගන් සියයට 12ක් හා ෙසේවකයාෙගන් සියයට 8ක් ලබා
ෙගන ෙගොඩ නැෙඟන එම අරමුදල, ආරම්භෙය් සිටම ලබා දී ඇති
පහසුකම් වර්ධනය කරමින් ඔවුන්ෙග් ෙසෞඛ්ය, හදිසි අනතුරු සහ
අෙනකුත් ශල්යකර්ම සඳහා ෙමන්ම ඔවුන්ෙග් නිවාස පහසුකම්
දියුණු කර ගැනීම සඳහා ද දායක ෙවමින් ෙම් වන විට රුපියල්
ටිලියන 1.3කට වැඩි අරමුදලක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද වන විට ෙමම අරමුදෙල්
සකිය සාමාජිකත්වය මිලියන 2.4ක් වන අතර, එයින් රුපියල්
12,000ට අඩු ආදායම් ලබන පතිශතයත්, රුපියල් 20,000ට අඩු
ආදායම් ලබන පතිශතයත්, රුපියල් 20,000-50,000ත් අතර
ආදායම් ලබන පතිශතයත් සලකා බැලිය යුතුයි. ෙම් පිළිබඳව
ජාත්යන්තර කම්කරු සංවිධානය - ILO, ශී ලංකා මහ බැංකුව CBSL - සහ කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව - Labour Department මෑතක දී කරන ලද අධ්යයනවලින් ෙමම වර්ගීකරණය පිළිබඳව
ෙතොරතුරු විශ්ෙල්ෂණයක් කර තිෙබන බව අපි දන්නවා. එම නිසා
අප ෙමයින් ගත යුතු පණිවුඩය නම් ෙමම අරමුදල ෙවෙහස
මහන්සි වී වැඩ කරන බහුතරයක් ජනතාවෙග් දායකත්වය තුළින්
ෙගොඩ නැඟී ඇති බවයි. 70කට වැඩි පතිශතයක් ඇති පනස්දහසක්
දක්වා ආදායම් ලබන ෙම් ෙකොටස පිළිබඳව විෙශේෂෙයන් අවධානය
ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. එම නිසා ෙමම පතිලාභ ලබා දීෙම් දී අප දැඩි
වගකීම් සහගතව කටයුතු කළ යුතු ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 මහ බැංකු වාර්තාෙව්
සඳහන් පරිදි ෙමම අරමුදෙල් කියාකාරි සාමාජික සංඛ්යාව මිලියන
2.4ක් සහ සමස්ත වත්කම රුපියල් ටිලියන 1.3ක් පමණ වන
අතර, ෙසේවා ෙයෝජකයින් සංඛ්යාව 70,000ක් පමණ වනවා.
එබැවින් ෙමම අරමුදෙල් වත්කම්, සාමාජික අයිතිවාසිකම් හා
වරපසාද සාධාරණව මා මීට ෙපර කියපු ඒ කාණ්ඩවල ඒ ඒ
දායකත්වය හා සාමාජික වර්ගීකරණය සලකා බලමින් එම සමස්ත
සාමාජිකත්වයට ගැළෙපන ආකාරෙයන් ලබා දීම සඳහා විශාල
වගකීමක්. ෙමෙතක් වාණිජ බැංකු හරහා කළ ෙද් අද පළමුවැනි
වරට ෙම් අරමුදලින් ඍජුව ලබා දීමට කටයුතු කිරීම පිළිබඳව අප
වගබලා ගත යුතුව තිෙබනවා. අද දින ෙමම නිෙයෝග යටෙත්
පතිලාභි ගිණුෙමන් සියයට 30ක්- රුපියල් මිලියන ෙදකක
උපරිමයකට යටත්ව- නිවාස හා ෙසෞඛ්ය කටයුතු සඳහා ලබා
ගැනීමට හැකි වනවා.
ෙමෙතක් වාණිජ බැංකු මඟින් කියාත්මක කෙළේ ෙපොලියක්
සහිතව ණය මුදලක් ලබා දීමයි. නමුත් ෙපොලී රහිත ඍජු ලබා
දීමක් බවට ෙමය පරිවර්තනය වීෙමන් ඉල්ලුමට ඇති වන පීඩනය
ගැන අපෙග් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු වනවා. අෙප් ඇමතිතුමාත්
ෙම් පිළිබඳව සඳහන් කළා. ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව අනුව
2013 වර්ෂෙය් අරමුදෙල් සමස්ත දායකත්වය රුපියල් බිලියන
80.5ක් වන අතර, සමස්ත පතිෙගවුම රුපියල් බිලියන 50.2ක්
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පමණ වූ බව ෙපනුණි. ඒ අනුව අරමුදෙල් මාසික දායකත්වය
රුපියල් බිලියන 6.5ක් පමණ බව ෙපෙනනවා. ඒ අතර මාසික
පතිෙගවුම් වටිනාකම රුපියල් බිලියන 4.2ක් පමණ වනවා.
එබැවින් ෙමම වැඩසටහන කියාත්මක කිරීෙම් දී අරමුදෙල්
දායකත්වය හා පතිෙගවුම් අතර තිෙබන සීමා පිළිබඳව අපි දැඩි
අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතු බව ඉතාම ඕනෑකමින් ෙපන්වා දිය
යුතු වනවා. ෙම් පිළිබඳව ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2013 වාර්ෂික
වාර්තාෙව් 8.14 සංඛ්යා සටහන ඇතුළත් 232 පිටුව හැන්සාඩ්
වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා සභාගත*කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වැඩි බහුතරයක් වන රුපියල් 20,000ට වඩා
අඩු වැටුප් ලබන සකිය සාමාජිකයන් ෙකෙරහි අපට ඇති බැඳීම හා
වගකීම වෘත්තීය සමිති නායකයයන් හැටියටත්, වෘත්තීය සමිති
කියාකාරිකයන් හැටියටත් ඔවුන් ෙවනුෙවන් සඳහන් කළ යුතුව
තිෙබනවා. ෙම් ෙසේවකයින් විශාම යෑෙම්දී ඔවුන් ෙවත ලබා ෙදන
පතිලාභ ආරක්ෂා කර ගැනීමටද, අරමුදල තුළින් ඔවුන් ෙවත
ලැෙබන වරපසාද ආරක්ෂා කිරීමටද අපි කැප ෙවනවා. ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදෙලන් ලැෙබන අවසාන පතිලාභෙයන්
ඔවුන්ෙග් ඉදිරි විශාම දිවිය කළමනාකරණය කර ගත යුතුව ඇති
බව අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදෙල් EPF එෙක් - සියලු පතිලාභ ලබා ගත්තායින් පස්ෙසේ ඔවුන්ට ඉන්
ඉදිරියට ආවරණයක් නැති වනවා. එම නිසා ඒ පිළිබඳවත් අපි ඉදිරි
වැඩසටහනකට ෙයොමු විය යුතුව තිෙබනවා. මන්ද යත්, ෙසේවක
අර්ථ සාධක අරමුදල ආරම්භ කළ මුඛ්ය අරමුණ වන්ෙන්, විශාම
වැටුප් ෙනොලබන වැඩ කරන ජනතාවෙග් විශාම දිවිය ෙගොඩනඟා
ගැනීමට අත්වැලක් සැපයීමයි. ෙමම අරමුණ ඉටු කර ගැනීමට හා
එම අරමුදල ආරක්ෂා කිරීමට 1956 දරුවන් හැටියට හා මහජන
එක්සත් ෙපරමුණ හැටියට අපි කැපවී සිටිනවා කියන ටික ඉතාම
ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙම් අවස්ථාෙව් ආෙයෝජන පතිලාභ ගැනත් මා මතක් කරන්න
ඕනෑ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර ගරු මන්තීතුමාත් ෙම් ගැන
පැහැදිලි කළා. ආෙයෝජන පතිලාභ - investment return - ගැන
විවිධ අදහස් සහ විවිධ විෙව්චන අපි කවුරුත් ඉදිරිපත් කරනවා.
පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළම ඒ විෙව්චන ෙකරුණා. එයට අපි
ඇස ෙයොමු කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, අෙප් හඬ ඒ ෙවනුෙවන්
නඟනවා පමණක් ෙනොෙවයි, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් ඒ ගැන ස්වාධීන මණ්ඩලයක් මඟින් ෙහෝ
ආයතනයක් මඟින් විශ්ෙල්ෂණය කරලා ෙම් ගරු සභාවට වාර්තා
කරලා නිවැරදිව සත්ය වාර්තා කර ගැනීම අෙප් යුතුකමක්. 1980
ඉඳලා 2000 දක්වා කාලය තුළ EPF එෙක් මුදල් ආෙයෝජනය කර
ඇති ආකාරය පිළිබඳව ෙමම වාර්තාෙව් දැක්ෙවනවා. The
Institute of Policy Studies of Colombo and the International
Labour Organization together have published a document
titled, “Research Studies: Demographic Transition and
Pension, Series No. 3 August 2003 - Assessment of the
Employees’ Provident Fund in Sri Lanka”
ඒ දශක ෙදක තුළ කරන ලද ආෙයෝජන පිළිබඳවත්, එහි
නිවැරදිභාවය සහ සත්ය තත්ත්වය පිළිබඳවත් ෙමම වාර්තාෙව්
කියනවා. ෙමම Report එෙක් "Return on Investments" කියන
ෙකොටස යටෙත් 11 ෙවනි පිටුෙව් ඉතා පැහැදිලිව ෙම් පිළිබඳව
විශ්ෙල්ෂණයක් කරනවා. එහි අවසාන ෙඡ්දයට පමණක් මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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I quote:
"The EPF enjoys considerable economies of scale in managing its
assets, resulting in very low administrative charges - certainly much
lower than what a privately managed fund would charge. Combined
with its improving performance in the past decades, leads to a
conclusion that the investment returns of the EPF are in fact good
and unlikely to be improved upon by radical changes."

නමුත්, ෙමම තත්ත්වය එදා තිබුණු තත්ත්වයයි. ඔබ අද කියන
තත්ත්වය පිළිබඳව අප නැවත වරක් ෙමවැනි ස්වාධීන
ආයතනවලට -මහ බැංකුවත්, කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්
ෙනොවන, එයට සම්බන්ධ ෙනොවුනු ස්වාධීන ආයතන ෙදකකට
ෙහෝ තුනකට- ෙමම විශ්ෙල්ෂණය කරන්න භාර දීම ඉතා වැදගත්
ෙවනවා. ඒ තුළින් අපට විශ්වසනීය චිතයක් ලබා ගන්නට පුළුවන්
ෙවනවා. කම්කරුවන් ෙවනුෙවන්, වැඩ කරන ජනතාව
ෙවනුෙවන්, වෘත්තීය සමිති ෙවනුෙවන් අප පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් හා මහජන නිෙයෝජිතයින් හැටියට එය දැන ගත යුතු
කාරණයක් ෙවනවා. එම නිසා අප ෙමම විවාදය දිගින් දිගටම
ෙගන යන්ෙන් නැතිව ෙමවැනි විශ්ෙල්ෂණයකට, ෙමවැනි
අධ්යයනයකට, ෙමවැනි පරීක්ෂණයකට ඉක්මනින්ම ලක් කිරීම
අප කාටත් කරන සාධාරණීකරණයක් කියන එක ඉතාම
ඕනෑකමින් මතක් කරන්න ඕනෑ. මම ඊට වඩා දීර්ඝව කථා
කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.
මහජන එක්සත් ෙපරමුණ වශෙයන් කම්කරු අයිතිවාසිකම්
ෙවනුෙවන් දිගටම ෙපනී සිටි පක්ෂයක් හා සංවිධානයක් හැටියට
අපි මතක් කරන්න ඕනෑ, අද විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන ෙමම කාර්ය
භාරයට සහෙයෝගය දක්වනවා වාෙග්ම පසු ගිය දශකයක කාලය
තුළ මහජන එක්සත් ෙපරමුණ හැටියට, එක්සත් ජනතා සන්ධාන
මන්තීවරුන් හැටියට පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සිටිමින් අපි ඔවුන්
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටියාය කියන කාරණයත්. ඒ වාෙග්ම 1956
ජයගහණය සඳහා ද කටයුතු කළා. අර්ථ සාධක අරමුදල ඇති කිරීම
සහ ජනසතුව ෙවනුෙවන් ද අපි කටයුතු කළා. වරාය, ලංගමය එදා
විකුණන්නට හදන ෙකොට එයට එෙරහිව කටයුතු කළා. එවැනි
ආයතන ෙවන්ෙද්සිෙය් දැමීමට ඉඩ ෙනොදී ආරක්ෂා කළා. ඒ, ෙම්
රටට එම සම්පත ඉතිරි කරන්නටයි. අද වන විට ඔබ පාලනය
කරන රජයට තිෙබන දැවැන්තම ආයතන ටික වන ලංකා බැංකුව,
මහජන බැංකුව, අර්ථ සාධක අරමුදල සහ ෙම් මූල්ය ආයතනත්, ඒ
වාෙග්ම වරාය වැනි රාජ්ය ආයතන සහ අෙනකුත් දැවැන්ත
ආයතන ටිකත් ඉතිරි ෙවලා තිෙබන්ෙන් 1956 ඉඳලා පත්වුණු
හැම වෙම් රජයක්ම ඒවා ආරක්ෂා කරපු නිසායි. විවිධ පාට
තිෙබන්න ඇති. නමුත් ඒ ආයතන ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළා.
ඒ වාෙග්ම විරුද්ධ පක්ෂයක් හැටියට සියලු පගතිශීලී වෙම්
ෙද්ශපාලන පක්ෂ, වෘත්තීය සමිති ඒ ආයතන රැක ගන්නට කටයුතු
කිරීෙම් පතිඵලයක් හැටියටයි අදත් ඒ ආයතන පවතින්ෙන්;
ෙහටත් ඒ ආයතන පවතින්ෙන්. ඒ ආයතන ආරක්ෂා කිරීමට අප
කැප ෙවනවා කියන එක මතක් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා.
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 8ක
කාලයක් ලබා ෙදනවා.
[අ.භා. 5.56]

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් නිෙයෝග මාලාවක්
සභාගත කරන ෙම් අවස්ථාෙව් දී වචන කිහිපයක් කථා කරන්න
අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමම
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ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සම්බන්ධෙයන් දීර්ඝ ඉතිහාසයක්
තිෙබනවා. කම්කරු ඇමතිතුමා ෙම් ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරයි
කියලා ෙමම කථාවලදී අපට පැහැදිලි වුණා. එය අප කවුරුත්
දන්නා පරිදි අෙප් රෙට් වැඩ කරන පන්තිය ෙගන ගිය දීර්ඝ කාලීන
අරගළයක පතිඵලයක්. ඒ අනුව තමයි අර්ථ සාධක අරමුදල,
විශාම වැටුප, පැය 8 වැඩ දිනය ෙම් යනාදී වශෙයන් අයිතිවාසිකම්
වැඩ කරන පන්තියට ලැබුෙණ්. ෙමය අෙප් රෙට් පමණක්
ෙනොෙවයි, එක යුගයකදී එය ජගත් කියාවලියක් වුණා. එම නිසා
ෙමම ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල ෙහෝ විශාම වැටුප් දීමනාෙව්
හිමිකම් ලබා ගැනීම, පැය 8 වැඩ දිනය යනාදී ෙම්වා කවුරුවත්
බන්ෙද්සියක තියලා දුන්නු ඒවා ෙනොෙවයි. දිවි පුදා වැඩ කරලා,
සටන් කරන පන්තිෙය් අරගළවල පතිඵල. එවැනි තත්ත්වයන්
කාලීන වශෙයන් විවිධ අවස්ථාවන්වල ෙලෝක තත්ත්වයන් එක්ක
සංවර්ධනය ෙවනවා. අද වන විටත් මුළු ෙලෝකෙය්ම ඇති නැති
පරතරය වැඩි ෙව්ෙගන එනවා. රටවල් ඇතුෙළේ අසහනය
ෙගොඩනැෙඟමින් තිෙබනවා.
ඒ සමඟම ඒවාට එෙරහිව වූ බලෙව්ග ෙපළ ගැෙහනවා. ෙම්ක
අද ෙලෝක තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මම ෙම් කාරණය කියන්න
කැමැතියි. ඒ ෙහේතු මතම තමයි, අද ෙලෝකය පුරාම රටවල වැඩි
වැටුප් ඉල්ලාෙගන යන උද්ෙඝෝෂණ, සුබසාධන ෙසේවා, පමාණවත්
විශාම දීමනා, පමාණවත් රක්ෂණ දීමනා ඇතුළු විවිධ
අයිතිවාසිකම් ඉල්ලන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් ෙලොව පුරා ඇති වන
ධනපති ආර්ථික සංවර්ධනයත් එක්ක ඇති නැති පරතරය වර්ධනය
ෙවන ෙකොට ඒකට පිළියම් ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒක නිසා තමයි
1947 සර් අයිවර් ෙජනින්ස් මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් විෙශේෂ
කමිටුවක් පත් කෙළේ. ඇත්ත වශෙයන් ෙම් කමිටුව මඟින් කරපු
නිර්ෙද්ශයක් උඩ තමයි ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සැලසුම්
ෙකරුෙව්. ෙමොකද එදා ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල සැලසුම්
කෙළේ ඒ ඇති වුණ විශාල, කම්කරු පන්ති අරගළයට මුහුණ
ෙදන්නයි. ඉන්දියාව, ලංකාව විතරක් ෙනොෙවයි ෙම් තදාසන්න
රටවල -දියුණු කම්කරු පන්තියක් තිබුණු රටවල- ඒ ෙගන ගිය
උද්ෙඝෝෂණවල පතිඵලයක් විධියට ෙම් වාෙග් සමාජ
පතිසංස්කරණ ආවා.
විෙශේෂෙයන් මම කියන්න කැමැතියි, අදට ගැළෙපන විධියට
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත, ෙකටුම්පත් ෙකරුෙව් පසු ගිය රජය
කාලෙය්ය කියලා. ඕනෑම ෙකෙනකුෙග් වාසියට දා ගත්තාට
කමක් නැහැ. මම විෙශේෂ ෙගෞරවයක් හිමි කරන්න ඕනෑ ගාමිණී
ෙලොකුෙග් හිටපු ඇමතිතුමාට. ෙමොකද 2013 මැයි මස 13වැනි දා
එතුමා ෙම්කට අදාළ ගැසට් නිෙව්දනය සැකසුෙව්, විවිධ වෘත්තීය
සමිති නායකෙයෝත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා. කාලීන වශෙයන්
තිබුණු පශ්න අධ්යයනය කරලා යම් සමාජ සුබසාධන කියාවලියක්
විධියට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ඉල්ලීම් පිළිබඳ
සැලකිල්ලක් දක්වලා තමයි ෙම් ගැසට් නිෙව්දනය ෙකටුම්පත්
ෙකරුෙව්. ඒක යම් ආකාරයකින් පමාද වුණා.
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, වත්මන් රජෙය් කම්කරු
ඇමතිතුමාට. එතුමා අමාත්යාංශ රාශියක් භාරව ඉන්නවා. ෙමොකද
අධිකරණ අමාත්යාංශය ඇතුෙළේ තමයි දැන් කම්කරු
අමාත්යාංශයත් තිෙබන්ෙන්. එතුමාට මහා විශාල කාර්ය භාරයක්
කරන්න තිෙබනවා. ඒ කාර්ය භාරය තිෙබද්දීත් එතුමා ෙම් ගැසට්
නිෙව්දනය සභාගත කරලා අද අපට ෙම් සංවාදය කරන්න
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා.
ෙම් තිෙබන කරුණුවලට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. නමුත්
ෙම්වා වඩාත් සංවර්ධනය කළ යුතු වන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එක
ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් වැදගත් අදහස් ගණනක් මතු වුණා. ගරු
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කථා කළා; අෙප් අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා කථා කළා; ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා
කළා. ෙම්ක වඩාත් සංවර්ධනය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
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ගැන තමයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී අද අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන්.
නැතුව ෙම්කට බාධා කරන්න ෙනොෙවයි. ෙම්ක ජාතික වශෙයන්
අවශ්යතාවක්. අපි දන්නවා, අද මුහුණ ෙදන සමාජ ගැටලුත් එක්ක
ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශය, රාජ්ය අංශය ෙම් හැම අංශයකම
තෘප්තියක් නැහැ කියලා. ඒ නිසා හැම ක්ෙෂේතයකම ෙසේවක
උද්ෙඝෝෂණ මතු ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසාම තමයි හැම
මැතිවරණයක් ෙවලාවකටම ෙම් වැටුප් වැඩි වීම, ෙවනත් දීමනා
ලබා දීම, සහන සුබසාධනය පිළිබඳ ෙනොෙයක් වගන්ති ඉදිරිපත්
කරලා එය මැතිවරණය පකාශනවලටත් අන්තර්ගත කරන්ෙන්.
ෙම් වර්තමාන තත්ත්වය යටෙත් අද අරෙගන බැලුවත් -අපි
කවුරුත් කථා ෙකරුවා.- ෙසේවක කලකිරීමක්, ෙනොසන්සුන්කමක්
තිෙබන බව ෙපෙනනවා. අය වැය ෙදකකදී ෙසේවකයන්ට ෙදන්න
ෙපොෙරොන්දු වුණ වැටුප් වර්ධක තමන්ෙග් පඩිපතට එකතු
කරන්ෙන් නැතුව වැඩ කරන පන්තිය විසින් කියන, එල්ලා ෙදන
දීමනාවක් විධියට දීම තුළ තමන්ට ඒෙකන් නියම ඵලය
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියන පශ්නය එක පැත්තකින් රාජ්ය
ෙසේවකෙයෝ අතර තිෙබනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් විශාමිකෙයෝ
අතර පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙමොකද විශාමිකයන්ෙග් විෂමතා
ෙවනස් කරන ෙතක් කලින් රජෙය් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඔවුන්ට
දීමනාවක් දුන්නා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් ඊට වඩා වැඩි
දීමනාවක් ෙයෝජනා කරලා එය ඔවුන්ෙග් මූලික විශාම වැටුපට
එකතු ෙනොවන තත්ත්වයක් තිෙබනවාය කියන අසහනය හා
කලකිරීම ඔවුන් තුළ තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන්
ෙයෝජනා කළ වැටුප් වැඩි වීම පිළිබඳවත් තවම නිශ්චිත
ස්වභාවයක් නැහැ. ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා ෙම් ගැන
කළ පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධෙයන් මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත
වනවා. ෙම්වා කියපු හැටිෙය්ම ෙදන්න බැහැ. එහි පාෙයෝගිකත්වය
අපට ෙත්ෙරනවා. හැබැයි, ඒකට ෙහොඳ උත්තරයක් අෙප් අජිත්
කුමාර මන්තීතුමා ලබා දුන්නා. ෙමෙහම අය වැය ෙල්ඛන සකස්
කරනෙකොට, ෙම් සහන ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන
අධ්යයනයකින් ෙතොරව ෙවනත් පතිඵල අෙප්ක්ෂාෙවන් ගන්නා
හදිසි කියා මාර්ග නිසා ඇමතිතුමාවත් අමාරුෙව් වැෙටනවා. දැන්
ෙම්කට අලුත් සංවාදයක් ආරම්භ කර තිෙබනවා. ආපසු මුල ඉඳලා
යන්න වනවා. ෙම් වැටුප් වර්ධකයන් ලබා ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද,
ෙපෞද්ගලික අංශය තෘප්තිමත් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන
කාරණා ගැන ෙවනම සංවාදයක් කරන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙහෝ ෙව්වා, රාජ්ය අංශෙය් ෙහෝ ෙව්වා ෙම් ශම
බලකාය තෘප්තිමත් කරන්ෙන් නැතිව රටක ආර්ථික සංවර්ධනය
ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි බව මම කියන්න කැමැතියි. ඒක
සියලුම ක්ෙෂේතවලට එක හා සමානයි. විෙශේෂෙයන්ම වැවිලි
ක්ෙෂේතෙය් නිරත කම්කරු පන්තිෙය් අෙප්ක්ෂා ඉෂ්ට කිරීම කළ
යුතුයි. ඔවුන්ට නිවාස හදලා ෙදනවාය කියලා කිව්වා. නිවාස
හදනවා නම් ෙහොඳයි. ඒකට විරුද්ධ වන්න අපට කිසිදු ෙහේතුවක්
නැහැ. ඔවුන්ට නිවාස හදලා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ඒක කරන්න
අවශ්යයි. රටක ශම සාරය උරා ගන්නා ඒ වැඩ කරන පන්තිෙය්
ජනතාවට හැඟීමකින් යුක්තව තමන්ෙග් ක්ෙෂේතෙය් නියැෙලන්න
පුළුවන් හැකියාව ෙගොඩනැඟීම ඇත්ත වශෙයන්ම
වැදගත්
කරුණක්.
තවත් විකල්ප කාරණයක් ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු
කරවන්න මා කැමැතියි. අද ගාමීය විරැකියාෙවන් සිටින ෙකොටස්
විශාල වශෙයන් නාගරික ක්ෙෂේතයට එකතු ෙවනවා. සමහර අයට
ඒ ලබන වැටුප පමාණවත් නැහැ. සුළු ෙසොච්චම් දීමනාවකට
නගරයට ඇවිල්ලා විවිධ ආයතනවල ෙසේවය කරන තරුණ පිරිස්
ඉන්නවා. ඒ නිසාම තමයි ගාමීය කෘෂි කර්මාන්තය සංවර්ධනය
කළ යුතුව තිෙබන්ෙන්. ගාමීය කෘෂි කර්මාන්ත ආර්ථිකෙය්
ෙපෝෂණයක් ඇති කරන්න පුළුවන් නම්, ඒක වඩා ඵලදායී ෙලස
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ඉස්සරහට ෙගනි යන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම්, නගරයට
සංෙක්න්දණය වන ඒ ශමික ගහනය අඩු කරන්න පුළුවන්
ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් කාරණය ෙකෙරහිත් මා ඔබතුමන්ලාෙග්
අවධානය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. පසු ගිය අය වැය ඉදිරිපත්
කරපු අවස්ථාෙව් දී කිව්වා, ෙනොෙයකුත් සහනාධාර ෙදනවාය
කියලා. සහතික මිල කම ගැන කිව්වා. නමුත් ඒවා භාවිතෙය්
නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කාලය අවසානයි.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
භාවිතෙය් නැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙම්කයි. අපි ෙදන ලද සහතික
මිල පිළිබඳව, ෙත් කිෙලෝවකට රුපියල් 80ක් ෙගවනවා; වී
කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක් ෙගවනවා; රබර්වලටත් නිසි විධියට
ෙගවීම් කරනවා; අෙනකුත් ක්ෙෂේතවලටත් ඒ විධියටම ෙගවීම්
කරනවා කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින යම් ෙකෙනකුට
කියන්න බැරිකමක් තිෙබනවා නම් එය පාෙයෝගිකත්වය ෙත්රුම්
ෙනොගැනීෙම් ෙහේතුවක්.
අවසාන වශෙයන්, ෙම් කාරණය ගැනත් මා මතක් කරන්න
කැමැතියි. ෙම්වා ඔක්ෙකොම එකට එකතු වුණු කරුණු. එක
පැත්තකින් ගාමීය කෘෂි කර්මාන්තෙය් තිෙබන පශ්නය, නාගරික
කම්කරු පන්තිෙය් - වැඩ කරන පන්තිෙය් - පශ්නෙයන් ෙවන්
කරන්න බැහැ. ෙම්වා ඔක්ෙකොම එකට එකතු වුණ පශ්න. සමස්ත
පශ්න විසඳන එක ෙකෙසේ ෙවතත්, අවශ්යතාෙව් පමාණයට ඒ
සහන ලබා ෙදන්න ෙනොහැකි වුණත්, හැකියාෙව් පමාණයට,
කමවත් විධියට, අවශ්ය වූ සහන කඩිනමින් ලබා ෙදන්න ගරු
ඇමතිතුමා පියවර ගැනීම ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. ඒ
වාෙග්ම ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා පසු ගිය කාලෙය් ෙම්
වෘත්තීය සමිති එක්ක සාකච්ඡා කරලා ගත්ත පියවරත්,
විෙශේෂෙයන්ම ටී.බී. ඉලංගරත්න මැතිතුමා එදා වෙම් නායකයින්
හා එක්ව ෙගන ගිය උද්ෙඝෝෂණ සහ අරගළවල පතිඵල ෛනතික
කියාවලියක් විධියට පරිවර්තනය කරන්න එතුමා ගත්ත
උත්සාහයත් අගය කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය මම අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 6.07]

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමය ඉතාමත් වැදගත්
ෙයෝජනාවක්. අෙප් රජය මඟින් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස්
කරලා තිබුණත්, අද ෙම් වැෙඩ් ඉක්මන් කරලා අෙප් නව
අමාත්යවරයා සිදු කළ සත් කියාව සම්බන්ධෙයන් මම එතුමාට සුබ
පාර්ථනා කරනවා. අපි ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් ෙමම නිෙයෝග
අනුමත කරනවා. වැඩ කරන ජනතාවට ෙම් යුගෙය් ලබා ෙදන්න
පුළුවන් උපරිම ශක්තිය, ෛධර්යය ලබා දීම අෙප් වගකීමක් හා
යුතුකමක් විය යුතු බව ෙම් ෙවලාෙව් අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
ඒ වාෙග්ම වැඩ කරන ජනතාව ගැන කථා කරනවා නම්, ෙම්
ෙසේවක දඩයම් කිරීමත් නතර කෙළොත් ෙහොඳයි කියන එක ෙම්
අවස්ථාෙව් දී මතක් කරනවා.
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මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවකයන් අද උද්ෙඝෝෂණය
කරනවා. ඒ වාෙග්ම BOI ආයතනෙය් ෙසේවය කරන අෙප්
පෙද්ශෙය් ෙසේවකයන් රාශියක් ඉවත් කරලා තිෙබනවා. ඒ අය
වහාම ෙගදර යවලා තිෙබනවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය, BOI
ආයතනය ඇතුළු තවත් ආයතන කිහිපයක ෙසේවකයන් ෙගදර
යවලා ඉතා අසරණ තත්ත්වයකට පත් කරලා තිෙබනවා. ෙම් පළි
ගැනීම වහාම නවත්වන්න. ෙම්ක අෙප් රට මහා විනාශයකට
ඇදෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් ෙවනවා. ඒ ෙසේවකයන්ව ඉවත්
කරලා ෙම් රජෙය් හිතවතුන් පත් කිරීම පිළිබඳවත් ෙම් දවස්වල
කථා ෙවනවා. ඒක ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් කියන
එක තමයි මට කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් වැෙඩ් නවත්වනවා නම්
ඒක ෙම් රෙට් කම්කරුවාට, වැඩ කරන ජනතාවට කරන දැවැන්ත
ෙසේවාවක් හැටියට මම ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

අර්ථ සාධක අරමුදලට විශාල දායකත්වයක් ලබා ෙදන අෙප්
රෙට් ෙත් වතුවල හා රබර් වතුවල වැඩ කරන කම්කරුවන් ගැනත්
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කෙළේ නැත්නම් ෙම්
උදවියෙගන් ලැෙබන ෙම් දායකත්වය ෙහට අනිද්දා ෙවන ෙකොට
නැති ෙවලා යාවි. ෙමොකද, දැන් ඉතා අමාරුෙවන් තමයි ෙම්
කර්මාන්ත කර ෙගන යන්ෙන්. ඇත්ත වශෙයන්ම දැන් ෙත්
කර්මාන්තය කඩාෙගන වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය ෙදසැම්බර්
මාසයට සාෙප්ක්ෂව ෙම් වන විට අමු දලු කිෙලෝවකට ෙගවන
මුදල රුපියල් 16කින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් නිසා ඒ
කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න බැහැ. එතෙකොට ෙම් ෙසේවක
සංඛ්යාව ෙකොයි ෙවලාවක හරි පාරට වැෙටයි. තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙපොෙරොන්දු වුණා, රුපියල් 80ක සහතික මිලක් ෙගවනවා කියලා.
රබර් කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 350ක් ෙගවනවා කිව්වා. මහින්ද
රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් රුපියල්
300ක සහතික මිලක් ෙගව්වා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඡන්දය ගැනීෙම්
වුවමනාෙවන් රුපියල් 350ක් ෙගවනවා කියලා කිව්වා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි ෙත්වලට රුපියල් 80කුත්, රබර්වලට රුපියල් 350කුත්
ෙදනවා.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

තමුන්නාන්ෙසේලා රුපියල් 300ක් ෙගව්ෙව් එක මාසයයි ෙන්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මාස ෙදකක් ෙගව්වා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

රුපියල් 300ක් ෙගව්ෙව් මාස ෙදකයි.
(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා කියාත්මක වන පරිදි ෙදනවාද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමන්ලා ෙගොවි විශාම වැටුප අවුරුදු තුනක් ෙගව්ෙව් නැහැ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මම ඇහුෙව් ඒ ගැන ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙදනවාය
කියපු මුදල ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා කියාත්මක වන පරිදි
ෙගවන්න. නැත්නම් ෙම් කර්මාන්තය පවත්වා ෙගන යන්න බැරි
ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් ඒ අයෙගන් අර්ථ සාධක අරමුදලට
ලැෙබන දායකත්වය සම්පූර්ණෙයන් නැති ෙවයි. ඒ ගැන කල්පනා
කරලා ඔබතුමන්ලා එෙහම ෙගවනවා නම් මම ෙබොෙහොම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එෙහම නම් අපි හරි සතුටුයි. ෙම් සිංහල
අලුත් අවුරුද්දට කලින් ෙගවන්න. අවුරුද්දට කලින් ෙගවලා ඉවර
කරන්න.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

කවදා ඉඳලාද ෙදන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙදනවා.

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

අවුරුද්දට කලින් අපි ඒක ෙගවනවා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ඒ එක පශ්නයක්. එතුමා එය විසඳීම ගැන
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙනොෙවයි, ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා
කියාත්මක වන පරිදි ෙදනවාද?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

අපි ඉතාමත් ඉක්මනින් ෙදනවා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ජනවාරි මාසෙය් ඉඳලා කියාත්මක වන පරිදි ෙදනවාද?

ඊළඟට, විශාමිකයන්ෙග් හිඟ වැටුප. අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනය අනුව ෙම් ජනවාරි මාසෙය්
ඉඳලා එය ෙගවන්න කටයුතු කරලා තිබුණා. දැන් ඒක ගැන
කථාවක් නැහැ. ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් විශාමිකයන් මිය
යන්න කලින් ෙම් වැෙඩ් කරලා ෙදන්න. ෙමොකද, ඒ තරම් දුෙකන්
ඒ මිනිසුන් ඉන්ෙන්. ෙම් වැටුප් විෂමතාව තුළ සමහර උදවියට
රුපියල් ලක්ෂ 7ක්, 8ක් ලැෙබන්න තිෙබනවා. එතෙකොට ඒක
ෙගවන්ෙන් නැතිව රුපියල් 3,000ක් දීලා ෙම් උදවිය තාවකාලිකව
සෑහීමකට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා. කවදාවත් ෙම්ක හරි
යන්ෙන් නැහැ. ඒ මනුෂ්යෙයෝ මැෙරන්න කලින් ඒ මුදල් ලබා
ෙදන්න. ඒ මුදල් ලබා දීලා ඒ මිනිසුන් සතුටට පත් කරන්න. ඒ
මිනිසුන් රට ෙවනුෙවන් මහන්සි වුණු උදවිය; රට ෙවනුෙවන්
තමන්ෙග් ශමය දිය කරපු උදවිය; රට ෙවනුෙවන් තමන්ෙග්
උපරිම දායකත්වය ලබා දුන් උදවිය.
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[ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් අපි තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන්,
"ෙම් අපරාධය කරන්න එපා" කියලායි. හිටපු ජනාධිපති අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් ජනවාරිෙය් ඉඳලා ඒක ෙගවන්න
මුදල් ෙවන් කරලා තිබුෙණ්. ජුලි මාසය ෙවන ෙකොට ඒක ෙගවලා
අවසාන කරන්න තමයි සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්. ඒකයි එතුමා දින
නියම කෙළේ, ෙම්ක අවසන් කරන කල් ෙම් විධිෙය් ෙගවීමක් කරමු
කියලා. ඒක කියාත්මක කරන්න. අමතක කරන්න එපා. එෙහම
කෙළොත් ඒක අෙප් රටට වැඩ කරපු ජනතාවට කරන බරපතළ
අපහාසයක්. මම ඒ පශ්නයටත් තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් උත්තර
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙසේවකෙයෝ ඉවත් කිරීම ෙනොෙවයි,
ෙසේවකෙයෝ අලුතින් බඳවා ගැනීමත් ෙනොෙවයි වැදගත් ෙවන්ෙන්.
වැඩ කරපු මිනිස්සුන්ට ජීවත් ෙවන්න තිෙබන්ෙන් තව ෙකටි
කාලයයි. ඒ ෙකටි කාලය තුළ හිඟ විශාම වැටුප ෙගවලා, වැටුප්
විෂමතාව නැති කරන්න. අෙප් පසු ගිය අය වැය ෙල්ඛනෙය්
කිව්ෙව්, "2015 ජනවාරි ෙවන ෙකොට වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරලා
හිඟ වැටුප් ෙගවන්න කටයුතු කරනවා" කියලායි. ඒ ෙවනුෙවන්
මුදල් ෙවන් කරලා තිබුණා. වුවමනා සියලුම ෙද්වල් කරලා
තිබුෙණ්. වැටුප ගණනය කිරීෙම් පමාදයක් විතරයි තිබුෙණ්. ඒ
පමාදය නිසා තමයි මාස 6ක් කල් දුන්ෙන් එම ගණනය කිරීම
කරලා මුදල ෙගවන්න. දැන් ඒක නතර කරලා තිෙබනවා. ෙම්
විධියට ජනතාව රවට්ටන්න හදන්න එපා. ඡන්දය බලාෙගන
විතරක් ෙම්ක කරන්න එපා. රටට ෙසේවයක් කරන්න. රෙට්
ජනතාවට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය ෙදන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් දිනවල කරන්ෙන්, අෙපේල් 23වැනිදායින්
පස්ෙසේ ඡන්දයක් එනවා, ඒ නිසා ජනතාවෙග් ඡන්දය උදුරා
ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා බලන එකයි. එෙහම කරන්න එපා. ඒ
ෙමොකුත් නැතුව ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දුන්නාෙන්.
ඉතින් ඇයි තවත් ඔය විධියට කටයුතු කරන්ෙන්? ජනතාව විශාල
බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දීලා
තමුන්නාන්ෙසේලාව බලයට පත් කළා. ඒක නැවත නැවත ෙවනස්
කරන්න වුවමනා නැහැ. ඡන්දය දිය යුතුයි කියලා ජනතාවට
දැනුෙනොත් අනිවාර්යෙයන්ම ඡන්දය ෙදයි. ඒක ගැන අපි පුදුම
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ෙමච්චර ෙද්වල් කළා; පාරවල් හැදුවා.
"පාරවල් කන්නද" කියලා අහන තරමට අපි පාරවල් හැදුවා. ඒවා
කරලා අවසානෙය් අපි පැරදුණා. ඒ නිසා ෙමෙහම කරන්න එපා.
තමුන්නාන්ෙසේලාට දීලා තිෙබන ෙම් කාලය තුළ රට සංවර්ධනය
කරා ෙගන යන්න. රෙට් ජනතාවට ෙසේවයක් කරන්න පුළුවන්
තැනට ෙම් රට ෙගන එන්න. අපි ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් රෙට් ජනතාවත් ඒක
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් පනතින් සිදු වන ෙසේවය ඉතාම
වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, අද එන්න එන්නම මුදෙල් අගය අඩු
ෙවනවා. ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවන ෙකොට ඇෙමරිකානු
ෙඩොලර් එකක් රුපියල් 130යි. අද රුපියල් 135යි. ෙම් ෙවනස නිසා
රුපියෙල් අගය එන්න එන්න අඩු ෙවනවා. අපට ෙත්ෙරන හැටියට
තව මාස 3ක් යන ෙකොට ඇෙමරිකානු ෙඩොලරය රුපියල් 140
දක්වා ඉහළ යනවා. එෙහම ෙවන ෙකොට රුපියෙල් අගය අඩු
ෙවනවා. රුපියෙල් අගය අඩු ෙවන ෙකොට ෙසේවක අර්ථ සාධක
අරමුදලින් ෙදන මුදෙල් අගයත් අඩු ෙවනවා. ඒ මුදලින් කරන්න
පුළුවන් ෙසේවාවන් නැති ෙවලා යනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට තමුන්නාන්ෙසේට මම කියනවා, ෙම්
ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල් ගන්න ගියාම ඇති වන පශ්න ඉවත්
කරන්න කියලා. සමහරුන්ෙග් හැඳුනුම් පෙත් අංකයක් වැරදියි
කියනවා, නැත්නම් හැඳුනුම් පෙත් නම වැරදියි කියනවා.
සමහරුන්ට හැඳුනුම් පතක් ඇත්ෙතත් නැහැ. මම දන්නා එක්
ෙසේවකෙයක් ඉන්නවා, ඒ මනුස්සයාට හැඳුනුම් පත් 3ක් ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. වතු තුනක වැඩ කළා. ඒ වතු තුෙනන්ම ලියලා හැඳුනුම්
පත් 3ක් ඇවිල්ලා.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒක වැරදියිෙන්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඒක තමයි මම කිව්ෙව්. මම ඒක ෙම් ගරු සභාෙව් කිව්වා
කියලා ඒ මනුස්සයා ෙගනැල්ලා හිෙර් දාන්න එපා. ඒ අහිංසක
මනුස්සයා හිෙර් දාන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඔය විධිෙය්
ෙතොරතුරක් ආෙවොත් හනික ගිහිල්ලා ඔහුව ෙගනැල්ලා හිෙර්ට
දානවා. ඒවා තමයි විසඳුම්. මම ඒක කිව්ෙව් දැනගන්නයි.
ෙමෙහම ෙද්වල් රෙට් සිද්ධ ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] අහිංසක
මිනිස්සු අරෙගන ගිහිල්ලා හිෙර් දාලා ෙදන්න පුළුවන් දස වද
ෙදනවා. ඒක ෙනොෙවයි යහ පාලනය. යහ පාලනය කියන්ෙන්,
එෙහම එකක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒක නිවැරදි කරන එකයි.
වැරැද්දක් කරලා තිෙබනවා නම් ඒ වැරැද්ද නිවැරදි කර දීමයි.
[බාධා කිරීමක්] සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා,
තමුන්නාන්ෙසේ තවමත් ඒෙකන් ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න බලනවා
ෙන්. දැන් ඒක ඉවරයි ෙන්. දැන් ඇප දීලා ඉවර කළා ෙන්. ඇයි
දැන් නැවත ඒෙකන් පෙයෝජන ගන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්] තව
එනවා, තව එනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් ෙද්ශපාලනෙය් ඇති
තණ්හාෙව් ෙකළවරක් නැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

දැන් ඒක හරිද?

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලා ඇප දුන්නා ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඒ කළ වැෙඩ් හරිද, වැරදිද?

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

හරි නිසා ෙන් ඇප දුන්ෙන්.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඉතින් ඒක සාධාරණද?

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඉස්ෙසල්ලාම
තමුන්නාන්ෙසේ
සාධාරණ
ෙවන්න.
උසාවිෙයන්ෙන් ඇප දුන්ෙන්. ඉතින් දැන් ෙමොනවාද කියන්ෙන්?
දැන් ඉඳගන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ අසරණ මනුස්සයා, ෙලඩින්
හිටිය මනුස්සයා ෙගනිහිල්ලා ෙලඩ ඇඳ පිටින් හිෙර් දාලා,
ඉතිහාසෙය් කරන්න පුළුවන් ඉතාමත් අවලම් වැඩක් කළා.
අවසානෙය් තමුන්නාන්ෙසේලාම ඇප දුන්නා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

අපි ෙකොෙහොමද ඇප ෙදන්ෙන්?
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ඒ ගැන කිව්ෙව්. ඔබතුමා හින්ට් එකක් ගැහුෙව්. ෙම්ක ඒ පැත්ෙත්
ෙද්ශපාලන පශ්නයක්. එතුමා ෙබ්රා ගන්න මම කථා කෙළේ.

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඇප දුන්නා තමුන්නාන්ෙසේලා. කවුද හැඳුනුම්පත වැරැද්දුෙව්?
අර අහිංසක ෙදමළ මනුස්සයාට හැඳුනුම්පත් තුනක් තිබුෙණ් ඒ
මනුස්සයා ගිහිල්ලා ෙගනැල්ලාද? නැහැ. ඒක ෙකොෙහේ හරි
වැරැද්දක්. [බාධා කිරීමක්] මූලසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිසි
ෙත්රුමක් නැතිව බූත කථා කරනවා. ෙමොනවාද ෙම් කියන්ෙන්?
අර මනුස්සයාෙග් වරදින්ද ඒක හැදුෙව්? කන්ෙතෝරුෙවන් වරද්දලා
යවලා තිෙයන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] වරද්දලා ඇරියාම, ෙලඩ
ඇෙඳේ හිටිය මනුස්සයා ෙගනැල්ලා ෙලඩ ඇඳ පිටින් හිෙර්ට දැම්මා.
ෙමොන කැත වැඩක්ද කෙළේ? ඉතාම අෙශෝභන වැඩක් ඒ කෙළේ.
අන්තිෙම් ඒක වැරදියි කියලා ෙත්රුණාම, ඇප දීලා නිකම් හිටියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විධිෙය් වැඩ රෙට් තිෙබනවා.
හැඳුනුම්පත් ෙදක තුන තිෙබන උදවිය ඉන්නවා. මම කිව්ෙව්
ඒකයි. [බාධා කිරීමක්] අර අහිංසක ෙදමළ මනුස්සයා ෙගනැල්ලා
හිෙර් දමන්න එපා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, කාලය වැඩිපුරත් අරෙගන තිෙබනවා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ඔබතුමා මෙග් කාලය අවසානයි කියන නිසා මම මීට වඩා
කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපි කවුරුත් එකතු ෙවලා අෙප් රට මීට
වඩා ෙහොඳ තැනකට ෙගන යන්න මහන්සි ෙවමුයි කියා ඉල්ලමින්
මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.
[අ.භා. 6.19]

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත් නිෙයෝගයක් අද දින
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කළ කාර්ය භාරය ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමාට
සහ නිලධාරි මණ්ඩලයට ස්තුති වන්ත ෙවනවා. හිටපු ගරු
ඇමතිතුමනි, සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් ඔබතුමාට මතක ඇති,
ඔබතුමා මෙගන් ඇහුවා, ඇත්තටම අෙප් ආණ්ඩුවක් ආෙවොත්
දූෂණය නවතීද, දූෂණයට ලක් වූවන්ට දඬුවම් ලබා ෙදයිද කියලා.
ඔබතුමා ඉතාම නිහතමානී, ඒ වාෙග්ම නීතියට ගරු කරන
මන්තීවරෙයක් වශෙයන් ෙම් පශ්න අෙපන් ඇහුවා.
ගරු
මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම diplomatic passport එකක් හදන
විට උපන් දිනය සම්බන්ධෙයන් වැරදි ෙතොරතුරක් ඇතුළත් ෙවලා
තිෙබනවා නම්, වගකියන ඇමතිවරෙයකුෙග් භාර්යාවක් වශෙයන්
එය දැනුම් දීම යුතුකමක්. අඩුම ගණෙන් ෙපොලීසියකට, ඒ
සම්බන්ධ නිලධාරිෙයකුට දැනුම් දීලා තිෙබනවාද ෙම්ෙක් වරදක්
තිෙබනවා කියලා? ගරු මන්තීතුමනි, passport ෙදෙක් ෙවනස්
ෙතොරතුරු තිෙබන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම උපන් දිනය සම්බන්ධෙයන්
ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්ෙන් ඒ ඉල්ලුම් පතය පුරවන පුද්ගලයා. කවුද
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. ෙලඩ වුණාට අහිංසක ෙවන්ෙන්
නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු ගජදීර මන්තීතුමා බාධා කරන්න එපා.
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා අහපු පශ්නයට
උත්තරයක් ෙදන්ෙන්. මම කාෙග්වත් නමක් සඳහන් කෙළේ නැහැ.
එතුමා ඒ ගැන ඇහුෙව් නැත්නම් මම කථා කරන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා කම්කරුවන් ගැන
කථා කරද්දී - [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ID ගැන කථා කරද්දී තමයි

විෙශේෂෙයන්ම ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කම්කරුවන් ගැන
කථා කරද්දී ෙගොවි විශාම වැටුප අවුරුදු තුනකට ඔබතුමන්ලාට
ෙගවා ගන්න බැරි වුණා.
දැන් සිහි විකල් ෙවලා වාෙග්
ඔබතුමන්ලා කෑ ගහනවා, කම්කරු අයිතිවාසිකම් ගැන. මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයා එක්ක ඔබතුමන්ලා කම්කරුවා ගැන
ෙමොකක්ද කෙළේ? අවුරුදු 10ක් සිටියා. ෙගොවි විශාම වැටුප ගැන
ඔබතුමන්ලා කථා කළාද? ඔබතුමන්ලා අවුරුදු 3ක් ෙගොවි විශාම
වැටුප දුන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය භාර අරෙගන
ඒ කාර්ය භාරය කර ෙගන ගියා. කම්කරුවා ඇස් ෙදෙකන්වත්
දැක්ෙක් නැහැ.
ගරු මන්තීතුමනි, අපි ලබා දුන්න ෙපොෙරොන්දු අනුව මාස
කිහිපයක් තුළ පනත් කීයක් ෙගනාවාද? ඔබතුමන්ලාට හිතා
ගන්න බැරි පනත් අපි කීයක් ෙගනාවාද? [බාධා කිරීමක්] කවුරු
හැදුවත් ගරු මන්තීතුමනි, ෙගෙනන්න බැරි වුණා. මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයා ෙගෙනන්න දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් දූෂිත
පාලනය නිසා ෙහොරු ආරක්ෂා කරන්නට ඔබතුමන්ලා ගත්ත
පයත්නයක් ඒක.
විෙශේෂෙයන්ම අගමැතිතුමාෙග් කාර්යාලය සම්බන්ධෙයන්,
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලය සම්බන්ධෙයන් මන්තීවරෙයක්
කථා කළා. ඒ ෙගවල්වල තල් මසුන් හිටියා. ෙමෝරු ඉන්නවා
ඇතුෙළේ. හැම ජාතිෙයන්ම බල්ෙලෝ, හැම ජාතිෙයන්ම කුරුල්ෙලෝ
ඉන්නවා. ඉදිරිපස මල් ෙපෝච්චි ටික maintain කරන්න විතරක්
දවසකට රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරක් යනවා.
අගමැතිතුමා ගැන ඔබතුමන්ලා ඇහුවා.
අගමැතිතුමාට
කාර්යාලයක් තිෙබන්න ඕනෑ ෙම් රෙට්.
ජනාධිපතිතුමාට
කාර්යාලයක් තිෙබන්න ඕනෑ. හැබැයි, එතුමන්ලා නිල නිවාසය
වශෙයන් ෙමොකක්ද ෙතෝරා ගත්ෙත්?
ජනාධිපතිතුමා ෙතෝරා
ගත්තා ඉතා කුඩා නිවසක්. අගමැතිතුමා ඉන්ෙන් එතුමාෙග්
ෙපෞද්ගලික නිවෙසේ. අපි කියන්ෙන් සාෙප්ක්ෂ වශෙයන්.
ඔබතුමන්ලා අපි මන්තීවරුන් වශෙයන් යම් පමාණයක් වරපසාද
බුක්ති විඳිනවා. හැබැයි ගරු මන්තීතුමනි, අපට ආරක්ෂක භටයින්
ෙදන්නයි, නැත්නම් එක්ෙකෙනයි ඉන්ෙන්. අපි ඇමතිවරු. අපි
නිල නිවසක් ලබා ෙගන නැහැ. අෙප් ෙපෞද්ගලික නිෙවස්වලයි
අප ඉන්ෙන්. අප සාෙප්ක්ෂව, ඔබතුමන්ලා-

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මමත් පසු ගිය අවුරුදු දහෙය් හිටිෙය් මෙග් ෙගදර.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමා ගැන අප දන්නවා. අප ඔබතුමාට ආදරය කරන නිසා
කියන්ෙන්. ඔබතුමා වාෙග් හිටිෙය් නැහැ අෙනක් ඇමතිවරු. කිහිප
ෙදෙනක් ඉන්න ඇති. ඔබතුමා දන්නවා හිටපු ජනාධිපතිතුමා
ජීවත් වුණු හැටි, හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් දරුවන් ජීවත් වුණු හැටි.
ෙම් රට කාබාසිනියා කරලා තිබුෙණ්. දවස් 40ක් ගත ෙවන ෙකොට
අප ඒ මහ විශාල දූෂණය නැවැත්තුවා. ඔබතුමන්ලා කියනවා, අප
සමහර සංවර්ධන ව්යාපෘති නවත්වලාය කියා. එෙහම නවත්වලා
නැහැ.
අෙප් පක්ෂය කම්කරුවා ගැන වග කියන පක්ෂයක්. අප
කම්කරුවාෙග් ආදායම ලබා ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
රෙට් සංවර්ධනය තුළිනුයි. මහවැලි ව්යාපාරය, ඇඟලුම්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

කර්මාන්තය, ජනසවිය, මහෙපොළ වැනි වැඩ පිළිෙවළවල් අප
කියාත්මක කෙළේ ආසියාව බඩ ගාන කාලෙය්යි.
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා පසු
ගිය අවුරුදු 20 තුළ ෙමොනවාද කෙළේ? අලුත් කර්මාන්තයක් ෙම්
රටට ෙගනාවාද? අඩුම ගණෙන් කර්මාන්තයක් ෙම් රටට ෙගනාවා
නම් අපට කම්කරුවාෙග් පඩිය සම්බන්ධෙයන්, අර්ථ සාධකය
සම්බන්ධෙයන් කථා කරන්න පුළුවන්, කම්කරුවාට දියුණුවක්
ලබා දුන්නාය කියා. ඔබතුමන්ලා හැම දාම කම්කරු අරගළ ගැන
කථා කරනවා. අවුරුදු 40කට, 50කට කලින් හිටපු කම්කරුවා
ෙනොෙවයි, අවුරුදු 20කට පසුව සිටින්ෙන්. දැන් ඉන්න
කම්කරුවාෙග් පියා කම්කරුෙවක් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. සමහර
විට ඒ දරුවාෙග් පියා කම්කරුෙවක් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, දැන්
විශාල ධනපතිෙයක් බවට පත් ෙවලා සිටිනවා ෙවන්න පුළුවන්.
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ඒ ෙසේවකයන් එක්ක එකතු ෙවලා ඒ පඩිය වැඩි කරන්න කියා බල
කරමින් සිටිනවා. ගරු මන්තීතුමනි, උණක් හට ගත්තාම අප
ෙබෙහත් ෙබොන්ෙන් දවසින් දවසයි. නැත්නම් ෙව්ෙලන් ෙව්ල.
ඔබතුමන්ලා අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ විනාශ කරපු ආර්ථිකය,
විනාශ කරපු නීති කමය, විනාශ කරපු පජාතන්තවාදය අපට දවස්
තුන හතෙරන් හදන්න බැහැ. අප ඒ කාර්ය භාරය කරමින්
සිටිනවා. ෙම් ෙවන ෙකොට -දවස් 40ක්, 45ක් ඇතුළත- අප
ජනතාවට විශාල වශෙයන් සහන ලබා දුන්නා. ෙම් විනාශ කරපු
රෙට්, ෙම් විනාශ කරපු ආර්ථිකෙය්, ඔබතුමන්ලා කාබාසිනියා
කරපු පජාතන්තවාදය තුළ ඉඳෙගන අප දවස් කීපයක් යන ෙකොට
ජනතාවට විශාල වශෙයන් සහන දුන්නා. ගරු මහින්ද යාපා
අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලාට ඒ ෙවනස දැෙනන්ෙන්
නැති ෙවන්න පුළුවන්.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම්
රෙට් සංවර්ධනය සඳහා විශාල කාර්ය භාරයක් කර තිෙබනවා. අප
ඉදිරි අනාගතෙය්දීත් ඒ කටයුතු කරනවා. බලන්න, අප බලයට
පැමිණි ගමන් ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත යටෙත් නිෙයෝග
ෙගනාවා. හිටපු ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා, ඊට කලින් සිටි
අතාවුද ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම්
කාර්යය කරන්න උත්සාහ කළා. හැබැයි, ඔබතුමන්ලාෙග්
ආණ්ඩුෙවන්, ඔබතුමන්ලාෙග් නායකයාෙගන් ඊට අවස්ථාවක්
ලැබුෙණ් නැහැ. දැන් ෙම් නව රජෙය් ජනාධිපතිතුමා සහ
අගමැතිතුමා ඒ සියලු ෙද්වල් කරන්න කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන නිෙයෝග ඉතාම වැදගත්
ෙවනවා. ඒ කම්කරුවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන සියලු පහසුකම්
ලබා ෙදන්න අද ෙම් සංෙශෝධන අප ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ඔවුන්ට සියයට 30ක මුදලක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ මුදලින්
නිවසක්, ඉඩමක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. අෙප් ෙජෝශප් මයිකල්
ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය ෙයෝජනා කළා. ඉදිරිෙය්දී
ඉඩම් හඳුනාෙගන, ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, නාගරික
සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා ඒ කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්නත් අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
මම අද උෙද් උතුරු ෙකොළඹ නිවාස පශ්නය පවතින ඒ
පෙද්ශයට ගියා. ඔබතුමන්ලා කිසිම මානුෂික හැඟීමකින් ෙතොරව
වර්ග අඩි 700ක්, 800ක් වුණු ෙගවල්වලින් වර්ග අඩි 300ක
ස්ථානයකට ජනතාව ඇදලා දමන ෙකොට, ඒ සම්බන්ධෙයන් අප
මානුෂික හැඟීෙමන් යුතුව සලකා බැලිය යුතුයි ෙන්ද? ඒ ස්ථානවල
සිටින්ෙන් ෙම් රෙට් කම්කරුවන්; දුප්පත් ජනතාව.
ඔබතුමන්ලා කියනවා අප ධනවාදී පක්ෂයක්, ධනවාදී
ආර්ථික කමයක් තමයි කියාත්මක කරන්ෙන් කියා. හැබැයි, ගරු
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් අනාගතය
ෙවනුෙවන් ෙගනාපු සියලුම ෙද්වල් හැම ෙවලාෙව්ම ෙගනාෙව්
අපයි. විධායක ජනාධිපති කමය බලන්න. ඔබතුමන්ලා කියනවා,
විධායක ජනාධිපති කමය නැත්නම් යුද්ධය අවසන් කරන්න බැහැ
කියා. කවුද විධායක ජනාධිපති කමය ෙගනාෙව්? ඒකත්
ෙගනාෙව් අපියි. විවෘත ආර්ථිකය ෙගනාෙව් කවුද? ඒකත්
ෙගනාෙව් අපියි. අෙප් සටන් පාඨ ආකර්ෂණීය නැහැ. හැබැයි,
එක්සත් ජාතික පක්ෂය හැම ෙවලාෙව්ම රට ෙවනුෙවන්,
කම්කරුවා ෙවනුෙවන්, දුප්පත් ජනතාව ෙවනුෙවන් වැඩ කළා.
ඔබතුමන්ලා කිව්වා, ෙපෞද්ගලික අංශයටත් රුපියල් 2,500ක
පඩි වැඩි වීමක් ෙදන්න කියා. විෙශේෂෙයන්ම රජය ෙවනුෙවන්,
කම්කරු ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවනුෙවන් අප නිෙයෝජනය කරන ඒ
නිලධාරින් ඒ ෙව්තන මණ්ඩලය, පඩි පාලක සභා දැනුවත් කරලා,

අද හාල් කිෙලෝ එකක් රුපියල්100යි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ඔබතුමන්ලා අර බල්ෙලෝ උඩු බුරනවා වාෙග් එක ෙදයක්
අල්ලාෙගන කථා කරනවා. ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙවනම විවාදයක් ඔබතුමා එක්ක තියන්නම්.
අපට ඉදිරි අනාගතෙය්දී නැති වන ජනතාව තමයි ෙගොවි
ජනතාව. එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් කරන ශීඝ සංවර්ධනයත්
එක්ක තව අවුරුදු 5ක්, 10ක් යනෙකොට ෙගොවි ජනතාව ෙහොයා
ගන්න බැරි ෙවයි. එතෙකොට අප රුපියල් 75,000ක, 80,000ක
ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් කර්මාන්ත ෙම් රටට ෙගෙනනවා.
ෙම් රෙට් අෙප් නිර්මාණ පටන් ගන්නවා.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

තමුන්නාන්ෙසේලා මුං ඇට ෙගොවියා ඉවර කළා; උඳු ෙගොවියා
ඉවර කළා.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, අප බඩුවල මිල අඩු කරන ෙකොට
ඔබතුමන්ලාට ඇෙඟ් රුදාව හැෙදනවා. අප යම්කිසි ෙගොවිෙයක්
ආරක්ෂා කරන්න හැදුෙවොත් ඔබතුමන්ලාට ඇෙඟ් රුදාව
හැෙදනවා. එෙහම කරන්න බැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි. අප
සාෙප්ක්ෂව ගන්න ඕනෑ. හාල්වල මිල වැඩි කරන්න අපට
අවශ්යතාවක් නැහැ. ෙගොවි ජනතාව සන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නවා නම්
එච්චරයි අපට ඕනෑ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අද ෙගොවියාෙග් වී ටික විකුණා ගන්න බැහැ.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා විකුණාගන්න බැරි කරපු ඒ
වින්නැහිය තමයි ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමන්ලා එෙහන්
හාල් ෙගනාවා. ෙගනැත් ෙමෙහේ හංගලා තිබ්බා, ෙගොවි ජනතාව
විනාශ කරන්න.
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ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

කවුද?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)
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ලජ්ජා නැතුව නිකම් ඉඳෙගන සිටියා ෙන්. ඔබතුමාට කථා
කරන්න තිබුණා ෙන්. ෙජ්යෂ්ඨ ඇමති ධුර දීලා - [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා ෙසල්ලම් කාසි බවට පත් කර තිබුෙණ්. නමින්
ෙජ්යෂ්ඨ ඇමති කළා. ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරුන්ෙගන් අහන්න ෙකෝ, ඒ
කාලෙය් සිටිෙය් ෙකොෙහොමද කියා. ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කෙළේ?
බැසිල් රාජපක්ෂට, ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂට, නාමල් රාජපක්ෂට ෙම්
ආර්ථිකෙයන් සියයට 65ක් ෙවන් කළා. හිටපු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවත් කෙළේ නැහැ.

කවුද? ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු ඇමතිතුමා.
අප කම්කරුවා ෙවනුෙවන් විශාල කාර්ය භාරයක් කරනවා.
ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ෙවනුෙවන් පමණක් ෙනොෙවයි, අප ඒ
කටයුතු කරන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමාත් ෙම්
කාරණය ෙයෝජනා කළා. ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන
මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා නින්ෙදන් ඇහැරුණා වාෙග්, හිටි ගමන්
-එක සැෙර්ට- කම්කරුවන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා.
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා අවුරුදු කීයක් තිස්ෙසේ
ආණ්ඩුෙව් හිටියාද? ඒ වුණාට අද ෙව්ගවත් කථාවක් කළා. ඔය
කථාව මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ඉස්සරහා කරන්න බැරි වුෙණ්
ඇයි? රාජපක්ෂලා දැක්කාම ඒ කාලෙය් ෙම් ඇමතිවරුන්ෙග්,
මන්තීවරුන්ෙග් කකුල් ෙවව්ලනවා. දැන් එක පාරටම හිෙරන්
එළියට දැම්මා වාෙග් අයිතිවාසිකම් ගැන කථා කරනවා. ඒ ගැන
අපට සන්ෙතෝෂයි.
ඒ නිලධාරි මහත්වරුන් ගැනත්, හිටපු
ඇමතිවරුන් ෙදෙදනා ගැනත් අපි කුහකත්වෙයන් කථා කරන්ෙන්
නැහැ. ඒ ඇමතිවරුනුත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි කාර්ය
භාරයක් කළා. එෙහම නැත්නම් කම්කරුවන් ණය ෙවනවා. තමන්
මිය යන ෙකොට ණය ෙවලායි මිය යන්ෙන්. නිවසක් ලබා ගන්න,
එෙහම නැත්නම් ළමයින්ෙග් අධ්යාපනය සඳහා ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදෙලන් සියයට 30ක් ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ෙහොඳයි.
[බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඒක අපි ෙදනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙජ්යෂ්ඨ
ඇමති ධුර දීලා ඔබතුමන්ලා අමාරුෙවන් හිටියා ෙන්. අපි ඒ වාෙග්
කැත වැඩ කරන්ෙන් නැහැ. හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳ
ෙහොඳ වැඩ කරන්න පුළුවන් ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. අපි සියලු
ෙදනාටම ඇමති ධුර ලැෙබයි. ඒ වුණාට ඔබතුමන්ලාට නිෙයෝජ්ය
ඇමති ධුර දීලා ඔබතුමන්ලා බලු කරලා දැම්මා ෙන් මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයා. අපට දුක ඔබතුමන්ලා ගැනයි. ෙමතුමන්ලායි,
අපියි ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා තවම ෙපොඩි කාලයයි. හැබැයි,
ඔබතුමන්ලා ෙද්ශපාලනයට ඇවිල්ලා අවුරුදු ගණනක් ෙවනවා.
හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා රාජපක්ෂලාට ෙකොච්චර බැන්නාද,
ඔබතුමා ෙජ්යෂ්ඨ ඇමතිවරයකු කළාය කියා. අපි ඔබතුමා
ෙවනුෙවන් සටන් කළා. අපි එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අෙප්
නායකයා එෙහම කරන්ෙන් නැහැ, හිටපු ඇමතිතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙව්ලාව
අවසානයි.

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

විෙශේෂෙයන්ම අපි කියනවා, සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you have to wind up your
speech before 6.30 p.m.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, give me a few minutes and I will wind up.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Does the House agree to give him five minutes?
ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

Aye.
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

එතුමා ෙබොෙහොම ෙජ්යෂ්ඨ මන්තීවරෙයක්. ඒ වාෙග්ම
කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් හැම දාම ඒ ව්යාපාරෙය් ෙයදී සිටින
ෙකෙනක්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Hon. Deputy Minister, you can proceed with your
speech.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] හිටපු ඇමතිතුමනි, මෙග්
ෙවලාව. [බාධා කිරීමක්] හිටපු ඇමතිතුමනි, ඔය ෙපෞඪත්වය, ඔය
ගාම්භීරත්වය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා ඉස්සරහ තිබුෙණ්
නැත්ෙත් ඇයි? [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට නැඟිටලා කථා කරන්න
තිබුණා ෙන්. [බාධා කිරීමක්] තමන්ෙග් පවුලට ෙමච්චර ඇමති ධුර
දීලා, ඔබතුමන්ලාට ෙජ්යෂ්ඨ ඇමති ධුර ෙදන ෙකොට ඔබතුමා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්] හිටපු ඇමතිතුමනි, බාධා
කරන්න එපා. විනාඩි 5යි තිෙබන්ෙන්. බාධා කරන්න එපා.

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා

(மாண் மிகு சந்திரசிறி கஜதீர)

(The Hon. Chandrasiri Gajadeera)

ෙසේවක දඩයම ගැනත් කියන්න, විනාඩි 5ක් දුන්නා ෙන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

හිටපු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අවුරුදු 20ක් ඔබතුමන්ලා
ෙමොකද කෙළේ? මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමා කියන එකට
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අෙප් මන්තීතුමා උත්තරයක් දුන්නා.
BOI එෙකන් මාතරින් දුන්න පත්වීම ෙමොකක්ද කියලා නැහැ.
හිටපු ඇමතිතුමනි, දවස් ෙදකකට, දවස් තුනකට පත්වීම දුන්නා.
කැත වැඩක් කෙළේ. ෙමොකක්ද කෙළේ? පත්වීම් ලිපිෙය් කිසිම
සඳහනක් නැහැ, පත්වීම ෙමොකක්ද කියා. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර
ඇමතිතුමාට කථා කරලා මා ඒ ගැන ඇහුවා. එවැනි කිසිම ෙසේවක
දඩයමක් සිදු ෙවලා නැහැ. අඩු පාඩු ෙවන්න පුළුවන්, මන්තීතුමනි.
අපි පිළිගන්නවා, සියයට 100ක්ම අපි නිවැරැදි ෙනොෙවන්න
පුළුවන් කියා. හැබැයි, අවුරුදු 20ක් ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද කෙළේ?
ඒ කරපු දඬුවම් ගැන ඔබතුමන්ලා කථා කළාද? ඒ සඳහා
ඔබතුමන්ලා යම් පිළිෙවතක් අනුගමනය කළාද? නැහැ. ෙමොකක්ද,
ඔබතුමන්ලා කෙළේ? ඔබතුමන්ලා තනිකර කෙළේ ෙද්ශපාලනයයි.
අද ගම්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සාමාජිකයින් බුරුතු පිටින්
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් කමිටුවල ඉන්නවා. ඔබතුමන්ලා ඔවුන්
එළවා දැම්මා; ඒ මැෙන්ජර්වරු එළවා දැම්මා; ඒ සියලු ෙදනා
එළවා දැම්මා. ෙමොකක්ද, ඔබතුමන්ලා කෙළේ? එතෙකොට කියා
කළාද? නැහැ. හැබැයි අපි එෙහම කර නැහැ. අෙප්
අමාත්යාංශෙයන් අහන්න, ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න, මෙගන්
අහන්න - [බාධා කිරීමක්] රංජිත් ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා, සැර
ෙවන්ෙන් නැතුව ෙහමින් කථා කරන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
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සම්බන්ධෙයන් ෙමෝසම් දාලා, ෙම් වන විට විශාල මුදලක් ෙකොළඹ අධිකරණෙය් ලක්ෂ 50ක් සහ තවත් ලක්ෂ 120ක්- අය
කර ගන්නට නීතිය කියාත්මක කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]
හරි, මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි, ඔබතුමා Port City
deal එක දැම්මා තමයි. චීනයට භාගයක් ෙදන්න හැදුවා. හරි.
[බාධා කිරීමක්] Deals නැහැ. ඒවාට deals නැහැ. අපි තිබුණු deals
අයින් කරනවා. දැම්ම deals ගැන අපි දන්නවා. ඔබතුමායි මට
කිව්ෙව්. රාජපක්ෂලා දාපු deals ගැන ඔක්ෙකොම මම දන්නවා.
ඔබතුමා මට ඒ ෙතොරතුරු දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ deals ලිහනවා.
[බාධා කිරීමක්] මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි,
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට මතක් කර සිටිනවා, අපි අද ෙම්
ආකාරයට ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල පනත යටෙත් නිෙයෝග
ෙගනැල්ලා කෙළේ ඔබතුමන්ලාට අවුරුදු ගණනාවක් කර ගන්න
බැරි වුණු ෙදයක් බව. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙතොරතුරු දැන
ගැනීෙම් පනත් ෙකටුම්පත, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත, ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාවට 19ෙවනි සංෙශෝධනය අපි
ෙගෙනනවා. අපි ආණ්ඩු කරන්න පටන් අරෙගන ගත වුෙණ් දවස්
50ක්, 60ක් පමණයි මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි. ඒවා
ඔබතුමන්ලාට අවුරුදු ගණනාවක් කර ගන්න බැරි වුණු ෙද්වල්.
විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිතුමන්ලා සහ නිලධාරි මහත්වරුන් අද වන
විට ඒවා සම්බන්ධෙයන් කියාත්මක ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම
අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් හට සහාය දීෙම් සහ
ආරක්ෂා කිරීෙම් පනත් ෙකටුම්පත තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු
ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙගනාෙව් නැහැ. අපි පසු ගිය දින එය සම්මත
කර ගත්තා. අපි ෙම් රටට අවශ්ය යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය
සහ නීතිය සම්බන්ධෙයන් අත්තිවාරම දැමුවා. අපි ඒ අත්තිවාරම
දැම්මාට පසුව බඩු මිල අඩු කළා; පඩි වැඩි කළා.

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

ඇයි නැත්ෙත්?

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

ගරු මන්තීතුමා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් දූෂණය සිද්ධ වන
ෙකොට, ෙම් රෙට් නීති කඩන ෙකොට, ඇමතිවරු තනිකර නීතිය
අතට ගන්න ෙකොට ඔය කථා කරන කවුරුත් එදා කෑ ගැහුෙව්
නැහැ. එෙහම පශ්නයක් තිෙබනවා නම්, අමාත්යවරෙයක් එෙහම
කර තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධෙයන් අපව දැනුවත් කරන්න.
විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් අමාත්යාංශෙය් -මෙග්
අමාත්යාංශෙය්-,
ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල
ඇමතිතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙය්, එෙහම නැත්නම් කාෙග් ෙහෝ අමාත්යාංශයක
එවැනි ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලා අපට ඒ
කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. වැරැද්දක් ෙවලා ඇති. [බාධා කිරීමක්]
නැහැ, මන්තීතුමනි. වැරැද්දක් ෙවලා ඇති. ෙසේවකයන්
සම්බන්ධෙයන් අපි පළමුවන පිම්ම තැබුවා පමණයි. ෙයෝගරාජන්
මන්තීතුමා අපට යම්කිසි අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ෙසේවක අර්ථ
සාධක අරමුදල් ලබා ගැනීෙම් පශ්න තිෙබනවා නම් අපි ඒ ගැන
කටයුතු කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම රවි ෙවත්තසිංහ මහත්මයා ගැන සඳහන් කළා.
අපි ආපු ගමන් ෙමොකක්ද කෙළේ? රවි ෙවත්තසිංහ මහත්මයාෙග්
රාජගිරිෙය් ඉඩම සම්බන්ධෙයන් දැන් පශ්නයක් මතු ෙවලා
තිෙබනවා. අරාබි සමාගමකට දැන් ෙපොඩි ඩීල් එකක් දමා ෙගන
යනවා ලු. ෙම් ඉන්න ෙහොරු ටික එෙහන් ෙමෙහන් කැරකිලා
ආපසු ෙහොරකම් කරන්න ලෑස්ති වුණාය කියා අපට ආරංචි ෙවලා
තිෙබනවා. ෙම් කාරණය රවුෆ් හකීම් මහත්මයාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරනවා. එතුමා ෙම් ගැන දන්නවාද කියලා අපි දන්ෙන්
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ෙවත්තසිංහ මැතිතුමාට තිෙබන සියලු නඩු

සහතික මිල සම්බන්ධෙයන් ෙපොඩි ෙපොඩි අඩු පාඩුකම් ඇති.
නමුත් වී මිල දී ගැනීෙම්දී, ෙත් මිල දී ගැනීෙම්දී, රබර් මිල දී
ගැනීෙම්දී අනාගතෙය්දී අපි අවශ්ය පතිපාදන සලසනවා ගරු
මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි. නමුත් ෙපොඩි කාලයක්
ගතෙවයි. අපිට ෙපොඩි කාලයක් ෙදන්න. අපි ෙම් ෙලඩවලට
ෙබෙහත් කළා පමණයි. නමුත් කාලයක් යන විට අපි ඔබතුමන්ලා
බලාෙපොෙරොත්තු වන, අවශ්ය සියලු ෙවනස්කම් ඇති කරනවා.
[බාධා කිරීමක්] හරි, අපි අනිවාර්යෙයන් කලින් කරනවා. ෙමොකද,
අපි ඡන්දයකට යන නිසා. තව මාසයක් යන විට, -ගරු ලක්ෂ්මන්
කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඔබතුමාට දුන්නු ෙපොෙරොන්දුව වාෙග්- අපි
ෙම් සියලුම ෙද්වල් ෙග්නවා. ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් රටට කර්මාන්ත
2,000ක් 3,000ක් ෙගනැල්ලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරනවා. රට
සංවර්ධනය වන විට විෙශේෂෙයන් කම්කරුවා බලාෙපොෙරොත්තු
වන ආදායම, කම්කරුවා බලාෙපොෙරොත්තු වන විශාල සංවර්ධනය
ෙම් රෙට් ඇති ෙවනවා. එය ඇති වන විට ෙම් රෙට් ජනතාව
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙකෙරහි තැබූ විශ්වාසය දිගින් දිගටම
ඉදිරියටත් පවත්වාෙගන යයි. ගරු රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා
ෙහොරකම් කරලා නැහැ. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ෙහොරකම් කරලා නැහැ. අෙප් නායකෙයෝ ෙහොරකම් කරලා නැහැ.
ඒ විධියට ආදර්ශයක් දුන්නු නායකෙයෝත් සමඟ අපි ෙම් රට
අනාගතෙය්දී සංවර්ධිත රටක් බවට පත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
රෙට් නීතිය, යහ පාලනය, පජාතන්තවාදය ඇති කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු විජයදාස රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාත් මමත්
නිෙයෝජනය කරන අමාත්යාංශෙය් වගකීම් අකුරටම ඉටු කරලා
ෙම් රෙට් අනාගතයට අවශ්ය අත්තිවාරම අපි දමනවා කියන
කාරණය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කර සිටිනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

2015 මාර්තු 03

1449

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
“That the Parliament do now adjourn”.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා.

නව රජෙය් අධ්යාපන පතිපත්තිය
திய அரசின் கல்விக் ெகாள்ைக

EDUCATION POLICY OF NEW GOVERNMENT

[අ.භා. 6.35]

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)

(The Hon. Y.G. Padmasiri)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් මතු වී
ඇති ගැටලු කිහිපයක් පිළිබඳව අදාළ වග කිව යුත්තන් වන
ආණ්ඩුෙව් සහ අධ්යාපන අමාත්යතුමාෙග් ක්ෂණික අවධානය
ෙයොමු කිරීම සඳහා සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් පහත සඳහන්
ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:
"පාසල් දහෙසේ ව්යාපෘතිය යටෙත් දිවයිෙන් සෑම පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකටම අඩු වශෙයන් පාසල් 03ක්වත් ද්විතීයික පාසල්
වශෙයන් සංවර්ධනය කිරීමට පසු ගිය රජය විසින් කටයුතු කළ අතර ඒ
සෑම පාසලකටම ෙදමහල් මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරය බැගින්ද, සෑම
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකටම එයින් එක් පාසලකට ෙතමහල්
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යා පීඨය බැගින්ද ඉදි කර ඒ සඳහා අදාළ වටිනා
උපකරණද සපයා තිෙබ්.
ෙම් වන විට ෙමම පාසල් විවෘත කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නතර වී ඇත.
ද්විතියීක පාසල්වලට අනුබද්ධ ඒ හා සම්බන්ධ ළමා මිතුරු පාථමික පාසල්
05ක දරුවන් 06වන ෙශේණියට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නතර
වී ඇත. නැතෙහොත් අදාළ උපෙදස් විදුහල්පතිවරුන්ට ලබා දී නැත. ෙම්
නිසා ෙදමාපියන් සහ දරුවන් මහත් අපහසුතාවකට පත්ව බැරෑරුම්
පශ්නයකට මුහුණ පා සිටිති.
නව රජෙය් අධ්යාපන පතිපත්තිය කුමක්ද? ද්විතියීක පාසල් කමය හා ඒ හා
සම්බන්ධ ළමා මිතුරු පාථමික පාසැල් කමය ඉදිරියට රැෙඟන යන්ෙන්ද?
ෙම් සම්බන්ධ ආණ්ඩුෙව් දින 100 වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ලැෙබන විසඳුම්
ෙමොනවාද? යන්න සම්බන්ධෙයන් ෙමම සභාව දැනුවත් කරන ෙමන් ගරු
අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමි."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සෑම වර්ෂයකම මුල්
කාර්තුෙව්දී පළමුෙවනි වසරට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්
පශ්නයත්, ඒ වාෙග්ම කලින් වසෙර් පවත්වන පස්ෙවනි වසර
ශිෂ්යත්ව විභාගෙය් පතිඵල අනුව හයෙවනි වසරට ජනපිය
පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම් පශ්නයත්, ශිෂ්යත්ව කඩ
ඉම් ලකුණට ආසන්න ලකුණු ලබා ගත් දරුවන් සඳහා ෙදමාපියන්
ෙවනත් පාසල් ෙසොයා ෙවෙහස මහන්සි වීමත් සාමාන්යෙයන්
දක්නට ලැෙබන ෙදයක්.

1450

ෙම් වර්ෂයට තවත් කරුණු කිහිපයක් එකතු ෙවලා තිෙබනවා.
පසු ගිය රජෙය් හිටපු ජනාධිපති ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මැතිතුමාෙග් නායකත්වය යටෙත් පැවැති, වත්මන් ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ද ඇතුළත් වූ ආණ්ඩුෙවන් ඉතාම
වැදගත්, වටිනා වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් රෙට් අනාගත පරපුර
ෙවනුෙවන් කියාත්මක වුණා. ඒ, පාසල් දහෙසේ ව්යාපෘතියයි. ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව මන්තීවරුන් හැටියට අපි ඉතාමත්ම
සතුටට පත්ෙවලා හිටියා. විෙශේෂෙයන් රෙට් ජනතාව රජෙය් විවිධ
ව්යාපෘති යටෙත් -මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම, විදුලි පහසුකම් දියුණු
කිරීම, ජල පහසුකම් දියුණු කිරීම වාෙග් ෙද්වල් යටෙත්- දියුණුවක්
ලබනවා අපි දැක්කා. නමුත් ඒ සැමටම ඉහළින් අපි අගය කළා,
අධ්යාපන ක්ෙෂේතෙය් ඇති කළ ෙවනස්කම්. 1945 දී
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා මධ්ය මහා විද්යාල කමය
ඇති කර නිදහස් අධ්යාපන කමය ආරම්භ කළා. එහි නිම් වළලු
පුළුල් කරමින් පසු ගිය රජය උසස් ෙපළ විෂය ධාරා තුනට
තාක්ෂණ විෂය ධාරාවත් එකතු කරමින්, තාක්ෂණ විෂය ධාරාව
හඳුන්වා දුන්නා. ෙම් රෙට් දරු පරපුරට අනාගතෙය්දී රැකියා ලබා
ගැනීෙම් පහසුවත්, ඒ වාෙග්ම විද්යා හා තාක්ෂණ විෂයෙයන් රට
දියුණු කිරීමට අවශ්ය දැනුම් සම්භාරෙයන් පිරි අලුත් පරපුරක් බිහි
කර ගැනීමට ෙම් අධ්යාපන කමය ඉවහල් ෙවනවා කියන
විශ්වාසයක් අප තුළ ඇති වුණා.
ගරු කථානායකතුමා විසින් පත් කළ විෙශේෂ අධ්යාපන කාරක
සභාව තිස් හතළිස් වතාවක් පමණ රැස්ෙවලා විද්වතුන්ෙගන්, ඒ
වාෙග්ම ෙනොෙයකුත් විශාරදයින්ෙගන් කරුණු එකතු කරමින්,
සාක්ෂි ලබා ගනිමින් නව අධ්යාපන වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කළා.
එහි එක් අංශයක් තමයි ෙම් ද්විතීයික පාසල් කමය. ඒ යටෙත්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට අඩු තරමින් මහින්ෙදෝදය
විද්යාගාර සහිත ද්විතීයික පාසල් තුනක්වත් ලබාදීෙම් වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා. සමහර පෙද්ශවලට 4ක්, 5ක්
ලැබුණා. එතැනදී අප නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශෙය් -වතුකරෙය්ෙදහිඕවිටට සහ යටියන්ෙතොටට පමණක් ද්විතීයික පාසල් ෙදකක්
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම මුස්ලිම් දරුවන් සඳහා එක් පාසලක් ලැබුණා.
ඒ අනුව පාසල් 16ක් පමණ අෙප් පෙද්ශයට ලැෙබන ෙකොට
දිස්තික්කයටම ද්විතීයික පාසල් 70කට ආසන්න පමාණයක්
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම කෑගල්ල පැත්ෙත් දවිඩ මුස්ලිම් ජනතාවෙග්
දරුවන් සඳහා තවත් පාසල් පමාණයක් වැඩි වුණා. කන්නන්ගර
මැතිතුමාෙගන් මුළු දිස්තික්කයටම ලැබුෙණ් මධ්ය මහා විද්යාල
3යි. ෙම් කමය යටෙත් අංගසම්පූර්ණ විද්යාගාර සහිතව ඊට වඩා
වැඩි පාසල් පමාණයක් ලැබුණා. ෙම්වා අප ලැබූ ෙහොඳ පතිඵල
හැටියට විෙශේෂෙයන්ම අපි දකිනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 35,000ක් පමණ දරුෙවෝ
2014 වර්ෂෙය් සිට තාක්ෂණික විෂය ධාරාව උසස් ෙපළ පන්තිවල
හදාරන්න පටන් ගත්තා. ඒ අය 2016 දී උසස් ෙපළ විභාගයට
ෙපනී සිටින්නට නියමිතයි. අපිට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ඒ දවස්වල
දැනගන්න ලැබුණා, 2016 දී විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළත් ෙවන ඒ
දරුවන්ට විශ්වවිද්යාලවල ෙවනමම පාඨමාලා සකස් කරෙගන
යනවා කියලා. ඒ අනුව 2020 දී තාක්ෂණ උපාධිධාරින් පථම
කණ්ඩායම අපිට දකින්න ලැෙබනවා; අෙප් ෙදමව්පියන්ට දකින්න
ලැෙබනවා. ෙමන්න ෙමවැනි වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අධ්යාපන
කමය තුළ ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන් වැඩ නිම කර ඇති ෙම් විද්යාගාර විවෘත විය යුතුයි
කියලායි. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ. ඒකයි
ෙදමව්පියන්ෙග් පාර්ථනාව.
පසු ගිය කාලෙය් 1-5 පන්ති තිෙබන පාථමික පාසල් විශාල
සංවර්ධනයකට ලක්වුණා. 1,500ක් පමණ පාසල් UNICEF
ආයතනෙය් ආධාර ඇතිව ළමා මිතුරු පාසල් හැටියට වැඩි දියුණු
කළා. අෙප් පෙද්ශවලත් ඒ වාෙග් ළමා මිතුරු පාසල් රාශියක් ඇති
වුණා. ඒ වාෙග්ම පාසල් 5,000කට රුපියල් ලක්ෂ 5 බැගින්
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ලැබුණා. ළමයින් 50ට අඩු පාථමික පාසල් දියුණු කිරීමට තවත්
වැඩ පිළිෙවළක් ආවා. මම ජීවත් ෙවන පෙද්ශෙය් ෙදහිඕවිට
කලාපෙය් පමණක් අවුරුදු 7,8ක් පමණ වැසී තිබූ පාසල් 7ක්, 8ක්
නැවත විවෘත වුණා. නම් වශෙයන් කියනවා නම් වල්ගම්පත,
ඉඳුරාන, මාවරැල්ල ආදී පෙද්ශවල දැන් පාසල් විවෘත ෙවලා
පන්ති 1,2,3 වශෙයන් දියුණු ෙවලා පවත්වාෙගන යනවා. නැවත ඒ
පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළු කරන්න ෙදමව්පියන් උනන්දු ෙවලා
තිෙබනවා.
ෙමන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, පාසැල් ජීවිතෙය්දී අපට ෙනොලැබුණු
සම්පත් වර්තමාන සහ අනාගත දරු පරපුරට ලබාදීමයි.
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර තුළ කාමර හතරක් තිෙබනවා. ඒවා
තමයි පරිගණක කාමරය, ගණිතාගාරය, භාෂාගාරය සහ දුරස්ථ
අධ්යාපන ඒකකය. ෙම්වා අපි අහැටවත් දැකලා ෙනොතිබුණු
ෙද්වල්. ඒ නිසා අෙප් ඊළඟ පරපුර අපට වඩා උසස් අධ්යාපනයක්,
උසස් දැනුමක් ඇති පිරිසක් බවට පත් කරන එක තමයි අපි
කාෙග්ත් බලාෙපොෙරොත්තුව. ෙම් පාසල්වලට දැනටමත් පරිගණක
ඇතුළු ෙනොෙයකුත් උපකරණ ලැබිලා තිෙබනවා. ඉතින් ෙම්වා
වහෙගන ඉන්න වුවමනාවක් නැහැ. දැන් ෙම්වා පටන්ගැනීෙම්
අවශ්යතාවයි තිෙබන්ෙන්.
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යා පීඨ දැන් එක ෙකොට්ඨාසයකට
එක බැගින් 251ක් හදාෙගන යනවා. ඒ තුන් මහල් ෙගොඩනැඟිල්ල
දරුවන්ට තාක්ෂණ විෂය හැදෑරීමට ඉතා පෙයෝජනවත් වනවා.
විද්යාව හැදෑරීමට වැදගත් වනවා වාෙග්ම, පාසල් හැර ගිය අයටත්
ඒවායින් පෙයෝජන ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අපට දැන
ගන්න ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අඩපණ
කරන්ෙන් නැතුව ඉදිරියට ෙගනියන්න ඕනෑය කියන තදබල
ඉල්ලීම අෙප් රෙට් ෙදමව්පියන් ෙවනුෙවන්, දරුවන් ෙවනුෙවන්
අපි කරන්න කැමැතියි.
ඒ එක්කම දැන් 6වන වසර සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් ඇති
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ තමයි ද්විතීයික පාසල්වලට, ෙතෝරා ගත්
පාසල් 5ක් ෙහෝ යම් පමාණයක් එකතු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ.
ඉඩකඩ පහසුකම් තිෙබන පමාණය අනුව ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ
කටයුත්ෙතන් යම් පමාණයක් කරන්න පුළුවන් ෙවයි. ඒ සඳහා
ෙගොඩනැඟිලි අපහසුකම් තිෙබනවා. ඒ අවශ්ය ෙගොඩනැඟිලි ඉදිරි
කාලෙය් හදන්න ෙවයි. නමුත් අපි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට
ෙගන යනවා නම්, දැනට තිෙබන පහසුකම් යටෙත් යම් පමාණයක
ෙහෝ දරුවන් පිරිසක් ෙපෝෂිත පාසල්වල හයවන වසරට ඇතුළත්
කර ගැනීෙම් කටයුතු පටන් ගන්න ඕනෑ මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙමන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ස්ථිරවම කියාත්මක
ෙවනවා ද, එහි යම්කිසි අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි
කර ගන්නවා ද කියන කාරණා පිළිබඳව වත්මන් රජෙය්
පතිපත්තිය සහ ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් අරමුණු හා පතිපත්ති
ෙම් සභාවට පැහැදිලි කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද,
ආණ්ඩු මාරුවන පිළිෙවළට අධ්යාපන පතිපත්තිය ෙවනස් කළ
යුතු නැහැ. අෙනකුත් පතිපත්තිවලට වඩා අධ්යාපන පතිපත්තිය
ෙගොඩක් ෙවනස්. ඒ නිසා ආෙව්ගශීලීව යම් යම් ෙවනස් කිරීම්වලට
යන්ෙන් නැතුව අධ්යාපනය පිළිබඳව ඉතාම ගැඹුරින් සලකා
බලමින් අපි කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ අවුරුද්දක්
ෙදකක් තිස්ෙසේ කල්පනා කරමින් හදපු වැඩ පිළිෙවළක්.
විපක්ෂෙය් මන්තීවරු ඒ දවස්වල ෙම් වැඩ පිළිෙවළට සහභාගි
වුෙණ් නැහැ. මම ඒ කමිටුවට පත් කර ෙනොසිටියත් මා තුළ තිබුණු
විෙශේෂ උනන්දුව නිසාම ඒ පැවැති රැස්වීම් තිස් ගණනින් වැඩි
ගණනකට සහභාගි වුණා. ඒ රැස්වීම්වලට සහභාගි ෙවන්න
ෙවන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළහි ඇති අගය වැටහුණා වාෙග්ම ෙම්
අධ්යාපන කමය පිළිබඳව මෙග් අදහස්ද දියුණු වුණා. ඒ නිසා
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විෙශේෂෙයන් මා ඉල්ලා සිටිනවා ෙම් අධ්යාපන කමය, එනම්
ද්විතීයික පාසල් කමය හා බැඳි වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යා
යුතු බව. ෙම් පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිය පැහැදිලි
කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ෙයෝජනාව
මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා.

ස්ථිර

කිරීම

සඳහා

ගරු

එස්.සී.

[අ.භා. 6.46]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වර්තමානෙය් අධ්යාපනෙය්
තිෙබන තත්ත්වය බලලා ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මන්තීතුමා ෙගනා
ෙම් ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා. ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරලා,
මමත් ඒ ගැන වචන ස්වල්පයක් කථා කරනවා.
අපි ෙම් රෙට් රැකීරක්ෂා පශ්නය විසඳිය යුතු ෙවනවා. අෙප්
රෙට් බහුතරයක් පිරිස සාමාන්ය ෙපළ අසමත් ෙවනවා. ඔවුන්ෙග්
අනාගතය දියුණු කර ගැනීම සඳහා, ඔවුන්ට අනාගතයක් ෙගොඩ
නැංවීම සඳහා, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන පාරවල් සකස් කරදීම සඳහා
වර්තමානෙය් ජීවත් වන අපට යම්කිසි වගකීමක් තිෙබනවා. පසු
ගිය අවුරුදු ෙදක තුන තුළ අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳව දීර්ඝ ෙලස සාකච්ඡා
කළා. අෙප් වර්තමාන ඇමතිතුමාත්, ඒ සාකච්ඡාවලට විටින් විට
සහභාගි වුණා කියලා මට මතකයක් තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ ෙගනාවා.
කලින් තිබුණු අධ්යාපන කමය තුළ සාමාන්ය ෙපළ කරලා,
උසස් ෙපළ කරලා ෙබොෙහෝ දුරට විශ්වවිද්යාලයට ගිෙය්,
උපාධිධාරින් බහුතරය බිහි වුෙණ් කලා ක්ෙෂේතෙයන් බව අපි
දැක්කා. විෙශේෂෙයන් පිටිසර පෙද්ශවල අෙප් දරුවන්ට අධ්යාපනය
ලැබීෙම් හැකියාවක් හා ශක්තියක් තිබුණාට ඔවුන්ට අවශ්ය කරන
පහසුකම් නැහැ. ෙහොෙරොව්පතාන වාෙග් ඈත ගමක් අරෙගන
බැලුවාම, ඒ ගෙම් ළමයින්ට විද්යාව ඉෙගනගන්න අවශ්ය කරන
පහසුකම් ඒ අවට පාසල්වල නැහැ. ඔවුන් ඒ සඳහා එක්ෙකෝ
අනුරාධපුර නගරයට යන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම්
ෙහොෙරොව්පතාන නගරයට යන්න ඕනෑ. ඒ දරුවන් සඳහා අවශ්ය
කරන මූලික පහසුකම් සැපයීම පිණිස පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයක පාසල් 3ක් ද්විතීයික පාසල් ෙලස නම් කරලා, ඒ
සෑම පාසලකටම මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරය බැගින් ලබා දීලා ඒ
විද්යාලය දියුණු කිරීමට තමයි උත්සාහ ගත්ෙත්. දැන් ඒ වැඩ
පිළිෙවළ ආරම්භ කරලා මුල් අවස්ථාෙව් තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ
පිළිෙවළ තුළින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, සාමාන්ය ෙපළ
විභාගය අසමත් ළමයා සාමාන්ය ෙපළ පන්තිෙයන් පසුව
පාසෙලන් ඉවත් ෙනොකර, ඔහුට ෙමොනයම් ෙහෝ හැකියාවක්
තිෙබනවා නම් ඒ හැකියාව පගුණ කරෙගන විශ්වවිද්යාල මට්ටම
දක්වා යෑම සඳහා අවශ්ය කරන පහසුකම් ලබා දීමට. ඒක තමයි
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යා පීඨය මඟින් බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.
ඒ නිසා ෙම් ෙයෝජනාව ඇත්ත වශෙයන් ඉතාම වැදගත්
ෙයෝජනාවක්. ඒ වාෙග්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ද ඉතාම වැදගත් වැඩ
පිළිෙවළක්. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙම් රට පාලනය කරන එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් ආණ්ඩුවකට ෙහෝ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ආණ්ඩුවකට ෙහෝ ෙවනත් ඕනෑම ආණ්ඩුවකට ෙහෝ අෙප් රෙට්
අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන් ෙදන්න පුළුවන් උපරිම දායාදයක්.
ඒ නිසා වර්තමාන අධ්යාපන ඇමතිවරයාෙගන් මම ඉල්ලීමක්
කරනවා ෙම් සම්බන්ධව එතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න
කියලා.
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ආණ්ඩු මාරු වන විට ආණ්ඩුෙවන් ආණ්ඩුවට ෙම් රෙට්
අධ්යාපන කමය ෙවනස් ෙවන්න ගිෙයොත් ෙම් රෙට් අනාගත
පරම්පරාෙව් අධ්යාපනය කඩා වැෙටනවා. ෙවනත් ඕනෑම ෙදයක්
ෙවනස් කළාට පශ්නයක් නැහැ. නමුත් අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන්
ජාතියක් වශෙයන් අපි එකම අරමුණක් කරා යන්න ඕනෑ. ගරු
අධ්යාපන අමාත්යතුමනි, තරුණ ඇමතිවරයකු වශෙයන් ඔබතුමාට
ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙබනවා; ෙලොකු බලාෙපොෙරොත්තුවකුත්
තිෙබනවා; ෙලොකු කාලයකුත් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වැඩ
පිළිෙවළ පිළිබඳව ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් ෙනොබලා වැඩ
කරන්න. ෙම් කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේ යම් යම් අඩු පාඩු
තිෙබනවා නම් අපි සියලු ෙදනා ඒවා ගැන ෙසොයා බලා ඒ අඩු පාඩු
නිවැරදි කර ගන්න ඕනෑ.
1 සිට 5 ෙශේණිය දක්වා ඇති පාසල්වල දරුවන් ද්විතීයික
පාසලක 6වන ෙශේණියට ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය කරන පහසුකම්
ලබා දීමට කටයුතු කරන්න ඕනෑ. සමහර පාසල්වල මහින්ෙදෝදය
විද්යාගාරයට අවශ්ය භාණ්ඩ ෙගනැවිත් තිෙබනවා. නමුත් ඒ
විද්යාගාර විවෘත කිරීමක් දැන් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. සමහර විට
කියන්න පුළුවන් ඒකට මුදල් නැහැ කියලා. නමුත් ෙමය ෙවනම
project එකක් හරහායි ෙකෙරන්ෙන්. ඒ මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර
නිර්මාණය කිරීම පිළිබඳව කිසිම ෙචෝදනාවක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ
නිසා තමයි අෙප් හිටපු ඇමතිතුමා ෆයිල් එකත් අරෙගන එතුමාම
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ගිෙය්,
ෙම් ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමනි, මම
ෙමහිදී ඉල්ලීමක් කරනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු මන්තීවරු,
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ඉන්න
උගත්තු, දැන උගත්කම් තිෙබන අය, අත් දැකීම් තිෙබන අය,
බුද්ධිමතුන්, ස්වාමීන් වහන්ෙසේලා, අෙනක් ආගමික නායකයන්
ඇතුළු සියලුෙදනා එකතු ෙවලා අවුරුදු කීපයක් සාකච්ඡා කරලා
ෙගන ආ ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන යන්න කියලා.
ෙම් කාලෙය් පවතින, පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීම
සම්බන්ධ ගැටලු පිළිබඳව ඉතා ඉක්මනින් ෙසොයා බලා ඒවාට
විසඳුම් ලබා ෙදන ෙලස ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අපි ඉල්ලනවා. ෙම්
කටයුතු ගැන ෙද්ශපාලන ෙකෝණයකින් ෙනොබලා ජාතික
යුතුකමක් වශෙයන් සලකා, අෙප් අනාගත පරම්පරාව ෙවනුෙවන්
ෙම් කාර්ය භාරය ඉතා ඉක්මනින්, ෙම් දින සියය ඇතුළතවත්
කරන්න කියා ඉල්ලා සිටිනවා. එය හරියට කෙළොත් ඉස්සරහට
යන්න පුළුවන් ෙවයි.
[අ.භා. 6.52]

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි
මන්තීතුමා, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව හැටියට
ඉදිරිපත් කළා, පසු ගිය රජය අධ්යාපනය පිළිබඳව දැඩි අවධානයක්
ෙයොමු කිරීෙම් පතිඵලයක් හැටියට අධ්යාපන ක්ෙෂේතයට හඳුන්වා
දීපු මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර ඉදි කිරීෙම් සහ මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ
විද්යා පීඨ ඉදි කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අඛණ්ඩව ෙපරට ෙගන යන
ෙලසට. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ අංගයක් ෙලස තාක්ෂණ විද්යාපීඨ
විවෘත කිරීමට සහ ඉදි කිරීමට ෙයෝජනා කළ වැඩ පිළිෙවළ ෙපරට
ෙගන යෑම තුළින් ෙම් රෙට් අධ්යාපනෙය් මහා විප්ලවයක් කරන්න
පුළුවන්ය කියන අදහස ෙපර දැරි කර ෙගන එම වැඩ පිළිෙවළ
ඉදිරියට ෙගන යන ෙලස ෙමම ෙයෝජනාෙවන් අධ්යාපන අමාත්ය
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
පසු ගිය රජය, විෙශේෂෙයන්ම අධ්යාපන අමාත්ය ධුරය දරපු ගරු
බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ සංකල්පමය වැඩ
පිළිෙවළ අනුව මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර වැඩ පිළිෙවළ ආරම්භ
ෙකරුවා. අප එය ඉතා අගය කරනවා. ඒ වැඩ පිළිෙවළ තුළින්,
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නගරයට පමණක් සීමා ෙවලා තිබුණු තාක්ෂණය, පරිගණක
විද්යාගාර, භාෂාගාර, ගණිතාගාර කියන ෙම් සියල්ලෙගන්
සමන්විත ෙදමහල් ෙගොඩනැඟිලි එක පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයකට අවම වශෙයන් ෙදකක්වත් ලැෙබන ආකාරයට
ලබා ෙදන්න ෙයෝජනා කරලා ඒවා ඉදි කළා. දැන් ඒවා ඉදි කරලා
අවසන්. සමහර තැන්වල ෙම්වා විවෘත කරලා සිසු දරු දැරිෙයෝ එම
ෙගොඩනැඟිලි පරිහරණයට ගන්නවා. ෙම් සඳහා අවශ්ය සියලු
විද ත් උපකරණ සමහර තැන්වලට ලැබී තිෙබනවා. නමුත්,
සමහර ෙගොඩනැඟිලි තවම විවෘත කරලා නැහැ. ඒ නිසා එම
ෙගොඩනැඟිලි විවෘත කරලා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ෙග් අයිතිය සඳහා ඒවා
ලබා දිය යුතුව තිෙබනවා.
පසු ගිය දවස්වල අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙග් පකාශයක් විධියට
පුවත් පත්වල පළ වූ පකාශයක් මම දැක්කා. මම කියන ෙද් වැරදි
නම්, ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මැතිතුමා එය නිවැරදි කරාවි.
ෙම් විද්යාගාරවලට දමා තිෙබන 'මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර' කියන
නම ෙහොඳ නැහැ, එම නම ෙවනස් කරන්න ඕනෑය කියලා එතුමා
පකාශ කර තිබුණා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සඳහා අවශ්ය කරන
රුපියල් බිලියන ගණනක මුදලක් ජාතික අය වැෙයන් අධ්යාපන
අමාත්යාංශයට ෙවන් කරලා දුන්ෙන් හිටපු ජනාධිපති අතිගරු
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර වැඩ පිළිෙවළ
ෙහොඳයි, හැබැයි, නම ෙහොඳ නැහැ කියලායි කියන්ෙන්.
'මහින්ෙදෝදය' කියන නම ෙවනස් කළ පමණින් ෙම් වැඩ
පිළිෙවෙළේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි වනවා නම්, ඒ නම ෙවනස්
කළාට කමක් නැහැ. හැබැයි, අපි අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා. තමන්ට තිෙබන ෙද්ශපාලන පරමාර්ථ,
අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගන්න මහින්ද රාජපක්ෂ කියන නම ෙම්
රෙටන් ඉවත් කරන්න හදනවා නම්, ඒක තමුන්නාන්ෙසේ දරන
ෙබොෙහොම අසාර්ථක ෙබොළඳ උත්සාහයක්. ඒකට ඕනෑ නමක් දමා
ගන්න. 'මහින්ෙදෝදය' ෙහොඳ නැත්නම්, ෙම් සඳහා මම ෙයෝජනා
කරනවා, 'අකිෙලෝදය විද්යාගාරය' කියලා නම දමා ගන්න කියලා.
ඒකට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. ෙමොකක් හරි 'ෙදෝදයක්' දමා
ගන්න. එෙහම දමා ෙගන හරි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගන
යන්න ඕනෑ.
ඊළඟට ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට තවත්
කරුණක් ෙයොමු කරනවා. ෙම් වන ෙකොට පාසල් පද්ධතිය තුළ
පළමු වසරට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන්
බරපතළ අර්බුදයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ඔබතුමා විසින්
නිකුත් කළ චකෙල්ඛයක් නිසා. අප නිෙයෝජනය කරන්ෙන්
ෙකොළඹ -අගනුවර- සිට හැතැප්ම සියයකට වඩා දුර බැහැර
පෙද්ශ. ෙම් පෙද්ශවල නගර ආශිතව තිෙබන ළමා මිතුරු පාසල්
හැටියට වැඩිදියුණු කරපු ඇතැම් පාසල්වලට දැඩි ඉල්ලුමක්
තිෙබනවා. ෙම් පාසල්වල පන්තියකට දරුවන් 40ට වැඩිෙයන්
ෙමොනම ෙහේතුවක් නිසාවත් ඇතුළත් කර ෙනොගත යුතුයි කියලා
ඔබතුමා දැනුම් දීමක් කරලා තිෙබනවා.
මම උදාහරණයක් කියන්නම්. ඇමතිතුමනි, ෙම්ක
ෙචෝදනාවක් ෙනොෙවයි. ඔබතුමා ෙමය සටහන් කර ෙගන
සබරගමුව පළාත් අධ්යාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විමසීමක්
කරලා බලන්න. මා නිෙයෝජනය කරන මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය
රක්වාන. රක්වාෙන් තිෙබන පධානම පාථමික පාසල රාහුල
පාථමික පාසලයි. රාහුල පාථමික පාසෙල් එක වසර පන්ති හයක්
තිෙබනවා. ඒ එක් පන්තියකට ළමයි 40 ගණෙන් ඇතුළත් කර
ගන්න පුළුවන්කම තිබුණත්, තමුන්නාන්ෙසේ දීලා තිෙබන
නිෙයෝගයක් අනුව එක පන්තියක ඉන්ෙන් ළමයි 31යි, අෙනක්
පන්තිෙය් 32යි, අෙනක් පන්තිෙය් 33යි. ෙම් පන්තිවලට ඊට වැඩිය
ළමයි ඇතුළත් කර ගන්න බැහැ. විදුහල්පතිවරයා කියනවා,
"පාථමික අංශෙය් අධ්යක්ෂවරයාට log entry එකක් ගහලා
ගිහිල්ලා තිෙබනවා, ඒ නිසා ළමයි ගත්ෙතොත් මට ෙගදර යන්න
වනවා. ඒ නිසා මට ළමයි ගන්න බැහැ" කියලා. හැබැයි, ෙම් සඳහා
සීමාවකුත් දමා තිෙබනවා, 'ෙම් සීමාෙවන් පිට ළමයි ගන්න බැහැ'
කියලා. ගරු ඇමතිතුමනි, නගරබද වාෙග් ෙනොෙවයි, ගම්බද.

1455

පාර්ලිෙම්න්තුව
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සමහර ෙවලාවට ගම මැදින් ගංගාවක් තිෙබනවා. ඒ ගංගාෙවන්
ෙමහා ෙකළවර සීමාවට තිෙබනවා. එතෙකොට ගෙඟන් එහා
පැත්ෙත් එහා ෙකළවෙර් ඉන්න ළමයින්ට ඒ පාසලට එන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ නිසා මම උදාහරණයක් කියන්ෙන්. 2015
මාර්තු මාසය ෙවන ෙකොටත් රාහුල පාථමික විද්යාලෙය් ඉෙගන
ගන්න පන්තියක් නැතිව ළමයි 200ක් ඉන්නවා. මම හිතන හැටියට
ඒක යහ පාලනය කියන සංකල්පය තුළ එච්චර ෙහොඳ ෙදයක්
ෙනොෙවයි. ඒ දරුවන් අතර කුමන ෙද්ශපාලන මත දරන
ෙදමව්පියන්ෙග් දරුවන් ඉන්නවාද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ
දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් යූඑන්පීද, ශීලංකාද, ෙජ්වීපීද, ෙමොකක්ද
කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. නමුත් තමන්ෙග් දරුවාට පාසලක්
ෙනොලැබීම තුළ ඒ දරුවන්ෙග් ෙදමව්පිෙයෝ බරපතළ විධියට
රජයට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා. ඒ ෙදෝෂාෙරෝපණය කිරීම තුළ
අපි දකින්ෙන්, ෙම් යහ පාලන සංකල්පය තුළ ඊට වඩා ෙහොඳ
ෙදයක් මිනිස්සු බලාෙපොෙරොත්තු වුණු බවයි.
අපි
කියන්ෙන්ත්
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්
ලැයිස්තුවලට
පාසල්වලට
ළමයින්
ගන්න
එපා
කියලායි.
නමුත්
ෙද්ශපාලනඥෙයෝ
පාසල්වලට
දාන
හැම
ළමයාම
ෙද්ශපාලනඥයින් නිසා හැදිච්ච ළමයිනුත් ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඒ
ෙදමව්පියන්ට තමන්ෙග් දරුවා පාසලට ඇතුළත් කිරීමට අයිතියත්
තිෙබනවා නම් ඒ අයිතියත් අහිමි කිරීමක් ඔබතුමාෙග් අධ්යාපන
අමාත්ය ධුර කාලය තුළ සිද්ධ වී තිෙබනවා නම් ඒක ෙම් රෙට්
දරුවන්ට සිදු වී තිෙබන බරපතළ අසාධාරණයක් විධියටයි මම
සඳහන් කරන්ෙන්. මෙග් පෙද්ශෙය් ඇති වී තිෙබන පාෙයෝගික
පශ්නයක් නිසායි, ෙමය බරපතළ අසාධාරණයක් විධියට මම ෙම්
කාරණය ඔබතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කෙළේ.
ෙම් තාක්ෂණ විද්යාගාර වැඩ පිළිෙවළ ඉතාම ෙහොඳ වැඩ
පිළිෙවළක්. ගමට තාක්ෂණය ෙගන ගිහින්, කලා විෂය
ධාරාවන්ෙගන් පමණක් අධ්යාපනය ලැබූ දරුවන්ට විද්යා
විෂයයන්ෙගන් උසස් අධ්යාපනය ලබා උපාධියක් දක්වා ෙපරට
යන්නට තිබුණු අවස්ථාව අහිමි කිරීමක් ෙම් තුළින් සිදු ෙවන බව
අපි දකිනවා. ෙමොන ආණ්ඩුව, ෙමොන සංකල්පය ඉදිරිපත් කළත්,
ඉදිරිපත් කළ කරුණු ඉතාම ෙහොඳ සාධනීය ෙද්වල් නම් එය ෙපරට
ෙගන යාෙම් වගකීමක් අධ්යාපනය විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට
ඔබතුමාට පැවරී තිෙබනවා. ගරු මුතුකුමාරණ මන්තීතුමා කිව්වා
වාෙග්, මහාචාර්ය ගුණවර්ධන කමිටුෙව් කරුණු විමසීෙම් අවස්ථා
ගණනාවකට ඔබතුමාත්, මාත්, පද්මසිරි හිටපු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමාත් -අපි තුන් ෙදනාම- සහභාගි වුණා; කරුණු ඉදිරිපත්
කළා; වාද විවාද කළා. ඒ තුළින් ඇති කර ගත් අධ්යාපන
පතිසංස්කරණ ෙයෝජනාවලිය කියාත්මක කරන්න. එහි අඩු
පාඩුකම් තිෙබනවා නම්, නැවත ඔබතුමා සාක්ෂි විමසීමක්
කරන්න. ඒවා ගැන ෙසොයා බලා මහාචාර්ය ගුණවර්ධන කමිටු
වාර්තාව අනුව අධ්යාපනය ෙපරට ෙගනියන්න කටයුතු කරනවා
ඇති
කියා
අප
විශ්වාස
කරනවා.
එෙහම
නැතිව
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නම්වලින් පාසල් නම් කරන්න තහනම්ය
කියනවා. ඒවා ෙද්ශපාලඥයින්ෙග් සල්ලි ෙනොෙවයි. මහාමාන්ය
ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් සිට බණ්ඩාරනායක
අගමැතිතුමා, ඩඩ්ලි ෙසේනානායක අගමැතිතුමා, ෙජ්.ආර්.ජයවර්ධන
ජනාධිපතිතුමා,
සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක
මැතිනිය,
සී.ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මැතිතුමා ෙම් හැම නායක
නායිකාවකෙග් නමින්ම පාසල් නම් කර තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
කිව්ෙව් නැහැ, "මෙග් නම දාන්න" කියා. කෘතෙව්දී ජනතාව ඒ නම්
දා ෙගන තිෙබනවා. ඉදිරිෙය් දී ලංකාෙව් කිසිම පාසලක් කිසිම
රාජ්ය නායකයකුෙග් නමින්, ෙද්ශපාලනඥයකුෙග් නමින් නම්
කරන්ෙන් නැද්ද, එෙහම කරන්න තීරණයක් අර ෙගන
තිෙබනවාද, එෙසේ නැත්නම් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් නම පමණක් ද
ඉවත් කරන්ෙන් කියා මා දැන ගන්නට කැමැතියි.
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ගරු අමාත්යතුමනි, අපි ෙදන්නා ෙපෞද්ගලිකව ෙබොෙහොම
හිතවත්. ගරු ඇමතිතුමා, තව ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්, තරුණ
ෙද්ශපාලනඥයකු හැටියට ෙම් තිෙබන ෛවරී ෙද්ශපාලනෙයන්
ඔබතුමා ඈත් වුෙණොත් ෙහොඳයි. එෙහම නැතිව, 'ෙකෝකටත්
ෛතලය' වාෙග්, 'හැම ෙදයකටම සිද්ධාෙල්ප' කිව්වා වාෙග්,
ෙකොයිකටත් 'මහින්ද රාජපක්ෂ', 'ෙහොරකම, වංචාව, දුෂණය',
"විසි අවුරුද්දක් ෙමොකක් ද කෙළේ?" ඕක තමයි අහන පශ්නවලට
උත්තරය. ඒවා ෙනෙවයි, අහන පශ්නයට උත්තර විය යුත්ෙත්.
මිනිසුන්ට ඔය උත්තර දීලා හරියන්ෙන් නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් රෙට් පාලන බලය භාර ගත්ෙත් දින
සියයක් ඇතුළත ෙම් රෙට් මහා විප්ලවයක් කරනවා, යහ
පාලනයක් ඇති කරනවා කියලායි. දින සියෙයන් දැන් දින 50ක් හරියට භාගයක්- ගිහිල්ලා ඉවරයි. එම නිසා දැන් ආපසු එෙහන්
ෙමෙහන් ෙතපර බාන්න ෙදයක් නැහැ. "ෙපෝය දවස්වලට
ෙමච්චරයි, රාම්සාන්වලට ෙමච්චරයි, නත්තල්වලට ෙමච්චරයි,
ෙසනසුරාදා ඉරිදා ෙමච්චරයි, වැඩ කරන්න තිෙබන්ෙන් දවස්
ෙමච්චරයි" කියා ඒවා හරියන්ෙන් නැහැ. එෙහම කියා තිබුෙණ්
නැහැ, ෛමතී යහ පාලන වැඩ පිළිෙවෙළේ. ෛමතී යහ පාලන වැඩ
පිළිෙවෙළේ කිව්ෙව් දින සියයයි කියලා. ඒකට ඔක්ෙකොම අයිතියි.
නැත්නම් දැන් කියන්න පුළුවන්, "අපිට අච්චර නිවාඩු දින තිබුණා.
ෙමච්චර නිවාඩු තිබුණා. දවස් ෙදොළහයි වැඩ කරන්න තිබුෙණ්"
කියලා. එෙහම එකක් නැහැ. දැන් දින 50ක් ඉක්ම ගිහින්. තව දින
50යි තමුන්නාන්ෙසේලාට වැඩ කරන්නට තිෙබන්ෙන්. ඒ දින 50
ඇතුළත ෙම් රෙට් මිනිසුන්ට යහ පාලන වැඩ පිළිෙවෙළන්
ෙපොෙරොන්දු වුණ ෙද්වල් කරලා ෙපන්වන්න. එෙහම නැතිව ඒවා
ෙම්වා කිය කියා, මහින්ද රාජපක්ෂට ෙදොස් කියලා, තව
රාජපක්ෂලාට ෙදොස් කියලා, හිටපු ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරුන්ට ෙදොස්
කියලා හරියන්ෙන් නැහැ. සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා
කිව්වා වාෙග්, තමුන්නාන්ෙසේලා කරපු ෙදයක් නැහැ, ෙම් සියලු
ෙදයක්ම අපි තමයි කරලා තිෙයන්ෙන්. අනුර කුමාර දිසානායක
මන්තීතුමා කියනවා, ෙම් දින සියයෙය් ආණ්ඩුවට ෙගවල් හදනවා
කිව්වාට අත්තිවාරමක්වත් දා ගන්නවත් කාලය නැහැ. කුඹුරු
හදනවා කිව්වාට එක කන්නයක් වැඩ කරගන්නවත් කාලය නැහැ
කියලා. ඕක දන්ෙන් නැතිව ද, ඔය කට්ටියත් එක්ක එකතු ෙවලා
දින සියෙය් ආණ්ඩුවක් හැදුෙව්, එෙහම නම්? ෙමොකක්වත් කර
ගන්න බැරි බව දන්ෙන් නැතිව ද එෙහම කෙළේ?
ඒ කිව්වා වාෙග්ම අපි දන්නවා, ෙම් දින සියෙය් ආණ්ඩුව
අසාර්ථකයි කියලා. ෙම් දින සියෙය් ආණ්ඩුවට කරනවාය කිව්ව
ෙද්වල් කරන්න බැහැ; කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් තමයි කරන්ෙන්.
පසු ගිය ආණ්ඩුව කරන්න පටන් ගත්ත ෙහොඳ වැඩ ටික නවත්වා
දාලා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් න්යාය පතයක් ඉස්සරහට ෙගෙනන
එක කරනවා. හැබැයි, ඒ න්යාය පතයට වුණත් අපි එකඟතාව
පකාශ කරනවා. අපි ඒ න්යාය පතයට සහෙයෝගය ෙදනවා,
ජනතාවාදී ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළවල් ෙගෙනන්න. එක්සත් ජනතා
නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවට, එහි නායකයින්ට, එහි හිටපු
නායකයින්ට ඕනෑ තරම් අපහාස කරන්න; පරිභව කරන්න;
ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න; ඔවුන් උසාවි ෙගන යන්න; හිර
ෙගවල්වලට දමන්න. හැබැයි ඒ ෙමොනවා කළත් ජනතාවාදී වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න. ජනතාවට එෙරහිව පියවරක්
ගන්න එපා. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඡන්දය දීලා ආණ්ඩුවක් බලයට
පත් කෙළේ ඒකටයි. එෙහම නැතිව ෆයිල් උස්සා ෙගන අරෙහේ
ගිහිල්ලා, ෙමෙහේ ගිහිල්ලා උසාවි දමනවා. දවස් ෙදෙකන් එළියට
ෙදනවා. ෙම්ෙක් වැරැද්දක් නැහැයි කියනවා. කමක් නැහැ, තව
දමන්න. හැබැයි, මතක තියා ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමොන
තරම් අභිෙයෝග කරලා, ෙමොන තරම් තර්ජන ගර්ජන එල්ල කරලා
ෙකොච්චර කටවල් වහන්න හැදුවත් ඉතාම ශක්තිමත් විරුද්ධ
පක්ෂයක් හැටියට යහ පාලන ආණ්ඩුෙව් දින 100 ලිඛිත
ෙපොෙරොන්දුවට අමතරව ගන්නා වූ සියලු තීන්දු තීරණවලට 136
ෙදෙනක් ෙනොෙවයි, එක්ෙකෙනක් හිටියත් ඒවාට විරුද්ධ වීමට
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ෙම් විරුද්ධ පක්ෂයට ෙකොන්ද පණ තිෙබනවා. ඒ නිසා හිතන්න
එපා, මහ ෙලොකු බලයක් හම්බ වුණා කියලා. අපි 100 දැමූ
අත්තිවාරෙම් 20ක් යනවා කියලා තමයි කථා කරන්ෙන්. අපි බලමු,
100 යයිද, 20 යයිද, 200 යයිද කියන එක. දීපු ෙපොෙරොන්දු ගැන
ෙමොකුත් කථාවක් දැන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මාතෘකාෙවන් ටිකක් පිට
ගියා. ෙකොෙහොම වුණත් මම ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමාෙගන්
ඉල්ලීමක් කරනවා. පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම පිළිබඳව ඔබතුමා
නිකුත් කළ ෙම් චකෙල්ඛය ඔබතුමා ගරු ඇමතිතුමා හැටියට පත්
ෙවලා නිකුත් කළ පළමුවැනි චකෙල්ඛය ෙවන්න ඇති. ඒ
කියන්ෙන් 2015 අංක 5 දරන චකෙල්ඛය. ෙම් චකෙල්ඛය තුළ
බරපතළ අර්බුදයක් අද පාසල් තුළ ඇති ෙවලා තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.

ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா)

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa)

මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. ෙම් චකෙල්ඛය නිසා බරපතළ පශ්න ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. එක පැත්තකින් කියනවා, සල්ලි එකතු කිරීම තහනම්
කියලා. අෙනක් පැත්ෙතන් කියනවා අදාළ කාර්යයට, අදාළ
බලධාරියාෙග් අනුමැතිය සහිතව සල්ලි එකතු කරන්න පුළුවන්
කියලා. ෙම්ෙකන් පාසල්වල මුදල් එකතු කිරීම නීත්යනුකූල
කරලා තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේ නැති බරක් ෙදමවුපියන් මත
පටවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අද පාසල් පරිපාලනය අවුල් ජාලයක්
ෙවලා තිෙබනවා. සනීපාරක්ෂක කම්කරුෙවක් ගන්න බැරිව
වැසිකිළි උතුරනවා. ෙග්ට්ටුවට මුරකාරෙයක් දමන්න බැරිව
ෙහොරකම් ෙකෙරනවා. වත්ත පිටිය ශුද්ධ කරන්න කම්කරුෙවක්
නැතිව ඒවා වල් බිහි ෙවලා. සල්ලි එකතු කරන්ෙන් නැතිව
නිවාසාන්තර තරගයක් පවත්වන්න බැහැ. හැබැයි, ඒ එක්කම ෙම්
චකෙල්ඛෙය් කියනවා අදාළ බලධාරින්ෙග් අනුමැතිය ඇතිව
ඒෙගොල්ලන්ෙග් නිර්ෙද්ශය ඇතිව මුදල් එකතු කරන්න පුළුවන්.
ෙමොකක්ද, ගරු අධ්යාපන ඇමතිතුමනි, ෙම් චකෙල්ඛෙය් ෙත්රුම?
ෙමවැනි චකෙල්ඛ නිකුත් කිරීම තුළ ඔබතුමා දින 50 ඇතුළත
අධ්යාපනය ටිකක් වැරදි පැත්තට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඉතිරි දින
50දීවත් ෙමය නිවැරදි කර ෙගන හරි තැනකට අධ්යාපනය ෙගන
යන්න කියලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් ඉල්ලීමක් කරමින්
මම නිහඩ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් ඇමතිතුමා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙවලාව ෙකොච්චර
තිෙබනවාද?

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විනාඩි 25යි.
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ගරු අකිල
අමාත්යතුමා)

විරාජ්

කාරියවසම්

මහතා

(අධ්යාපන

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of
Education)

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා,
ෙම් වාෙග් සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයකදී අධ්යාපන අමාත්යාංශය
ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ගත් පියවරවල් පිළිබඳව පකාශ කිරීමටත්,
හසරක් ෙනොදැන ෙම් නඟන පශ්නවලට උත්තර ෙදන්නටත්
ලැබීම ගැන. ඒ එක්කම මම ෙම්කත් කියනවා. දැන් දිගින් දිගටම
වැරදි ෙවලා හරි ෙද් කරන ෙකොට ඒක ෙපෙනන්ෙන්ත් වැරදි
ෙදයක් විධියටයි. ඒක තමයි අධ්යාපනයට ෙම් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ෙම් පශ්නයට අමාත්යාංශෙයන් ලබා දී තිෙබන පිළිතුර මම
කියන්නම්.
2015.03.03 වන දින සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් දී
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මැතිතුමා විසින්
ද්විතීයික පාසල් දහස සහ ළමා මිතුරු පාසල් සංවර්ධනය කිරීෙම්
වැඩ සටහනට අදාළව ඉදිරිපත් කළ පශ්නාවලියට අදාළව තමයි
ෙම් පිළිතුර ලැබී තිෙබන්ෙන්. "පාසල් දහෙසේ වැඩසටහන යටෙත්
ද්විතීයික පාසල් වශෙයන් සංවර්ධනය කරන පාසල් විවෘත කිරීෙම්
වැඩ පිළිෙවළ නතර වී ඇත" කියලා ෙම් පශ්නෙය් සඳහන් වනවා.
එයට පිළිතුර වන්ෙන් "ෙමම වැඩ පිළිෙවළ නතර වී ෙනොමැත"
යන්නයි. විද්යාගාර ඉදි කිරීෙම් කටයුතු නිම වී උපකරණ සපයා
ඇති පාසල්වල එම විද්යාගාර සිසු අයිතියට පත් කිරීමට අවශ්ය
පියවර ෙගන ඇත. ෙමම රජය බලයට පත් වීෙමන් පසු ෙමම
පාසල්වල විද්යාගාර විවෘත කිරීම් සිදු ෙකොට ඇත. එෙසේ විවෘත
කරන ලද පාසල් නාම ෙල්ඛනය ඇමුණුම 1*හි දක්වා ඇත.
ඉදිරිෙය්දී විවෘත කර සිසු අයිතියට පත් කිරීමට නියමිත විද්යාගාර
සහිත පාසල්වල ෙල්ඛනය ඇමුණුම 2*හි දක්වා ඇත. පසු ගිය
කාලෙය් මමත් විවෘත කළා. දැන් අපි යන්ෙන් නැහැ. අෙප් රාජ්ය
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතුමාත් පසු ගිය කාලෙය් යාපනෙය් ඒවා
විවෘත කිරීම් දිගටම කළා. මම පැහැදිලිව කියනවා, ඉදිරි මාසය
තුළ ඉතාම ඉක්මනින් ෙම් විද්යාගාර විවෘත කරලා අවසන්
කරනවාව කියලා.
අපි ෙම්
හැම එකටම
යන්න
බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් නැහැ. ඉදිරි ෙකටි කාලය තුළ ඒ ඒ
පෙද්ශවල ඇමතිවරෙයක් ෙහෝ බලයලත් ෙකනකු ලවා ෙම්වා
ඔක්ෙකොම විවෘත කරලා අවසන් කරනවා.
තවම විවෘත කිරීම ෙනොකර තිෙබන්ෙන් උපකරණ ලැබී
නැති නිසයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, උපකරණ නැතිව
ෙගොඩනැඟිල්ල විතරක් විවෘත කරලා වැඩක් නැහැෙන්. උපකරණ
ටික ලැබුණාට පසුව විවෘත කරනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක්
තියා ගන්න එපා. ඉතාම ඉක්මනින් විවෘත කරනවා.
ඊළඟට අහලා තිෙබන්ෙන්, "ද්විතීයික පාසල්වලට අනුබද්ධ
ඒ හා සම්බන්ධ ළමා මිතුරු පාථමික පාසල් 05ක දරුවන් 06 වන
ෙශේණියට ඇතුළත් කර ගැනීෙම් වැඩ පිළිෙවළ නතර වී ඇත.
නැතෙහොත් අදාළ උපෙදස් විදුහල්පතිවරුන්ට ලබා දී නැත. ෙම්
නිසා ෙදමාපියන් සහ දරුවන් මහත් අපහසුතාවකට පත්ව බැරෑරුම්
පශ්නයකට මුහුණ පා සිටිති. නව රජෙය් අධ්යාපන පතිපත්තිය
කුමක්ද? ද්විතීයික පාසල් කමය හා ඒ හා සම්බන්ධ ළමා මිතුරු
පාථමික පාසල් කමය ඉදිරියට රැෙගන යන්ෙන්ද?" කියලයි.

———————————-

* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී.
ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல.
Document not tendered.
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[ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා]

පිළිතුර ෙම්කයි. එෙසේ ෙපෝෂිත පාසල්වල දරුවන් ද්විතියික
පාසල්වල 6වන ෙශේණියට ඇතුළත් කිරීම නතර වී නැහැ. එබැවින්
ෙදමාපියන් හා දරුවන් මහත් අපහසුතාවට පත් වී ඇතැයි කියන
නිගමනයට එක පැත්තකින් එළැඹිය ෙනොහැකිය කියලා කියන්න
පුළුවන්. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙපොඩි පශ්නයකුත් තිෙබන බව
කියන්න ඕනෑ. ඒකට ෙහේතුව මා කියන්නම්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් ද්විතීයික පාසල් සංකල්පය,
ෙපෝෂිත පාසල් සංකල්පය ෙගන ඒෙම්දී භූෙගෝලීය පසු බිම ඇතුළු
හැම ෙදයක්ම පරීක්ෂා කර බලා කටයුතු කළ යුතුව තිබුණා. මා
දන්නා විධියට අමාත්යාංශ නිලධාරිනුත් එෙසේ කිරීමට උපෙදස්
දුන්නා. හැබැයි, එක් එක් ෙකනාෙග් න්යාය පතවලට එෙහම
නැත්නම් ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් වුවමනාවට, "ෙම් ද්විතීයික පාසල
ෙමතැනින් අයින් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ෙපෝෂිත පාසල ෙමතැන
තියන්න ඕනෑ" කියලා වැඩ කරන්න යාම තුළ දැන් ෙම්ක අවුල්
ජාලයක් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා තමයි මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් ද්විතීයික පාසල්, ෙපෝෂිත පාසල් සම්බන්ධ
පශ්නය අවුල් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් වන ෙකොට මා සියලු පළාත්
අධ්යාපන ෙල්කම්වරු, පළාත් අධ්යක්ෂවරු, කලාප අධ්යක්ෂවරු
අෙප් අමාත්යාංශයට කැඳවලා සියලුම අයට උපෙදස් දුන්නා,
අමාත්යාංශෙය් AC කාමරවල ඉඳෙගන තීරණ ගන්න එපා,
ගිහිල්ලා ස්ථානීය පරීක්ෂණයක් කරන්න, ඒ පෙද්ශවල ඉන්න
ෙදමාපියන්, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් ෙම් ඔක්ෙකෝම එක්ක
සාකච්ඡා කරලා අඩු පාඩු ෙවලා තිෙබන පෙද්ශ ටික හඳුනා ෙගන
පතිව හගත කිරීමක් - restructure - කරන්න කියලා. ෙමොකද,
පසු ගිය ආණ්ඩුව එක එක් ෙකනාට ඕනෑ විධියට ෙම්වා කරන්න
ගිහිල්ලා තමයි ෙම් කටයුතු ඇන ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඉතාම
ඉක්මනින් පතිව හගත කිරීමක් කිරීමට උපෙදස් දීලා තිෙබනවා.
අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා විසින් ලිපියක් යවලාත් තිෙබනවා form
එකක් සහිතව, ෙමය ඉතා ඉක්මනින් පතිව හගත කරලා දැනුම්
ෙදන්නය කියලා. ඊළඟට - [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. මා
කථා කරලා ඉවර වුණාට පස්ෙසේ ඔබතුමා පශ්නය අහන්න.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පිළිතුෙර් ඉතිරි ටික මා
කියන්නම්. ද්විතීයික පාසල් දහසක් වැඩි දියුණු කරන ලද්ෙද් ඒ ඒ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල විවිධ භූෙගෝලීය සමාජීය, ආර්ථික
සන්දර්භයන් තුළයි. යම් යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතු වී
ඇත්නම් එවන් පාසල් සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු
ෙකොට අදාළ ගැටලු විසඳීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. තව
දුරටත් ගැටලු පවතින පාසල් සම්බන්ධෙයන් සිදු කළ යුතු
පතිව හගත කිරීම් හඳුනා ෙගන ඒවාට විසඳුම් ලබා ෙදමින්
ද්විතියික හා ෙපෝෂිත පාසල් සහිත සමස්ත පාසල් ජාලය වඩාත්
කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි තත්ත්වයට ෙගන ඒම නව රජෙය්
පතිපත්තිය ෙවනවා. ෙමම වැඩසටහන යටෙත් තාක්ෂණික
විද්යාගාර හා තාක්ෂණික විද්යාපීඨ ඉදි කිරීම හා උපකරණ සැපයීම
පමුඛ වශෙයන් සිදු ෙවනවා. නමුත් නව රජෙය් ෙමම වැඩසටහන
යටෙත් ෙමම පාසල්වල සමස්ත සංවර්ධනාත්මක කටයුතු
සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු ෙකොට ඊට අදාළ
වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීමට අවශ්ය පියවර ෙගන තිෙබනවා.
ඊළඟට අහලා තිෙබනවා, ෙම් සම්බන්ධ ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවළ තුළින් ලැෙබන විසඳුම් ෙමොනවාද කියලා.
දැනටමත් අධ්යාපන අමාත්යාංශය පළාත් අධ්යාපන බලධාරින්
සමඟ එක්ව ඒ වැඩ පිළිෙවළ සම්බන්ධෙයන් සමාෙලෝචනය
ෙකොට ස්ථානීය ගැටලු හඳුනා ෙගන ෙම් පාසල්වලට විසඳුම් ලබා
දීමට කටයුතු ෙයොදා තිෙබනවා. එෙසේම ද්විතියික පාසල් දහස
යටෙත් ඉදි ෙකොට ඇති සියලුම විද්යාගාර වහාම සිසු අයිතියට
පවරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි අමාත්යාංශෙය්
පිළිතුර.
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ෙමහිදී ෙචෝදනා ගණනාවක් එල්ල වුණා. මා අධ්යාපන
අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර ගන්න ෙකොට ෙද්ශපාලන ලැයිස්තුවලින්
ගුරුවරු පණස්දහසක් බඳවා ගන්න වැඩ කටයුතු කර තිබුණා.
ෙම්ක අපි සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්තුවා. විපක්ෂය දැන් කියනවා අපි
අධ්යාපනය අතින් වැරදි තීරණ ගන්නවා කියලා. මටත් තිබුණා,
අෙප් දිස්තික්කවලිනුත් දමාෙගන අෙප් ඇමතිවරුනුත් සම්බන්ධ
කරෙගන ෙම් කටයුත්ත කරන්න. නමුත් අපි ඒක නවත්වා
තිෙබනවා සම්පූර්ණෙයන්. අපි ඉදිරිෙය්දී ගුරුවරයකු වශෙයන්
බඳවා ගන්ෙන් එක්ෙකෝ උපාධිධාරිෙයක්. නැත්නම් විද්යා පීඨයක,
ගුරු විද්යාලයක හරියට පුහුණුවක් ලබාපු ෙකනකු පමණයි. ෙම්
පාපය කරන්න අපි ලෑස්ති නැහැ.
අනවශ්ය විධියට මුදල් එකතු කිරීම නවත්වන්න අපි
චකෙල්ඛයක් ෙගනාවා. මෙග් හිතවත් ගරු රංජිත් ද ෙසොයිසා
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අපි ඒ චකෙල්ඛය ෙගනාවා. ඒක
ෙගෙනන්න ෙහේතුව ෙමොකක්ද? ඔබතුමන්ලා ඔක්ෙකෝම දන්නවා,
ෙම් රෙට් පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීෙම්දී සල්ලි ගන්නා
බව. ඔය චකෙල්ඛ ඔක්ෙකෝම තිබුණාෙන්. එක් ෙකනකුවත් එයට
විරුද්ධව පාරට බැස්ෙසේ නැහැෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, රජෙය් පාසල්වල දරුවන්ෙගන් වසර ආරම්භෙය්දීත්
මුදල් ගන්නවා; වසර මැදදීත් මුදල් ගන්නවා. ෙකොළඹ එක්තරා
පධාන ෙපෙළේ පාසලක, ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් හත්අට දහසක් ඉන්න
පාසලක ඔබතුමන්ලා විශ්වාස කරන්න, එක අවුරුද්දකදී ලක්ෂ
1,200ක් 1,400ක් වැනි මුදලක් එකතු කරලා තිෙබනවා.
ජනවාරිවල රුපියල් 5,000ක් ගන්නවා; මාර්තුවල රුපියල්
3,000ක් ගන්නවා; ජූලිවල තවත් රුපියල් 6,000ක් ගන්නවා. ඒ
විධියට රුපියල් ෙකෝටි ගණන් දරුවන්ෙගන් එකතු කළා. ෙම්
චකෙල්ඛය මඟින් විදුහල්පතිවරුන්ට, පාසල් සංවර්ධන
සමිතිවලට මුදල් එකතු කිරීම අපි පැහැදිලිවම තහනම් කර
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අප ඒ සඳහා අනුමැතිය ෙදන අවස්ථාත්
තිෙබනවා. මුදල් එකතු කිරීම එක පාරට සම්පූර්ණෙයන්ම
නවත්වලා පාසල් පවත්වාෙගන යන්න බැහැ. පසු ගිය
ආණ්ඩුෙවන් අධ්යාපනය සඳහා ෙවන් කළ මුදල් පමාණය එන්න
එන්නම අඩු කළා. පසු ගිය රජය කාලෙය් අධ්යාපනය සඳහා
ෙවන් කරපු මුදල් පමාණය දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක්
වශෙයන් සියයට 1.8යි. අෙප් අරමුණ වන්ෙන් පියවෙරන් පියවර
එය සියයට 6ක් දක්වා ෙගන යන්නයි. ඒ නිසා අපි ඒ චකෙල්ඛෙය්
පැහැදිලිව සඳහන් කර තිෙබනවා, ෙම් වසර අවසානෙය් වැඩිපුර
මුදල් ෙදන ෙතක්, රජෙයන් ෙදන මුදල් පමාණය පමාණවත්
ෙනොවන විට ජාතික පාසලක් සඳහා යම් මුදලක් එකතු කරන්ෙන්
නම් ඒ සඳහා ෙර්ඛීය අමාත්යාංශෙය් තාක්ෂණික කමිටුෙව්
අනුමැතියත්, පළාත් සභාවලට අයත් පාසලක් නම් පළාත්
ෙල්කම්වරයාෙග් අනුමැතියත් ගත යුතුයි කියලා. අපි ඒ කමිටු
ටික හරියට හදලා තිෙබනවා. ජාතික පාසලක විදුහල්පතිවරෙයක්
ආෙවොත් එක දවසකින් එය අනුමත කරවා ෙගන යන්න පුළුවන්,
ෙමන්න ෙම් ෙම් කටයුතු සඳහා මුදල් එකතු කරනවාය කියලා.
එතෙකොට අපි බලනවා, ඒක සාධාරණද කියලා. චීන මහා
පාකාරය වාෙග් තාප්පයක් හදන්න ෙහෝ ෙවනත් අනවශ්ය ෙදයක්
සඳහා දරුවන්ෙගන් සල්ලි එකතු කරන්න බැහැ. අත්යවශ්ය
ෙද්වල් සඳහා පමණක් අපි ඒ කටයුත්ත කරන්න ඉඩ දීලා
තිෙබනවා.
දැන් ෙම්ක එක එක විධියට අර්ථ කථනය කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාසල්වල පහසුකම් ගාස්තු සඳහා
අය කරන රුපියල් 80ක් වැනි ෙපොඩි මුදල ෙහෝ තමන්ෙග් දරුවන්
ෙවනුෙවන් ෙගවා ගන්න බැරි යම් ෙදමවුපිෙයකු සිටී නම්, ඒ
අයෙග්
ආදායම් මට්ටම පිළිබඳව පෙද්ශෙය් ගාම ෙසේවා
නිලධාරිවරයා සහතික කෙළොත් ඒ
ෙදමවුපියන්ෙගන් සත
පහක්වත් අය කරන්න බැහැ කියා ඒ චකෙල්ඛෙය් පැහැදිලිව
සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ දරුවා මානසිකව
යම්කිසි පීඩාවකට ෙහෝ අවමානයකට ලක් කරන්න බැහැ
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කියලාත් ඒ චකෙල්ඛෙය් සඳහන් කර තිෙබනවා. එය ඉතා
ශක්තිමත් චක ෙල්ඛයක්. ෙම්ක නිසා පසු ගිය කාලෙය්දී
හිතුමෙත්ට ඉවක් බවක් නැතිව අවිධිමත්ව කරපු එකතු කිරීම් නතර
ෙවලා තිෙබනවා.
මා අමාත්ය තනතුර භාර ගනිද්දී අධ්යාපන අමාත්යාංශෙය්
විමර්ශන ඒකකෙය් නිලධාරින් 6 ෙදනායි හිටිෙය්. අපි ඒ සංඛ්යාව
50 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. වාහන දීලා තිෙබනවා; ෙවනත්
පහසුකම් ලබා දීලා තිෙබනවා. ඕනැම අමාත්යාංශයක විමර්ශන
ඒකකය කියාත්මක නැත්නම්, විමර්ශන හරියාකාරව සිදු වන්ෙන්
නැත්නම්, අෙනක් ෙද්වල් බලාෙපොෙරොත්තු වන්න බැහැ.
පසු ගිය කාලෙය් දී ෙම් රෙට් දූෂිතම ආයතනය ෙලසට
අධ්යාපන අමාත්යාංශය ගැන තමයි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා
විමර්ශන ෙකොමිසමට වැඩිෙයන්ම පැමිණිලි ආෙව්. ඊට කලින්
ෙපොලීසිය තමයි ඒ තැන අරෙගන තිබුෙණ්. ඇයි එෙහම වුෙණ්?
විනයක් කියාත්මක වුෙණ් නැති නිසායි. මැරිලා ඉපදුණා වාෙග්
දැන් ෙමතුමන්ලා කථා කරනවා. අපි විපක්ෂෙය් සිටියදීත් අවුරුදු
10ක්, 12ක් ෙම් ගැන කථා කර තිෙබනවා. අපට ෙම් රෙට්
අධ්යාපනය විනාශ කරන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ. ඒ නිසා තමයි ෙම්
චකෙල්ඛය නිකුත් කෙළේ.
ඊළඟට, ගණිතය විෂය සම්බන්ධෙයනුත් කියන්න ඕනෑ. පසු
ගිය කාලෙය් දී බන්දුල ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා ෙම්
සම්බන්ධව යමක් කියා තිබුණා. මා ෙපෞද්ගලිකව එතුමා එක්ක
ෛවරී ෙද්ශපාලනයක් කරන්ෙන් නැහැ. පුද්ගලයකු විධියට මා
එතුමාට ගරු කරනවා. එතුමා පත් කරපු සමහර නිලධාරින් තමයි
මෙග් ෙපෞද්ගලික මාධ්ය ඒකකෙය් තවමත් සිටින්ෙන්. තවමත්
එතුමා පත් කරපු cameraman ඉන්නවා, වීඩිෙයෝ කරන තැනැත්තා
ඉන්නවා. මම ඒ ෙගොල්ලන්ව මාරු කෙළේ නැහැ. ඒ ෙගොල්ලන්
දක්ෂෙයෝ කියලා මම හිතනවා. ෛවරී ෙද්ශපාලනයක් කරනවා
නම් එතුමා පත් කරපු නිලධාරින් set එකම මම අයින් කරන්න
එපා යැ. ඒ නිලධාරින්ව මට ෙපෞද්ගලිකව පත් කර ගන්න පුළුවන්
ෙන්. මා එෙහම කරලා නැහැ. යහ පාලනය පිළිබඳ ෙහොඳම
උදාහරණය ඔන්න. අපි හැසිෙරන හැටි එෙහමයි. අපට පුද්ගලයන්
පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. එෙහම නැත්නම් ෙවන පශ්නයකුත්
නැහැ. ෙම් රෙට් අධ්යාපනය හදන්නයි අපට ඕනෑ. ඒ අධ්යාපන
කමය තුළින් තමයි අපිත් ඉස්සරහට ආෙව්. ඒ නිසා ෙම් අධ්යාපන
කමය නංවන්න අපටත් යුතුකමක් තිෙබනවා.
හිටපු අමාත්යවරයා පහුගිය කාලෙය් දී කියා තිබුණා, A/L
කරන්න ගණිතය විෂයය සමත් ෙවන්න අවශ්ය නැහැ කියලා.
ඊළඟට මම ඇවිල්ලා ෙම් චකෙල්ඛ සියල්ලම අරෙගන බැලුවාම,
ෙම් චක ෙල්ඛ එකකට එකක් පටහැනියි කියලා මට ෙපනී ගියා.
සමහර නිලධාරින් ඒ ගැන දන්ෙනත් නැහැ. නිලධාරින්ටත් ඒ
පශ්නය තිබුණා. සමහර නිලධාරින්ම මට කියා තිෙබනවා, එහි
අවුලක් තිබුණා, ඒ ෙද්ශපාලනඥයාෙග් බලපෑම මත එෙහම
කරන්නට සිදු වුණා කියලා. එම චකෙල්ඛෙය් කියා තිෙබන්ෙන්,
"ෙදවරකට ෙනොවැඩි වාර ගණනක දී ගණිතය විෂය සමත් විය
යුතුයි" කියලායි. එෙහම තමයි චක ෙල්ඛෙය් තිෙබන්ෙන්. ගණිතය
සමත් ෙවන්න ඕනෑ නැහැ කියලා කිව්වාට චක ෙල්ඛෙය් එෙහම
කියලා නැහැ. ඊට පසුව ෙමොකද වුෙණ්? ෙම් වනෙකොටත් සමහර
දරුවන් ගණිතය විෂය සමත් ෙවලා නැතිවත් A/L කරන්න පටන්
ෙගන තිෙබනවා. මට දැන් ඒ දරුවන් අමාරුෙව් දමන්න පුළුවන්ද?
ඊට පසුව අපි දැන් ඒ සම්බන්ධෙයන් යම් කියා මාර්ගයක්
ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒක අපි ඒ දරුවන්ට කරන
අවමානයක් ෙවනවා. චක ෙල්ඛ පකාරව තමයි අපි කථා කරන්න
ඕනෑ. ඊට පසුව විභාග ෙකොමසාරිස්වරයාත් සමඟ කථා කරලා අපි
තීරණයක් ගත්තා. මම අදත් ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. පසුගිය
තීරණය අනුව ෙම් අවුරුදු ෙදක ඒ විධියටම කරෙගන යන්න
ෙදනවාය කියලා අපි පැහැදිලි තීරණයක් ගත්තා. ෙම් වසෙර්
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අ.ෙපො.ස. සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය් පතිඵල ලැබුණාට පසුව අපි
ඒ චක ෙල්ඛය ෙවනස් කරනවා. සමහර විෂයන් හැදෑරීම සඳහා
ගණිතය විෂය අවශ්ය ෙවනවා. එහි තිෙබන අන්දමට කලා විෂය
ධාරාව සඳහා ගණිතය විෂය අවශ්ය නැහැ; තාක්ෂණික විෂය
ධාරාව සඳහා ගණිතය විෂය අවශ්ය නැහැ; ෙසෞන්දර්ය විෂය
ධාරාව සඳහා ගණිතය විෂය අවශ්ය නැහැ. ඒ ගැන පශ්නයක්
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හැබැයි කලා විෂය ධාරාව
යටෙත් ආර්ථික විද්යාව තිෙබනවා, තර්ක ශාස්තය තිෙබනවා.
ගණිතය නැතුව ඒ විෂයන් හදාරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? කලා
විෂය ධාරාව හැදෑරූ අය තමයි ෙම් රෙට් අමාත්යාංශවල රාජ්ය
පරිපාලන නිලධාරින් විධියට කටයුතු කරන්ෙන්. SLAS සමත්
නිලධාරින් තමයි අමාත්යාංශෙය් මූල්ය කටයුතු පිළිබඳව පධානියා
වශෙයන් කටයුතු කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අධ්යාපන පරිපාලන
ෙසේවෙය් SLEAS සමත් නිලධාරින් කටයුතු කරනවා. එතෙකොට
අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවය සඳහා ගණිතය සමත් ෙනොවුණු අය
ගිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්? නීතිඥවරයකු ෙවන්න නම් කලා
විෂය ධාරාව හදාරලා එතැනින් පසුව නීතිය හදාරනවා. නීතිඥයකු
වශෙයන් අඩුම තරෙම් ගණිතය විෂයට "S" පාස් එකක්වත්
නැතුව යැව්ෙවොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? හිෙතන හිෙතන විධියට
අධ්යාපනය ෙවනුෙවන් කාෙග්වත් චින්තන කියාත්මක කරන්න
අපි ලැහැස්ති නැහැ. අධ්යාපනඥයන් ඉන්නවා, ළමා මෙනෝ
විද්යාඥයන් ඉන්නවා, ෙම් විෂය පිළිබඳව හසළ දැනුමක් තිෙබන
අය ඉන්නවා, ගුරුවරුන්, විදුහල්පතිවරුන් ඉන්නවා. ෙම්
ඔක්ෙකෝම එක්ක සාකච්ඡා කරලායි අපි තීරණ ගත යුත්ෙත්. අපි
වැරදි තීරණයක් ගත්ෙතොත් ෙම් රෙට් ලක්ෂ හතළිහක් පමණ වන
පාසල් දරුවන්ෙග් අනාගතයයි නැති ෙවන්ෙන්. අපි වැරැදි
ෙගොඩක් මැද ඉඳෙගන ෙම්වා හදනෙකොට ෙම් වැරැදි ෙහොඳින්
ෙපෙනනවා.
ඒ වාෙග්ම තමයි තාක්ෂණික විද්යාගාර ඇති කිරීම. අපි
තාක්ෂණික විෂය ධාරාව දිගටම කරෙගන යනවා. ෙම්
අමාත්යාංශෙය්
නිලධාරින්ෙගන්
අහලා
බලන්න,
මම
අමාත්යාංශයට ආපු ගමන් කිව්ෙව් ෙමය ෙහොඳ වැඩක් කියලායි.
අපි ෙම්ක දිගටම කරෙගන යනවා, අඩු පාඩුවක් ෙවන්න
ෙදන්ෙන් නැහැ කියලයි මම කිව්ෙව්. ඒ සඳහා සල්ලිත් ෙවන්
කරනවා. ඒෙක් පශ්නයක් නැහැ. හැබැයි, තාක්ෂණික
විද්යාගාරවල ෙගොඩනැඟිලි හදපු ආකාරය ගැන නම් පශ්න
තිෙබනවා. ඒවා සම්බන්ධව කිසිම ෙටන්ඩර් පරිපාටියක් නැහැ.
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් නිෙයෝග මත තමයි ඒවා
කියාත්මක ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමහර ඒවා හදලා තිෙබනවා,
නමුත් ඒවාට ගිය වියදම වාෙග් තුන් ගුණයක වියදමක් ඇතුළත්
කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙසොරකම්
සිදු ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විට බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා
ඒ සම්බන්ධව දන්ෙන්ත් නැතිව ඇති. නමුත් අපට ඒ ගැන කථා
කරන්න අයිතියක් තිෙබනවාෙන්. එම නිසා සැකයක් තබා ගන්න
එපා. ෙද්ශපාලනය ෙහෝ ෙවනත් කිසිම ෙහේතුවක් මත අබ මල්
ෙර්ණුවකවත් වැරදි තීන්දුවක් ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමනි, මුලින් ඔබතුමාෙග් කථාව
මා අහෙගන සිටියා ෙන්. දැන් මා ෙදන උත්තරය අහගන්න.

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු ඇමතිතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාෙව් මට ගැටලුවක්
තිෙබනවා.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙමොකක්ද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

තමුන්නාන්ෙසේ කිව්වා, ගණිතය විෂය සම්බන්ධ චකෙල්ඛය
අයින් කරනවා කියලා. ෙමෙතක් කාලයක් ගණිතය අසමත්
ළමෙයකුට උසස් ෙපළ විභාගයට ලියන්න ඉඩ දුන්ෙන්, ඒ ළමයා
අවුරුදු ෙදක ඇතුළත ගණිතය විෂය සමත් වුෙණොත් පමණයි.
ඒකත් ඔබතුමා අයින් කරනවාද?

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙමොකක්ද?

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

උසස් ෙපළ ලියන්න ගණිතය අනිවාර්යයි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

මම අයින් කරලා නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. මම ෙනොෙවයි
අයින් කෙළේ. ඔබතුමන්ලාෙග් හිටපු ඇමතිතුමා තමයි ගණිතය
විෂය අයින් කරලා තිෙබන්ෙන්. අහලා බලන්න ෙකෝ. A/L කිරීමට
ගණිතය අවශ්ය නැත කියලා හිටපු ඇමතිතුමා කියලා තිෙබනවා.
මම එෙහම කිව්ෙව් නැහැ. එෙහම කරනවාට මම කැමැති නැහැ.
මම විපක්ෂෙය් සිටිද්දී කිව්ෙව්ත් ඒකයි. ගණිතය ඕනෑ කරන
විෂයන් තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් හැම විෂයටම ෙනොෙවයි.
සංගීතයට, කලාවට, නර්තනයට ගණිතය විෂය අවශ්ය වන්ෙන්
නැහැ.

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම අහන්ෙන් ෙම්කයි. සාමාන්ය ෙපළ
විභාගෙයන් පසුව උසස් ෙපළ ලියනෙකොට ගණිතය විෂය
අනිවාර්යෙයන් අවශ්යයි. එතෙකොට අ.ෙපො.ස. සාමාන්ය ෙපළ
විභාගෙය් දී ගණිතය සමත් ෙනොවුණු ළමෙයක් උසස් ෙපළ ඉෙගන
ගන්නවා, ඊළඟ වාරෙය් දී සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය් ගණිතය pass
කර ගන්නා ෙතක්. ඒ අවස්ථාව නැති කරලාද තිෙබන්ෙන්?
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ජනාධිපති ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ඒ තරම් ෙසේවයක්
කරලාත් එතුමාෙග් නමින් තිෙබන්ෙන් එකම එක විද්යාලයයි. ඒ
දුම්මලසූරිය ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන විද්යාලය. ඒ වාෙග්ම කන්නන්ගර
මැතිතුමාෙග්
නම
ෙවන්න
පුළුවන්,
ෙම්
විධියට
ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් නම් පාසල්වලට විතරක් ෙනොෙවයි,
විද්යාගාරවලටත් දමා ෙගන, දමා ෙගන ගිෙයොත් ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? පාඩුව අපට ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. අපි
ෙන් ෙමතැන් සිට බලෙය් ඉන්ෙන්. අපි පරණ නම් ෙමොනවත්
අයින් කෙළේ නැහැ. මින් ඉදිරියට අපි නම් දමන්ෙන්ත් නැහැ. අපි
විවෘත කරන ඒවාට නම් දමන්ෙන්ත් නැහැ. අපි හදන ඒවාට නම්
දමන්ෙන්ත් නැහැ. කාෙග් ෙහෝ නමක් දමන්න ඕනෑ නම් අපි ඒ
නම දැමිය යුතුද, සුදුසුද කියන ඒ සියලු කාරණා ෙතෝරා
ෙබ්රාෙගන, ඒ සඳහා විෙශේෂ අනුමැතිය ලබාෙගන ඒ නම් දමන්න
ඉඩ ෙදනවා. අනාගතෙය් දී අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් පාසලකට
ගරු එස්.සී. මුතුකුමාරණ මන්තීතුමාෙග් නම දමන්න සුදුසු නම්,
අපි එතුමාෙග් සුදුසුතාව මත එතුමා අධ්යාපනයට ෙකොපමණ
ෙසේවයක් කර තිෙබනවාද යන්න ෙසොයා බලා එෙසේ නම දමන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. එම නිසා ෙම්ක වැරැදියට ෙත්රුම්
ගන්න එපා. අපි තුට්ටු ෙදෙක් ෙද්ශපාලනයක් කරනවා ෙනොෙවයි.
කාෙග්වත් නම්වල පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් හිටපු අමාත්ය
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාෙග් ෙසේවකයන් මෙග් කාර්ය
මණ්ඩලෙය් ඉන්න බැහැෙන්. අෙප් යහ පාලනය එෙහමයි. එම
නිසා ෙම් පිළිබඳව ෙත්රුම් ගන්න.
ඊළඟට, පාසල්වලට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීම සම්බන්ධව
බලන්න. ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මැතිතුමාත් ළමුන් ඇතුළත් කර
ගැනීෙම් පශ්නයක් ගැන මට කිව්වා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇතුළත් කර තිෙබන
ළමයින්ෙග් ලැයිස්තු ටික මම ෙපන්වන්නම්. ෙකොළඹ පධාන
පාසල්වලට ඔක්ෙකොම ළමයි ගිහින් තිෙබන්ෙන් එක්ෙකෝ
කාල්ටන් ෙපර පාසෙලන්, නැත්නම් ජනාධිපති මන්දිරෙයන් එවපු
ලැයිස්තු තුනකින්, නැත්නම් මහ ඇමතිවරුන්ෙග් ලැයිස්තුවලින්
සහ ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ලැයිස්තුවලින්. පධාන පාසල්වලට
අහිංසක ෙදමවුපියන්ෙග් දරුවන් ගිහින් තිෙබන්ෙන් ටික ෙදනායි.
ෙම්වා ඔක්ෙකෝම වහ ෙගන හිටියා. මටත් කියන්ෙන් - [බාධා
කිරීමක්]

ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා

(மாண் மிகு எஸ்.சீ.

த் குமாரண)

(The Hon. S.C. Mutukumarana)

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙම් කියන්ෙන් අමූලික ෙබොරු.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

චකෙල්ඛෙය් තිෙබන්ෙන් ෙදවතාවකට ෙනොඅඩු වාර
ගණනකදී සමත් විය යුතුයි කියලායි. හැබැයි, ඒ චකෙල්ඛයම
නැවත උල්ලංඝනය ෙවනවා, ෙදවැනි වතාෙව් දී ගණිතය කරන්න
ඉස්ෙසල්ලා උසස් ෙපළ register ෙවන්න ඕනෑය කියන එක මත.
එතැනදීත් චකෙල්ඛය උල්ලංඝනය ෙවනවා. මමත් නීතිඥෙයක්
ෙන්. ෙම් චකෙල්ඛ ෙසල්ලම මට ෙත්ෙරනවා. ෙම් සියල්ලම මම
කියවලායි තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, ෙම් එකකට එකක් පටහැනියි.
ඔබතුමන්ලා ෙවලාවක ඇවිල්ලා බලන්න. අපි අධ්යාපනය සමඟ
ෙසල්ලම් කරන්න ලැහැස්ති නැහැ. ඔබතුමා බලාෙගන ඉන්න.
ෙම් සම්බන්ධව පවතින හැම ෙදයක්ම විනිවිදව ෙපෙනන අයුරින්
අපි කටයුතු කරනවා.

ගරු මන්තීතුමා, මම නිකම් ආවාට ගියාට කියනවා ෙනොෙවයි.
කරුණු ෙහොයලා බලලා, ඒවා අවෙබෝධ කර ෙගනයි මම ෙම්
කියන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශපාලනෙයන්
ළමයින් ඇතුළත් කර- [බාධා කිරීමක්] අහ ගන්න, අහ ගන්න.
කලබල ෙවන්න එපා. වාඩි ෙවන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
දැම්ෙම් නැහැ. බන්දුල ඇමතිතුමා දැම්ෙමත් නැහැ. ඒක හරි. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා දැම්ෙමත් නැහැ. හැබැයි, පිරිසක් එකතු ෙවලා
ළමයි ටික දමා ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමනි,
කරුණාකරලා වාඩි ෙවන්න.

විද්යාගාරවලට දමා තිෙබන නම් පිළිබඳවත් මට තව
ෙචෝදනාවක් එල්ල කළා. අෙන් අපට නම්වල පශ්නයක් නැහැ. අපි
ඇවිල්ලා කිව්ෙව්, ෙමතැනින් ඉදිරියට කටයුතු කරන ආකාරය
ගැනයි. මම ෙමම අමාත්යාංශෙය් වැඩ භාර ගත්තාට පසුව, මහින්ද
රාජපක්ෂ විද්යාල හතක් නැවත නම් කරන්න මෙග් අත්සනට ආවා.
ඒ පරණ නම් දමපු ඒවා. මම ඒවාට අත්සන් කෙළේ නැහැ. හිටපු

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් අපි ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග්
ලැයිස්තුවලින් පාසල්වලට ළමයින් ඇතුළත් කර ගන්ෙන් නැහැ.
එතෙකොට අපිට ෙන් පාඩු. බලෙය් ඉන්ෙන් අපි ෙන්. දැන් මහ
ඇමතිවරු එක පන්තියකට ළමයින් පහෙළොස් ෙදෙනක් දාලා
තිෙබනවා. පාසලක පන්ති හයක් තිබුෙණොත් ඒ වාෙග් හය
ගුණයක් දමා තිෙබනවා. එෙහම තමයි ළමයින් ඇතුළත් කෙළේ. අපි

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

1465

2015 මාර්තු 03

ෙම්වා නැවැත්තුෙවොත් පාඩුව අපට ෙන්. ඇයි, දැන් ෙම් සීමා
කරන්ෙන්? එක එක විධියට ඇතුළත් කරලා එක පන්තියක
ළමයින් 50ක් ෙහෝ 60ක් ඉන්නවා.
බලන්න ඉස්සර ගම්වල දරුවන්ට පෙහේ ශිෂ්යත්ව විභාගය පාස්
වුණාම ෙකොළඹ පධාන පාසල්වලට, නැත්නම් නගරවල පධාන
පාසල්වලට එන්න පුළුවන්කම තිබුණා. අද ෙකොෙහොමද? අද එක,
ෙදක, තුන, හතර ෙශේණිවලට ළමයි පුරවලා. ශිෂ්යත්ව විභාගෙයන්
ලකුණු 190ක් ගත්තත් යන්න බැහැ. 180ක් ගත්තත් යන්න බැහැ.
පාසල්වල ඉඩ තිබුණාම ගම්වල ඉන්න දක්ෂයන්ට ෙහොඳ
පාසල්වලට ඇවිල්ලා අනාගතය හදා ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා.
අද ගෙම් දක්ෂෙයෝ ගමටම සීමා ෙවලා විනාශ ෙවනවා. අපි ෙම්
හැම තීරණයක්ම විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයටයි අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ඉතාම ෙහොඳ තීරණ. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ අධ්යාපන
ක්ෙෂේතය ගැන අධ්යයනය කරමින් ගත්ත තීරණ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝමාගම පැත්ෙත් එක විද්යාලයක් තිෙබනවා,
එහි සමාන්තර පන්ති 17ක් තිෙබනවා. මම ඒ විද්යාලයට කිසි
විෙටකත් අෙගෞරවයක් කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොළඹ තිෙබන සමහර
පාසල්වල සාමාන්තර පන්ති 15ක් තිෙබනවා. ඔය කියන විධියට
ෙමෙහම ළමයින් ඇතුළත් කරන්න ගිෙයොත් මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, සමාන්තර පන්ති 20ක්, 25ක් හදන්න ෙව්වි.
එතෙකොට වෙට් තිෙබන අෙනක් පාසල් වැෙහනවා. අෙප්
ආණ්ඩුෙව් පතිපත්තිය ෙකොටසකට විතරක් සම්පත් දීලා,
ෙකොටසක් විතරක් දියුණු කරන එක ෙනොෙවයි. අපට අවශ්ය
සියලුම පාසල් දියුණු කරන්නයි; හැම පාසලකටම සම්පත්
ෙදන්නයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙමච්චර
ෙද්වල් කළා කියලා ෙමතුමන්ලා මහ ෙලොකුවට කථා කරනවා. මා
ළඟ තිෙබනවා පාසල්වල තිෙබන අඩු පාඩු පිළිබඳ විස්තර. මම
කියන්නම් අෙප් පාසල්වල තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. අෙප් රෙට්
පාසල් 10,000ක් තිෙබනවා. ඒවායින් 781කට විදුලි බලය නැහැ.
1,535කට පිරිසිදු වතුර ටිකක් නැහැ දරුවන්ට ෙබොන්න. ඒ වාෙග්ම
සාමාන්ය ෙපළ පන්තිවලට අවශ්ය lab එකක් නැති, බීකරයක්
නැති, අඩුම ගණෙන් test tube එකක් දැකලා නැති පාසල්
තිෙබනවා 3,892ක්. ඒ වාෙග්ම වැසිකිළියක් ෙනොමැති පාසල්
තිෙබනවා පන්සිය ගණනක්. ෙම්වා මම කියන ඒවා ෙනොෙවයි. මම
ෙබොරු කියනවා ද කියලා ඕනෑ නම් අමාත්යාංශෙයන් ෙහොයලා
බලන්න. එක වැසිකිළියක් තිෙබන පාසල් ෙදදහස් ගණනක්
තිෙබනවා. ඒ ළමයින්ට එක වැසිකිළියක් පමාණවත්ද? ෙමන්න
තත්ත්වය. අපට ඕනෑකම තිෙබන්ෙන් ඉතාම ඉක්මනින් මූලික
අවශ්යතා ටික ෙදන්නයි. ඊට පස්ෙසේ ගුණාත්මක අධ්යාපනය දියුණු
කරන්න අවශ්ය පියවර ගන්න ඕනෑ.
අද ගුරුවරු ෙකොච්චර හිඟද? ෙමච්චර කල් බැලුවාද
ගුරුවරුන්ෙග් හිඟය පිළිබඳව? අද අතිරික්ත ගුරුවරු 10,000කට
වඩා ඉන්නවා. හැබැයි, ගණිතය, ඉංගීසි, විද්යාව කියන
විෂයයන්වලට ගුරුවරු නැහැ. ෙම් වන ෙකොට මම උපෙදස් දීලා
තිෙබනවා, ඒ ඒ පෙද්ශ අනුව ඒ ඒ විෂයයන්ට හිඟ ගුරුවරු
පිළිබඳව වහාම සමීක්ෂණයක් කරන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ අපි
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කර ෙගන බඳවා ගැනීම්
කරනවා. නැත්නම් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ජාතික මට්ටෙමන්
ගත්තාම, පළාත් මට්ටෙමන් ගත්තාම ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා මාරුවීම්
ඉල්ලනවා. එතෙකොට ගුරුවරු නැහැ. අන්තිමට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? දුර ඉඳන් එන නිසා ඒ ගුරුවරුන්ෙග් මනස නිරවුල්
නැහැ. මානසික ශක්තියක් නැහැ. නිරවුල් මනසින් උගන්වන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. දැන් අපි කලාපයක් ඉලක්ක කර ෙගන හැම
විෂයයටම එක්ෙකනා ගණෙන් ගුරු සංචිතයක් ඇති කරනවා. අපි
කියමු එක ගුරුවරියක් පසූත නිවාඩු ගියා කියලා. ඒ ෙවනුවට අර
සංචිතෙයන් ගුරුවරෙයක් දාන්න පුළුවන්. එතෙකොට ෙකොයි
ෙවලාවකවත් dearth එකක් නැහැ. එතෙකොට ෙකොයි
ෙවලාවකවත් ගුරුවරෙයක් නැති ෙවන්ෙන් නැහැ. මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා ගැන අපට දවස් ගණන් කථා කරන්න
පුළුවන්.
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තව ෙචෝදනාවක් කළා, පාසලක් ෙනොලැබීම ගැන. ෙබොෙහෝ
විට පාසල් නැතුව ඉන්ෙන් පධාන පාසල් ඉල්ලන අයයි. ෙම්
ඔක්ෙකොටම ෙහොඳයි කියන ජනපිය පධාන පාසල් ෙදන්න බැහැ. ඒ
නිසායි පාසල් නැතිව ඉන්ෙන්. ඒ ජනපිය පාසල් මතම යැපිලා
ඉන්න අයට පාසලක් නැහැ තමයි. ඕනෑ තරම් පාසල් තිෙබනවා.
ඉල්ලන්ෙන්ම පධාන ෙපෙළේ පාසල්. ඉතින් ඒ අයට පාසලක්
නැහැ. හැබැයි, කලාප අධ්යක්ෂකවරයා හමු ෙවලා අධ්යාපන
අමාත්යාංශෙයන් ඉල්ලීමක් කෙළොත් අනිවාර්යෙයන්ම අප බැඳිලා
ඉන්නවා පාසලක් ලබා ෙදන්න. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් තියා
ගන්න එපා. ඉල්ලන ෙහොඳ පාසලම ෙදන්න බැරි ෙවයි. ඒක තමයි
ෙවන්ෙන්. ෙවන ගැටලුවක් නැහැ. ෙකොයි ෙවලාවකවත් අපි
පාසලක් ෙනොදී ඉන්ෙන් නැහැ. අපි බලයට ඇවිල්ලා ෙහොඳ තීන්දු
තීරණ ගත්තා. ඒ ගැන වපර ඇහින් බලන්න එපා. අධ්යාපනය
හදනවා නම් අපි හදමු, විනාශ කරනවා නම් ඔක්ෙකොම එකතු
ෙවලා විනාශ කරමු. මම ෙම් උඩුගම් බලා පීනන්ෙන්. ෙමය
ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන මාෆියාවක් තිෙබන්ෙන්.
කාලයක් තිස්ෙසේ ෙගොඩ නැගුණු එක එක ෙද්වල් ෙමතැන
තිෙබන්ෙන්. ෙමය ෙලෙහසි වැඩක් ෙනොෙවයි. නමුත් අපි බැඳිලා
ඉන්නවා, අපට යුතුකමක් තිෙබනවා අධ්යාපනය හදන්න. ෙම්
සැෙර්ත් ඒක කරන්න බැරි වුෙණොත් ආෙයත් කරන්න බැහැ,
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ආකාරෙයන් වැඩ
කරෙගන යන්න මට ජනාධිපතිතුමාවත්, අගමැතිතුමාවත්
බලපෑමක් කෙළේ නැහැ. අපට ස්වාධීනව තීරණ අරෙගන ෙම් වැඩ
කටයුතු කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ඉස්සර නම් අරයා
ඇඟිලි ගැහුවා, ෙමයා ඇඟිලි ගැහුවා. දැන් එෙහම නැහැ. ගරු
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා දන්නවා, අපි ගන්න හැම
තීරණයක්ම ෙහොඳට හිතලා බලලා තමයි ගන්ෙන් කියලා. තරුණ
මන්තීවරෙයක් වුණු පළියට ආවාට ගියාට තීරණ ගන්ෙන් නැහැ.
පසු ගිය දශක කිහිපය තුළම මම දැක්කා මුහුකුරා ගිය අය අරෙගන
තිෙබන පියවර ෙමොනවාද කියලා. පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපනයට
ෙහොඳ ඇමතිවරු සිටියා කියලා මම කියනවා. සමහර ඇමතිවරු
ෙහොඳ ෙච්තනාෙවන් වැඩ කළා. පසු ගිය කාලෙය් වැරැදි තීන්දු
තීරණ ගත් නිසා අධ්යාපනය විශාල වශෙයන් ආපස්සට යෑමක් සිදු
වුණා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගුරුවරු පුහුණු කරන්න
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම අවශ්ය ගුරුවරුන් බඳවා ගන්න ඕනෑ. විදුහල්පති
තනතුරට ෙහොඳ ෙශේණිධාරින් ඉන්ෙදද්දි, ෙද්ශපාලන පදනම මත
බඳවා ගත්තා. අපි ඉදිරිෙය්දී කිසිම විදුහල්පතිවරෙයක් ඒ
ආකාරෙයන් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. කැබිනට් පතිකා එකක්වත්
දමන්ෙන් නැහැ. ඔෙහොම ෙනොෙවයි, එක එක්ෙකනාෙග්
හිතවත්කම් මත එක්ෙකෙනක්වත් අපි දමන්ෙන් නැහැ. විදුහල්පති
ෙශේණිධාරින් ඉන්නවා, අධ්යාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් අය ඉන්නවා.
ඒ අයෙගන් තමයි අපි විදුහල්පතිවරුන් බඳවා ගන්ෙන්
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් හැම එකක් සම්බන්ධවම
ඕනෑම විධියකින් අෙපන් පශ්න කරන්න. අප සතුටු ෙවනවා අෙප්
ගරු මන්තීතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙයෝජනාවක් ෙගන ඒම ගැන.
ද්විතීයික පාසල් සංකල්පය අපි හදපු එකක් ෙනොෙවයි. ඒක පසු
ගිය කාලෙය් ගත්ත වැරැදි තීන්දු තීරණ මත හදපු සංකල්පයක්.
දැන් අපි ඒවා පතිව හගත කරන්නයි යන්ෙන්.
තාක්ෂණික විද්යාගාර පහසුකම් ලබා දීම ෙහොඳ වැඩ
පිළිෙවළක්. එය දිගටම කියාත්මක කරනවා. ෙම්වා සඳහා මුදල්
වැඩිෙයන් ෙවන් කරනවා. පාසල්වල නම් පිළිබඳව ගැටලුවක් තියා
ගන්න එපා. අෙප් ගරු මන්තීතුමාට සාධාරණ පිළිතුරක් ලැබුණා
කියලා මම හිතනවා. ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා නම් අෙපන් අහන්න.
අප ඕනෑම ෙවලාවක උත්තර ෙදන්න ලෑස්තියි. ෙමොකද අප වැඩ
කරන්ෙන් විනිවිද ෙපෙනන විධියටයි. පසු ගිය කාලෙය් ඇමතිවරු
අමාත්යාංශවල මහජන දින දුන්නාද? මම පසු ගිය කාලෙය්ම
මහජන දින දුන්නා අභියාචනා ඉදිරිපත් කරන්න. අභියාචනා දහස්
ගණනක් ඇවිල්ලා තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම්
නිවාඩු දිනවලත් -ෙසනසුරාදා, ඉරිදා දිනවලත්- නිලධාරින්
කාර්යාලයට ඇවිල්ලා අභියාචනා එකින් එක එකින් එක බලනවා.
වැඩි ලකුණු තිෙයද්දි -
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් අවසන් කරන්න.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

අවසන් කරනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
වැඩි ලකුණු තිෙබද්දි අසාධාරණයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්
ඒ අයට සාධාරණය ඉෂ්ට කරමින් පවතිනවා. වෘත්තීය සමිතිවලට
අවුරුදු පහකින්වත් දිනයක් දීලා තිබුෙණ් නැහැ. මම අධ්යාපන
අමාත්යාංශය භාර ගත් ගමන් වෘත්තීය සමිතිවලට කිව්වා, පශ්න
තිෙබනවා නම් කියන්න කියලා. ෙමොකද අපි නිවැරැදි මාර්ගෙය්
යනවා නම්, වෘත්තීය සමිතිවල සාමාජිකෙයෝ හමු ෙවන්න
බැරිකමක් නැහැ. වෘත්තීය සමිතිවල අදහස් අරෙගන අපි සමහර
ඒවා කියාත්මක කළා. මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, එක
එක කෑලි අල්ලා ෙගන ෙද්ශපාලන වාසි ගන්න අධ්යාපනයට හානි
කරන්න එපා කියලා. අපි විපක්ෂෙය් ඉන්නෙකොටත් හැම විටම
අධ්යාපනෙය් ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කරන්න කටයුතු කළා.
ලක්ෂ හතළිහක් පමණ ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ලබන දරුවන්ෙග්
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි ෙම් වන විට ෙගෝලීය අවශ්යතා මත
විෂයමාලාව ෙවනස් කරන්න අවශ්ය පියවර ගනිමින් යනවා. අප
ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය තුළ අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ඔබට සතුටු
ෙවන්න පුළුවන් ආකාරෙය් සැබෑ ෙවනසක් කරලා ෙපන්වනවා
කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරමින් මෙග් වචන ස්වල්පය
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා

(மாண் மிகு ைவ.ஜி. பத்மசிறி)
(The Hon. Y.G. Padmasiri)

ෙයෝජනාවට අදාළව ගරු ඇමතිතුමා ෙදන ලද පිළිතුර
සම්බන්ධව මම සෑහීමකට පත් ෙවනවා. නමුත් මම එක
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. මම දන්නා විධියට ද්විතියීක
පාසල්වලට උපෙදස් ලැබිලා නැහැ. රුවන්වැල්ල රාජසිංහ මධ්ය
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මහා විද්යාලෙය් විදුහල්පතිතුමාට මම ඊෙයත් කථා කළා. ෙපෝෂිත
පාසැල් එකතු කිරීම පිළිබඳවත්, ශිෂ්යත්ව දරුවන් ඇතුළත් කර
ගැනීම පිළිබඳවත් තවම උපෙදස් ලැබිලා නැහැ කියන එක මම
වගකීෙමන් කියන්න කැමැතියි.

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා

(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்)

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam)

ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ගැනත් අපි පරීක්ෂා කර
බලන්නම්. ඒ ආකාරෙය් අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම්, කලාප
අධ්යක්ෂවරයාට දැනුම් ෙදන්න. පශ්න තිෙබන තැන් පමණයි
පතිව හගත කරන්න කිව්ෙව්. ෙමොකද? ෙමම වැඩ පිළිෙවළ
සම්පූර්ණෙයන්ම අප නවත්වන්න බලන්ෙන් නැහැ. එෙහම
කෙළොත් ෙවන්ෙන් එක එක ආණ්ඩු ආවාම එක එක පතිපත්තීන්
කියාත්මක වන එකයි. එතැන පශ්නයක් තිෙබනවා නම් ඔබතුමා
කලාප අධ්යක්ෂවරයාට කථා කරන්න. පශ්නයක් තිෙබනවා, එය
නිරාකරණය කරලා ෙදන්න කියන්න. එෙහම නැත්නම් ඔබතුමා
මට කථා කරන්න. මම ෙවනම පශ්නය විසඳලා ෙදන්නම්.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා.7.30 පසු කර තිබුෙණන් මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 7.32ට, අද දින සභා
සම්මතිය අනුව, 2015 මාර්තු 04 වන බදාදා පූ. භා. 9.30 වන ෙතක්
කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா
ேநரம் பி.ப. 7.30 மணிக்குப் பிந்திவிட்டைமயால்
தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப , பி.ப. 7.32க்கு, பாரா மன்றம், அதன
இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 மார்ச்
04 தன்கிழைம
.ப. 9.30
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

It being past 7.30 p.m., MR. PRESIDING MEMBER adjourned
Parliament without Question put.
Adjourned accordingly at 7.32 p.m. until 9.30 a.m. on Wednesday,
04th March, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this
Day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)
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(HANSARD)
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அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන :
කථානායකතුමාෙග් සහතිකය

රවිචන්ද පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්) - [ගරු (ෛවද්ය)
සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය] - පළමුවන වර
කියවන ලදී

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
“හිරු” රූපවාහිනිය සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාව :
ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත :
ෙදවන වර කියවා පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවට පවරන
ලදී

වරපසාද:
නිදහස් මානසිකත්වයකින් කටයුතු කිරීමට බාධා කිරීම

කල් තැබීෙම් විවාදය:
මහජන මුදල් වංචා කළ අයට එෙරහිව පියවර

උපෙද්ශක කාරක සභා
උපෙද්ශක කාරක සභාවලට නම් කිරීම
ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්:

பிரதான உள்ளடக்கம்
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள்:
ரவிச்சந்திர அைமப் (கூட் ைணத்தல்) – [மாண் மிகு
(ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி
பர்னாந்
ள்ேள] தன் ைற மதிப்பிடப்பட்ட

அறிவிப் க்கள்:
சபாநாயகர சான் ைர
வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

‘ஹி ’ ெதாைலக்காட்சி டனான ேநர் கம்:
பிரதம அைமச்சாின கூற்
சிறப் ாிைம:
அைமதியான மேனாநிைலயில் ெசயற்ப வதற்கு
இைட
விைளவித்தல்
ஆேலாசைனக்கு க்கள்
ஆேலாசைனக் கு க்க

ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச்
சட்ட லம் :
இரண்டாம் ைற மதிப்பிடப்பட் ,
ப்
பாரா மன்றக் கு
க்குச் சாட்டப்பட்ட .
ஒத்திைவப் ப் பிேரரைண:
ெபா மக்களின் பணத்ைத ேமாச
எதிராக நடவ க்ைக

ெசய்ேதா க்கு

க்கு நியமனங்கள்

PRINCIPAL CONTENTS
ANNOUNCEMENTS:
Speaker’s Certificate
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS
INTERVIEW WITH "HIRU" TV:
Statement by Hon. Prime Minister

PRIVILEGE :
Obstruction in working peacefully
CONSULTATIVE COMMITTEES
NOMINATIONS TO CONSULTATIVE
COMMITTEES

PRIVATE MEMBERS' BILLS:
Ravichandra Foundation (Incorporation) – [The Hon.
(Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle – Read the
First time
NATIONAL MEDICINES REGULATORY
AUTHORITY BILL:
Read the Second time and referred to a Committee of
the whole Parliament.
ADJOURNMENT MOTION:
Action against Perpetrators for Misappropriation of
Public Funds
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பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2015 මාර්තු 04වන බදාදා

2015 மார்ச் 04, தன்கிழைம
Wednesday, 04th March, 2015

________________________

පු. භා. 9.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
කථානායකතුමා [ගරු චමල් රාජපක්ෂ මහතා] මූලාසනාරූඪ විය.
பாரா மன்றம் .ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .
சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சமல் ராஜபக்ஷ] தைலைம
வகித்தார்கள்.

The Parliament met at 9.30 a.m.,
MR. SPEAKER [THE HON. CHAMAL RAJAPAKSA] in the Chair.

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

කථානායකතුමාෙග් සහතිකය
சபாநாயகர

சான் ைர

SPEAKER'S CERTIFICATE
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, වරාය, නාවික හා ගුවන් ෙසේවා
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2013/2014 වර්ෂය සඳහා ශීලංකන්
එයාර්ලයින්ස් සමාගෙම් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, නැවත පදිංචි කිරීම, පතිසංස්කරණය
හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012
වර්ෂය සඳහා පුනරුත්ථාපන අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව සහ
ගිණුම් පකාශය ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක ඉදිරිපත් සභාවට
ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙපත්සම්

(Mr. Speaker)

ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාෙව් 79 වැනි ව්යවස්ථාව අනුව, 2015 මාර්තු මස 02 වැනි
දින ධීවර සහ ජලජ සම්පත් (සංෙශෝධන) නමැති පනත්
ෙකටුම්පෙතහිද, 2015 මාර්තු මස 03 වැනි දින දුම්ෙකොළ හා
මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) නමැති පනත්
ෙකටුම්පෙතහිද මා විසින් සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු
කැමැත්ෙතමි.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED

ம

க்கள்

PETITIONS
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත රාජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
ைகத்ெதாழில் இராஜாங்க அைமச்சர்)

- ெப ந்ேதாட்டக்

(The Hon. Karuppaiah Velayudam - State Minister of
Plantation Industries)

Hon. Speaker, I present the following petitions:
1.

A petition from Mr. A.P.M.N.C. Samarajeewa of
General Insurance Department, Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, No. 21, Vauxhall
Street, Colombo 02;

(மாண் மிகு கயந்த
க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

2.

A petition from Mr. J.M.N. Randunu of Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, Horawpatana
Branch;

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

3

A petition from Mr. K.A.S.K. Dabarera of Sri
Lanka Insurance Corporation Limited, Marawila
Branch;

4.

A petition from Mr. K.T.N. Priyadarshana of No.
152, Kossinna, Ganemulla;

5.

A petition from Mr. M.C.K. Mayadunne of
General Insurance Department, Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, No. 21, Vauxhall
Street, Colombo 02;

6.

A petition from Mr. N.J.A.S.S. Perera of No. 54/4,
Parakrama Road, Peliyagoda;

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 වර්ෂය
සඳහා ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් තාක්ෂණික ආයතනෙය් වාර්ෂික
වාර්තාව සහ වාර්ෂික ගිණුම් ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව අදාළ උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ
යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(අ)

[ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා]

7.

A petition from Mrs. A. Kumudu Prasadi of Fire
Protection Department, Sri Lanka Insurance
Corporation Limited, No. 21, Vauxhall Street,
Colombo 02;

8.

A petition from Mrs. B. Mallika Premathilaka of
General Insurance Department, Sri Lanka
Insurance Corporation Limited, No. 21, Vauxhall
Street, Colombo 02;

9.

A petition from Mrs. D.G.A. Rohini Sumanalatha
of Sri Lanka Insurance Corporation Limited,
Galgamuwa Branch;

10.

A petition from Mrs. L.H.N.S. De Silva of
Usmudulawa, Madampagama, Kuligoda;

11.

A petition from Mrs. P.H. Kusumawathie of No.
145/C, Kuruwamulla, Wathuragama;

12.

A petition from Mrs. S.W.S.M. Malathi Wasantha
Senevirathne of Sri Lanka Insurance Corporation
Limited, Kurunegala Branch; and

13.
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(ii)

එම ෙයෝජනාවට අනුව 2011, 2012, 2013 සහ
2014 වර්ෂවල එම දීමනාව ලබා දී ඇති පවුල්
සංඛ්යාව වාර්ෂිකව, ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

ඒ සඳහා රජය විසින් දරනු ලැබූ සමස්ත වියදම
ෙකොපමණද;

(ආ)

(i)

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවෙය් නියුතු
වූවන්ෙග් පවුල්වල තුන්වැනි දරුවාෙග් උපත
සඳහා රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබා දීම වැඩ
පිළිෙවළ ෙම් වනවිට කියාත්මක වන්ෙන්ද;

(ii)

ෙම් වනවිටත් ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නියුතුවූෙවකු
විසින් ඉහත මුදල ලබා ගැනීම සඳහා අනුගමනය
කළ යුතු කමෙව්දය කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

அ

(மாண் மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா)

2011
අය
වැය
මඟින්
ෙපොලිස්
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙසේවෙය් නියුතුවූවන්ෙග්
පවුල්වල ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා එම
පවුල්වල තුන්වැනි දරුවාෙග් උපත ෙවනුෙවන්
රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ලබා ෙදන බවට
ෙයෝජනා කළ බව දන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

A petition from Mrs. Wasantha Padmini Fernando
of No. 487, Samanpaya, Eriyawetiya, Kelaniya.

ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා

(i)

மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய
வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

2011 வர -ெசல திட்டத்தின் லம் ெபா ஸ்
திைணக்களத்தில் கடைமயில் ஈ பட் ள்ளவர்
களின் கு ம்பங்களின் ெபா ளாதாரத்ைத வ ப்
ப த் வதற்காக அக்கு ம்பங்களின் ன்றாவ
பிள்ைளயின் பிறப் க்காக ஓாிலட்சம்
பாய்
ெகா ப்பன
வழங்கப்ப ெமன பிேராிக்கப்
பட் ள்ளெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப பிேரைணயின் பிரகாரம் 2011, 2012,
2013,
2014ஆம்
ஆண் களில்
ேமற்ப
ெகா ப்பன வழங்கப்பட் ள்ள கு ம்பங்களின்
எண்ணிக்ைக வ ட ாீதியாகத் தனித்தனியாக
யாெதன்பைத ம்;

(iii)

இதற்காக
அரசாங்கத்தினால்
ெமாத்தச் ெசல யாெதன்பைத ம்

(The Hon. Mohan Priyadarshana De Silva)

ගරු කථානායකතුමනි, ගාල්ල, අරෙඹෙවල මාවත,
අංක164/15 ඒ දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ටී.එල්. ද සිල්වා
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම පිළිගන්වමි.

ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම් මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක
සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு
க்குச் சாட்டக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Petitions ordered to be referred to the Committee on Public
Petitions.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

வினாக்க

க்கு வாய்

ல விைடகள்

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

அவர் குறிப்பி வாரா?

ෙපොලිස් ෙසේවෙය් නිලධාරින් : ෙතවන දරු උපත්
දීමනාව
ெபா ஸ் ேசைவ உத்தேயாகத்தர்கள்:
குழந்ைதக்கான ெகா ப்பன

(ஆ) (i)

ெபா ஸ்
திைணக்களத்தில்
கடைமயில்
ஈ பட் ள்ளவர்களின் கு ம்பங்களின் ன்றாம்
குழந்ைதயின் பிறப் க்காக ஓாிலட்சம்
பாய்
ெகா ப்பன
வழங்கப்ப கின்ற
ேவைலத்
திட்டம் தற்ேபா ம் நைட ைறயில் உள்ளதா
என்பைத ம்;

(ii)

தற்ேபா கூட ெபா ஸ் ேசைவயில் ஈ பட் ள்ள
ஒ வர் ேமற்ப ெகா ப்பனைவப் ெப வதற்காக
பின்பற்றேவண் ய
நைட ைற
யா
என்பைத ம்

ன்றாவ

POLICE SERVICE PERSONNEL: ALLOWANCE AT BIRTH OF
THIRD CHILD

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

ஏற்கப்பட்ட

4533/’13

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි
ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?
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asked the Minister of Public Order, Disaster
Management and Christian Affairs:
(a)

Will he state (i) whether he is aware that it was proposed at
the 2011 Budget to grant an allowance of
one hundred thousand rupees for the birth
of the third child of the families of those
serving in the Police Department in order to
strengthen the family economy; and
(ii) separately, on annual basis, the number of
families that have received this allowance in

(iii)
(b)

(c)

the years 2011, 2012, 2013 and 2014 as
per the said proposal; and
the overall expenditure borne by the
Government for this purpose?

Will he inform this House (i) whether the programme for granting an
allowance of one hundred thousand rupees
for the birth of the third child of those
serving in the Police Department is in
operation;and
(ii) the procedure to be adopted by those
currently serving in the Police Service to
receive the said allowance?
If not, why?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (මහජන සාමය, ආපදා
කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த
காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ சமய அ வல்கள்
அைமச்சர்)

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Public Order,
Disaster Management and Christian Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.
(අ)
(i) ඔව්.
(ii) ෙමම ෙයෝජනාව 2011 වර්ෂෙය් අය-වැය ෙයෝජනා
මඟින් ඉදිරිපත් වූ බැවින් 2012 වර්ෂෙය් සිට
කියාත්මක ෙව්. Table here
වර්ෂය
2012
2013
2014
එකතුව

(ආ)

පවුල් සංඛ්යාව
380
600
300
1280

(iii)

රු.128,000,000.00 (රුපියල් මිලියන එකසිය
විසිඅටයි)

(i)
(ii)

ඔව්.
නිලධාරින්/නිලධාරිනියන් විසින් තුන් වන දරු
උපත සිදු වීෙමන් පසු ෙපොලිස් මූලස්ථානය මඟින්
නිකුත් කර ඇති උපෙදස් පතිකාව අනුව සකස්
කරන ලද අයදුම් පතය ෙපොලිස් සුබසාධන
ෙකොට්ඨාසෙය් අධ්යක්ෂ ෙවත ඉදිරිපත් කිරීෙමන්
පසු ෙපොලිස් මූලස්ථානෙය් මුදල් අංශය මඟින්
අදාළ මුදල දරුවා නමින් ඇති රාජ්ය බැංකු
ගිණුමක තැන්පත් කරනු ලබයි.

(ඇ) පැන ෙනොනගී.
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ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා දීම
සම්බන්ධෙයන් ගරු ඇමතිතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
එතුමාෙග් පිළිතුෙර් සඳහන් වූ කාරණයකින් මෙග් පළමු වැනි
අතුරු පශ්නය පටන් ගන්න මම කැමැතියි. එතුමා ෙපොලිස්
සුබසාධන ෙකොට්ඨාස ගැන කථා කළා. ගරු කථානායකතුමනි,
සමහර විශාමික ෙජ්යෂ්ඨ ෙපොලිස් නිලධාරින් ෙබෙහත් ගන්න
ෙපොලිස් ෙරෝහලට ආවාට ෛවද්යවරයාට ෙබෙහත් නියම කරන්න
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ එන ෙපොලිස් නිලධාරියා ෙබෙහත් ටික
ලියාෙගන ඇවිල්ලා "ෙම්කට අත්සනක් ගහලා ෙදන්න" කියලා
කියනවා. ෙම්ක ඔහුෙග් ෙසෞඛ්යයට බලපාන ෙදයක් තමයි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙපොලිස් සුභසාධන කටයුතුවලට අදාළ
කාරණයක් නිසායි මම ෙම් පශ්නය අහන්ෙන්. ෙම් නිසා
ෛවද්යවරු යම් අපහසුතාවකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙරෝගියාෙග් පැත්ෙතන් බලන ෙකොට ඔවුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික
මට්ටමින් ඒ ඉල්ලීම සාධාරණ තමයි. නමුත් ඒක ෛවද්ය
ආචාරධර්මවලට සහ ෛවද්යවරුන්ෙග් කටයුතුවලට බාධාවක්.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් අදාළ බලධාරින් එක්ක සාකච්ඡා කරලා
ඇමතිතුමාට මැදිහත් වීමක් කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ෙමතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ වැදගත් පශ්නයක්. ඒ පිළිබඳව මම
ෙසොයා බලන්නම්. ෙමවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා කියලා මම
දැනුවත් ෙවලා සිටිෙය් නැහැ. ඒ පිළිබඳව වහාම කියාත්මක ෙවන
බව ෙම් අවස්ථාෙව් සඳහන් කරනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මම අද පශ්න ෙදකයි අහන්ෙන්. ෙබොෙහොම සාධාරණයි, ගරු
කථානායකතුමනි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ඒ, යහ පාලනය යටෙත් ඔබතුමාට සහෙයෝගයක් වශෙයන්
ෙව්ලාව ඉතුරු කරලා ෙදන්නයි. මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙපොලිස් සහායකවරුන්ට තවමත් වෘත්තීය
තෘප්තිමත්භාවය ඇති වන විධියට ඒ අයෙග් පශ්නය විසඳිලා
නැහැ. ෙදවැනි එක තමයි, ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන්ට, ෙපොලිස්
සාජන්ට්වරුන්ට, උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට, ෙපොලිස්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා]

පරීක්ෂකවරුන්ට, පධාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරුන්ට සහ එතැනින්
ඉහළ ෙබොෙහෝ ෙශේණිවල නිලධාරින්ට තමන්ෙග් උසස්වීම් ලබා
ගැනීමට අවුරුදු ගණනක් ඉන්න ෙවලා තිෙබනවා. සමහරු
ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් විධියට ෙසේවයට බැඳිලා අවුරුදු 22ක්,
23ක් ෙසේවය කරලා ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරුන් විධියටම තමයි
විශාම යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් හිර වුණු
උසස්වීම් ලබා දීමට ෙම් දින 100 තුළ ගන්න පුළුවන් කියාමාර්ගය
ෙමොකක්ද?

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)
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මාලදිවයින් රජය ෙවත ලබා දී තිෙබන ආධාර :
මූල්ය වටිනාකම
மாைலதீ

AID TO MALDIVIAN GOVERNMENT: FINANCIAL VALUE

5093/’14

3. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ
පශ්නය- (1):
(අ)

(i)

පසුගිය වර්ෂ 5 තුළ දී, ශී ලංකා රජය විසින්
මාලදිවයින් රජය ෙවත යම් මූල්යමය ආධාර
කිරීමක් ෙහෝ ව්යාපෘති සඳහා ආධාර කිරීමක්
සිදුකර තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම ආධාරවල මූල්ය වටිනාකම
ෙකොපමණද;

(iii)

එම රට ෙවත යම් ඉදිකිරීම් ව්යාපෘතියක් ලබා දී
තිෙබ්
නම්,
එම
ඉදිකිරීම
සඳහා
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙතෝරා ගනු ලැබූ ආකාරය
කවෙර්ද;

(iv)

එම මූල්යමය ආධාර ෙහෝ ව්යාපෘති ආධාර ලබා
දීෙම් අරමුණ කවෙර්ද;

(v)

ශී ලංකා රජය විශාල විෙද්ශ ණය පමාණයක්
ෙගවීමට තිබියදී, ඉහත පරිදි ෙවනත් රටකට
ආධාර ලබා දීම නිශ්ඵල කියා මාර්ගයක්
ෙනොවන්ෙන්ද;

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙමතුමා කියන කාරණෙය් සත්යයක්
තිෙබනවා. පසු ගිය රජය කාලෙය් ෙපොලීසියට ලැබුෙණ්
කුඩම්මාෙග් සැලකිල්ලයි. පතිපාදනත්, ඒ වාෙග්ම පහසුකම් හැම
ෙදයක්ම වැඩිපුර ලැබුෙණ් හමුදාවටයි. ඒක නිසාම ෙපොලිස්
නිලධාරින්ෙග් උසස්වීම්, ඒ අයෙග් ස්ථාන මාරුවීම්, ඒ කිසි ෙදයක්
පමිතියට සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ඒක කනගාටුදායක කාරණයක්.
නමුත් අප ෙම් රජෙය් කටයුතු භාර ගත්තාට පසුව ඒ අයෙග්
උසස්වීම් පිළිබඳව සම්මුඛ පරීක්ෂණ දැන් සිදු කර ෙගන යනවා.
ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් චකෙල්ඛ අනුව සෑම ෙශේණියකම
අදාළ උසස්වීම් සඳහා දැන් සම්මුඛ පරීක්ෂණ කර ෙගන යනවා.
වැඩි කාලයක් යන්නට ඉස්ෙසල්ලා ෙමතුමාෙග් පශ්නයට
සාධාරණ පිළිතුරක් ලැෙබ්වි කියා මම හිතනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙපොලිස් සහායකවරුන්ටත්-

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

සියලු ෙදනාටම.

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பிரதம அைமச்ச ம் ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார
அ வல்கள், சி வர், இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள்
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

கடந்த 5 வ டங்களில் இலங்ைக அரசினால்
மாைலதீ
அரசுக்கு ஏேத ம் நிதி தவிகள்
அல்ல
க த்திட்டங்க க்கான
உதவிகள்
ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில் இவ் உதவிகளின் நிதி ாீதியான
ெப மதி எவ்வள என்பைத ம்;

(iii)

அந்நாட் க்கு
ஏேத ம்
நிர்மாணிப் க்
க த்திட்டங்கள்
வழங்கப்பட்
ப்பின்
இந்
நிர்மாணப் பணிக க்கான ஒப்பந்தக்காரர்கள்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட ைற யா என்பைத ம்;

(iv)

இந்நிதி தவி அல்ல
க த்திட்ட உதவிகள்
வழங்கப்பட்டதன் ேநாக்கம் யா என்பைத ம்;

(v)

இலங்ைக அரசு ெப மளவில் ெவளிநாட் க்
கடன்கைள
ெச த்தேவண் யி க்ைகயில்
ேமற்குறிப்பிட்டவா
ேவ
நாெடான் க்கு
உதவியளித்தல் பயனற்றெதா
ெசயற்பா
அல்லவா என்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

එතුමා සමඟ මමත් එකඟ ෙවනවා. ෙපොලිස් ෙරෝහෙල් හුඟාක්
අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා.

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා

(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)

(The Hon. John Amaratunga)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඒවා හදා ෙගන යනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ඒවා ගැන විෙශේෂෙයන් අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස ඉල්ලා
සිටිනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

අන්න ඒක ෙන්, ගරු කථානායකතුමනි අප කියන්ෙන් -[බාධා
කිරීමක්]

அரசுக்கு உதவிகள் : நிதிப் ெப மதி

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Prime Minister and Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs:
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(a)

Will he inform this House(i)

whether the Government of Sri Lanka has
made any financial aid or aid for projects to
the Government of the Maldives over the
last five years;

(ii)

if so, the financial value of such aid;

(iii)

if any construction project has been
assigned to that country, the manner of
selection of contractors for that project;

(iv)

the aim of making that financial aid or aid
for projects; and
whether making aid to a foreign country, as
mentioned above, when Sri Lanka has to
pay back a huge amount of foreign loans, is
not a fruitlful effort?

(v)

(b)

If not, why?
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(iv)

මාලදිවයින් රජය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමක්
අනුව.
1.
ජාතීන් අතර අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය සහ
ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාව තවදුරටත්
ශක්තිමත් කර ගැනීමට හා අනාගතෙය්දී
ෙදරට අතර ෙවෙළඳ හා අෙළවි අවස්ථා
වැඩිදියුණු කර ගැනීම.
2.
ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් ධාරිතාව
ඉහළ නංවාලීමට ලැෙබන අවස්ථාවද
සැලකිල්ලට ෙගන ඇත. මාලදිවයිෙනහි
ෙසේවෙයහි
නියුක්ත
ශී
ලාංකික
ෙකොන්තාත්කරුෙවකු
ෙවත
ෙමම
ව්යාපෘතිය ලබා දී ඇත.

(v)

ෙදරට අතර අෙන්යෝන්ය අවෙබෝධය සහ
ද්වීපාර්ශ්වික සම්බන්ධතාව ඉහළ නැංවීම මඟින්
අනාගතෙය්දී මාලදිවයින තුළ ශී ලංකාව සඳහා
ෙවෙළඳ ෙපොළක් නිර්මාණය කර ගැනීම තුළින්
ආර්ථික පතිලාභ ළඟා කර ගැනීම රජෙය් අරමුණ
වී ඇත.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේය.
(අ) (i)

සිදු කර තිෙබ්.

(ii) සහ (iii)
ෙමම පශ්නවලට එක විධියට කරුණු ටික ඉදිරිපත්
කරන්නම්.
2011 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් මාලදිවයිෙන් පැවැති
සාර්ක් සමුළුව සඳහා සූදානම් ෙවමින් සිටි මාලදිවයින
ජනරජෙය් ආණ්ඩුව "Sunset Bridge" ෙවතින් ආරම්භ
වී අඩ්ඩු දූපෙතහි මරඩු සහ ෙෆේඩු හරහා දිෙවන
කිෙලෝමීටර් 4. 8ක් දිගැති asphalt ෙකොන්කිට් මාර්ගය
ඉදි කිරීම සඳහා ශී ලංකාෙව් සහාය ඉල්ලන ලදී. ඒ
අනුව එම සහාය ලබා ෙදන්නටත්, අවශ්ය ඉදි කිරීම්
දව්ය ශී ලංකාෙව් සිට මාලදිවයින ෙවත පවාහනය
කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අවසර ලබා
දීමට භූ විද්යා හා පතල් කාර්යාංශයට බලය පැවරීම
සහ සෘජු ෙකොන්තාත් ලබා දීෙම් කමය භාවිත කරමින්
එම කාලෙය් මාලදිවයිෙනහි ෙසේවෙය් නියුතුව සිටි
ශී ලංකාෙව් International Construction Consortium
(Pvt.) Limited ෙවතින් සහාය ලබා ගැනීම මඟින්
ව්යාපෘතිය කියාත්මක කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට බලය පැවරීම.
සහාය ලබා දීම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා මට
හරියටම පැහැදිලි නැහැ.
ඒ අනුව ෙම් සමාගම ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
10,293,272.85කට ෙම් කාර්යය තක්ෙසේරු කර
තිෙබනවා. පසුව සාකච්ඡාවකින් පස්ෙසේ ෙම්
ෙකොන්තාත් මුදල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 9,900,000.00
දක්වා අඩු කර තිෙබනවා. ෙම් ICC සමාගම ගිය
ආණ්ඩුව සමඟ හුඟක් ළඟින් වැඩ කටයුතු කරලා
විවෘත ෙටන්ඩර් නැතිව ෙකොන්තාත් ලබා ගත්ත
සමාගමක්.

අනික් රටවල් වාෙග් ෙනොෙවයි, 1985 සිට අප විටින් විට
මාලදිවයිනට ආධාර ලබා දීලා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් මිනිස්
බලය ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ගුරුවරු, ෛවද්යවරු වශෙයන්. ඒ
රෙට් වෘත්තීය පුහුණු මධ්යස්ථානවලට අපි ෙගොඩනැඟිලි හදා දීලා
තිෙබනවා. මාලදිවයිෙන් පාරක් හදලා තිෙබන්ෙන් පළමුෙවනි
වතාවට ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමයි. අපට සිදු වූ ෙද් අනාගතෙය්දී
මාලදිවයිනට ෙනොෙව්වා කියලා මා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
මාලදිවයින රජය ෙම් පාර ඉදි කිරීම ෙවනුෙවන් ෙඩොලර් ලක්ෂ
99ක්, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත් රුපියල් ලක්ෂ 13,000ක් ලබා
දී තිෙබනවා. අෙප් රෙට් පාරවල් ඉදි කරන ෙකොට ෙටන්ඩර්
කැඳවීමකින් ෙතොරව ෙකොන්තාත් ලබා දුන්නා වාෙග්ම,
මාලදිවයිෙන් පාර හැදීම සඳහා ෙකොන්තාත්තුව ලබා දී
තිෙබන්ෙන්ත් කිසිදු ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීමකින්
ෙතොරව. කිසිදු ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් අනුගමනය කිරීමකින්
ෙතොරව රුපියල් ලක්ෂ 13,000ක් පමණ වටිනා ෙමම ව්යාපෘතිය
ලබා දීම පිළිබඳව යම් පරීක්ෂණයක් සිදු කරනවාද කියලා
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ඇත්ත වශෙයන්ම අපි මාලදිවයින සලකන්ෙන් ලංකාෙව්
ෙකොටසක් හැටියට. ඉතින්, ලංකාෙව් ෙටන්ඩර් නැතුව ෙකොන්තාත්
ලබා ෙදනවා නම් මාලදිවයිෙන්ත් ෙටන්ඩර් නැතුවයි
ෙකොන්තාත්තුව දීලා තිෙබන්ෙන්. මාලදිවයින අපට ළඟින්ම
තිෙබන සෙහෝදර රටක්. ෙම් ගැන මා පරීක්ෂා කර බලන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් නීතිය අනුව අෙප් රෙට්
කළු ගල් පිට රටට ෙගන යන්න බැහැ. නමුත් ෙමම ව්යාපෘතිය
ෙවනුෙවන් ලංකාෙව් කළු ගල් නැව්වල පටවලා අරෙගන ගිහින්

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

එම මාර්ගෙය් පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ගත
වන කාල සීමාව කවෙර්ද;

(iii)

එම මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම්කරු ෙතෝරාගනු ලැබුෙව්
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් මගින්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ෙතෝරාගනු
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;

(v)

එම ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ලබා ගන්නා මූලාශ
කවෙර්ද;

(vi)

එම මාර්ගෙය් එක් කිෙලෝමීටරයක් ඉදිකිරීම සඳහා
වන පිරිවැය ෙකොපමණද;

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

තිෙබනවා. අපි ණය මුදල ෙදනවා වාෙග්ම, ලංකාෙව් කළු ගල් පවා
නැව්වලින් ෙගන ගිහින් තිෙබනවා මාලදිවයිෙන් පාරක් හදන්න.
අෙප් රෙට් පරිසරය සම්බන්ධෙයන් එෙතක් තිබුණු නීති සියල්ල
උල්ලංඝනය කරමින් තමයි ෙම් කළු ගල් ෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන්.
ඒ පිළිබඳව පරිසර ඇගැයීම් වාර්තාවක් ෙහෝ ඒ අදාළ
ආයතනවලින් නිසි අවසරයක් ෙහෝ ලබා ෙගන තිෙබ්ද කියා
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

මා ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. විෙශේෂෙයන්ම මාලදිවයින
ඇතුළු හැම රටක්ම ෙම් කටයුතුවලදී සිෙමන්ති බ්ෙලොක්ස් තමයි
පාවිච්චි කරන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම වැලි ඕනෑ නම් ඒ රටවලින් තමයි
ෙසොයා ගන්ෙන්. ඒවා ලංකාෙවන් යවන්න බැහැ. [බාධා කිරීමක්]
මන්තීතුමා, කළු ගල් යවන එක ෙමොකක්ද? ෙඩොලර් බිලියන
ගණන් ෙගන යනවා නම් කළු ගල් ෙගන ගිය එක ගැන ඔබතුමා
අඬන්ෙන් ෙමොකද?

(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් මාර්ගෙය් ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකරන
කාලය තුළ රථ වාහන පාලනය සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, සම්පූර්ණ ව්යාපෘතිය තුළින් ඒ සඳහා
ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(i)

එම මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය කියාත්මක
කිරීෙම්දී, අගතියට පත්වන පාර්ශ්වකරුවන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එෙසේ අගතියට පත් වී ඇති අයට වන්දි පදානය කර
තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, වන්දි ලබා දුන් අයෙග් විස්තර කවෙර්ද;

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ඒ පශ්නය ෙම්කයි. අපි ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී විවිධ අණපනත් සම්මත කරනවා. කළු ගල්
ලංකාෙවන් බැහැර කිරීමට අවසර ලබා ෙනොදීම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දීම සම්මත කරන ලද නීතියක්. පාර්ලිෙම්න්තුව
තුළ සම්මත කරන ලද නීති කිසි ෙසේත්ම ෙනොසලකා හරිමින් තම
තමන්ෙග් සිතැඟි අනුව, තම තමන්ෙග් ආශාව අනුව, තම
තමන්ෙග් සංකල්ප අනුව කටයුතු කරන්නට පාලකයන්ට අයිතියක්
නැහැ. එෙසේ නම් මම ගරු අගමැතිතුමාෙගන් දැන ගන්නට
කැමැතියි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සම්මත කරන ලද නීතිවලින්
වැඩක් තිෙබ්ද කියලා.

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி
மற் ம்
ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

கு நாகல்
மாவட்டத்தில்,
கடஹெபால
ரம்பாெவவ தி அபிவி த்தி க த்திட்டத்திற்கு
உாியதான
தியின் நீளம் மற் ம் அகலம்
யாெதன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
தியின் ம சீரைமப் நடவ க்ைக
க க்காக
எவ்வள
காலம்
எ க்கும்
என்பைத ம்;

(iii)

ேமற்ப
திக்கான
நிர்மாணிப்பாளர்
ேகள்விப்பத்திர நைட ைறயின் லம் ேதர்ந்
ெத க்கப்பட்டாரா என்பைத ம்;

(iv)

ஆெமனில்
ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
ேகள்வியாளாின்/
நி வனத்தின்
யாெதன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்கான நிதி ெபற் க்
ெகாள்ளப்ப ம் லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(vi)

ேமற்ப
தியின் ஒ
கிேலா மீற்றைர
நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவாகும் பணத்ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු මන්තීතුමනි, මීට ඉස්ෙසල්ලා අෙප් රෙට් නීති අනුගමනය
කෙළේ නැහැ, හුඟක් අවස්ථාවලදී. නීතිෙය් ආධිපත්යය ඇති කරලා
තිෙබන්ෙන් දැන් විතරයි. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව සම්පූර්ණ
වාර්තාවක් මම ෙම් සභාවට ලබා ෙදන්නම්.

කඩහෙපොල - රඹාවැව මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය :
විස්තර
கடஹெபால - ரம்பாெவவ தி அபிவி த்தி
க த்திட்டம் : விபரம்

KADAHAPOLA-RAMBAWEWA ROAD DEVELOPMENT
PROJECT : DETAILS
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6. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

(අ)

(i)

ආෙයෝජන

පවර්ධන

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, කඩහෙපොල - රඹාවැව
මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතියට අදාළ වන මාර්ගෙය්
දුර සහ පළල ෙකොපමණද;

தலீட்

(அ) (i)

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):

ලංසුකරුෙග්/

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

(மாண் மிகு ந

ලැබූ

விைலக்
ெபயர்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
தியின் நிர்மாணப்
பணிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
காலப்
பகுதியில் வாகனப் ேபாக்குவரத் க் கட் ப்
பாட் க்கான ேவைலத்திட்டம் ஒன்
இனங்
காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
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(ii)

ஆெமனில்,
க் க த்திட்டத்தின் ஊடாக
அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள கிரயம் எவ்வள
ெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப
தி அபிவி த்தி க த்திட்டத்ைத
நைட ைறப்ப த் ம்ேபா
பாதிக்கப்ப கின்ற
தரப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்
பைத ம்;

(ii)

அவ்வா
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(iii)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

நட்டஈ
(අ)

(කිෙලෝමීටර් 0.00 සිට කිෙලෝමීටර් 18.93 දක්වා)

(ආ)

(ii)

මාස 24කි. (2012.06.17 සිට 2014.06.17 දක්වා)

(iii)

ඔව්.

(iv)

ෂියෑන් ඩගාන් ෙරෝඩ් මැෂිනරි කම්පැනි චීන සමාගම (X'ian
Dagan Road Machinery Company)

(v)

චීන සංවර්ධන බැංකු ණය

(vi)

රුපියල් මිලියන 103.01කි.

(i)

Will he state (i)

(උදා - මාර්ග සංඥා, මාර්ග බාධක, රාතී කාලය සඳහා භාවිත
කරන විදුලි ලාම්පු)
(ඇ)

the time frame required for rehabilitation of
the said road;

(iii)

whether the constructor of that road was
selected through a tender procedure;

ඔව්.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ව්යාපෘති සඳහා කියාත්මක
කරන රථ වාහන පාලන සැලැස්ම අනුව සැලසුම් කර ඇත.

the length and width of the road relevant to
the Kadahapola-Rambawewa Road
Development Project in Kurunegala
District;

(ii)

දුර - කිෙලෝමීටර් 18.93
පළල- මීටර් 10.2 (මාර්ග උරහිස සමඟ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Highways, Higher Education
and Investment Promotion:
(a)

(i)

ஆெமனில், நட்டஈ வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின்
விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)
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(ii)

රුපියල් මිලියන 16.1කි.

(i)

ෙමම මාර්ගය සංවර්ධන කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීමක් සිදු කර නැත. මාර්ගය පුඵල් කිරීෙම් කටයුතු සිදු
කිරීෙම්දී ඉඩම් හිමියන් ඒ සඳහා ලබා දුන් භූමිය පමණක්
භාවිත කර මාර්ගය සංවර්ධනය කර ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iv)

if so, the name of the bidder/institution
selected;

(ඈ)

(v)

the source from which funds are obtained
for the said project; and

කථානායකතුමා

(vi)

the construction cost per kilometre of the
said road?

පැන ෙනොනඟී.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

(b)

(c)

Will he inform this House (i)

whether a programme to control traffic on
that road while construction work is
underway, has been identified; and

(ii)

if so, the amount allocated for that purpose
out of the total project cost?

Will he also state(i)

the number of parties aggrieved as a result
of implementing that project;

(ii)

whether the persons so aggrieved have been
paid compensation; and

(iii)
(d)

if so, the details of those who were paid
compensation?

If not, why?

පශ්න අංක 8 - 4534/'13, ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, 8 වන පශ්නය රාජ්ය පරිපාලන, පළාත්
සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ
අමාත්යාංශයට අදාළ පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමම පශ්නය අදාළ
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න කියා මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම්
පශ්නය රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා
පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යාංශයට අයිති නැහැ කියලා
දැනුම් දීලා තිෙබනවා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ෙම් පශ්නය අයිති ඒ අයට ෙනොෙවයි කියනවා නම්, අයිති
කුමන අමාත්යාංශයටද කියලා මම දැන ගන්න කැමැතියි.
එෙහමනම්
සභාෙල්කම්
කාර්යාලය
හරහා
ගැළෙපන
අමාත්යාංශයට ෙයොමු කරන්න කියන්න.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

(a)

පශ්නය නැවත ෙයොමු කරන්න.

Will he inform this House(i)

the total number of pharmaceuticals
registered in this country;

(ii)

the methodology that is in existence at
present to register pharmaceuticals; and

(iii)

whether there is a plan to implement a
certain methodology to control the
registration of pharmaceuticals?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

නැවතත් ෙම් පශ්නය ෙයොමු කරන්න මට බැහැ. සභාෙල්කම්
කාර්යාලය හරහා ෙයොමු කරන්න.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(b)

If not, why?

(Mr. Speaker)

ෙසොයා බලා ඒ අනුව කටයුතු කරන්න.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ඖෂධ ලියා පදිංචි කිරීම: වත්මන් කමෙව්දය
ம ந் கைளப் பதி ெசய்தல் : தற்ேபாைதய
ைறைம

REGISTRATION OF PHARMACEUTICALS : PRESENT
METHODOLOGY
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9. ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1):
(අ)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)

(i)

ෙමරට ලියා පදිංචි කර ඇති සමස්ත ඖෂධ
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

ඖෂධ ලියා පදිංචි කිරීම සඳහා කියාත්මක වන
වත්මන් කමෙව්දය කවෙර්ද;

(iii)

ඖෂධ ලියා පදිංචි කිරීම පාලනය කිරීම සඳහා
යම්කිසි කමෙව්දයක් කියාත්මක කිරීමට සැලසුම්
කර තිෙබ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර ලබා ෙදනවා.
(අ)
(i) 8,100 කි.
(ii) අයදුම්පත් භාර ගැනීම.
මූලික ඇගැයීමට ලක් කිරීම.
අහඹු ෙලස සාම්පල් පරීක්ෂාව.
ඖෂධ විශ්ෙල්ෂක අනුකමිටුව මඟින් නිර්ෙද්ශ
ලබා ගැනීම.
අනුමත ඖෂධ සඳහා ලියා පදිංචි සහතිකය ලබා
දීම.
(වසර 05කට සහ වසරක් පාසා ආනයනික/
නිෂ්පාදක බලපත් නිකුත් කිරීම.)
(iii) ෙම් සඳහා නව ඖෂධ පනතට- අද
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනාවාට පසුව- ෙරගුලාසි
ෙගන ඒමට ෙයෝජනා වී ඇත. එමඟින් එක්
ඖෂධයක් සඳහා වන නිෂ්පාදන ෙවෙළඳ නාම Brands - සංඛ්යාව සීමා කිරීමට පනෙත් සඳහන්ව
ඇත.
(ආ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමරට ලියා පදිංචි කර ඇති සමස්ත ඖෂධ
සංඛ්යාව ෙකොපමණද?

இந்நாட் ல்
பதி ெசய்யப்பட் ள்ள
ஒட்
ெமாத்த ம ந் களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள
என்பைத ம்;

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(ii)

ம ந் கைளப் பதி ெசய்வதற்குச் ெசயற்ப த்தப்
ப ம் தற்ேபாைதய ைறைம யாெதன்பைத ம்;

8,100 යි.

(iii)

ம ந் கள் பதி ெசய்யப்ப வைதக் கட் ப்
ப த் வதற்கு ஏேத ெமா
ைறைமைய
நைட ைறப்ப த் வதற்குத்
திட்டமிடப்பட்
ள்ளதா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, අද ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ගැෙනන නිසා ෙම්
සියල්ලටම ඒ ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පෙතන් පිළිතුරු ලැබිලා
තිෙබනවා. එම නිසා මම අතුරු පශ්න අහන්ෙන් නැහැ. අපට
විවාදෙය්දී ඒ ගැන කථා කර ගන්න පුළුවන්.
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රජයට උපෙදස් දීමට ෙසේවය ලබාගත් විෙද්ශීය
සමාගම්: විස්තර
அரசுக்கு ஆேலாசைனச் ேசைவ வழங்கும்
ெவளிநாட் க் கம்பனிகள் : விபரம்

asked the Minister of Foreign Affairs:
(a)

Will he inform this House(i) whether the service of any foreign company
has been obtained to advise the
Government of Sri Lanka, the Ministry of
External Affairs or any embassy during the
last 5 years on building the positive image
of this country in foreign countries;
(ii) if so, the name of that company;
(iii) the country to which that company belongs;
(iv) the manner through which that company
was selected;
(v) the aim of obtaining the service of such a
company;
(vi) the amount of money paid to that company
for the above-mentioned service ; and
(vii) the Head of expenditure through which
money was spent in relation to that service?

(b)

If not, why?

FOREIGN COMPANIES PROVIDED ADVISORY SERVICES TO
GOVERNMENT : DETAILS
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10. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

පසු ගිය වර්ෂ 5 තුළ ශී ලංකා රජයට, විෙද්ශ
කටයුතු අමාත්යාංශයට ෙහෝ කවර ෙහෝ තානාපති
කාර්යාලයකට, විෙද්ශ රටවල් තුළ ෙමරට
ෙකෙරහි ධනාත්මක ආකල්ප ෙගොඩනැඟීම
ෙවනුෙවන් උපෙදස් ලබා දීම සඳහා කවර ෙහෝ
විෙද්ශ සමාගමක ෙසේවය ලබා ෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම සමාගෙම් නම කවෙර්ද;

(iii)

එම සමාගම අයත් රට කවෙර්ද;

(iv)

එම සමාගම ෙතෝරා ගනු ලැබූ ආකාරය කවෙර්ද;

(v)

එවැනි සමාගමක ෙසේවය ලබා ගැනීෙම් අරමුණු
කවෙර්ද;

(vi)

ඉහත සඳහන් කටයුතු ෙවනුෙවන් එකී සමාගමට
ෙගවන ලද මුදල් පමාණය ෙකොපමණද;

(vii)

ඊට අදාළව මුදල් වැය කිරීම සිදු කළ වැය ශීර්ෂය
කවෙර්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහි ද?

(அ) (i)

வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

கடந்த 5 வ டங்களில் இலங்ைக அரசுக்கு,
ெவளிநாட் அ வல்கள் அைமச்சுக்கு அல்ல
ஏேத ம்
வராலயத் க்கு ெவளிநா களில்
இந்நா ெதாடர்பான சாதகமான மனப்பாங்கு
கைளக் கட் ெய ப் வதற்காக ஆேலாசைன
வழங்குவதற்கு
ஏேத ம்
ெவளிநாட் க்
கம்பனியின்
ேசைவ
ெபறப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
ஆெமனில்
அக்கம்பனியின்
என்பைத ம்;

ெபயர்

(iii)

இக்கம்பனி எந்த நாட் க்குாிய

என்பைத ம்;

(iv)

இக்கம்பனி ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட
என்பைத ம்;

(v)

இவ்வாறானெதா
கம்பனியின் ேசைவையப்
ெப வதற்கான ேநாக்கம் யா என்பைத ம்;

(vi)

ேமற்குறிப்பிட்ட
விடயத் க்காக
கம்பனிக்கு ெச த்தப்பட்ட நிதித்
எவ்வள என்பைத ம்;

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

අමාත්යතුමා

(i)

ඔව්.

(ii)

අදාළ සමාගම් 04ක් ඇති අතර එම විස්තර පහත
දැක්ෙව්.
(අ)

පැටන් ෙබොග්ස් (LLP) (2010-2012)

(ආ) කැන්ෆර්ඩ් ෙජොන්සන් ෙරොබින්සන් PR
(2010)
(ඇ) ස්ටීව් ෙහජස් (2010)
(ඈ) මැෙජෝරිටි ගෲප් LLC (2013)
(iii)

(iv)

අයිතම ii හි (අ-ඈ) හි සඳහන් සමාගම් 04
ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදයට අයත් සමාගම්
ෙව්.
(අ)
පැටන් ෙබොග්ස් (LLP)

ைற யா

குறித்த
ெதாைக

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

யா

இதற்கான
பணத்ெதாைக
ெசலவிடப்பட்ட
ெசல த் தைலப் யா என்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

(අ)

(ii)

(vii)

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

ගරු කථානායකතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெவளிநாட்ட
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(ආ)

(ඇ)

තානාපති ජාලිය විකමසූරිය විසින් විෙද්ශ
කටයුතු අමාත්යාංශයට කරන ලද
නිර්ෙද්ශය මත ෙතෝරා ෙගන ඇත.
කැන්ෆර්ඩ් ෙජොන්සන් ෙරොබින්සන් PR
තානාපති බර්නාඩ් ගුණතිලක විසින්
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට කරන ලද
නිර්ෙද්ශය මත ෙතෝරා ෙගන ඇත.
ස්ටීව් ෙහජස්
සමාගම ෙතෝරාගත් ආකාරය පිළිබඳ
කිසිදු ෙතොරතුරක් අමාත්යාංශය ෙහෝ
විෙද්ශ දූත මණ්ඩලය සතු ෙනොවන බවයි
ෙපෙනන්ෙන්.

(ඈ) මැෙජෝරිටි ගෲප් LLC

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(vi)

(අ)

පැටන් ෙබොග්ස් (LLP):
2010 - ශී ලංකා රු.35,685,906.88
ඇ.එ.ෙඩො. 315,000.00
2011 - ශී ලංකා රු.46,913,476.71
ඇ.එ.ෙඩො. 420,000.00
2012 - ශී ලංකා රු.12,992,860.05
ඇ.එ.ෙඩො. 105,000.00
කැන්ෆර්ඩ් ෙජොන්සන් ෙරොබින්සන් PR
2010 - ශී ලංකා රු.5,172,750.00
ඇ.එ.ෙඩො. 45,000.00
ස්ටීව් ෙහජස්:
2010 - ශී ලංකා රු.5,509,693.20
ඇ.එ.ෙඩො. 49,106.00
මැෙජෝරිටි ගෲප් LLC
2010 - ශී ලංකා රු.46,732,602.00
ඇ.එ.ෙඩො. 354,000.00

සමාගම ෙතෝරාගත් ආකාරය පිළිබඳ කිසිදු
ෙතොරතුරක් අමාත්යාංශය ෙහෝ විෙද්ශ දූත
මණ්ඩලය සතු ෙනොෙව්.
(v)

ෙම් සමාගම් 4ක්ම අරෙගන තිෙබන්ෙන් ඇයි
කියන කාරණය.
(අ)

පැටන් ෙබොග්ස් (LLP)

(ආ)

ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදෙය් ෙකොංගසය සමග මිත සබඳතා
ඇති කර ගැනීම.

(ඇ)

ශී ලංකාවට එෙරහිව යම් පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙහෝ ෙයෝජනා සම්මුතියක්
ෙහෝ ෙකොංගසයට ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවස්ථා
වැළැක්වීම;
පුද්ගලයන් නීති විෙරෝධි ෙලස පවාහනය
කරන රටවල ලැයිස්තුෙවන් ශී ලංකාව
ඉවත් කරවාගැනීමට උපකාර කිරීම;
ශී ලංකාෙව් සංචාරය කිරීම සම්බන්ධෙයන්
දක්වා ඇති මාර්ෙගෝපෙද්ශ මාලාව ඉවත්
කරවාගැනීමට උපකාර කිරීම;
එක්සත් ජනපද ව්යාපාරික නිෙයෝජිත
කණ්ඩායමක් ශී ලංකාවට ෙගන ඒෙම්
කටයුතු සංවිධානය කිරීම.

(ඈ)

(vii)

(අ)

පැටන් ෙබොග්ස් (LLP):
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ - 112
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(ආ)

අදාළ
ෙතොරතුරු
විෙද්ශ
අමාත්යාංශෙය් ෙනොමැත.
(ඇ)

එක්සත් ජනපදෙය් පුවත් පත් සමඟ, ශී
ලංකාෙව් පතිරූපය වැඩිදියුණු කිරීෙම්
ව්යාපාරයක් දියත් කිරීම.
(ඇ) ස්ටීව් ෙහජස්
පුනරුත්ථාපනය
හා
සංහිඳියාව
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකා රජය විසින්
ආරම්භ කර ඇති කටයුතු පිළිබඳව
පර්ෙය්ෂණ හා පචාරණ කටයුතු;
මාධ්ය මඟින් ෙහෝ ෙවනත් ආකාරෙයන් ශී
ලංකාව සම්බන්ධෙයන් මතු කළ
ගැටලුවලට පතිචාර දැක්වීම;
උසස් විෙද්ශ නිලධාරින්ෙග් සංචාර
අතරතුර මාධ්ය කටයුතු පිළිබඳ ෙසොයා
බැලීම.
(ඈ) මැෙජෝරිටි ගෲප් LLC
අයහපත් ෙයෝජනා සම්මුතීන් පිටු දැකීම
සඳහා අනුගහය;
ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් ෙකොංගසෙය්
නිෙයෝජිත මණ්ඩල සංවිධානය කිරීම;
ෙකොංගසෙය් සාමාජිකයන් සඳහා මුදල් රැස්
කිරීෙම් කටයුතු;
කැපිටල් හිල් සාමාජික රැස්වීම් සංවිධානය.
ඒවා තමයි මැෙජෝරිටි ගෲප් කියන
ආයතනයට පැවරී තිෙබන වගකීම්. ගරු
මන්තීතුමනි,
අප
සතුව
තිෙබන
ෙතොරතුරුවලට අනුව ඒ ආයතනයට ටිකක්
විෙශේෂ වගකීම් තිෙබනවා.

කටයුතු

ස්ටීව් ෙහජස්
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ - 112
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(ආ) කැන්ෆර්ඩ් ෙජොන්සන් ෙරොබින්සන් PR
ශී ලංකාව ෙවනුෙවන් මාධ්ය පචාරණ
කටයුතු ෙමෙහයවීම;

කැන්ෆර්ඩ් ෙජොන්සන් ෙරොබින්සන් PR

(ඈ)

මැෙජෝරිටි ගෲප් LLC
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශ වැය ශීර්ෂ - 112
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(ආ) පැන ෙනොනඟී.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ආකාරයට තමයි, විෙද්ශ කටයුතු
අමාත්යාංශෙය් තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව ෙපනී යන්ෙන්. ෙම්
ආකාරෙයන් මහජන සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සහ ෙවනත් ඔය
කිව්ව කාරණා අනුවයි ෙම් ආයතන හතරකට ඔබතුමා කිව්ව කාල
වකවානුව තුළ ෙම් මුදල් ෙගවීම් කර තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ආසන්න වශෙයන් ගත්ෙතොත්
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් ලක්ෂ 13 ඉක්මවන, ඒ කියන්ෙන් රුපියල්
ෙකෝටි 15ක් ඉක්මවන මුදලක් ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තුළ
ශී ලංකාෙව් පතිරූපය වර්ධනය කරන්නත්, මාධ්ය පචාරක ලබා
ගැනීම ෙවනුෙවනුත් වැය කර තිෙබනවා. ෙමයින් සමාගම් ෙදකක්
ෙතෝරා ෙගන තිෙබන්ෙන්, කිසිදු ෙතෝරා ගැනිෙම් පටිපාටියක්වත්
ෙනොදන්නා ආකාරයටයි.
ගරු කථානායකතුමනි, ශී ලංකාෙව් පතිරූපය නැංවීම
ෙවනුෙවන් සමාගම් හතරක් දායක කර ෙගන තිබුණත්, ඇෙමරිකා
එක්සත් ජනපදය විසින් එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම්
සංවිධානය ෙවත ශී ලංකාෙව් යුද අපරාධ පිළිබඳ පරීක්ෂණයක්
පැවැත්විය යුතුයයි පසු ගිය කාලෙය් ෙයෝජනාවක් ෙගන එනු
ලැබුවා. එෙසේ නම් සිදු වී තිෙබන ෙදය තමයි අපි මුදල් නාස්ති
කළාට, ඒ මුදල් වියදම් කරමින් අපි අෙප්ක්ෂා කළ පතිඵලය ඒ
රෙටන් ලැබී ෙනොමැති වීම. ෙමම මුදල් වියදම් කළ එම
ආයතනවලින් ලබා ගන්නා ලද කාර්යය පිළිබඳව සෑහීමකට පත්
විය හැකි ද කියා මම ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්නට කැමැතියි.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම කිසිම ආකාරයකින්
සෑහීමට පත් වන්නට බැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතනවල
විශ්වාසනීයභාවය පිළිබඳවත්, ඒෙගොල්ලන්ෙග් තිෙබන හැකියාවන්
පිළිබඳවත් ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් කාල
සීමාව තුළ ෙම් තරම් මුදල් පමාණයක් වියදම් කිරීම
සාධාරණීකරණය කරන්නට බැරි තරම් පමාණයක් බව
ෙපෙනනවා. අෙනක් අතට බැලුවාම, රුපියල් ෙකෝටි 15ක් වියදම්
කරලාත් කරන්න බැරි වුණු ෙද්වල් ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා
විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් වුණාට පසුව අෙප්
අමාත්යාංශය ෙම් මාස එකහමාර තුළ කර තිෙබන අතර, ඊට වඩා
ධනාත්මක තත්ත්වයක් ඇති කර ගන්න අපට පුළුවන් ෙවලා
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් මුදල නාස්තියක් තමයි. ආපසු
හැරිලා බැලුවාම, ෙම් විධියට මුදල් වියදම් කිරීම අමාත්යාංශය
පැත්ෙතන් නාස්තියක් වශෙයනුයි අපට ෙපෙනන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ෙමහි එක් ආයතනයක කාර්ය භාරය ෙලස සඳහන් කර තිබුණා,
“ෙකොංගසෙය් මුදල් රැස් කිරීම“ කියලා. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙකොංගසෙය් මුදල් රැස් කිරීම කියලා අෙප්ක්ෂා කෙළේ කුමක්ද
කියන එක මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.
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ෙමවැනි සමාගමකට ෙමවැනි කාරණයක් පැවරුවාම අසීමිත ෙලස
මුදල් එකතු කිරීෙම් හැකියාවක් ඔවුන්ට ඇති ෙවනවා. හැබැයි,
එකක් පැහැදිලියි. ෙම් සමාගෙමන් කිසිම පෙයෝජනයක් ෙවලා
නැති බව පැහැදිලියි. හැබැයි, ෙම් සඳහා අවසර දීපු ඇමතිවරයා,
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා, ඊටත් වඩා ඇමතිවරයා වාෙග් හිටපු
අධීක්ෂණ මන්තීවරයා, ඒ පුද්ගලයන් ෙමොනවා කළාද කියලා
කිසිම ෙතොරතුරක් අෙප් අමාත්යාංශෙය් නැහැ. ඒක ඉතාම
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. ඇත්ත වශෙයන්ම ඇෙමරිකා එක්සත්
ජනපදයට ෙචෝදනා කරන්න බැහැ. අපි දන්නා ආකාරයට
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය යම් ආකාරයක ඔවුන්ෙග් පාලන
කටයුතු පිළිබඳව යහ පාලන මූලධර්ම අනුගමනය කරන
රාජ්යයක්. ඒ නිසා අයුතු ෙලස ඇෙමරිකානු ෙකොංගසෙය්
සාමාජිකයන්ෙග් සහය ලබා ගැනීමට උත්සාහයක් තිබිලා තිෙබන
බව ෙමතැන ෙපෙනනවා. ඒ උත්සාහය අසාර්ථක ෙවලා
තිෙබනවා.

ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිතුෙර් සඳහන් වුණා
ඇෙමරිකානු ෙකොංගසෙය් සාමාජිකයන්ට මුදල් එක්රැස් කළා
කියලා. දැන් ඒක සඳහන් වුණු නිසා ආණ්ඩුවට ඒක විභාග
කරන්න සිදු වනවා. ෙමොකද, ඇෙමරිකානු ෙකොංගසෙය්
සාමාජිකයන්ට මුදල් ෙදන එක ඇත්ත වශෙයන්ම ඇෙමරිකානු
නීතියට පටහැනියි. ලංකාෙව් වාෙග් ෙනොෙවයි. එෙහම නම් අපට
ඒ ෙතොරතුර ලැබුණා කියලා දැනුම් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොකක්ද
ෙහේතුව කියලා කියන්න ඕනෑ.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ෙකොංගසෙය් සාමාජිකයන් සඳහා මුදල් රැස් කිරීෙම් කටයුතු.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, "ෙකොංගසෙය් මන්තීවරුන් සඳහා මුදල්
රැස් කිරීෙම් කටයුතු". ඒ කියන්ෙන් කුමක්ද? ඒ කියන්ෙන් ෙමෙහේ
වාෙග්ම විවිධ පිරිස්වලට පගා දීලා, සල්ලි දීලා, ඇමති වරදාන දීලා
දිනා ගත්තා වාෙග්ම, දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය
සඳහා සල්ලි දීලා මන්තීවරුන් ගත්තා වාෙග්ම, අෙප් රටට එෙරහිව
එන යම් කියා මාර්ග වැළැක්වීම ෙවනුෙවනුත් ෙකොංගසෙය්
මන්තීවරුන් මිල දී ගන්න එෙහත් උත්සාහයක් දරා තිෙබනවාද?

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, අප සතුව තිෙබන ලියවිලි අනුව ඇෙමරිකා
එක්සත් ජනපදෙය් ෙකොංගසෙය් සාමාජිකයන් සඳහා මුදල් රැස්
කිරීෙම් කටයුත්ත ෙමොවුන් ෙයොදා ගත් අරමුණක් විධියට සඳහන්
ෙවනවා.
ඇත්තටම මුදල් රැස් කරලා, මුදල් දීලාත් වැෙඩ් ෙනොෙකරුණා
ද කියලා කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම මුදල් රැස් කරලා
ෙනොදී හිටියා ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.
ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් මැෙජෝරිටි ගෲප් එල්එල්සී කියන
සමාගමට අදාළවයි ෙම් කාරණය තිෙබන්ෙන්. ෙම් මැෙජෝරිටි ගෲප්
එල්එල්සී ආයතනය ෙතෝරා ගත්ත ආකාරය පිළිබඳ කිසිම
ෙල්ඛනයක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම එකතු කරපු මුදල් පිළිබඳවත් කිසිම
ෙතොරතුරක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් මුදල් කාට දුන්නා ද කියලා කිසි
ෙතොරතුරක් නැහැ. නමුත් ෙම් විධියට රජෙය් අවසරයක් සහිතව

ෙම් සමාගම්වලින් එෙහම එකක් කර තිෙබනවා නම් මම ඒ
ගැන නිෙයෝගයක් ෙදන්නම්. ඇමතිතුමා පැමිණියාම ෙම් ගැන
විභාග කර බලා, නීතිය කඩ කිරීමක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා නම්
විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව අපි ඇෙමරිකාවටත් දැනුම් ෙදන්න
ඕනෑ. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කී ආකාරයට ෙම් ඔක්ෙකොම වියදම්
කළත් අන්තිමට අපි ෙම් මුදල් ටික ෙදන්න ඕනෑ ජනතාවටයි.
ජනතාව දුන් වරම අනුව තමයි ෙම් ඔක්ෙකොම ෙවනස් ෙවන්න
පටන් ගත්ෙත්.
මැෙජෝරිටි ගෲප් සමාගම ඒ කාලෙය්දී මහජන නිෙයෝජ්ය
සභාව පාලනය කළ රිපබ්ලිකන් පක්ෂයට කිසිම සම්බන්ධයක්
තිබුෙණ් නැහැ. මම හිතන හැටියට ඩිෙමොකටික් පක්ෂෙය්
ෙකොන්ගස් සාමාජිකෙයක් හිටිෙය්. ෙවන එකක් තබා ඇත්ත
වශෙයන්ම ඩිෙමොකටික් පක්ෂය පාලනය කරපු ෙසෙනට් සභාෙව්
විෙද්ශ කටයුතු කමිටුෙව් සභාපතිතුමාවත්, රිපබ්ලිකන් පක්ෂෙය්
ඉන්න පධාන නිෙයෝජිතයාවත් කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුෙණ්
නැහැ. අපි ඒ ෙගොල්ලන් සියලු ෙදනාම මුණ ගැහිලා තිෙබනවා, ඒ
අය දන්නවා. ෙකොෙහොම හරි ෙම් ගැන විභාග කරන්න තිෙබනවා.
ෙමෙහම එකක් සිදු වුණාය කියා ෙම් පිළිතුර අනුව අෙප් ෙම්
සභාෙව්දී මතු වුණු නිසා, මම ඇමතිතුමා ආවාම කියන්නම්, ඒ
ගැන ෙසොයා බලන්න කියලා. ඒ මාර්ගෙයන් ඇෙමරිකාෙව් නීතිය
කඩලා තිෙබනවා නම් ඒ ගැන දැනුම් දිය යුතුව තිෙබනවා. ෙවන
එකක් නිසා ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාෙව් ෙකොන්ගස් සාමාජිකෙයක්
කෑමකට අරෙගන ගිෙයොත් එතුමාට කියන්න සිදු ෙවනවා, කවුද
කෑමට අරෙගන ගිෙය්, ඇයි ආරාධනා කෙළේ කියලා. විෙශේෂ
සමාගමක වැඩ කරන තමන්ෙග් නෑදෑෙයක් ඉන්නවා නම් ඒකත්
ෙහළි කරන්න ෙවනවා.
අන්න එෙහම ඉතා තද නීති ඇෙමරිකානු ෙකොන්ගස් සභාෙව්
තිෙබන්ෙන්. මම දන්ෙන් නැහැ ෙම්ෙකන් සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද
කියලා. අපට ෙම් පිළිබඳව කථා කරලා බලලා කියන්න ෙවයි.
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා]

පැටන් ෙබොග්ස් සමාගම ඩිෙමොකටික් පක්ෂයට හුඟක්
සම්බන්ධකම් තිබුණු සමාගමක්. පසුව ඒක ඉවත් කර තිෙබනවා.
ෙකොෙහොමත් එහි පධාන අධ්යක්ෂතුමා මරණයට පත් වුණා. එම
නිසා දැන් එතැනින් එම සහෙයෝගය ගන්න බැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි.
ඇත්තටම අපට හිෙතනවා, ආණ්ඩුව අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද මාරු
ෙවනවා නම් ෙහොඳයි කියලා. ෙමොකද, එතෙකොට තමයි ගිය
අවුරුද්ෙද් පැවැති ආණ්ඩුෙවන් කරපු ෙද්වල් ෙම් අවුරුද්ෙද්
පවතින ආණ්ඩුෙවන් දැන ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්; ඒ වාෙග්ම ෙම්
ආණ්ඩුෙවන් කරන ෙද්වල් ඊළඟ අවුරුද්ෙද් පත් ෙවන
ආණ්ඩුෙවන් දැන ගන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ගරු කථානායකතුමනි,
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට පසු ගිය කාලය පුරාවටම ෙම් ෙතොරතුරු
වසන් කිරීමක් තමයි සිදු වී තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආකාරෙයන් පිළිතුරු
ලැබුෙණ් නැහැ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙය්දී ඒක කර ගන්න පුළුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, මම දැන ගන්න කැමැතියි, ෙමම
සමාගම් ෙවත ෙමම මූල්ය පතිපාදනයන් ලබා දීමට අමතරව විවිධ
නීතිඥ සහායන් එම සමාගම් ෙවත ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් ෙහෝ
තානාපති කාර්යාල ෙවත ලබා ගැනීම ෙවනුෙවන් යම් මුදල්
පමාණයක් වියදම් කර තිෙබ්ද කියලා.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, මුලින්ම සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ඔබතුමා
ෙමම පශ්නයට ලබා දුන් පෙව්ශය සම්බන්ධව. ඇත්ත වශෙයන්ම
ඔබතුමා කියන කාරණය නිවැරදියි. ආණ්ඩු මාරු ෙවන ෙකොට
කලින් පැවැති ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩුකම් ෙපන්වා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම
ඔබතුමන්ලා හැම දාමත් විපක්ෂෙය් ඉන්ෙන් නැතුව ආණ්ඩු
බලයට සම්බන්ධ ෙවනවා නම් අපටත් ඔබතුමන්ලාව පශ්න
කරන්නට පුළුවන්කම ලැෙබනවා. එම නිසා අපි පාර්ථනා
කරනවා, ආණ්ඩුවක් තුළ ඔබතුමන්ලා දකින්නට ලැෙබ්වායි
කියලා. ඔබතුමා ඇසූ පශ්නය හුඟක් වැදගත් එකක්.
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මන්තීතුමනි, ෙම් ෙල්ඛන අනුව අපට පශ්නයක් තිෙබනවා.
ෙමොකද, මහජන සම්බන්ධතා වර්ධනය කිරීම කියන විෂයයයි,
නීතිඥවරුන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීම කියන එකයි සම්පූර්ණෙයන්ම
එකිෙනකට ෙවනස් රාජකාරි. යම් කාරණයක් පිළිබඳව තානාපති
කාර්යාලයට නීතිඥ සහාය අවශ්ය නම් පිළිගත් නීතිඥ සමාගමක
සහාය ඍජුව පතන්න පුළුවන්. හැබැයි, ෙමතැනදී නීතිඥ
සමාගමක සහාය ඍජුව පතන්ෙන් නැතුව අතිවිශාල මුදල්
පමාණයක් ලබා දීලා තිෙබනවා මහජන සම්බන්ධතා කටයුතු
සඳහා ලබා ගත්තා වූ සමාගම්වලට. ෙමය බැලූ බැල්මටම පශ්න
සහගත බව මට ෙපනී යනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අරුම පුදුම වැඩක් තමයි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. පතිරූපය නැංවීම ෙවනුෙවන් සමාගම්වලට ෙඩොලර්
ලක්ෂ 13කට ආසන්න පමාණයක් ෙගවනවා. තවත් ෙඩොලර්
ලක්ෂ 8කට ආසන්න පමාණයක්, ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ෙකෝටි
10කට ආසන්න මුදල් පමාණයක් ඇෙමරිකාෙව් නීතිඥවරුන්ෙග්
සහාය පැතීම ෙවනුෙවන් එම සමාගම් මඟින්ම වියදම් කර
තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල පශ්න
ගණනාවක් මතු ෙවලා තිබියදී මුදල් ෙකෝටි පෙකෝටි ගණනින් ෙම්
ආයතනය විනාශ කර තිෙබනවා. එම නිසා සියලු වියදම් සිදු වූ
ආකාරය පිළිබඳව ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙසොයා බලා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට වර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා ද කියා දැන ගන්න
කැමැතියි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් අදහස සම්බන්ධව ගරු
අගාමාත්යතුමාත් ෙමම අවස්ථාෙව්දී විෙශේෂෙයන් කාරණයක්
සඳහන් කළා. ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් උපෙදසත්, ඔබතුමාෙග්
පශ්නයත් පිළිබඳ දැනුම් දීලා ෙම් එක් එක් සමාගම ෙතෝරාගත්
ආකාරය, කටයුතු කරපු ආකාරය, ඔවුන්ෙග් විෂය පථය, නීතියට
පටහැනිව කටයුතු කර තිෙබනවා ද කියන කාරණා සහ ඔබතුමා
සඳහන් කළ ආකාරයට අෙනකුත් ෙතොරතුරු පිළිබඳව ෙසොයා බලා
කටයුතු කිරීම අනිවාර්ෙයන්ම යහ පාලනය අගය කරන ආණ්ඩුවක්
විධියට අපට කරන්නට සිදු ෙවනවා. එම නිසා ෙමම පශ්නය
නැගීම සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 12 -4781/’14-(1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් තිෙබන
ෙතොරතුරු අනුව ෙපෙනනවා නඩු කටයුතු කියා සඳහන් කරලා
2009 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 20,000ක්, 2011 දී ඇෙමරිකන්
ෙඩොලර් 250,000ක්, 2011 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 87,000ක්, 2012
දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 90,585.78ක්, 2013 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර්
120,000ක් හා 2011 දී ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 150,000ක් වශෙයන්
නීතිඥවරුන්ෙග් සහාය ලබා ගැනීම කියන ශීර්ෂය යටෙත් විශාල
මුදල් පමාණයක් ලබා ෙගන තිෙබන බව. ඒ මුදල් ලබා ෙගන
තිෙබන වැය ශීර්ෂයන් වශෙයන් සඳහන් වන්ෙන් ජනාධිපති
ෙල්කම් කාර්යාල වැය ශීර්ෂය 001-1-1-02502-02 සහ 001-121405යි. නැවත වරක් 001-1-21405 වැය ශීර්ෂය සඳහන් වනවා.
ෙලොකු මුදලක් ලබා ෙගන තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම ගරු

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා
සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.
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(iii)

இந்த அாிசித் ெதாைக எந்நி வனத்தி
ந்
ெகாள்வன ெசய்யப்பட்ட என்பைத ம்;

(Mr. Speaker)

(iv)

ேமற்ப அாிசித் ெதாைக ெநல் சந்ைதப்ப த்தல்
சைபயினால்
ெகாள்வன
ெசய்யப்
பட்
ப்பின், இதற்காக ெநல் சந்ைதப்ப த்தல்
சைப
ெசல
ெசய்த
பணத்ெதாைக
யாெதன்பைத ம்;

(v)

ேமற்ப
அாிசித்
ெதாைகக்காக
ெநல்
சந்ைதப்ப த்தல் சைபக்கு வழங்கப்பட்
ந்த
நிதித்ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;

(vi)

அதன் பிரகாரம், ஒ
ெமட்ாிக் ெதான்
அாிசிக்காக ெசல ெசய்யப்பட்ட பணத்ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

පශ්න අංක 13- 4819/’14-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් එම
පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

Question ordered to stand down.

asked the Minister of Food Security:

ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට පරිත්යාග කළ සහල්:
විස්තර

(a)

உலக உண அைமப் க்கு அன்பளிப் ச்
ெசய்யப்பட்ட அாிசி : விபரம்

Will he inform this House (i)

the quantity of rice that was proposed to be
donated to the World Food Programme as a
donation by the Budget 2014;

(ii)

the quantity of rice that has been donated so
far in accordance with that proposal;

(iii)

the institute from which that stock of rice
was purchased;

(iv)

if that stock of rice was purchased by the
Paddy Marketing Board, the amount of
money spent by the Paddy Marketing
Board on that;

(v)

the amount of money made available to the
Paddy Marketing Board to purchase that
stock of rice; and

(vi)

the amount of money spent on a metric
tonne of such rice?

RICE DONATED TO WORLD FOOD PROGRAMME : DETAILS

14.ගරු අනුර දිසානායක මහතා

5096/’14

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ආහාර සුරක්ෂිතතා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2014 අය වැය ෙල්ඛනය මගින් ෙලෝක ආහාර
සංවිධානය ෙවත පරිත්යාග කරනු ලබන බවට
ෙයෝජනා කළ සහල් පමාණය ෙකොපමණද;

(ii)

ඒ අනුව, ෙම් වන විට පරිත්යාග කර ඇති සහල්
පමාණය ෙකොපමණද;

(iii)

එම සහල් ෙතොගය මිලදී ගනු ලැබූෙව් කුමන
ආයතනයක් ෙවතින්ද;

(iv)

එම සහල් ෙතොගය වී අෙළවි මණ්ඩලය විසින්
මිලදී ගනු ලැබුෙව් නම්, ඒ සඳහා වී අෙළවි
මණ්ඩලය විසින් වැය කළ මුදල ෙකොපමණද;

(v)

එම සහල් ෙතොගය සඳහා වී අෙළවි මණ්ඩලය
ෙවත ලබා දී ඇති මුදල ෙකොපමණද;

(vi)

ඒ අනුව එම සහල් ෙමටික් ෙටොන් එකක් සඳහා
වැය කරන ලද මුදල ෙකොපමණද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

(b)

If not, why?

ගරු ගාමිණී ජයවිකම
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு காமினி
பா காப் அைமச்சர்)

ෙපෙර්රා

ஜயவிக்ரம

මහතා

ெபேரரா

-

(ආහාර
உண ப்

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera - Minister of Food
Security)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.
உண ப் பா காப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

2014ஆம் ஆண் ன் வர
ெசல த்திட்டத்தின்
லம் உலக உண அைமப் க்கு அன்பளிப் ச்
ெசய்வதாக
ன்ெமாழியப்பட்ட
அாிசியின்
ெதாைக எவ்வள என்பைத ம்;
அதன் பிரகாரம், இற்ைறவைர அன்பளிப் ச்
ெசய்யப்பட் ள்ள அாிசித்ெதாைக எவ்வள
என்பைத ம்;

(අ)

(i)

ෙමටික් ෙටොන් 50,000

(ii)

ෙමටික් ෙටොන් 2,568.81

(iii)

එම වී ෙතොගය වී අෙළවි මණ්ඩලය ෙවතින් ලබා
ගන්නා ලදී.

(iv)

මුළු මුදල රුපියල් 195,453,751.61කි. (රුපියල්
එකසිය අනූපන් මිලියන හාරසිය පනස් තුන් දහස්
හත්සිය පනස් එකයි ශත හැට එකකි.)

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(v)

එම වී ෙතොගෙය් සම්පූර්ණ වටිනාකම රුපියල්
195,453,751.61 වන අතර ෙමම මුදල වී මිලදී
ගැනීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වී අෙළවි
මණ්ඩලය ෙවත ලබා දුන් මුදල්වලින්
භාණ්ඩාගාරය සඳහා තවදුරටත් අය විය යුතු
මුදලින් අඩු කර ගන්නා ලදී.

(vi)

සම්බා රුපියල් 42,500යි. නාඩු රුපියල් 39,050යි.
(වී අෙළවි මණ්ඩලෙය් වාර්තා අනුව)

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී 2014 අය වැය
ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් එවකට මුදල් අමාත්යවරයා කිව්වා,
ෙලෝක ආහාර සංවිධානය ෙවනුෙවන් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක
සහල් පරිත්යාගයක් අපි කරනවා කියා. හැබැයි දැන් ෙපනී යමින්
තිෙබන්ෙන් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක පරිත්යාගයක් ෙවලා නැහැ,
ෙමටික් ෙටොන් 2,500කට ආසන්න සහල් පමාණයක් තමයි යවලා
තිෙබන්ෙන් කියා. අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කිරීෙම්දී රෙට් තිෙබන
හාල් ෙතොග පිළිබඳ පමාණය, අපට පරිත්යාග කළ හැකි පමාණය
පිළිබඳව නිසි ඇගයීමකින් ෙතොරවද ෙම් ෙමටික් ෙටොන් 50,000
කියන එක දැම්ෙම්? ෙමොකද, ඒක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කියපු
කථාවක්. මම දැක්කා, මන්තීවරු ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ඒ පරිත්යාගය
පිළිබඳව කියන ෙකොට ෙම්සවලට ගහනවා.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ඒ
නිෙයෝජිත මහත්වරු සති ෙදකකට විතර ඉස්ෙසල්ලා මාව හම්බ
වුණා. අෙප් රටවල් අතර පතිපත්ති තීරණයක් තිෙබනවා. සාමාජික
සෑම රටක්ම එක්සත් ජාතීන්ෙග් ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට
ෙමවැනි ආහාර ෙතොගයක් පරිත්යාග කරන්න බැඳිලා සිටිනවා.
අෙප් ලංකාෙව් ආපදාවක් -සුනාමියක් ෙහෝ, පෑවිල්ලක් ෙහෝ, මහ
ගං වතුරක් ෙහෝ- වුණා නම් ෙලෝක ආහාර සංවිධානය තම
සාමාජික රටවලින් ලබා ගත් ධාන්ය වර්ග ඒ රෙටන් ෙමහාට
පරිත්යාග කරනවා. එතුමන්ලා කථා කරද්දී මට කරුණු
ෙපන්නුෙව්, අපි තව ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක් ෙදන්න බැඳිලා
සිටිනවා කියා. අෙප් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු අපි කථා වුෙණ්, එවැනි
බැඳීමක් තිෙබනවා නම් අපි ඒක දිය යුතු ෙදයක්ය කියන එකයි.
ෙමොකද, සාමාජික රටක් විධියට අපි ඒක කරන්න ෙලෝක ආහාර
සංවිධානයට බැඳී සිටිනවා. සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000 ගැන මම
යමක් කියන්න ඕනෑ. ගරු කථානායකතුමනි, අය වැෙයන් ෙමච්චර
පමාණයක් ෙදනවා කිව්වාට රෙට් ෙබොෙහොම කනගාටුදායක
තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
පසු ගිය අවුරුද්ෙද් විශාල පෑවිල්ලක් ඇති වුණාය කියා සහල්
ෙමටික් ෙටොන් 225,000ක් ෙගන්වා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් මිලියන 45ක -දසලක්ෂ අසූඅටදාහක- සහල්
ෙගන්වා තිෙබනවා. ෙම් ෙගන්වීම තවමත් වනවා. ඒක හරි
කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. බංග්ලාෙද්ශෙයන් සහ ඉන්දියානු
රජෙයන් ෙපොන්නි සම්බා හා නාඩු තව ෙමටික් ෙටොන් ලක්ෂයක්
ෙගෙනන්න තිෙබනවා. මමත් ෙපොන්නි සම්බාවලට හරි ආසයි. ඒ
අවස්ථාෙව් අපි බලයට ඇවිල්ලා තිබුෙණ් නැහැ. අෙප් රජය බාර
ගන්න ෙකොට ලංකා සෙතොස ආයතනෙය් බඩු තිබුෙණ් නැහැ. ඒ
ගැන අහද්දී කිව්වා, ඉවරයි කියා. නමුත් මම ආහාර සුරක්ෂිතතාව
පිළිබඳ අමාත්යවරයා වුණාට පසුව දැක්කා, ෙව්යන්ෙගොඩ ලංකා
සෙතොස වැනි ගබඩාවල ගුල්ෙලෝ ගහලා සහල් ෙමටික් ෙටොන්
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65,000ක් නරක් ෙවලා තිෙබන ආකාරය. තවත් සහල් ෙමටික්
ෙටොන් ලක්ෂයක් අෙප් රටට එන්න තිෙබනවා. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
සහල් කිෙලෝවක මිල රුපියල් 54යි. නමුත් ලංකා සෙතොස කිෙලෝ
එකක් අරෙගන තිෙබන්ෙන් රුපියල් 60ට. සහල් ෙමටික් ෙටොන්
2,25,000ක් අෙප් රටට ෙගන්වා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් සම්පත්
විනාශ වුණා. මම නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා, "සහල් ෙමටික් ෙටොන්
65,000ක් ගුල්ෙලෝ ගහන තුරු හිටිෙය් ඇයි, ෙම්වා ඡන්ද
කාලෙය්දීවත් ෙබදුෙව් නැත්ෙත් ඇයි?" කියා. සෙතොස කියන
ආයතනෙය් සහල් ෙබදීමට වාහන එකසිය ගණනක් තමයි
ෙකොන්තාත්තුව වශෙයන් අරෙගන තිබුෙණ්. එතෙකොට මම
ඇහුවා, "ෙම්වා ෙබදුෙව් නැත්ෙත් ඇයි?" කියා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ ඔක්ෙකොම ෙලොරිවලින් ලංකාෙව්
ඡන්ද ෙපෝස්ටර් ෙබදීම කළා මිසක් ආහාර දව්ය ෙබදුෙව් නැහැ. මම
ඇහුවා, "කුලියට වාහන අරෙගන ෙහෝ ෙම්වා ෙබදුෙව් නැත්ෙත්
ඇයි?" කියා. ඒ පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ලංකා සෙතොස
ආයතනෙය් නිලධාරින්ට බැරි වුණා. ෙම්වා නිකම් ෙහෝ හරියට
ෙබදලා ජනතාවට කන්න දුන්නා නම්
මහින්ද රාජපක්ෂ
ජනාධිපතිතුමා දිනනවාය කියා මම කිව්වා.
අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ෙමවැනි ෙඛ්දනීය තත්ත්වයන්
අෙප් රෙට් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඇත්ත. විශාල වංචාවන්, ගසා
කෑම් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. රෙට් සම්පත් විනාශ ෙවලා තිෙබනවා.
දසලක්ෂ 88,000ක ෙපොන්නි සම්බා වැනි ෙද්වල් තවම අෙප් රටට
ෙගෙනනවා. නමුත් අෙප් රජය මිල පාලනයක් කරනවා. සම්බා
කිෙලෝවකට රුපියල් 50ක සහතික මිලක් අපි දීලා තිෙබනවා.
නාඩුවලට රුපියල් 45ක සහතික මිලක් ලබා දීලා තිෙබනවා.
අගමැතිතුමා සහ අෙප් ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වා, "පෑවිල්ල
සහ ගංවතුර නිසා ෙගොවියා අවුරුදු ගණනාවක් දුක් වින්දා; ඒ නිසා
ෙම් ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකය දියුණු කරන්න ඕනෑ" කියා. අපටත්
ෙලොකු පශ්න තිෙබනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා ෙම් පශ්නය අහපු එක ෙහොඳයි. ගෙම් ෙගොවිෙයෝ අෙප්
රෙට් නිෂ්පාදනයට සියයට 70ක දායකත්වයක් සපයනවා.
ෙගොවියා ආරක්ෂා කරන්න ඕනෑ. ගෙම් ආර්ථිකය දියුණු ෙවන්න
නම් ෙගොවියාෙග් ආර්ථිකයත් දියුණු ෙවන්න ඕනෑ.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙදවැනි අතුරු පශ්නය අහන්න ඉඩ ෙදමුද?

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

තවම වී මිල දී ගන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා ඇමතිතුමනි, කලබල ෙවන්න එපා.
මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි, ගරු කථානායකතුමනි. මම
එතුමාෙගන් ඇහුෙව් සහල් ෙලෝක ආහාර සංවිධානයට ලබා දීම
පිළිබඳවයි. එතුමා හාල් ගුල්ෙලෝ කාපුවා, අරවා ෙම්වා ෙගොඩාක්
කිව්වා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒවා අපි පස්ෙසේ දවසක සාකච්ඡා
කරමු.
ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් සාමාන්යෙයන් සහල්
නිෂ්පාදනය පිළිබඳව යම් පූර්ව වාර්තාවන් සකස් කරනවා. ඒ පූර්ව
වාර්තාවන් අනුව අපට නිගමනයකට එන්න පුළුවන්, අපට සහල්
ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් වැනි විශාල ෙතොගයක් ලබා ෙදන්න
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පුළුවන්ද, බැරිද කියා. ගරු කථානායකතුමනි, අනික් පැත්ෙතන්
ගත්තාම ෙලෝක ආහාර සංවිධානය සහ ශී ලංකාව අතර තිෙබන
බැඳීම අනුව අපි කිසිෙසේත්ම සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් ලබා
දිය යුතු නැහැ. ඒක අෙප් quota එක ෙනොෙවයි. ඒ අෙප් quota එක
වාෙග් තුන් ගුණයක්. රෙට් සහල් හිඟයක් තිබියදී සාමාන්ය
ජනතාවට සහල් මිල දී ගන්න විශාල මුදලක් වැය කරන්න සිද්ධ
වී තිබියදී, රෙට් සහල් මිල ඉහළ යමින් තිබියදී ෙලෝක ආහාර
සංවිධානයට අපි විසින් ලබා දීපු quota එක, අපි විසින් ලබා දිය
යුතු තුන් ගුණයක පංගුවක එකඟතාවට පැමිණීමට ෙහේතු කවෙර්ද
කියා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.
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කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි. ෙදවැනි වටය.
පශ්න අංක 2 - 4778/'14 - (1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

ගරු කථානායකතුමනි, දැන් අපට ඒ විධියට වී ෙදන්න
ඇත්ෙත්ත් නැහැ, එෙහම වී ෙදන්න අපි බැඳිලාත් නැහැ. ෙලෝක
ආහාර සංවිධානය ඉල්ලන්ෙන් අෙපන් සහල් ෙමටික් ෙටොන්
10,000යි. අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා සහල් ෙමටික් ෙටොන් 10,000ක්
ඉල්ලද්දී සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් ෙදන්න ෙමොන
ජාත්යන්තර බැඳුම්කරයක්ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් "වාසු
ගුල්ෙලෝ" වාෙග් ගුල්ෙලෝ ඉන්නවා. මම අෙප් රජයට ෙයෝජනා
කරන්ෙන් ෙම්කයි. ඉන්දියාෙවන් ෙගෙනන නාඩු සහ ෙපොන්නි
සම්බාවලින් ෙබ්ෙරන්න තමයි අපට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔය
වාෙග් පශ්නයක් තමයි අපට තිෙබන්ෙන්.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා
මාසයක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 4 - 5118/'14 - (1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.

කථානායකතුමා

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(Mr. Speaker)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙහොඳයි. ගරු මන්තීතුමනි, තුන්වැනි අතුරු පශ්නය අහන්න.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු කථානායකතුමනි, අපි එදා ඒ අය වැය ෙල්ඛනයට විරුද්ධ
වුණා. හැබැයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ අය වැය ෙල්ඛනය සම්මත
කළා. එදා පැවැති ආණ්ඩුෙව් සිටි මන්තීවරුන්ෙග් අත එසවීෙමන්
තමයි ෙම් සහල් ෙමටික් ෙටොන් 50,000ක් ලබා දීෙම් ෙයෝජනාව
අනුමත ෙකොට තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට ඒක ෙයෝජනා කරපු අය
ෙකෙසේ ෙවතත් අත එසවීෙම්දීවත් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතුව
තිබුෙණ් නැද්ද ගරු ඇමතිතුමනි, අෙප් තිෙබන පංගුවට වඩා තුන්
ගුණයකට අධික පංගුවක් අපි ලබා දීමට ෙහේතු කවෙර්ද කියලා?
ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට සාමාන්යෙයන් අෙප් ගැමියන් කියන්ෙන්
"ෙලෝෙකට පරකාෙසේ - ෙගදරට මරගාෙත්" කියලා. ෙගදරට
මරගාතයක් ෙවලා තිබියදී ෙලෝෙකට පරකාසය ෙපන්වන්න ඒ
තිෙබන බැඳීමටත් වඩා වැඩි විශාල සහල් ෙතොගයක් ලබා ෙදන්න
ෙහේතුව කවෙර්ද කියලා නැවතත් දැන ගන්න කැමැතියි.

ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்ரம ெபேரரா)

(The Hon. Gamini Jayawickrama Perera)

කන්න බැරි තරමට වඩා කන්න ගියාම ෙකළ ෙවනවා ෙන්.
ඒක වුණා ෙන්. සිංහල භාෂාෙවන් කියනවා නම් ඒකයි කියන්න
තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒක වුණා. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඔබතුමාට
ඒ ගැන කියන්න මට මීට වඩා ෙවනත් භාෂාවකුත් නැහැ. ෙම්
තත්ත්වය තමයි අද අපට උදා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා ඉස්සර
ෙවලා අහපු පශ්නයට දුන් පිළිතුර වාෙග්ම ෙම්ක තමයි ඇත්ත. අපි
ෙපොන්නි සම්බා ෙහෝ නාඩු ෙහෝ ඉන්දියාෙවන් ෙහෝ
බංග්ලාෙද්ශෙයන් ෙහෝ ෙගනැල්ලා පරිත්යාග කරන්නම්.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Power and Energy, I
would like to have some time to answer this Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

මියගිය ලාන්ස් ෙකෝපල් එස්. පී. ෙක්. වන්නිආරච්චි :
අඩ වැටුප් ෙගවීම
மைறந்த லான்ஸ் ேகாப்ரல் எஸ்.பீ.ேக.
வன்னிஆரச்சி : சம்பளத்தில் அைரவாசி வழங்கல்

DECEASED LANCE CORPORAL S.P.K. WANNIARACHCHI:
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5. ගරු අනුර දිසානායක මහතා - (ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க
ஹந் ன்ெனத்தி சார்பாக)

-

மாண் மிகு

சுனில்

(The Hon. Anura Dissanayake on behalf of the Hon. Sunil
Handunetti)

ආරක්ෂක අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

ෙරජිෙම්න්තු අංක ෙස/5 A02691 දරන ලාන්ස් ෙකෝපල්
එස්. පී. ෙක්. වන්නිආරච්චි යන අය කියාන්විත ෙසේවෙය්
ෙයදී සිටියදී, 2007.05.25වැනි දින මිය ගිය බව එතුමා
දන්ෙනහිද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

(ආ)

(i)

ඉහත නම් සඳහන් මිය ගිය යුද හමුදා
සාමාජිකයාෙග් බිරිඳට ලැබිය යුතු වැටුප් ෙගවීම
2013 ජනවාරි මස සිට නතර කර තිෙබ්ද;

(ii)

ඔහුෙග් ෙපර විවාහක බිරිඳ විසින් පසුව විවාහ වූ
බිරිඳට සහ දරුවාට අදාළ වැටුප් ලබා දීමට
අකමැත්තක් ෙනොමැති බව ලිඛිතව දැනුම් දී
තිෙබ්ද;

(iii)

(b)

එම මියගිය යුද හමුදා සාමාජිකයාෙග් බිරිඳ වන
ෙහේමන්ති පියදර්ශනි නැමැත්තියට වැටුෙපන්
සියයට 50ක් සහ දරුවාට සියයට 50ක් ෙලස
නැවත වැටුප් ෙගවීම ආරම්භ කර ඇතත්, ෙම් වන
විට ෙගවනු ලබන්ෙන් මුල් අවස්ථාෙව් ෙගවන ලද
මුළු වැටුෙපන් අඩක් පමණක් බව දන්ෙන්ද;
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Will he state (i)

whether payment of the salary to the wife
of the deceased member of the army
mentioned above has been stopped from
January, 2013;

(ii)

whether his former wife has informed in
writing that she has no objection to
providing the relevant salary to the wife
whom he got married after her, and to her
child;

(iii)

whether he is aware that even though they
had commenced to pay back the salary as
50 per cent to Mrs. Hemanthi
Priyadarshani, the wife of the deceased
member of the army mentioned above, and
the other half to the child, only half of the
salary which was being paid at the
beginning, is paid at present; and

(iv)

the reason for paying half of the salary, to
which the aforesaid war hero is entitled as
mentioned in (iii) above?

(iv)

ඉහත (iii) හි සඳහන් පරිදි එම රණවිරුවාට හිමි
මාසික වැටුෙපන් අඩක් පමණක් ෙගවීමට ෙහේතු
කවෙර්ද;
යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
பா காப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ)

பைடப்பிாி இலக்கம் சி / 5 A02691 ஐ ெகாண்ட
லான்ஸ் ேகாப்ரல் எஸ்.பீ.ேக. வன்னிஆரச்சி என்பவர்
இரா வ நடவ க்ைகயில் ஈ பட்
க்கும்ேபா
2007.05.25ஆம் திகதியன் மரணித் ள்ளார் என்பைத
அவர் அறிவாரா?

(ஆ) (i)

(ii)

(iii)

(iv)

ேமேல ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ள இறந்த
இரா வ உ ப்பினாின் மைனவிக்கு கிைடக்க
ேவண் ய
சம்பளத்ைத
வழங்குதல்
2013
சனவாி மாதத்தி
ந்
நி த்தப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;
இவர
ன்னாள் மைனவி, இவர் பின்னர்
விவாகம் ெசய்த மைனவிக்கும் பிள்ைளக்கும்
ேமற்ப
சம்பளத்ைத ெபற் க் ெகா த்தல்
ெதாடர்பில்
ஆட்ேசபைன
இல்ைலெயன
எ த்
லம் அறிவித் ள்ளாரா என்பைத ம்;
ேமற்ப
இறந்த இரா வ உ ப்பினாின்
மைனவியான
ேஹமந்தி
பிாியதர்ஷனி
என்பவ க்கு சம்பளத்தில் 50%, பிள்ைளக்கு 50%
என்றவா
மீண் ம் சம்பளம் வழங்குதல்
ஆரம்பிக்கப்பட் ள்ளேபாதி ம்,
ன்னர் வழங்
கப்பட்ட சம்பளத்தின் பாதிேய தற்ேபா
ெச த்தப்ப கின்றெதன்பைத அவர் அறிவாரா
என்பைத ம்;

(c)

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු කථානායකතුමනි, ආරක්ෂක රාජ්ය අමාත්යතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)
(ආ)

ேமேல (iii) இல் குறிப்பிட் ள்ளதன் பிரகாரம்
அந்த
இரா வ
ர க்கு
உாித்தான
சம்பளத்தின்
பாதிைய
மாத்திரம்
ெச த்
வதற்கான காரணங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

ඔව්. තස්තවාදී කියා ෙහේතුෙවන් ලාන්ස් ෙකෝපල් එස්.පී.ෙක්.
වන්නිආරච්චි මහතා 2007.05.25 දින කියාන්විතෙය්දී මියෙගොස් ඇත.
(i)

ඔව්. රණවිරුවා මිය ගිය වහාම ඔහුෙග් පවුෙල් ආර්ථික
තත්ත්වය බිඳ වැටීම වළකාලනු වස්, ඔහු විසින් ළඟම
ඥාතියා ෙලස නම් ෙකොට ඇති ෙක්.ඩබ්ලිව්. ෙහේමන්ති
පියදර්ශනී මහත්මිය ෙවත වැටුප් හා දීමනා හිමි ගන්වා ඇත.
එෙසේ වුවද ඇය රණවිරුවා සමඟ සිදු කරන ලද විවාහය
නීත්යනුකූල ෙනොවන බව තහවුරු වූ වහාම ඇයට හිමි වැටුප්
හා දීමනා ෙකොටස ෙගවීම නවතා ඇත.

(ii)

ඔව්. නමුත් පියදර්ශනී මහත්මිය ෙසබළා සමඟ
නීත්යනුකූලව විවාහ වී ෙනොමැති බැවින් ඇය බිරිඳට හිමි
ෙගවීමක් සඳහා හිමිකම් ෙනොලබන්ෙන්ය.

(iii)

ඔව්. මිය ගිය යුද හමුදා සාමාජිකයාෙග් වලංගු ෙනොවන
ෙදවන විවාහෙය් බිරිඳ වන ෙක්.ඩබ්ලිව්. ෙහේමන්ති
පියදර්ශනී නමැත්තියට වැටුප් හා දීමනා හිමි ෙනොමැති
බැවින්, ඇය ෙවත වැටුප් හා දීමනා ෙගවීම සිදු ෙනොකරයි.
රණවිරුවාට දාව ඇයට උපන් දරුවාට රණවිරුවාෙග්
වැටුෙපන් සියයට 50ක ෙකොටසක් හිමි වන අතර, ඉන්
අඩක් දරුවාෙග් බාලවයස්කාර ගිණුමට හා ඉතිරි ෙකොටස
දරුවාෙග් භාරකාරත්වයට (එනම් දරුවාෙග් මව වන
පියදර්ශනී මහත්මියට) හිමි ගන්වනු ලබයි.

(iv)

ඉහත (ආ) iii හි පිළිතුර අනුව පැහැදිලි ෙව්.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Defence:
(a)

Is he aware that Lance Corporal S.P.K.
Wanniarachchi bearing regiment No. S/5 A02691
died while in active service on 25.05.2007?

(ඇ)

පැන ෙනොනඟියි.
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(ii)

එම දුම්රිය අනතුරු සිදු වූ ස්ථාන, දිනය හා
අනතුරුවල ස්වභාවය, මගීන්ට සිදු වූ හානි ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iii)

ඉහත සඳහන් දුම්රිය අනතුරු සිදු වීමට ෙහේතු ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;

(iv)

ෙමම අනතුරු ෙහේතුෙවන් සිදු වූ අලාභය ෙවන්
ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 7 -5858/'15 - (1), ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා.

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

(ආ)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(i)

ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් අනතුරු වළක්වා දුම්රිය
පවාහන ෙසේවය මඟින් මහ ජනතාවට විශ්වාසනීය
ෙසේවයක් ලබා දීමට සැලසුම් කර තිෙබ්ද;

(ii)

එම සැලසුම් කවෙර්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Power and Energy, I
ask for two weeks' time to answer that Question.
පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்ளகப் ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

2014ஆம் ஆண்
ஏப்பிரல் 30ஆம் திகதி
ெதாடக்கம் இற்ைறவைரயிலான காலத்தி ள்
இடம்ெபற் ள்ள
ைகயிரதங்கள்
ைகயிரதங்க டன் ேமா தல், தடம் ரள்தல்
மற் ம் ைகயிரதப் ெபட் களின் இைணப்
ண் க்கப்ப தல்
ஆகியவற் டன்
ெதாடர் ைடய விபத் க்களின் எண்ணிக்ைக
எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii)

ேமற்ப
ைகயிரத விபத் க்கள் நைடெபற்ற
இடங்கள், திகதி மற் ம் விபத் க்களின் இயல் ,
பயணிக க்கு
ஏற்பட்ட
ேசதம்
என்பன
தனித்தனியாக யாைவெயன்பைத ம்;

(iii)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட ைகயிரத விபத் க்கள்
நைடெப வதற்கான காரணங்கள் ெவவ்ேவறாக
யாைவெயன்பைத ம்;

(iv)

ேமற்ப
விபத் க்களின் காரணமாக ஏற்பட்ட
நட்டம் ெவவ்ேவறாக எவ்வளெவன்பைத ம்

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පශ්න අංක 11 - 5120/'14- (1), ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, on behalf of the Minister of Highways, Higher
Education and Investment Promotion, I ask for one week's
time to answer that Question.

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) (i)

ேமேல
குறிப்பிடப்பட்டவாறான
விபத் க்
கைளத் தவிர்த்
ைகயிரத ேபாக்குவரத் ச்
ேசைவயின் லம் ெபா மக்க க்கு நம்பகத்
தன்ைம டன்கூ ய
ேசைவையப்
ெபற் க்
ெகா ப்பதற்குத்
திட்டமிடப்பட் ள்ளதா
என்பைத ம்;

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

දුම්රිය අනතුරු : විස්තර

(ii)

ைகயிரத விபத் க்கள் : விபரம்
5142/’14

(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
மான்னப்ெப ம சார்பாக )

-

மாண் மிகு

அஜித்

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith
Mannapperuma)

අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2014 අෙපේල් මස 30වැනි දින සිට ෙම් දක්වා
කාලය තුළ සිදු වූ දුම්රිය - දුම්රිය ගැටීම්, දුම්රිය පීලි
පැනීම් හා දුම්රිය මැදිරි ගැලවීයාමට අදාළ අනතුරු
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

அத்திட்டங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?

TRAIN ACCIDENTS : DETAILS

15.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා ෙවනුවට)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Internal Transport:
(a)

Will he inform this House (i)

the number of train accidents that occurred
during the period from 30th April, 2014 up
to now, including those involving collision
of trains, derailments and disconnected
compartments;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(b)

(ii)

the location, date and nature of the accident
and the damages caused to the passengers,
separately, with respect to each accident;

(iii)

the reasons for the occurrence of the said
accidents, separately; and

(iv)

the loss incurred as a result of these
accidents, separately, with respect to each
accident?

Will he state (i)

(ii)
(c)

whether plans have been formulated to
prevent accidents of above-mentioned
manner and provide a trustworthy service to
the public; and

If not, why?

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (අභ්යන්තර
පවාහන අමාත්යතුමා)
மத் ம பண்டார - உள்ளக

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Internal Transport)

ගරු කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

(ආ)

(i)

දුම්රිය - දුම්රිය ගැටීම්

-

02

පීලි පැනීම්

-

96

මැදිරි ගැලවීයාම්

-

14

(ii)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.

(iii)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත.

(iv)

ඇමුණුෙමහි දක්වා ඇත. ඇමුණුම සභාගත* කරමි.

(i)

ඔව්.

(ii)

ෙර්ල් පීලි, සිල්පර හා කළු ගල් (track ballast) ෙයොදා දුම්රිය
මාර්ගය ශක්තිමත් කිරීම.
ආරක්ෂක නීති උල්ලංඝනය කරන ලද ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
ෙසේවකයින්ට එෙරහිව විනය පියවර ගැනීමට කටයුතු කිරීම.
ෙතෝරාගත් අනාරක්ෂිත දුම්රිය හරස් මාර්ග සඳහා පමුඛතාව
අනුව සීනු (bells) හා ආෙලෝක සංඥා (lights) ෙයදීමට
කටයුතු කිරීම.
ස්වයංකීය ෙග්ට්ටු ස්ථාපිත කිරීම පිණිස තනතුරු ඇති කිරීම,
ෙවනත් ස්ෙව්ච්ඡා සංවිධාන සහෙයෝගය ඇතිව
ෙග්ට්ටුකරුවන් ෙයදවීම.

(ඇ)

අදාළ ෙනොෙව්.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.

“හිරු” රූපවාහිනිය සමඟ කළ සම්මුඛ
සාකච්ඡාව : ගරු අගාමාත්යතුමාෙග් පකාශය
“ஹி ” ெதாைலக்காட்சி டனான
ேநர் கம் : பிரதம அைமச்சாின கூற்

INTERVIEW WITH "HIRU" TV: STATEMENT BY
HON. PRIME MINISTER
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (අගාමාත්යතුමා සහ පතිපත්ති
සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - பிரதம அைமச்ச ம்
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் அைமச்ச ம்)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Prime Minister, Minister
of Policy Planning, Economic Affairs, Child, Youth and
Cultural Affairs)

ගරු කථානායකතුමනි, මා අගාමාත්ය පදවියට පත් වීෙමන්
පසු "හිරු" රූපවාහිනී ආයතනය ෙවත සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබා
දීම සම්බන්ධෙයන් යම් යම් ජනමාධ්යයන් දක්වා ඇති මතවාදයන්
පිළිබඳව ඔබෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කැමැතියි.

what those plans are?

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
ேபாக்குவரத் அைமச்சர்)
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පසු ගිය දා "සිරස" රූපවාහිනී ඔස්ෙසේ විකාශනය වූ 'සටන'
වැඩසටහනට සම්බන්ධ වූ එම ආයතනෙය් පශ්න විචාරකයන්
ෙකළින්ම කියා සිටිෙය් දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමාට එෙරහිව
පැනනැඟී ඇති ෙචෝදනා ඉදිරිෙය් එතුමා ආරක්ෂා කිරීමට මා කියා
කරන බවයි. මා එම ආයතනය සමඟ deal එකක් දමා ඇති බවද
ඔහු කියා සිටියා. පසු ගිය දා පැවැති කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීෙම්
පවෘත්ති සාකච්ඡාෙව්දීද "සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාෙව්
වාර්තාකාරිනියක් ෙම් මතවාදයම මතු කරමින් රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇසුවා. ෙමම ෙචෝදනාත්මක මතවාදය
තහවුරු කරලීමට "සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාව දිගින් දිගටම
කටයුතු කර ඇති බව ෙමයින් පැහැදිලියි. ෙම් එක් අවස්ථාවක
මතය පකාශ කිරීමක් ෙනොෙවයි, මතවාදයක් ඇති කරන්නට
තිෙබන ව්යාපාරයක්. ඒ නිසා ෙම් සභාව හමුෙව් කරුණු පැහැදිලි
කරන්න මම කැමැතියි.
පසු ගිය ජනාධිපතිවරණය සමෙය් රූපවාහිනී නාලිකා 3ක්
මෙගන් සම්මුඛ සාකච්ඡා ඉල්ලා සිටියා. ඔවුන් එම ඉල්ලීම් කළ
අනුපිළිෙවළ අනුව මම සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා දුන්නා. "හිරු",
"ස්වර්ණවාහිනි" සහ "ටීඑන්එල්" යන රූපවාහිනී නාලිකා එම
අනුපිළිෙවළයි. ජනාධිපතිවරණෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ජයගහණය ෙකොට මට අගමැති ධුරය ලැබීෙමන් පසු
මුලින්ම "හිරු" රූපවාහිනී ආයතනය සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් සඳහා
මෙගන් ඉල්ලීමක් කළා. "ස්වර්ණවාහිනි", "ටීඑන්එල්" සහ
"ස්වාධීන රූපවාහිනි"යන රූපවාහිනී ආයතන ද සම්මුඛ සාකච්ඡා
ලබා ෙදන ෙලස පසුව ඉල්ලීම් කළා. කිසි අවස්ථාවක
ජනාධිපතිවරණය තිබුණු කාලෙය්ත්, ඊට පසුවවත් "සිරස"
රූපවාහිනී නාලිකාව මෙගන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ඉල්ලුෙව්
නැහැ. අප තීරණය කෙළේ ජනාධිපතිවරණය සමෙය් සම්මුඛ
සාකච්ඡා ලබා දුන් අනුපිළිෙවළටම නැවත සම්මුඛ සාකච්ඡා ලබා
දීම වඩාත්ම සුදුසු බවයි. ඒ අනුව මම මුල්ම සම්මුඛ සාකච්ඡාව
"හිරු" රූපවාහිනිය ෙවත ලබා දුන්නා. සැබෑ තත්ත්වය එෙසේ වී
තිබියදී මම "හිරු" රූපවාහිනිය ෙවත සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් ලබා
දීම deal එකක පතිඵලයක් ෙසේ ෙපන්වා දීම සහ මා
අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කරනවාය යන මතය පතුරුවාලීම
සාධාරණ නැහැ.
"හිරු" රූපවාහිනී නාලිකාෙව් කළමනාකාර අධ්යක්ෂක
ෙර්ෙනෝ සිල්වා කියන්ෙන් දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග්
සෙහෝදරෙයක්. දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමාට ෙචෝදනා තිෙබන බව
අප දන්නවා. ඒ අය අතර සම්බන්ධයක් තිෙබනවා කියලා අප ඒ
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නාලිකාවට
ෙනොයන්නද?
විද ත්
මාධ්යයන්
අතර
තරගකාරිත්වයක් තිෙබන බව අප දන්නවා. ෙම් නිසා එක්
නාලිකාවකට වඩා ඉදිරිෙයන් සිටින්නට අෙනක් නාලිකා උත්සාහ
කරනවා. නමුත් එවැනි උත්සාහයකට රෙට් අගමැතිවරයා
ඈඳාගැනීමත්, අගමැතිවරයාට අසාධාරණ හා පදනම් විරහිත
ෙචෝදනා නැඟීමත් අපට පිළි ගන්නට බැහැ. දැනට දත්ත වාර්තා
අගය කිරීෙම් කමය - ratings - අනුව,
එක්සත් ජාතික
පාක්ෂිකයන් හා එයට සහෙයෝගය ෙදන අය වැඩි වශෙයන්ම
බලන්ෙන් "හිරු" රූපවාහිනී පවෘත්තියි. එක කාලයක වැඩි
වශෙයන්ම නැරඹුෙව් "සිරස" රූපවාහිනී පවෘත්ති. එෙහත්
"සිරස" නාලිකාව එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ගහන්න පටන් ගත්
නිසා එය වැටුණා. ඉන් පසුව "හිරු" රූපවාහිනී නාලිකාව ඒ
අවස්ථාව ලබා ගත්තා. ආපසු "සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාව
නරඹන අය ටිකක් වැඩි වුණා. එෙහත් තවමත් "හිරු" රූපවාහිනී
නාලිකාව තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අය වැඩිෙයන්
නරඹන්ෙන්. ෙම් අවස්ථාව ලබා ගන්නට සටනක් තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් සභාවට එය පැහැදිලි කරන්න කැමැතියි.
එය සිදු වන්ෙන් යහ පාලනය නිසා ෙහෝ ෙවන කරුණක් ෙහෝ
නිසාවත් ෙනොෙවයි.
මම "සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාව ගැනත් කියන්න කැමැතියි.
"සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාව අයත් මහාරාජා සංවිධානෙය් සමහර
සමාගම්වලට ෙචෝදනා තිබුණු අවස්ථාවලත් මට ආරාධනා කළාම
මම "සිරස" රූපවාහිනී නාලිකාවට ගියා. මා කිසි විෙටක
අපරාධකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන්ෙන්
නැහැ. අපරාධකරුවන්ට එෙරහිව නීතිය කියාත්මක කරන
ආයතනයන්ට මම කිසිදු බලපෑමක් කර නැහැ. නීතිෙය් ආධිපත්යය
සහ අධිකරණෙය් ස්වාධීනත්වය ෙවනුෙවන් සෑම විටම මම ෙපනී
සිටිනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්ත් ඇතැම් මන්තීවරුන්ට විරුද්ධව
ෙචෝදනා තිෙබනවා. මන්තීවරෙයකුට විරුද්ධව තිෙබන
ෙචෝදනාවකට සාක්ෂි තිෙබනවා නම්, ඒ සාක්ෂි පදනම් කර ෙගන
නීතිය කියාත්මක කරන්න, සාක්ෂි නැතිව නීතිය කියාත්මක
කරන්න එපා කියලායි අප කියා තිෙබන්ෙන්. සමහරවිට එෙහම
පශ්න ඇති ෙවලා ෙම් සභාවට ඒවා මතු කළාම රජය කුමක් වුවත්,
ඔබතුමා ඒවා අහන්ෙන් අගමැතිවරයාෙගන්. එක එක කරුණු දිහා
විෙශේෂෙයන් බලන්න අප යන්ෙන් නැහැ.
විෙශේෂෙයන්ම දුමින්ද සිල්වා මන්තීතුමාට විරුද්ධව ෙචෝදනා
ගණනාවක් තිෙබනවා. දැන් මහාධිකරණෙය් එතුමන්ට විරුද්ධව
නඩුවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඒවාට මම ඇඟිලි ගහලා
කියන්ෙන් නැහැ, "ෙම්ක කරන්න. ෙම්ක කරන්න එපා" කියලා.
අෙප් ගරු සභාව ඇතුෙළේ කියා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා
සම්පදායක් තිෙබනවා. ඊෙය් දිනෙය් ඔබතුමාත් ෙම් ගරු සභාෙව්දී
ඒ සම්බන්ධෙයන් පකාශ කළා.
ෙම් රෙට් ජනතාව දිවි පරදුවට තබා සටන් ෙකොට, ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මහතා ජනාධිපති ධුරයට පත් කර ගත්ෙත් යහ පාලනය
ස්ථාපිත කිරීම සඳහායි.
ඒ අරමුණින් මම කිසි දිනක බැහැර වන්ෙන් නැහැ. එෙහත්
මාධ්ය ඇතුෙළේත් යහ පාලනය තිෙබන්න ඕනෑ. නැත්නම් අපටයි
ෙම් පශ්නවලට මුහුණ ෙදන්න වන්ෙන්.
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''....පාර්ලිෙම්න්තුව ෙහෝ යම් කාරක සභාවක් ඉදිරිෙයහි පවත්නා ෙහෝ
ෙගන එනු ලබතැයි අෙප්ක්ෂිත යම් ෙයෝජනාවකට ෙහෝ කරුණකට තමා
පක්ෂ ෙහෝ විපක්ෂ බවට පකාශ කරවා ගැනීමට යම් මන්තීවරයකුට
බලහත්කාරය, නින්දාව ෙහෝ තර්ජනය මඟින් බලකර සිටීමට වෑයම්
කිරීම."

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින
මන්තීවරුන්ෙග් අයිතිය සහ වරපසාද ආරක්ෂා කිරීමට අප බැදී
සිටිනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන කඩිනම් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ෙලස
මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙවෙළඳ වාසියක් සඳහායි මට නින්දා කරන්ෙන්, තර්ජනය
කරන්ෙන්. ''සිරස'' රූපවාහිනී නාලිකාෙව් මාර්ගෙයන් මට ෙම් බල
කරන්ෙන් ෙම් පශ්නය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මතු වුෙණොත් ඒ ගැන
ස්ථාවරය දැන්මම කියන්නයි.
එතුමාට විරුද්ධව නඩු දැම්මාය කියලා ෙහෝ අත් අඩංගුවට
ගන්න කථාවක් ෙහෝ මට දැන් කියන්න බැහැ ෙන්. ඒක උසාවිය
තීරණය කළ යුතුව තිෙබනවා. උසාවිය වැරැදිකාරයා කියනවා
නම් එය පිළිගන්නවා. උසාවිය එයා නිවැරදිකාරයා කියනවා නම්
ඒකත් පිළිගන්නවා. ඒකයි අද නීතිෙය් තිෙබන ආධිපත්ය.
කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න මට වුවමනා නැහැ. මම ෙම් කාරණය
විෙශේෂෙයන්ම කියන්ෙන් අන්න ඒ නිසායි. මට ෙම්වාට මුහුණ
ෙදන්න පුළුවන්. ඕනෑ නම් මට පුළුවන් අනිකුත් සියලුම මාධ්ය
නාලිකා කැඳවලා ෙම් ගැන කියන්න. ෙම් වාෙග් ෙදයක් අනික්
මන්තීවරුන්ට සිදු ෙවන එක හරි නැහැ. යම්කිසි මාධ්ය නාලිකාවක්
පකාශයක් කරනවා නම් ඒක ෙහොඳ හිතින් කරන්න ඕනෑ. තමන්ට
තිෙබන ෙවනත් අදහස් අනුව එෙසේ කරන එක වැරැදියි. ඒක මම
හැම ෙවලාෙව්ම කියා තිෙබනවා. මාධ්ය ගැන දන්නා නිසා මා ඒ
ස්ථාවරෙය් ඉන්ෙන්. මාධ්යෙයන් මට බැණලා තිෙබනවා; ෙදොස්
කියලා තිෙබනවා. ඒකට කමක් නැහැ. ඒ අයෙග් ෙහොඳ හිත
ෙමොකක්ද කියලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී මම පශ්න කරනවා.
එම ෙචෝදනාෙව් සත්යයක් තිෙබ්ද නැද්ද යන්න ඒ
පරීක්ෂණෙය්දී ෙහළිදරවු කර ගැනීමට හැකි ෙවනවා. එෙසේම
එවැනි පරීක්ෂණයකින් ''සිරස'' රූපවාහිනී ආයතනෙය් එම පශ්න
විචාරකයාටත් ඔහු ඉදිරිපත් කරන මතය නිවැරදි නම්, ඒ බව
සනාථ කරන්නට ද අවස්ථාවක් ලැෙබනවා.
මට ෙචෝදනාවක් කරලා තිෙබනවා, කැඳවලා ඒක ෙහොයා
බලන්න. ඒක තමයි යහ පාලනය කියන්ෙන්.
යහ පාලනයක් ෙගොඩනැඟීම සඳහා අප යන ෙම් ඉදිරි ගමනට
විවිධ බලෙව්ග අකුල් ෙහළන බවද අප දන්නවා. ඒ බාධා
ෙනොතකා අප ෙම් රෙට් ෛමතී පාලනයක් ඇති කරනවා. දූෂණය
හා වංචාව පිටු දකිනවා. ශීලාචාර ආණ්ඩුවක් පමණක් ෙනොව,
ශීලාචාර මාධ්ය සංස්කෘතියක් ද අපි නිර්මාණය කරනවා. ස්තුතියි.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ආකාරෙය් ෙචෝදනා එල්ල
කිරීෙමන් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු ෙලස හා අගමැතිවරයා
ෙලස මෙග් රාජකාරි හා වගකීම් ඉෂ්ට කරලීමට බාධා පමුණුවන්න
උත්සාහ කිරීම මෙග් අයිතීන් හා වරපසාද උල්ලංඝනය කිරීමක්.
එෙසේම එය පාර්ලිෙම්න්තු (බලතල හා වරපසාද) පනෙත්
උපෙල්ඛනෙය් (අ) ෙකොටෙසේ පළමු අංකය යටතට ගැෙනන දඬුවම්
ලැබිය හැකි වරදක්. ගරු කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු
(බලතල හා වරපසාද) පනෙත් උපෙල්ඛනෙය් (අ) ෙකොටෙසේ අංක
1 යටෙත් ෙමෙසේ තිෙබනවා:

ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අගමැතිතුමාෙගන් මට ෙපොඩි
කාරණයක් ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. ගරු රාජීව විෙජ්සිංහ රාජ්ය
අමාත්යතුමා ඉල්ලා අස් වුණු බව පකාශ කර තිෙබනවා.
ෙම් විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුළු ෙවන්න 25,000ක් පමණ දරුෙවෝ
බලා ෙගන ඉන්නවා. ඔබතුමා කියනවාද, දැන් ඒ කටයුත්ත භාරව
කටයුතු කරන ඇමතිවරයා කවුද කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන්
කටයතු කළ ඇමතිවරයා ගියාද, ඉන්නවාද, එෙහම නැත්නම්
ෙවනත් ඇමතිවරෙයක් පත් කර තිෙබනවාද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

කැබිනට් ඇමතිවරයා හැටියට කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමා
ඉන්නවා. රාජ්ය ඇමතිවරයා හැටියට රාජීව විෙජ්සිංහ ඇමතිතුමා
ඉන්නවා. මා හිතන හැටියට එතුමා ජනාධිපතිතුමාත් මුණ ගැහිලා
ෙම් පශ්නය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

Until then, the UGC will not function?
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා

(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க)
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ගරු කථානායකතුමනි, අද මට නිදහස් මානසිකත්වයකින්
කටයුතු කිරීමට මහත් බාධාවක් හා පීඩාකාරී පරිසරයක්
නිර්මාණය වී ඇත.
එනම්, මට විරුද්ධව අපහාසාත්මක දැන්වීම් ව්යාපාර, රැස්වීම්,
උද්ෙඝෝෂණ පවත්වමින් විවිධ නීති හුවා දක්වමින් තර්ජනය කිරීම්
කරනු ලබයි. මට ෙමන්ම මාෙග් බිරිඳට, මාෙග් කුඩා දරුවන්ට
අවමානයක් වන ආකාරෙයන් ඉතා පහත් අන්දමින් කටයුතු
කිරීමට ඇතැම් පිරිස් ෙපළඹී ඇත.
ගරු කථානායකතුමනි, පසු ගිය මස 20 වැනි දා
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් වූ දිනෙය්දී මාලෙබ් මංසන්ධිෙය්දී රැස්වීමක්
තිෙබන බවට නාලිකා මඟින් දැන්වීම් පචාරය කරලා ෙසනඟ
300ක් පමණ ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.

(The Hon. Ranil Wickremasinghe)

The names have been given. The UGC will function
and admissions will take place. Appointments will be
made by the President.

වරපසාද : නිදහස් මානසිකත්වයකින්
කටයුතු කිරීමට බාධා කිරීම
சிறப் ாிைம : அைமதியான
மேனாநிைலயில் ெசயற்ப வதற்கு
இைட
விைளவித்தல்

PRIVILEGE : OBSTRUCTION IN WORKING
PEACEFULLY
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ගරු කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 24.(6) යටෙත් මා
ෙම් වරපසාද පශ්නය නඟනවා.
2011 ෙපබරවාරි 07වන සඳු දින මහ ජනතාව ෙවත පසිද්ධ
කරන ලද අතිවිෙශේෂ ගැසට් පතයක් මඟින් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරයකු වශෙයන් මහ ජනතාවට ෙසේවය කිරීමට මාහට
අවස්ථාව සැලසුණි.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු වශෙයන් දිවුරුම් ෙදන ෙලස
පාර්ලිෙම්න්තු මහ ෙල්කම් විසින් දැනුම් දීෙමන් පසු ඒ නීත්යනුකූල
කටයුතු සම්පූර්ණ කර, ගරු පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරනු
ලබන මන්තීවරයකු වශෙයන් නීත්යනුකූලව මාහට ලැබිය යුතු
අවස්ථාව හිමි කර ගතිමි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඔබතුමා ඉදිරිෙය් අද ෙම් සභාෙව් සිටින
ගරු අගාමාත්යතුමා, විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු ඇමතිතුමන්ලා,
ගරු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් වන අප 225ෙදනාම මහජන
ඡන්දෙයන් ෙත්රී පත් වූ නීත්යනුකූල පත්වීම් ලද පිරිසක් බවට
ඔබතුමා පිළිෙගන ඇත. එය මහත් ෙගෞරවයකි.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් රෙට් නීති සම්පාදනය කරනු ලබන
ආයතනය පාර්ලිෙම්න්තුවයි. එනම්, ඔබතුමා විසින් මූලාසනය
දරනු ලබන ෙම් ගරු සභාවයි. ඉතිහාසෙය් කිසිම දිනකවත්
නීත්යනුකූල ෙනොවන අයුරින් ෙම් සභා ගැෙබ් අසුන් ගැනීමට
මන්තීවරයකු පැමිණ නැත.
ගරු කථානායකතුමනි, මා වර්තමානෙය් නිෙයෝජනය කරනු
ලබන්ෙන් හත්වන පාර්ලිෙම්න්තුවයි. එෙමන්ම මීට ෙපර
ෙදවතාවක් මවිසින් හතරවන සහ පස්වන පාර්ලිෙම්න්තුව
නිෙයෝජනය කළ, ෙම් ගරු සභාෙව් කටයුතු පිළිබඳ මනා අත්
දැකීමක් ඇති මන්තීවරෙයක් ෙවමි.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමා මට ලියාදීපු ටික කියවන්නෙකෝ.

ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ඔබතුමාට මම ඒ පිළිබඳව දැනුම් දීලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, මවිසින් ගරු සභාව නිෙයෝජනය කරනු
ලබන්ෙන් මා ෙවත ලබා දුන් ජනවරම ෙහේතුෙකොටෙගන ඉහත 1
සහ 2 ෙඡ්දවල සඳහන් පරිදි මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා විසින්
මහජනයා ෙවත ගැසට් නිෙව්දනයකින් පසිද්ධ කිරීෙමන් අනතුරුව
පාර්ලිෙම්න්තු මහෙල්කම්වරයා විසින් මා හට දිවුරුම් දීමට කරනු
ලබන කැඳවීෙමන් බව අනාවරණය කරමි.
[ෙමම අවස්ථාෙව්දී අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා සභා ගර්භයට පැමිණිෙය්ය.]

[இச்சந்தர்ப்பத்தில் ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன
அவர்கள் சபாமண்டபத் ட் பிரேவசித்தார்.]
[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena
entered the Chamber.]

ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා
(மாண் மிகு ஜயந்த ெகடெகாட)

(The Hon. Jayantha Ketagoda)

ගරු කථානායකතුමනි, මා ෙම් මන්තී ධුරය ලබා ගත්ෙත්
නීත්යනුකූල ෙනොවන ෙලසත්, එය බලහත්කාරෙයන් ලබා
ගත්තක් බවටත් රෙට් ජනතාවට සමහරුන් කරුණු කියන්නට
උත්සාහ කළත්, මා එය බලහත්කාරෙයන් ලබා ගත්තක් ෙනොවන
බව පාර්ලිෙම්න්තුවත්, රටත් දනී. ෙමම විවිධ පකාශ මාෙග් සහ
මාෙග් බිරිඳෙග්, දරුවන්ෙග් සහ පවුෙල් සියලු ෙදනාෙග්ත්, ඥාති
හිතමිතාදීන්ෙග්ත් කීර්තිනාමයට මහත් අෙගෞරවයකි. එෙමන්ම මා
ෙමය සලකන්ෙන් ගරු සභාෙව් කීර්තිනාමයට ද, මහජන ඡන්දයට
ද, ඡන්ද දායකයාට ද, ෙම් රෙට් පජාතන්තවාදයට ද මහත්
අෙගෞරවයක් ෙලසිනි.
ගරු කථානායකතුමනි, ඉහත කරුණු සලකා මා හට
මන්තීවරෙයකු ෙලස නිදහෙසේ කටයුතු කිරීමටත්, එෙමන්ම මාෙග්
පවුෙල් සාමාජිකයන්ෙග් ජීවිතවලට වර්තමානෙය් ඇති වී තිෙබන
තර්ජනවලින් ආරක්ෂා වීම සඳහා අවශ්ය ආරක්ෂාව හා
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් වරපසාද සලසා ෙදන ෙලසත් ඉතා
ෙගෞරවෙයන් ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිමි.
මා හට ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ගරු කථානායකතුමනි
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමි.
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ஆேலாசைனக் கு க்கள்
CONSULTATIVE COMMITTEES
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல )

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Mr. Speaker, I move,
"That Thirty One (31) Consultative Committees be appointed to be
designated as follows as per the decision of the Committee of
Selection:Consultative Committee on Defence
Consultative Committee on Mahaweli Development and
Environment
Consultative Committee on Policy Planning, Economic Affairs,
Child, Youth and Cultural Affairs
Consultative Committee on Public Order, Disaster Management and
Christian Affairs
Consultative Committee on Home Affairs and Fisheries
Consultative Committee on Food Security
Consultative Committee on Foreign Affairs
Consultative Committee on Public Administration, Provincial
Councils, Local Government and Democratic Governance
Consultative Committee on Buddha Sasana
Consultative Committee on Plantation Industries
Consultative Committee on Finance
Consultative Committee on Urban Development, Water Supply and
Drainage
Consultative Committee on Power and Energy
Consultative Committee on Health and Indigenous Medicine
Consultative Committee on Irrigation and Agriculture
Consultative Committee on Highways, Higher Education and
Investment Promotion
Consultative Committee on Lands
Consultative Committee on Housing and Samurdhi
Consultative Committee on Justice and Labour Relations
Consultative Committee on Mass Media and Parliamentary Affairs
Consultative Committee on Tourism and Sports
Consultative Committee on Ports, Shipping and Aviation
Consultative Committee on Industry and Commerce
Consultative Committee on Plantation Infrastructure Development
Consultative Committee on Resettlement, Reconstruction and
Hindu Religious Affairs
Consultative Committee on Education
Consultative Committee on Foreign Employment
Consultative Committee on Internal Transport
Consultative Committee on Social Services, Welfare and Livestock
Development
Consultative Committee on Women’s Affairs
Consultative Committee on Muslim Religious Affairs and Posts
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(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

සභාෙව් අවසරය ඇතිව උපෙද්ශක
සාමාජිකයන්ෙග් නම් නිෙව්දනය කිරීම.

කාරක

121 ෙවනි ස්ථාවර නිෙයෝගය සහ 2015 මාර්තු මස 04 වන
බදාදා එනම් අද දින පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරගත්
ෙයෝජනාව පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව විසින් අදාළ උපෙද්ශක
කාරක සභාවන්හි ෙසේවය සඳහා කරන ලද විවිධ පත් කිරීම්
සම්බන්ධෙයන් ඒ ඒ මන්තීවරයාෙග් නම් සියල්ලම ඇතුළත්
නිෙව්දන 31 ක් අද දින කාර්ය සටහන් දැක්ෙවන නිල වාර්තාෙව්
මුදණය කිරීමට හැකි වන පරිදි සභාෙව් අවසරය ඇතිව සභාගත*
කරන බව දන්වනු කැමැත්ෙතමි.

*සභාෙම්සය මත තබන ලද නම් ලැයිස්තුව :
சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட ெபயர்ப் பட் யல் :
Name list tabled:

උපෙද්ශක කාරක සභාවලට නම් කිරීම

ஆேலாசைனக் கு க்க

க்கு நயமனங்கள்

NOMINATIONS TO CONSULTATIVE COMMITTEES
ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු මංගල සමරවීර මහතා
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) රාජිව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
ගරු පී. දයාරත්න මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

பா காப் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
That each Committee do consist of not less than five (5) Members
and not more than Twenty Five (25) Members to consider and report
upon such matters as are referred to it in terms of Standing Order
109;
That three (3) Members be the quorum of each Committee."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
வினா வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Question put, and agreed to.

සභා

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க
மிகு ேஜான் அமர ங்க
மிகு மங்கள சமர ர
மிகு க ஜயசூாிய
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு .எம். சுவாமிநாதன்
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மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு ராஜீவ விேஜசிங்க
மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
மிகு பீ. தயாரத்ன
மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன
மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா
மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா
மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால
மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்
மிகு (கலாநிதி) சரத் ரேசகர
மிகு அஜித் குமார
மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்
மிகு த்திக பதிரண
மிகு சாந்த பண்டார

Consultative Committee on Defence
Hon. Ranil Wickremasinghe
Hon. John Amaratunga
Hon. Mangala Samaraweera
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. (Dr). Rajitha Senaratne
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. D.M. Swaminathan
Hon. Palitha Range Bandara
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. Nimal Siripala de Silva
Hon. P. Dayaratna
Hon. W.D.J. Senewiratne
Hon. Douglas Devananda
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa
Hon. H.R. Mithrapala
Hon.Vinayagamoorthi Muralidaran
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara
Hon. Ajith Kumara
Hon. (Ven). Athuraliye Rathana Thero
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. Shantha Bandara
මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු පාඨලි චම්පික රණවක මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු එස්. බී. දිසානායක මහතා
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
ගරු බෂිර් ෙසේගුඩාවුඩ් මහතා
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු එස්. සී. මුතුකුමාරණ මහතා
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
ගරු ජයසිංහ බණ්ඩාර මහතා

மகாவ
கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
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மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு எஸ்.பி. திசாநாயக்க
மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு ல
மன் ெசனவிரத்ன
மிகு ஏ.பி. ஜகத் ஷ்பகுமார
மிகு மஹிந்த அமர ர
மிகு பசீர் ேசகு தா த்
மிகு ேராஹண திசாநாயக்க
மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு எஸ்.சீ. த் க்குமாரண
மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்
மிகு த்திக பதிரண
மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம
மிகு ஜயசிங்க பண்டார

Consultative Committee on Mahaweli Development and
Environment
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Patali Champika Ranawaka
Hon. Navin Dissanayake
Hon. P. Harrison
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. S.B. Dissanayake
Hon. A.D. Susil Premajayantha
Hon. Lakshman Senewiratne
Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Hon. Mahinda Amaraweera
Hon. Basheer Segu Dawood
Hon. Rohana Dissanayake
Hon. W. B. Ekanayake
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. S.C. Mutukumarana
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
Hon. Jayasinghe Bandara
පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා

1513

2015 මාර්තු 04

ගරු (මහාචාර්ය ) තිස්ස විතාරණ මහතා
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු එම්. බී. ෆාරුක් මහතා
ெகாள்ைக உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர்,
இைளஞர் மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்
கு
மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மாண் மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்
மாண் மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மாண் மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
மாண் மிகு பியேசன கமேக
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண
மாண் மிகு
குணேசக்கர
மாண் மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்
மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்
மாண் மிகு ஜயந்த ெகட்டெகாட
மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி
பர்னாந்
ள்ேள
மாண் மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ
மாண் மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க
மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால
மாண் மிகு எம்.பி. பா க்
Consultative Committee on Policy Planning, Economic Affairs,
Child, Youth and Cultural Affairs
Hon. Ranil Wickremasinghe
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. Kabir Hashim
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Hon. Nadimithra Ekanayake
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. (Dr.) Harsha De Silva
Hon. Piyasena Gamage
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Hon. DEW Gunasekara
Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Hon. Jayantha Ketagoda
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Namal Rajapaksa
Hon. Neranjan Wickramasinghe
Hon. Thilanga Sumathipala
Hon. M.B. Farook

1514

මහජන සාමය, ආපදා කළමනාකරණය හා කිස්තියානි ආගමික කටයුතු
පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු එම්.ෙක්. ඒ. ඩී. එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු වී.එස්.රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
ගරු සුජිව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ආර්. දුමින්ද සිල්වා මහතා
மக்கள் ஒ ங்கு, அனர்த்த காைம மற் ம் கிறிஸ்தவ மத
அ வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ேஜான் அமர ங்க
மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன
மிகு பழனி திகாம்பரம்
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க
மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்
மிகு குமார ெவல்கம
மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
மிகு மஹிந்த அமர ர
மிகு ஜகத் பாலசூாிய
மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம
மிகு சரண குணவர்தன
மிகு ேஹமால் குணேசக்கர
மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு த்திக பதிரண
மிகு ஆர். மிந்த சில்வா

Consultative Committee on Public Order, Disaster Management
and Christian Affairs
Hon. John Amaratunga
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana
Hon. Palani Digambaram
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. Ajith P. Perera
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. Sujeewa Senasinghe
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. Arumugan Thondaman
Hon. Kumara Welgama
Hon. Johnston Fernando

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[කථානායකතුමා]
Hon. Mahinda Amaraweera
Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya
Hon. Susantha Punchinilame
Hon. Sarana Gunawardena
Hon. Hemal Gunasekara
Hon. Sajin De Vass Gunawardena
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. R. Dumindha Silva
ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු එම්.ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) රාජිව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචි නිලෙම් මහතා
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ෆයිසල් කාසිම් මහතා
ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු එම්. බී. ෆාරුක් මහතා
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் பற்றிய
ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
மிகு சந்திம ரக்ெகா
மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்
மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு க ஜயசூாிய
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு ராஜீவ விேஜசிங்க
மிகு எம். ாீ.ஹஸன் அ
மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன
மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன
மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா
மிகு சந்திரசிறி கஜதீர
மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம
மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்
மிகு நிேயாமால் ெபேரரா
மிகு ைபசால் காசிம்
மிகு சரத்குமார குணரத்ன
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு த்திக பதிரண
மிகு எம்.பி. பா க்
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Hon. M. Joseph Michael Perera
Hon. Chandima Weerakkody
Hon. Murugesu Chandrakumar
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Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Dilip Wedaarachchi
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. M.T. Hasen Ali
Hon. W.D.J. Senewiratne
Hon. Athauda Seneviratne
Hon. Felix Perera
Hon. Chandrasiri Gajadeera
Hon. Susantha Punchinilame
Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Hon. Neomal Perera
Hon. Faizal Cassim
Hon. Sarath Kumara Gunaratne
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. M.B. Farook
ආහාර සුරක්ෂිතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා
ගරු ෙජොන්ස්ටන් පනාන්දු මහතා
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු විදුර විකමනායක මහතා
உண ப் பா காப் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு க ஜயசூாிய
மிகு ரவி க ணாநாயக்க
மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க
மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
மிகு மில்ேராய் பர்னாந்
மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன
மிகு பந் ல குணவர்தன
மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன
மிகு ேஜான்ஸ்டன் பர்னாந்
மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால
மிகு ேஹமால் குணேசக்கர
மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
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மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி
பர்னாந்
ள்ேள
மாண் மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க
Consultative Committee on Food Security
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. Ravi Karunanayake
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Abdul Haleem
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. (Dr.) Harsha De Silva
Hon. Milroy Fernando
Hon. Athauda Seneviratne
Hon. Bandula Gunawardane
Hon. S.B. Nawinna
Hon. Johnston Fernando
Hon. H.R. Mithrapala
Hon. Hemal Gunasekara
Hon. Lakshman Wasantha Perera
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Mohamed Aslam
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle
Hon. Vidura Wickramanayaka
විෙද්ශ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු මංගල සමරවීර මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු පාඨලි චම්පික රණවක මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
ெவளிநாட்ட
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மிகு மங்கள சமர ர
மிகு ேஜான் அமர ங்க
மிகு ர ப் ஹகீம்
மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு ரவி க ணாநாயக்க
மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்
மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
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மிகு திேனஷ் குணவர்தன
மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ
மிகு
குணேசக்கர
மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய
மிகு நிேயாமால் ெபேரரா
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண
மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க

Consultative Committee on Foreign Affairs
Hon. Mangala Samaraweera
Hon. John Amaratunga
Hon. Rauff Hakeem
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. Ravi Karunanayake
Hon. Patali Champika Ranawaka
Hon. Navin Dissanayake
Hon. (Dr. )Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. Ajith P. Perera
Hon. (Prof.) G.L. Peiris
Hon. Arumugan Thondaman
Hon. Dinesh Gunawardena
Hon. Mahinda Samarasinghe
Hon. DEW Gunasekara
Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Hon. Neomal Perera
Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana
Hon. Tharanath Basnayaka
රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා පජාතන්තීය පාලන
කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු කරු ජයසුරිය මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු රුවන් විජයවර්ධන මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) රාජිව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා
ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා
ගරු විජය දහනායක මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා
ගරු එම්.බී. ෆාරුක් මහතා
ெபா
நிர்வாக, மாகாண சைபகள், உள்
சனநாயக ஆட்சி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு க ஜயசூாிய
மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு ராஜீவ விேஜசிங்க

ராட்சி மற் ம்

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[කථානායකතුමා]
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன
மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன
மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன
மிகு சந்திரசிறி கஜதீர
மிகு ாீ.பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு ஜகத் பாலசூாிய
மிகு விஜய தஹநாயக்க
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
மிகு ஜானக வக்கும் ர
மிகு ேத க விதானகமேக
மிகு எம்.பி. பா க்

Consultative Committee on Public Administration, Provincial
Councils, Local Government and Democratic Governance
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Abdul Haleem
Hon. Nadimithra Ekanayake
Hon. Dilip Wedaarachhi
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. W.D.J. Senewiratne
Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Hon. A.D. Susil Premajayantha
Hon. S.B. Nawinne
Hon. Chandrasiri Gajadeera
Hon. T.B. Ekanayake
Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya
Hon.Wijaya Dahanayake
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Mohamed Aslam
Hon. Janaka Wakkumbura
Hon. Thenuka Vidanagamage
Hon. M.B. Farook

බුද්ධශාසන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු කරු ජයසුරිය මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු දි. මු. ජයරත්න මහතා
ගරු මිල්ෙරෝයි පනාන්දු මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු සී. පී. ඩී. බණ්ඩාරනායක මහතා
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා
ගරු (පූජ්ය)අතුරලිෙය් රතන හිමි
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු විදුර විකමනායක මහතා
ගරු ෙත්නුක විදානගමෙග් මහතා
ගරු හුෙනයිස් ෆාරුක් මහතා
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த்தசாசனம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு க ஜயசூாிய
மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க
மிகு ைபசர் ஸ்தபா
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு டீ.எம். ஜயரத்ன
மிகு மில்ேராய் பர்னாந்
மிகு திேனஷ் குணவர்தன
மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
மிகு சீ.பி. . பண்டாரநாயக்க
மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி
மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு த்திக பதிரண
மிகு ஜானக பண்டார
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க
மிகு ேத க விதானகமேக
மிகு ஹுைனஸ் பா க்

Consultative Committee on Buddha Sasana
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Faiszer Musthapha
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. D.M. Jayaratna
Hon. Milroy Fernando
Hon. Dinesh Gunawardena
Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Hon. C.P.D. Bandaranaike
Hon. C.A. Suriyaarachchi
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. Janaka Bandara
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Vidura Wickramanayaka
Hon. Thenuka Vidanagamage
Hon. Hunais Farook

වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු ආරුමුගන් ෙතොන්ඩමන් මහතා
ගරු මහින්ද සමරසිංහ මහතා
ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
ගරු ඒ. පී.ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
ගරු එච්. ආර්. මිතපාල මහතා
ගරු ආර්.ෙයෝගරාජන් මහතා
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ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ෙපරුමාල්රාජදුරයි මහතා
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு (தி மதி) தலதா அ ேகாரல
மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்
மிகு மஹிந்த சமரசிங்ஹ
மிகு பியேசன கமேக
மிகு த் சிவ ங்கம்
மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார
மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக
மிகு எச்.ஆர். மித்ரபால
மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு த்திக பதிரண
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன
மிகு கனக ேஹரத்

Consultative Committee on Plantation
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Kabir Hashim
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Karuppaiah Velayudam
Hon. Ajith P. Perera
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. Arumugan Thondaman
Hon. Mahinda Samarasinghe
Hon. Piyasena Gamage
Hon. Muthu Sivalingam
Hon. A. P. Jagath Pushpakumara
Hon. Mahindananda Aluthgamage
Hon. H.R. Mithrapala
Hon. R.Yogarajan
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Eric Prasanna Weerawardhana
Hon. Kanaka Herath
මුදල් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු පාඨලි චම්පික රණවක මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා
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ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
நிதி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ரவி க ணாநாயக்க
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு கயந்த க ணாதிலக
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா
மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ
மிகு (கலாநிதி) சரத் அ
கம
மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு பந் ல குணவர்தன
மிகு
குணேசக்கர
மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய
மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார
மிகு அஜித் குமார

Consultative Committee on Finance
Hon. Ravi Karunanayake
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. Patali Champika Ranawaka
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Kabir Hashim
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. (Dr.) Harsha De Silva
Hon. Eran Wickramaratne
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. Nimal Siripala de Silva
Hon. A.H.M. Fowzie
Hon. (Dr.) Sarath Amunugama
Hon. A.D. Susil Premajayantha
Hon. Bandula Gunawardane
Hon. DEW Gunasekara
Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Hon. Vasudeva Nanayakkara
Hon. Ajith Kumara
නාගරික සංවර්ධන, ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු මංගල සමරවීර මහතා
ගරු කරු ජයසුරිය මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[කථානායකතුමා]
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු එම්. එස්. තව්ෆීක් මහතා
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

நகர அபிவி த்தி, நீர்வழங்கல் மற் ம் வ காலைமப் பற்றிய
ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ர ப் ஹகீம்
மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு மங்கள சமர ர
மிகு க ஜயசூாிய
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு பழனி திகாம்பரம்
மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச
மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மிகு வஸந்த ேசனாநாயக்க
மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்
மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
மிகு திேனஷ் குணவர்தன
மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல
மிகு மஹிந்த அமர ர
மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்
மிகு லசந்த அலகியவன்ன
மிகு ெமாஹான் லால் கிேர
மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
மிகு ம ஷ நாணாயக்கார
மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்
மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ

Consultative Committee on Urban Development, Water Supply
and Drainage
Hon. Rauff Hakeem
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Mangala Samaraweera
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. Palani Digambaram
Hon. Palitha Range Bandara
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. A.D. Champika Premadasa
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. M.S. Thowfeek
Hon. Jeewan Kumaranatunga
Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Hon. Dinesh Gunawardena
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Hon. Keheliya Rambukwella
Hon. Mahinda Amaraweera
Hon. Jayarathne Herath
Hon. Lasantha Alagiyawanna
Hon. Mohan Lal Grero
Hon. Mohamed Aslam
Hon. Manusha Nanayakkara
Hon. Arundika Fernando
Hon. Namal Rajapaksa
විදුලිබල සහ බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පාඨලි චම්පික රණවක මහතා
ගරු කරු ජයසුරිය මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු ඒ.ඩීච. ම්පික ෙපේමදාස මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා
ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
ගරු බෂීර් ෙසේගුඩාවුඩ් මහතා
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා
ගරු එරික් පසන්න වීරවර්ධන මහතා
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
மின்வ
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

, எாிசக்தி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க
மிகு க ஜயசூாிய
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு ைபசர் ஸ்தபா
மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு காமினி ெலாக்குேக
மிகு குமார ெவல்கம
மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம
மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக
மிகு பசீர் ேசகு தா த்
மிகு சரண குணவர்தன
மிகு விஜித ேப ெகாட
மிகு எாிக் பிரசன்ன ரவர்தன
மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க
மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம

Consultative Committee on Power and Energy
Hon. Patali Champika Ranawaka
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. Navin Dissanayake
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
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Hon. Sajith Premadasa
Hon. Faiszer Musthapha
Hon. Palitha Range Bandara
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
Hon. A.D. Champika Premadasa
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Hon. A.D. Susil Premajantha
Hon. Gamini Lokuge
Hon. Kumara Welgama
Hon. Dullas Alahapperuma
Hon. S.M. Chandrasena
Hon. Mahindananda Aluthgamage
Hon. Basheer Segu Dawood
Hon. Sarana Gunawardena
Hon. Vijitha Berugoda
Hon. Eric Prasanna Weerawardhana
Hon. Shehan Semasinghe
Hon. Ajith Mannapperuma
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්යකටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු එම්. ටී හසන් අලි මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා
ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු බෂීර් ෙසේගුඩාවුඩ් මහතා
ගරු එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வம் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்
மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாச
மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்
மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மாண் மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மாண் மிகு எம். ாீ. ஹஸன் அ
மாண் மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
மாண் மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ
மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண
மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன
மாண் மிகு பசீர் ேசகு தா த்
மாண் மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்
மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க
மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி
பர்னாந்
ள்ேள
மாண் மிகு சாந்த பண்டார
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம
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Consultative Committee on Health and Indigenous Medicine
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. P. Harrison
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Abdul Haleem
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. M.T. Hasen Ali
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
Hon. Nimal Siripala de Silva
Hon. A.H.M. Fowzie
Hon. Tissa Karalliyadde
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Hon. Mahinda Yapa Abeywardena
Hon. Basheer Segu Dawood
Hon. M.L.A.M. Hisbullah
Hon. Lalith Dissanayake
Hon. R.Yogarajan
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon.(Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle
Hon. Shantha Bandara
Hon. Ajith Mannapperuma
වාරිමාර්ග හා කෘෂිකර්ම කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු දුමින්ද දිසානායක මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු එම්. එස්. තව්ෆීක් මහතා
ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ගරු ඒ. පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා
ගරු බෂීර් ෙසේගුඩාවුඩ් මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු වයි.ජී. පද්මසිරි මහතා
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
நீர்ப்பாசன மற் ம் கமத்ெதாழில் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு மிந்த திசாநாயக்க
மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்
மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா
மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த
மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார
மிகு ாீ.பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு குணரத்ன ரக்ேகான்
மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார
மிகு பசீர் ேசகு தா த்
மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[කථානායකතුමා]
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு ேஹமால் குணேசக்கர
மிகு ைவ.ஜீ. பத்மசிாி
மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம

Consultative Committee on Irrigation and Agriculture
Hon. Duminda Dissanayake
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. Navin Dissanayake
Hon. P. Harrison
Hon. Sajith Premadasa
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Dilip Wedaarachhi
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. M.S. Thowfeek
Hon. Nimal Siripala de Silva
Hon. Tissa Karalliyadde
Hon. A.P. Jagath Pushpakumara
Hon. T.B. Ekanayake
Hon. Gunaratne Weerakoon
Hon. Piyankara Jayaratne
Hon. Vasudeva Nanayakkara
Hon. Basheer Segu Dawood
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa
Hon. Hemal Gunasekara
Hon. Y.G. Padmasiri
Hon. (Ven.) Athraliye Rathana Thero
Hon. Palitha Thewarapperuma

ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු මහාචාර්ය රාජිව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு நிேராஷன் ெபேரரா
மிகு ராஜீவ விேஜசிங்க
மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மிகு ேனஷ் கங்கந்த

மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன
மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
மிகு காமினி ெலாக்குேக
மிகு பந் ல குணவர்தன
மிகு தயாசிறி த திேசரா
மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாப்பிட் ய
மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன
மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
மிகு ெமாஹான் லால் கிேர
மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க
மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

Consultative Committee on Highways, Higher Education and
Investment Promotion

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා ආෙයෝජන පවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව

ெந ஞ்சாைலகள், உயர் கல்வி மற் ம்
பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
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Hon. Kabir Hashim
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. Navin Dissanayake
Hon V.S. Radhakrishnan
Hon. Dilip Wedaarachhi
Hon. Niroshan Perera
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
Hon. Dunesh Gankanda
Hon. Eran Wickramaratne
Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Hon. Gamini Lokuge
Hon. Bandula Gunawardane
Hon. Dayasritha Thissera
Hon. Ranjith Siyambalapitiya
Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Hon. Nirmala Kotalawala
Hon. Mohan Lal Grero
Hon. Mohamed Aslam
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Neranjan Wickremasinghe
Hon. H.M.M. Harees
ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව

தலீட்

ஊக்குவிப்

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු ඩී. එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා
ගරු එම්. ටී. හසන් අලි මහතා
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරු ඒ. ඩී. සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා
ගරු ජනක බණ්ඩාර ෙතන්නෙකෝන් මහතා
ගරු ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ෙහේමාල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු ජයන්ත කැටෙගොඩ මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු ජානක වක්කුඹුර මහතා
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා
காணி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன
மாண் மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
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மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
மிகு .எம். சுவாமிநாதன்
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
மிகு எம்.ாீ. ஹஸன் அ
மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு ஏ.டீ. சுசில் பிேரமஜயந்த
மிகு காமினி ெலாக்குேக
மிகு ஜனக பண்டார ெதன்னக்ேகான்
மிகு பீ க்ஸ் ெபேரரா
மிகு ாீ.பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு நிேயாமால் ெபேரரா
மிகு ேஹமால் குணேசக்கர
மிகு ஜயந்த ெகட்டெகாட
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு ஜானக வக்கும் ர
மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

Consultative Committee on Lands
Hon. M.K.A.D.S Gunawardana
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. P. Harrison
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. D.M. Swaminathan
Hon. Dilip Wedaarachhi
Hon. Karuppaiah Velayudam
Hon. M.T. Hasen Ali
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. Wasantha Aluwihare
Hon. A. D. Susil Premajayantha
Hon. Gamini Lokuge
Hon. Janaka Bandara Tennakoon
Hon. Felix Perera
Hon. T. B. Ekanayake
Hon. Neomal Perera
Hon. Hemal Gunasekara
Hon. Jayantha Ketagoda
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Janaka Wakkumbura
Hon. H.M.M. Harees
නිවාස හා සමෘද්ධි කටයුතු පිළිබඳඋපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු (ෛවද්ය)රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු වී. එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු ඒ. ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු බෂීර් ෙසේගුඩාවුඩ් මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා
ගරු ඩුලිප් විෙජ්ෙසේකර මහතා
ගරු එස්.සී මුතුකුමාරණ මහතා
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
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டைமப் மற் ம் ச ர்த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு ரவி க ணாநாயக்க
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு கயந்த க ணாதிலக
மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
மிகு ைபசர் ஸ்தபா
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச
மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா
மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க
மிகு அச்சல ஜாெகாடேக
மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன
மிகு பசீர் ேசகு தா த்
மிகு லசந்த அலகியவன்ன
மிகு ேராஹண திசாநாயக்க
மிகு
ப் விேஜேசக்கர
மிகு எஸ்.சீ. த் குமாரண
மிகு வன் ரண ங்க
மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ
மிகு ெசஹான் ேசமசிங்க
மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம

Consultative Committee on Housing and Samurdhi
Hon. Sajith Premadasa
Hon. (Dr). Rajitha Senaratne
Hon. Ravi Karunanayake
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. Nadimithra Ekanayake
Hon. Faiszer Musthapha
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
Hon. A.D. Champika Premadasa
Hon. Douglas Devananda
Hon. C.B. Rathnayake
Hon. Achala Jagodage
Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Hon. Basheer Segu Dawood
Hon. Lasantha Alagiyawanna
Hon. Rohana Dissanayake
Hon. Duleep Wijesekera
Hon. S.C. Mutukumarana
Hon. Ruwan Ranatunga
Hon. Namal Rajapaksa
Hon. Shehan Semasinghe
Hon. Ajith Mannapperuma
අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[කථානායකතුමා]
ගරු ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා
ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා
ගරු විදුර විකමනායක මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு சந்திம ரக்ெகா
மிகு ேஜான் அமர ங்க
மிகு ர ப் ஹகீம்
மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
மிகு ைபசர் ஸ்தபா
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்
மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்
மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசனவிரத்ன
மிகு ல த் திசாநாயக்க
மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண
மிகு ஜானக பண்டார
மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார
மிகு வி ற விக்கிரமநாயக்க
மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம

Consultative Committee on Justice and Labour Relations
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Chandima Weerakkody
Hon. John Amaratunga
Hon. Rauff Hakeem
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. Navin Dissanayake
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Faiszer Musthapha
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. Ajith P. Perera
Hon. Sujeewa Senasinghe
Hon. M.S. Thowfeek
Hon. (Prof.) G.L. Peiris
Hon. W.D.J. Senewiratne
Hon. Lalith Dissanayake
Hon. Lakshman Wasantha Perera
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon.(Dr.) Ramesh Pathirana
Hon. Janaka Bandara
Hon. Udith Lokubandara
Hon. Vidura Wickramanayaka
Hon. Ajith Mannapperuma
ජනමාධ්ය හා පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු ගාමිණි ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු රුවන් විෙජ්වර්ධන මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු ෙකෙහලිය රඹුක්වැල්ල මහතා
ගරු එස්. එම්. චන්දෙසේන මහතා
ගරු ගුණරත්න වීරෙකෝන් මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු ෙජ්. ආර්. පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා
ெவகுசன ஊடக, பாரா
ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய

மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு காமினி ஜயவிக்கிரம ெபேரரா
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன
மிகு ரவி க ணாநாயக்க
மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
மிகு வன் விேஜவர்தன
மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க
மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன
மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர
மிகு
குணேசக்கர
மிகு ெகெஹ ய ரம் க்ெவல்ல
மிகு எஸ்.எம். சந்திரேசன
மிகு குணரத்ன ரக்ேகான்
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம

Consultative Committee on Mass Media and Parliamentary
Affairs
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. Gamini Jayawickrama Perera
Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne
Hon. Ravi Karunanayake
Hon. P. Harrison
Hon. Kabir Hashim
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Abdul Haleem
Hon. Nadimithra Ekanayake
Hon. Ruwan Wijayawardhana
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Hon. Athauda Seneviratne
Hon. Reginold Cooray
Hon. DEW Gunasekara
Hon. Keheliya Rambukwella
Hon. S.M. Chandrasena
Hon. Gunaratne Weerakoon
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. J.R.P. Sooriyapperuma
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සංචාරක හා කීඩා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ෙරොෂාන් රණසිංහ මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
சுற் லா மற் ம் விைளயாட்
கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

ைற பற்றிய ஆேலாசைனக்

மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு நிேராஷன் ெபேரரா
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க
மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
மிகு அச்சல ஜாெகாடேக
மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக
மிகு விக்டர் அந்தனீ
மிகு சனத் ஜயசூாிய
மிகு த்திக பதிரண
மிகு ெராசான் ரணசிங்க
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ
மிகு திலங்க சுமதிபால
மிகு கனக ேஹரத்

Consultative Committee on Tourism and Sports
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. Niroshan Perera
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayaka
Hon. Ajith P. Perera
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. Jeewan Kumaranatunga
Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Hon. Achala Jagodage
Hon. Mahindananda Aluthgamage
Hon. Victor Antony
Hon. Sanath Jayasuriya
Hon. Buddhika Pathirana
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Hon. Roshan Ranasinghe
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Namal Rajapaksa
Hon. Thilanga Sumathipala
Hon. Kanaka Herath
වරාය, නාවික හා ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු අර්ජුන රණතුංග මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු කරු ජයසුරිය මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු දුෙන්ෂ් ගන්කන්ද මහතා
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා
ගරු සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ටී. රංජිත් ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු ෙනරන්ජන් විකමසිංහ මහතා
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා
ைற கங்கள், கப்பற் ைற மற் ம் விமானச் ேசைவகள்
பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு அர்ஜுன ரண ங்க
மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
மிகு ர ப் ஹகீம்
மிகு க ஜயசூாிய
மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்
மிகு ைபசர் ஸ்தபா
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு நிேராஷன் ெபேரரா
மிகு ேனஷ் கங்கந்த
மிகு தயாசிறி த திேசரா
மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
மிகு ஜயரத்ன ேஹரத்
மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ
மிகு தி ம் அ
கம
மிகு சஜின் த வாஸ் குணவர்தன
மிகு ாீ. ரஞ்ஜித் த ெசாய்சா
மிகு த்திக பதிரண
மிகு ெநரன்ஜன் விக்கிரமசிங்க
மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

Consultative Committee on Ports, Shipping and Aviation
Hon. Arjuna Ranatunga
Hon. M. Joseph Michael Perera
Hon. Rauff Hakeem
Hon. Karu Jayasuriya
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Hon. Faiszer Musthapha
Hon. Dilip Wedaarachhi
Hon. Niroshan Perera
Hon. Dunesh Gankanda

පාර්ලිෙම්න්තුව
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Consultative Committee on Industry and Commerce

ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහතා

Hon. Rishad Badhiutheen
Hon. Navin Dissanayake
Hon. P. Harrison
Hon. Kabir Hashim
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
Hon. A.D. Champika Premadasa
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. Ajith P. Perera
Hon. Eran Wickramaratne
Hon. (Prof.) G. L. Peiris
Hon. S.B. Nawinne
Hon. (Prof.) Tissa Vitarana
Hon. Achala Jagodage
Hon. Dayasritha Thissera
Hon. Lakshman Yapa Abeywardena
Hon. Indika Bandaranayake
Hon. W.B. Ekanayake
Hon. Lakshman Wasantha Perera
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Mohan Priyadarshana De Silva
Hon. H.M.M. Harees

ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය

වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව

Hon. Dayasritha Thissera
Hon. Piyankara Jayaratne
Hon. Jayarathne Herath
Hon. Rohitha Abeygunawardana
Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Hon. Dilum Amunugama
Hon. Sajin De Vass Gunawardena
Hon. T. Ranjith De Zoysa
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. Neranjan Wickremasinghe
Hon. H.M.M. Harees
කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) ජී. එල්. පීරිස් මහතා
ගරු එස්. බී. නාවින්න මහතා
ගරු (මහාචාර්ය ) තිස්ස විතාරණ මහතා
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු දයාශිත තිෙසේරා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු ෙමොහාන් පියදර්ශන ද සිල්වා මහතා
ගරු එච්.එම්.එම්. හරීස් මහතා
ைகத்ெதாழில், வாணிப அ
கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக்

மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு ஏ. . சம்பிக்க பிேரமதாச
மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன
மிகு (ேபராசிாியர்) ஜீ.எல். பீாிஸ்
மிகு எஸ்.பி. நாவின்ன
மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண
மிகு அச்சல ஜாெகாடேக
மிகு தயாசிறி த திேசரா
மிகு ல
மன் யாப்பா அேபவர்தன
மிகு இந்திக்க பண்டாரநாயக்க
மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு ெமாஹான் பிாியதர்ஷன த சில்வா
மிகு எச்.எம்.எம். ஹாீஸ்

ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු අජිත් පී.ෙපෙර්රා මහතා
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු ආර්.ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු වී. ෙක්. ඉන්දික මහතා
ගරු සනී ෙරෝහණ ෙකොඩිතුවක්කු මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා
ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය
ගරු ෙලොහාන් රත්වත්ෙත් මහතා
ගරු කනක ෙහේරත් මහතා
ேதாட்ட உட்கட்டைமப் வசதிகள் அபிவி த்தி பற்றிய
ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு பழனி திகாம்பரம்
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்
மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா
மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா
மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன
மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
மிகு வி.ேக. இந்திக
மிகு சனீ ேராஹன ெகா
வக்கு
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
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மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு த்திக பதிரண
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண ஷ்பகுமார
மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ
மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க
மிகு ெலாஹான் ரத்வத்ேத
மிகு கனக ேஹரத்

Consultative
Development

Committee

on

Plantation

Infrastructure

Hon. Palani Digambaram
Hon. Navin Dissanayake
Hon. Kabir Hashim
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Hon. Abdul Haleem
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. Ajith P. Perera
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa
Hon. Gitanjana Gunawardena
Hon. R.Yogarajan
Hon. V.K. Indika
Hon. Sanee Rohana Kodithuvakku
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara
Hon. A.M. Chamika Buddhadasa
Hon. (Ms.) Kamala Ranathunga
Hon. Lohan Ratwatte
Hon. Kanaka Herath
නැවත පදිංචි කිරීම, පතිසංස්කරණ හා හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ඩී.එම්. ස්වාමිනාදන් මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු ආරුමුගන් ෙතොණ්ඩමන් මහතා
ගරු ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
ගරු සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා
ගරු විනායගමූර්ති මුරලිදරන් මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු ආර්.ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු තාරානාත් බස්නායක මහතා
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය
ගරු එම්.බී.ෆාරුක් මහතා
மீள்கு ேயற்றம், னர்வாழ்வளிப் மற் ம் இந் சமய
அ வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண் மிகு .எம். சுவாமிநாதன்
மாண் மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மாண் மிகு எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன
மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம்
மாண் மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க
மாண் மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மாண் மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
மாண் மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க

மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
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மிகு ஆ
கன் ெதாண்டமான்
மிகு டக்ளஸ் ேதவானந்தா
மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க
மிகு த் சிவ ங்கம்
மிகு சுசந்த ஞ்சிநிலேம
மிகு விநாயக ர்த்தி ரளிதரன்
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு தாராநாத் பஸ்நாயக்க
மிகு (தி மதி) ஸ்ரீயாணி விேஜவிக்கிரம
மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா
மிகு எம்.பி. பா க்

Consultative Committee on Resettlement, Reconstruction and
Hindu Religious Affairs
Hon. D.M. Swaminathan
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. M.K.A.D.S Gunawardana
Hon. Palani Digambaram
Hon. Karuppaiah.Velayudam
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. Arumugan Thondaman
Hon. Douglas Devananda
Hon. C.B. Rathnayake
Hon. Muthu Sivalingam
Hon. Susantha Punchinilame
Hon. Vinayagamoorthi Muralidaran
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. R.Yogarajan
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Tharanath Basnayaka
Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama
Hon. (Mrs.) Malani Fonseka
Hon. M.B. Farook

අධ්යාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා
ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා
ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
ගරු කබීර් හාෂිම් මහතා
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු නන්දිමිත ඒකනායක මහතා
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා
ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා
ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා
ගරු ෙමොහාන් ලාල් ෙගේරු මහතා
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු අජිත් කුමාර මහතා
ගරු (පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා
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[කථානායකතුමා]
கல்வி பற்றி ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்
மிகு சந்திம ரக்ெகா
மிகு
ேகசு சந்திரகுமார்
மிகு ர ப் ஹகீம்
மிகு கபீர் ஹாஷிம்
மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு நந்திமித்ர ஏக்கநாயக்க
மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மிகு ராஜீவ விேஜசிங்க
மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா
மிகு காமினி விஜித் விஜய னி ெசாய்சா
மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல
மிகு லசந்த அலகியவன்ன
மிகு ல த் திசாநாயக்க
மிகு ெமாஹான் லால் கிேர
மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
மிகு அஜித் குமார
மிகு (வண.) அத் ர ேய ரதன ேதரர்
மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
மிகு ம ஷ நாணாயக்கார

Consultative Committee on Education
Hon. Akila Viraj Kariyawasam
Hon. Chandima Weerakkody
Hon. Murugesu Chandrakumar
Hon. Rauff Hakeem
Hon. Kabir Hashim
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Nadimithra Ekanayake
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. Ameer Ali Shihabdeen
Hon. Anura Priyadharshana Yapa
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni Zoysa
Hon. Nirmala Kotalawala
Hon. Lasantha Alagiyawanna
Hon. Lalith Dissanayake
Hon. Mohan Lal Grero
Hon. R.Yogarajan
Hon. Ajith Kumara
Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero
Hon. Mohamed Aslam
Hon. Manusha Nanayakkara
විෙද්ශ රැකියා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
ගරු (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු වී.එස්. රාධකිෂ්නන් මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු එම්.ටී. හසන් අලි මහතා
ගරු සුජිව ෙසේනසිංහ මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
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ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා
ගරු අර්ල් ගුණෙසේකර මහතා
ගරු නිෙයෝමාල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් වසන්ත ෙපෙර්රා මහතා
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
ගරු ඒ. එම්. චාමික බුද්ධදාස මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
ெவளிநாட்

ெதாழில்வாய்ப் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மாண் மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
மாண் மிகு ல
மன் கிாிஎல்ல
மாண் மிகு (கலாநிதி) விஜயதாஸ ராஜபக்ஷ
மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மாண் மிகு அப் ல் ஹலீம்
மாண் மிகு .எஸ். இராதாகி ஷ்ணன்
மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
மாண் மிகு எம். ாீ. ஹஸன் அ
மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க
மாண் மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க
மாண் மிகு லான் ெபேரரா
மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக
மாண் மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா
மாண் மிகு மஹிந்தானந்த அ த்கமேக
மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன
மாண் மிகு ஏர்ல் குணேசக்கர
மாண் மிகு நிேயாமால் ெபேரரா
மாண் மிகு ல
மன் வசந்த ெபேரரா
மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி
பர்னாந்
ள்ேள
மாண் மிகு ஏ.எம். சாமிக த்ததாஸ
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம

Consultative Committee on Foreign Employment
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. M. Joseph Michael Perera
Hon. Lakshman Kiriella
Hon. (Dr.) Wijeyadasa Rajapakshe
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. Abdul Haleem
Hon. V.S. Radhakrishnan
Hon. Palitha Range Bandara
Hon. M.T. Hasen Ali
Hon. Sujeewa Senasinghe
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. Dilan Perera
Hon. Achala Jagodage
Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Hon. Mahindananda Aluthgamage
Hon. Rohitha Abeygunawardana
Hon. Earl Gunasekara
Hon. Neomal Perera
Hon. Lakshman Wasantha Perera
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle
Hon. A. M. Chamika Buddhadasa
Hon. Ajith Mannapperuma
අභ්යන්තර පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා
ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු රවුෆ් හකීම් මහතා
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ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
ගරු එම්.එස්. තව්ෆීක් මහතා
ගරු සී. බී. රත්නායක මහතා
ගරු ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා
ගරු ඩිලාන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා
ගරු (ආචාර්ය) මර්වින් සිල්වා මහතා
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
ගරු ඩබ්ලිව්. බී. ඒකනායක මහතා
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු රුවන් රණතුංග මහතා
உள்ளக ேபாக்குவரத்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித் மத் ம பண்டார
மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
மிகு ர ப் ஹகீம்
மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு பா த ரங்ேக பண்டார
மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
மிகு எம்.எஸ். ெதௗபீக்
மிகு சீ.பி. ரத்நாயக்க
மிகு ெரஜிேனால்ட் குேர
மிகு லான் ெபேரரா
மிகு குமார ெவல்கம
மிகு (கலாநிதி) ேமர்வின் சில்வா
மிகு பியங்கர ஜயரத்ன
மிகு லசந்த அலகியவன்ன
மிகு டபிள் .பி. ஏக்கநாயக்க
மிகு அேசாக் அேபசிங்க
மிகு பா த ெதவரப்ெப ம
மிகு த்திக பதிரண
மிகு வன் ரண ங்க

Consultative Committee on Internal Transport
Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara
Hon. M. Joseph Michael Perera
Hon. Rauff Hakeem
Hon. P. Harrison
Hon. Gayantha Karunatileka
Hon. Palitha Range Bandara
Hon. Karuppaiah Velayudam
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. M.S. Thowfeek
Hon. C.B. Rathnayake
Hon. Reginold Cooray
Hon. Dilan Perera
Hon. Kumara Welgama
Hon. (Dr.) Mervyn Silva
Hon. Piyankara Jayaratne
Hon. Lasantha Alagiyawanna
Hon. W.B. Ekanayake
Hon. Ashok Abeysinghe
Hon. Palitha Thewarapperuma
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. Ruwan Ranatunga
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සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳ
උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු පී. හැරිසන් මහතා
ගරු රිසාඩ් බදියුදීන් මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා
ගරු පී. දයාරත්න මහතා
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා
ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා
ගරු සී. ඒ. සූරියආරච්චි මහතා
ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා
ගරු වී. ෙක්. ඉන්දික මහතා
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
ගරු විජිත ෙබ්රුෙගොඩ මහතා
ගරු ෙපරුමාල් රාජදුරයි මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
ச

க

ேசைவகள்,

நலன் ாி

மற் ம்

கால்நைட

வளர்ப்

அபிவி த்தி பற்றிய ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு பீ. ஹாிசன்
மிகு றிஸாட் பதி தீன்
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு க ப்ைபயா ேவலா தம்
மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க
மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க
மிகு ரத்னசிறி விக்கிரமநாயக்க
மிகு பீ. தயாரத்ன
மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
மிகு த் சிவ ங்கம்
மிகு டலஸ் அழகப்ெப ம
மிகு சிறிபால கமலத்
மிகு சீ.ஏ. சூாியஆரச்சி
மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
மிகு வி.ேக. இந்திக
மிகு த்திக பதிரண
மிகு விஜித ேப ெகாட
மிகு ெப மாள் ராஜ ைர
மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம

Consultative Committee on Social Services, Welfare and
Livestock Development
Hon. P. Harrison
Hon. Risad Badhiutheen
Hon. Sajith Premadasa
Hon. Dilip Wedaarachhi
Hon. KaruppaiahVelayudam
Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. Ratnasiri Wickramanayaka
Hon. P. Dayaratna
Hon. Jeewan Kumaranatunga
Hon. Muthu Sivalingam
Hon. Dullas Alahapperuma
Hon. Siripala Gamalath

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[කථානායකතුමා]
Hon. C.A. Suriyaarachchi
Hon. Mohamed Aslam
Hon. V.K. Indika
Hon. Buddhika Pathirana
Hon. Vijitha Berugoda
Hon. Perumal Rajathurai
Hon. Ajith Mannapperuma
කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු තලතා අතුෙකෝරල මහත්මිය
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය
ගරු අෙනෝමා ගමෙග් මහත්මිය
ගරු විජයකලා මෙහේස්වරන් මහත්මිය
ගරු වසන්ත ෙසේනානායක මහතා
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා
ගරු සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය
ගරු පවිතාෙද්වී වන්නිආරච්චි මහත්මිය
ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා
ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ගරු නිරූපමා රාජපක්ෂ මහත්මිය
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා
ගරු කමලා රණතුංග ෙමෙනවිය
ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා
ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය
ගරු මාලනී ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
மகளிர் அ
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

வல்கள் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு

மிகு (தி மதி) சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு (தி மதி) தலதா அத் ேகாரல
மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு (ேபராசிாியர்) ராஜீவ விேஜசிங்க
மிகு (தி மதி) ேரா
ேசனாநாயக்க
மிகு (தி மதி) அேனாமா கமேக
மிகு (தி மதி) விஜயகலா மேகஸ்வரன்
மிகு வசந்த ேசனாநாயக்க
மிகு ரஞ்சன் ராமநாயக்க
மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஜயேசன
மிகு (தி மதி) பவித்ராேதவி வன்னிஆரச்சி
மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த
மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
மிகு (தி மதி) நி பமா ராஜபக்ஷ
மிகு ஆர். ேயாகராஜன்
மிகு (ெசல்வி) கமலா ரண ங்க
மிகு நிமல் விேஜசிங்க
மிகு (தி மதி) உேபக்ஷா சுவர்ணமா
மிகு (தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா
மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம
மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ

Consultative Committee on Women’s Affairs
Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe
Hon. Sajith Premadasa
Hon. (Mrs.) Thalatha Atukorale
Hon. Abdul Haleem
Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha
Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake
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Hon. (Mrs.) Anoma Gamage
Hon. (Mrs.) Vijayakala Maheswaran
Hon. Vasantha Senanayake
Hon. Ranjan Ramanayake
Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena
Hon. (Mrs.) Pavithradevi Wanniarachchi
Hon. Tissa Karalliyadda
Hon. A.R.M. Abdul Cader
Hon. (Mrs.) Nirupama Rajapaksa
Hon. R.Yogarajan
Hon. (Ms.) Kamala Ranatunga
Hon. Nimal Wijesinghe
Hon. (Mrs.) Upeksha Swarnamali
Hon. (Mrs.) Malani Fonseka
Hon. Ajith Mannapperuma
Hon. Nalin Bandara Jayamaha
මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු හා තැපැල් කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාව
ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා
ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
ගරු දිලිප් ෙවදආරච්චි මහතා
ගරු නිෙරෝෂන් ෙපෙර්රා මහතා
ගරු අමීර් අලි සිහාබ්දින් මහතා
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා
ගරුඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා
ගරු ජීවන් කුමාරණතුංග මහතා
ගරු ඒ. ආර්. එම්. අබ්දුල් කාදර් මහතා
ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා
ගරු එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලා මහතා
ගරු ෆයිසාල් කාසිම් මහතා
ගරු වික්ටර් ඇන්ටනි මහතා
ගරු සනත් ජයසූරිය මහතා
ගරු දිළුම් අමුණුගම මහතා
ගරු (ෛවද්ය) ෙරෝහණ පුෂ්ප කුමාර මහතා
ගරු එම්.බී. ෆාරුක් මහතා
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා
ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
ஸ் ம் சமய அ வல்கள் மற் ம் தபால் பற்றிய
ஆேலாசைனக் கு
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்
மாண்

மிகு அப் ல் ஹலீம்
மிகு நவின் திசாநாயக்க
மிகு சஜித் பிேரமதாச
மிகு பழனி திகாம்பரம்
மிகு கயந்த க ணாதிலக்க
மிகு தி ப் ெவதஆரச்சி
மிகு நிேராஷன் ெபேரரா
மிகு அமீர் அ சிஹாப்தீன்
மிகு வசந்த அ விஹாேர
மிகு ஏ.எச்.எம். ெபௗ
மிகு ஜீவன் குமாரண ங்க
மிகு ஏ.ஆர்.எம். அப் ல் காதர்
மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன
மிகு எம்.எல்.ஏ.எம். ஹிஸ் ல்லாஹ்
மிகு ைபஸால் காசிம்
மிகு விக்டர் அந்தனீ
மிகு சனத் ஜயசூாிய
மிகு தி ம் அ
கம
மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ேராஹண ஷ்பகுமார
மிகு எம்.பி. பா க்
மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம
மிகு ந ன் பண்டார ஜயமஹ
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II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 1.30 p.m.
on Friday, March 06th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to

ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත්
தனி உ ப்பினர் சட்ட

லங்கள்

PRIVATE MEMBERS' BILLS

රවීචන්ද පදනම (සංස්ථාගත කිරීෙම්)
පනත් ෙකටුම්පත

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා
රැස්වීම

ரவிச்சந்திர அைமப் (கூட் ைணத்தல்) சட்ட

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය

பாரா

மன்ற அ

வல்கள் பற்றிய கு க்கூட்டம்

(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

කථානායකතුමා

லம்

RAVICHANDRA FOUNDATION (INCORPORATION) BILL

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක්
2015.03.04 වන බදාදා, එනම් අද දින අපර භාග 2.30ට මාෙග්
නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඊට පැමිණ සහභාගි
වන ෙලස ගරු සභික මන්තීවරුන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම්
දීමට කැමැත්ෙතමි.

ගරු කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත්
කරනවා:
"රවීචන්ද පදනම සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත්
කිරීමට අවසර දිය යුතුය."

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Sir, I move,

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

විසින් ස්ථිර කරන ලදී.
ஆேமாதித்தார்.
Seconded.

පශ්නය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය
මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත්
ෙකටුම්පත සමාජ ෙසේවා, සුබසාධන හා පශු සම්පත් සංවර්ධන
අමාත්යතුමා ෙවත පවරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப
ச க

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and
the motion agreed to by Parliament on 07.04.2011, the hours of
sitting on Friday, March 06th, 2015 shall be 1.30 p.m. to 6.30 p.m.
At 2.30 p.m. Standing Order No. 7(5) shall operate."

ேசைவகள், நலன் ாி மற் ம் கால்நைட வளர்ப்

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

Question put, and agreed to.
Bill accordingly read the First time, and ordered to be printed.
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the
Minister of Social Services, Welfare and Livestock Development for
report.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

அபிவி த்தி

அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் சாட்டப்பட்ட .

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පත
ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம்
அதிகாரசைபச் சட்ட லம்
NATIONAL MEDICINES REGULATORY
AUTHORITY BILL
ෙද වන වර කියවීෙම් නිෙයෝගය කියවන ලදී.

இரண்டாம் மதிப்பிற்கான கட்டைள வாசிக்கப்பட்ட .
Order for Second Reading read.

[පූ.භා. 10.39]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

ගරු කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියවිය
යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.
අද දින ෙමම විවාදය ආරම්භ
ජනාධිපතිතුමා විසින් සිදු කරනවා ඇත.

කිරීම

අෙප්

අතිගරු

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

[පූ.භා. 10.40]

අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා (ජනාධිපතිතුමා, රාජ්ය
ආරක්ෂක අමාත්යතුමා සහ මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර
අමාත්යතුමා)
(ேமதகு ைமத்திாிபால சிறிேசன - ஜனாதிபதி ம், பா காப்
அைமச்ச ம், மகாவ
அபிவி த்தி மற் ம் சுற்றாடல்
அைமச்ச ம்)

(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of
Defence and Minister of Mahaweli Development and
Environment)

ගරු කථානායකතුමනි, අෙප් රෙට් ෙපොදු මහ ජනතාවට
ඉතාමත් වැදගත් කමක් ඇති, රෙට් ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය
ක්ෙෂේතයට පබල බලපෑමක් කරන, දීර්ඝ කාලයක් එනම් අවුරුදු
45කට වැඩි කාලයක් සංවාදයකට, සාකච්ඡාවකට පමණක් සීමා වී
තිබූ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියට අදාළ ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අද සම්මත වන ෙවලාවක ඒ සම්බන්ධෙයන්
කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටු වනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳ ඉතිහාසයත්, ඊට පසුබිම් වූ
කරුණුත්, වර්තමාන තත්ත්වය තුළ ෙම් ගරු සභාවට ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබුණු හැකියාවත් සැලකිල්ලට ගත්
විට එය එක්තරා ආකාරයක දීර්ඝ කතාන්දරයක්. ඒ දීර්ඝ කථාව
තුළ ෙබොෙහෝ ෙද් ගැබ් වී තිෙබනවා.
පසු ගිය ජනවාරි 08ෙවනි දා අෙප් රෙට් ජනතාව මා
ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් පත් කර ගැනීම සඳහා ගත් තීන්දුවත්
සමඟ අප විසින් රටට ඉදිරිපත් කළ දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ
අපි සඳහන් කරලා තිබුණා, ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
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පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනත් සම්මත කරනවා
කියන කාරණය. ඒ නිසා මුලින්ම, මාව බලයට පත් කළ ෙම් රෙට්
ආදරණීය ජනතාවට මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. මාව
ජනාධිපතිවරයා වශෙයන් පත් කළ නිසා තමයි ෙම් ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත අද පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්.
අපි ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පතට
අදාළ ඉතිහාසය පිළිබඳව කරුණු කාරණා කිහිපයක් සඳහන්
කෙළොත්, විෙශේෂෙයන් මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා වැනි
ෙශේෂ්ඨ, ජනහිතකාමී විෙශේෂඥයකුව අමතක කරන්නට
පුළුවන්කමක් අපට නැහැ. ඔහු ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය තුළ ෛවද්ය
විද්යාව පිළිබඳව පවීණෙයක්; පබලෙයක් වාෙග්ම ඔහු දැඩි මානව
හිතවාදී පුද්ගලෙයක්; ෙද්ශපාලන වශෙයන් ලංකා සමසමාජ
පක්ෂෙය් කියාකාරීව කටයුතු කළ ෙකෙනක්. මහාචාර්ය ෙසේනක
බිබිෙල් මැතිතුමා විෙශේෂෙයන්ම එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් රජය කාලෙය් ඖෂධ සංස්ථාව පිහිටුවීෙම් මූලිකත්වය
ගත්තා වාෙග්ම, ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියත් හඳුන්වා දුන්නා.
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය,
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය වශෙයන් අපි පිළි අරෙගන තිෙබනවා.
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය වශෙයන් පිළිගත්තත් අපට ඒ
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සම්මත කරලා, ඒ පතිපත්තිෙයන්
ජනතාවට සිදු වන ෙසේවාව කියාත්මක කිරීම සඳහා අවස්ථාවක්
ලැබුෙණ් නැහැ.
2010 දී මම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් පත් ෙවලා, 2010
අෙපේල් මාසෙය්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
තත්ත්වය ෙසොයා බැලුවා. වර්තමාන විපක්ෂ නායක නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාත් මට කලින් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා
විධියට ෙම් සම්බන්ධෙයන් වැඩ ෙකොටසක් ඒ වන විට කර
තිබුණා. ඒ අනුව අදාළ විෙශේෂඥ කමිටු පත් කරලා 2010 ආරම්භ
කළ ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් කටයුතු අදාළ එක් එක් අංශ සමඟ
එකතු ෙවලා 2011 ෙදසැම්බර් මාසය වන විට අවසන් කරන්න
පුළුවන්කම ලැබුණා. 2011 ෙදසැම්බර් මාසෙය්, හිටපු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාෙග් පධානත්වෙයන් අරලියගහ මන්දිරෙය්
පැවැති ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් පගති සමාෙලෝචන රැස්වීමක දී
අමාත්යාංශෙය් අදාළ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීෙමන්
අනතුරුව -ඒ සාකච්ඡාව අවසානෙය් දී- ෙම් ඖෂධ පනත්
ෙකටුම්පෙත් වැඩ අවසන් කියලා මම සඳහන් කළා. අපි ඒ
සාකච්ඡාවට නීති ෙකටුම්පත් පධාන නිලධාරිනිය ෙගන්වාෙගන
තිබුණා, පනත් ෙකටුම්පෙත් කටයුතු අවසන් නිසා එය කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම
සම්බන්ධෙයන්. ඒ අවස්ථාෙව් පධාන නීති ෙකටුම්පත් නිලධාරිනී
ෙතෙර්සා ෙපෙර්රා මහත්මිය කියා සිටියා, තවත් සතියකින් පනත්
ෙකටුම්පෙත් කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් අවසන් කරලා කැබිනට්
මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒ අනුව අපි ඒ
සාකච්ඡාෙවන් පසුව ඒ පනත් ෙකටුම්පත බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
සතියක් ෙගවී ගියා, සති ෙදකක් ෙගවී ගියා, පනත් ෙකටුම්පත අප
අතට ආෙව් නැහැ. ඉන් පසු ෙසොයා බැලුවාම නීති ෙකටුම්පත්
අංශෙය් නිලධාරිනිය ෙසේවෙයන් විශාම ෙගන තිබුණා. මම නීති
ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුවට කථා කරලා කිව්වා, අප
දැන් ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පත අපට
ඉක්මනින් එවන්න කියලා. නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඒ අවස්ථාෙව් සිටි නිලධාරින් කිව්වා, "අප
සතුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිවක් නැහැ. හිටපු පධාන නීති
ෙකටුම්පත් නිලධාරිනිය සතුව තමයි එය තිබුෙණ්." කියලා. මම ඒ
ෙවලාෙව් ඇයෙග් දුරකථන අංකය ෙසොයාෙගන නිවසට කථා
කළා. නිවසට කථා කළාම එතුමිය කිව්වා, "මම විශාම ගියත් මට
ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙදන්න පුළුවන්. එය මෙග් පරිගණකෙය්
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තිෙබනවා." කියලා. මම කිව්වා, "එෙහම නම්, එය කරුණාකර
අපට ඉක්මනින් එවන්න." කියලා. "එවන්නම්" කියලා එතුමිය
කිව්වා. මම සතියක් ෙදකක් බලාෙගන සිටියා. නමුත් ඒ පනත්
ෙකටුම්පත එව්ෙව් නැහැ. පරිගණකයත් නැහැ, ඒ පනත්
ෙකටුම්පතත් නැහැ, අවසානෙය් දී ඇයත් නැහැ. ඒක තමයි ඇති වූ
තත්ත්වය.
ඊට පසුව නැවත සිදු වුණා, මුල සිටම අවශ්ය ෙතොරතුරු ලබා
ෙගන නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින්
සමඟ එක්ව පනත් ෙකටුම්පත අලුතින් හදන්න. ඒ අනුව අපට ඒ
සඳහා කාලයක් ගත වුණා. විෙශේෂෙයන් පධාන නීති ෙකටුම්පත්
නිලධාරි ද ඇතුළුව නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
නිලධාරි මහත්වරුන්ට මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
ෛවද්ය ෙබලිගස්වත්ත මහත්මයාත්, විෙශේෂඥ ෛවද්ය පාලිත
අෙබ්ෙකෝන් මහත්මයාත් මූලිකත්වය ෙගන කටයුතු කළා.
ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කරපු
මහාචාර්යවරු, ආචාර්යවරු රාශියක් සිටිනවා. ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරිනුත් ෙම් කටයුතුවලට අවශ්ය සහෙයෝගය
ලබා දුන්නා. ඒ සෑම ෙකනකුටම මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී ස්තුතිවන්ත
වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම, සෑදූ ඒ පනත් ෙකටුම්පත 2011 වර්ෂය අවසන්
වන විට අතුරුදහන් කිරීම සඳහා ඖෂධ සමාගම්වල සහෙයෝගය
ලබා ෙගන තිබුණා. ඒ සඳහා එක් ඖෂධ සමාගමකින් රුපියල්
ලක්ෂ 25 ගණෙන් සහ මීට අදාළ අෙනකුත් ආයතන 400කට
ආසන්න සංඛ්යාවකින් රුපියල් ලක්ෂ 25 ගණෙන් එකතු කළ බව
මට පසුව දැනගන්න ලැබුණා. එම මුදල ෙකොහාටද ගිෙය් කියලා
මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ මුදලින් ලැබුණු ශක්තිය තුළින් තමයි ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත අතුරුදහන් වුෙණ්.
රටට ෙසේවාවක් ලබා දිය හැකි, අෙප් රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාව ශක්තිමත් වන, ජනහිතකාමී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කිරීෙමන් පසු ෙපොදු මහ ජනතාවට ලැෙබන පතිලාභ රාශියක්
තිෙබනවා. පමිතිෙයන් යුත් ඖෂධ, ඒ වාෙග්ම ඖෂධවලට
බලපාන මිල පාලනය කිරීම වැනි කරුණු රාශියක් ඇතුළත් රෙට්
ෙපොදු මහ ජනතාවට බලපාන ඉතා වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක්
තමයි ෙමය. එවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් අතුරුදහන් වුණාම ගරු
කථානායකතුමනි, ඒ අවස්ථාෙව් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විධියට සිටි
මමත්, ඒ සම්බන්ධෙයන් රට තුළ ඇති වූ ජනමතයත්, ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂය සහ විපක්ෂය එවකට සාකච්ඡා
කළ කරුණුත් පදනම් කර ෙගන නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයත්ව සිටි බලධාරින්ට ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පරීක්ෂණයක් කරන්න අවස්ථාව තිබුණා. නමුත්, 2015 ජනවාරි
මාසෙය් අටවැනි දා මම ජනාධිපති ධුරයට පත් වන ෙතක්ම ෙගවී
ගිය අවුරුදු පහකට ආසන්න කාලය තුළ ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිදු
පරීක්ෂණයක් ෙකරුෙණ් නැහැ. නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය යටෙත් තිබුණා නම්, මම
ඒ පරීක්ෂණය කරනවා. නමුත්, නීති ෙකටුම්පත් සම්පාදක
ෙදපාර්තෙම්න්තුව අයත්ව තිබුෙණ් කාටද කියලා කවුරුත්
දන්නවා. ඒ තුළින් ඇති වූ ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වය එක්
අතකින් ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ඇති වූ ෙඛ්දවාචකයක්.
අවුරුදු 40කට ආසන්න කාලයක් තිස්ෙසේ ජනතාව ෙමය
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා සම්බන්ධෙයන් වාර්ෂිකව
අපි ගුණ සමරු රැස්වීම් පවත්වනවා. ෙම් අවුරුදු හතළිස් ගණන
තුළම ගුණ සමරු පවත්වන විට හැම ආණ්ඩුවකම, හැම ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරෙයක්ම ෙම් ඖෂධ පනත පිළිබඳව කථා කර තිබුණා.
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එවැනි බලාෙපොෙරොත්තු රාශියක් ඇතිව තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් කටයුතු සිදු කිරීමට අවස්ථාව
ලැබුෙණ්. නමුත් ඒ අවාසනාවන්ත තත්ත්වය ෙකෙසේ ෙහෝ අවසන්
ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරන්න ලැබීම ෙම් රෙට් ජනතාව ලැබූ වාසනාවක්.
ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර, අද දින විවාද කර සම්මත කිරීමට
අවශ්ය කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම වර්තමාන
ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට මම
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දිනවල අමාත්ය
මණ්ඩලයට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කර අමාත්ය
මණ්ඩලෙයන් සම්මත කර ඉන් පසුව අද ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට අවස්ථාව උදා කිරීම ගැන ගරු
අගාමාත්ය රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා පමුඛ අමාත්ය මණ්ඩලයට
මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ෙව්වා,
විපක්ෂෙය් ෙව්වා, සියලු ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවය පුද කරනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට තමුන්නාන්ෙසේලා සෑම
ෙකෙනකුෙග්ම සහෙයෝගය ලැෙබ්ය කියා මා විශ්වාස කරනවා. ඒ
තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු
ඉටු කර ගැනීමට අපි සියලු ෙදනාම කටයුතු කිරීම අත්යවශ්ය
ෙදයක්.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීෙමන්
පසුව ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන අඩු
පාඩුකම් පිළිබඳව විෙව්චන කිහිපයක් ෙම් දිනවල මාධ්ය තුළින් මා
දැක්කා. අඩු පාඩුකම් තිෙබනවා නම් එක පැත්තකින් කාරක සභා
අවස්ථාෙව් අපට ඒවා සංෙශෝධනය කර ගන්න පුළුවන්. අෙනක්
පැත්ෙතන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත ෙවලත් ඉන් පසුවත්
ෙපෙනන විෙශේෂ අඩු පාඩු ෙමොනවා ෙහෝ තිෙබනවා නම්, ඒ සඳහා
සංෙශෝධන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. එම
නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ආකාරෙයන් අපට ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගන්නට ලැබීම ඉතාමත් වැදගත්
ෙදයක් වාෙග්ම මුළු මහත් ජාතිෙය්ම වාසනාවක් ෙකොට මම
සලකනවා.
ඖෂධ සහ ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වැදගත්කම පිළිබඳව කථා
කරන විට ඖෂධ ෙගන්වීම, අෙලවිය, ෙබදා හැරීම යන ෙම්
කටයුතුවලදී අෙප් රට තුළ සිදුවන විවිධ අකමිකතා දූෂණ
පිළිබඳව මුළු රෙට්ම ෙපොදු මහජනතාව දන්නා වූ කාරණයක්.
ඖෂධ සංස්ථාව පිළිබඳව කථා කරන විට,
පසු ගිය අවුරුදු
කිහිපෙය්ම ගරු කථානායකතුමනි, ඖෂධ සංස්ථාෙව් දුෂණ සහ
වංචා පිළිබඳව ඇති ෙවච්ච දුර්ගන්ධය මට තවත් දැෙනනවාය
කියා මට හිෙතනවා.
ඖෂධ සංස්ථාවට අත තියන්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා විධියට
මට ඉඩක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඖෂධ සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා විධියට
හිටිෙය්ත් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් ෛවද්යවරයා. ඒ නිසා ඔහු
හැසිරුෙණ්ත් ජනාධිපතිවරෙයක් විධියටයි. ඒ තමයි මහාචාර්ය
ජයරත්න මහත්මයා. මම අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
මහත්මයා සමඟ අරලියගහ මන්දිරෙය්දී ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්
සහ ඖෂධ සංස්ථාවල පගති සමාෙලෝචන රැස්වීම්වලදී ඖෂධ
සංස්ථාෙව් තත්ත්වය පිළිබඳව, දූෂණ, වංචා සම්බන්ධෙයන්
පැහැදිලි කරන ෙකොට එවකට රැස්වීෙම් මූලාසනෙය් සිටි මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයා අවස්ථා කිහිපයකදීම මට කිව්වා "ෙම් දූෂණ
වංචා ගැන ෙම්ෙක් කථා කරන්න වුවමනාවක් නැහැ ඇමතිතුමා,
ෙම්වා Auditor-General බලා ගනී. ඒ නිසා ඒවා කථා කිරීම අවශ්ය
වන්ෙන් නැහැ" කියලා. නිලධාරින් ඉදිරිෙය් ඇමතිවරයාට ඒ
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විධිෙය් පකාශයක් කළාම ගරු කථානායකතුමනි, ඇමතිවරයා
ෙමොන තරම් අසරණභාවයට පත් ෙවනවාද කියන කාරණාව ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්න මැති-ඇමතිකම් කරන කවුරුත් දන්නවා.
දූෂණ, වංචා පිළිබඳව ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සම්බන්ධෙයන්,
ඖෂධ සංස්ථාෙව් කටයුතු සම්බන්ධෙයන් එවකට අරලියගහ
මන්දිරෙය් පැවැති පගති සමාෙලෝචන රැස්වීම්වල මම කරුණු
ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවලදී ඊළඟට මට දුන්න අවවාදය තමයි, "ෙම්
සියලු නිලධාරින් ෙම් විධියට සැක කරන්න එපා. ඒෙගොල්ලන්ට
අවශ්ය විධියට නිදහෙසේ වැඩ කරන්න ෙදන්න. වංචා, දූෂණ
තිෙබනවා නම් Auditor-General බලා ගනී. ඒ නිසා ඇමතිවරයා
ෙම්වාට අතගහන්න ඕනෑ නැහැ"යි කියන එක. එෙහම කිව්වාම ඊට
පස්ෙසේ ෙම් දූෂණ වංචාවලට සම්බන්ධ නිලධාරින් පිනුම් ගහ ගහ,
උඩ පැන පැන වංචා දූෂණ කරන්න පටන් ගත්තා. ඒෙගොල්ලන්
ෙත්රුම් ගත්තා, ඇමතිවරයාට බලයක් නැහැයි කියලා.
මම හිතන විධියට ෛදෙවෝපගත සිද්ධියක් අද ජනාධිපතිවරයා
විධියට මම ෙම් විවාදයට සහභාගි වන එක. ඒ ෙමොකද, ෙම්
සම්බන්ධෙයන්, ෙමයට අකුල් ෙහළපු අය කවුරුවත් හිතුෙව්
නැහැ, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් ආකාරෙයන් සම්මත කරන්න
ලැෙබයි කියලා.
ඖෂධ සංස්ථාව වාෙග්ම, ඖෂධ සහ සුවඳ විලවුන් අධිකාරියත්
තිෙබනවා. අද ෙම් පනත යටෙත් හැෙදන අලුත් අධිකාරියට ඒ
ආයතන සියල්ලම යටත් ෙවනවා. ඖෂධ සහ සුවඳ විලවුන්
අධිකාරිය, ෙම් අමාත්යාංශය යටෙත් තිෙබන ඉතාම දූෂිත අෙනක්
ආයතනය. මම ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරුණු කියන්ෙන් ඕනෑම
අවස්ථාවක සාක්ෂි සාධක සියල්ල ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව
ඇතිවයි. නමුත් ෙම් කිසි ආයතනයකට අත ගහලා ෙම්වා ෙවනස්
කරන්න මට බලයක් ෙහෝ ශක්තියක් ඒ ෙවලාෙව් තිබුෙණ් නැහැ.
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සම්පූර්ණෙයන්ම පාලනය වුෙණ්
ඇමතිවරයාට ඕනෑ විධියට ෙනොෙවයි. ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න පසු
ගිය අවුරුදු පෙහේ අමාත්ය ධුර දරාපු හැම ඇමතිවරයකුම වර්තමාන විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු- තමන්ෙග් හෘදය සාක්ෂියට
අනුව දන්නවා, ඇමතිවරු විධියට අමාත්යාංශවල ස්වාධීනව,
අපක්ෂපාතීව තමන්ෙග් දැනුම, අත් දැකීම්, බුද්ධිය,
නිර්මාණශීලීභාවය පාවිච්චි කරලා කටයුතු කරන්න හැකියාවක්
තිබුණාද කියන එක. ඒ හැම ෙකනකුම දන්නවා. ඒ සෙහෝදර
ඇමතිවරු, අපි එකට වාඩි ෙවලා හමු වන ෙබොෙහෝ අවස්ථාවලදී
අපි ෙම්වා සාකච්ඡා කළා. "ෙකෝ, ඇමතිවරු විධියට අපට
නිදහසක්; ෙකෝ, ෙම් අමාත්යාංශවල අපට අවශ්ය ස්වාධීනත්වය"
කියලා අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ තත්ත්වය තුළ තමයි විෙශේෂෙයන්ම
ෙම් පසු බිම් ෙගොඩ නැඟුෙණ්.
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වූවත් ෙම් ආයතනවලට පත් ෙවන පුද්ගලයින්ෙග් චරිත ලක්ෂණ
අනුව තමයි ෙම් ආයතනවල කියාකාරිත්වය ඇති ෙවන්ෙන් කියන
එක. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ ඇති
ෙවනවා ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය. ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරියට පත් වන සභාපතිවරයා සහ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙය්
චරිත ලක්ෂණ තුළ තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් රෙට් ජනතාවට
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු සහ පරමාර්ථ ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්.
එතැනටත් කලින් වාෙග් වංචාවට, දූෂණයට, අකමිකතාවට හුරු
පුරුදු වුණු පිරිස ඇතුළු වුෙණොත් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙද් ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ගරු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ෙම් සඳහා පත් කරන සභාපතිවරයා සහ
අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය ගැන ඉතාම ෙහොඳින් ෙසොයා බලා ඒ පත් කිරීම්
කරනු ඇතැයි මා විශ්වාස කරනවා.
අපට රටක් විධියට ෙම් තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු
ඉටු කර ගැනීෙම්දී වාණිජ්ය ආයතන, විෙශේෂෙයන්ම ඖෂධ
සමාගම් ගැන සැලකිලිමත් වන්න ඕනෑ. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම්
ගරු සභාෙව්ත් කියලා තිෙබනවා, ෙලෝකෙය් තිෙබන ජාවාරම්
ව්යාපාර අතර අවි ආයුද ජාවාරමට පමණයි ඖෂධ ජාවාරම
ෙදවැනි වන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා ෙද්ශීය වශෙයන් ෙමන්ම,
විෙද්ශීය වශෙයනුත් අප බලාෙපොෙරොත්තු වන තත්ත්වයන්
සැලකිල්ලට අරෙගන අතීතෙය් අප ලද පාඩම් අනුව අපි ෙම්
කටයුතු ඉටු කරන්න ඕනෑ.
පසු ගිය කාල සීමාෙව් දී ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් මා
කටයුතු කළ අවස්ථාෙව් ශී ලංකා රජය විධියට පළමු වතාවට
ඉන්දියාවට ගිහින් ඉන්දියාෙව් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හමු වුණා.
ෙමොකද, ලංකාවට ෙගන්වන බටහිර ඖෂධවලින් සියයට 80ක්ම
ලංකාවට ෙගන්වන්ෙන් ඉන්දියාෙවනුයි. ඒ ඖෂධවල පමිතිය සහ
බාල ඖෂධ ලබා දීම කියන පශ්නය පිළිබඳවත්, කලට ෙව්ලාවට
ඖෂධ ෙනොලැබීම සහ පමිතිෙයන් ෙතොර ඖෂධ ලබා දීම යන ෙම්
තත්ත්වයන් යටෙත් ඇති වන ෙබොෙහෝ කරුණු කාරණා ගැනත්
ඉන්දීය රජය සමඟ සාකච්ඡා කළා. අපි යම් උත්සාහයක් ගත්තා,
සමාගම් එක්ක සාකච්ඡා කර ඒ තත්ත්වයන් නිවැරදි කර ගන්න.
පළමු වතාවට, බංග්ලාෙද්ශ රජය සහ ශී ලංකා රජය,
බංග්ලාෙද්ශෙයන් ඖෂධ ලබා ගැනීෙම් ගිවිසුමක් අත්සන් කළා.
බංග්ලාෙද්ශෙය් ඉතාමත් උසස් පමිතිෙයන් යුතු රජෙය් ඖෂධ
නිෂ්පාදනාගාර තිෙබනවා. ඒ ආයතනවලින් ඖෂධ ලබා ගන්න
තමයි ඒ ගිවිසුම අත්සන් කෙළේ.

ගරු කථානායකතුමනි, මා අද නම් ඉතාම සතුටු ෙවනවා එදා ඒ
තත්ත්වය ඇති වුණු එක ගැන. ඒවා නිවැරදි වුණා නම් මා
ජනාධිපති ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඒ විධියට සිද්ධ වුණු නිසා තමයි
මට ජනාධිපති ධුරයට පත් ෙවන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්. නමුත්
ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න පසු ගිය රජෙය් මෙග් සෙහෝදර ඇමතිවරු
ෙම්වා නිවැරදි කරන්න ෙබොෙහෝ උත්සාහ ගත්තා. හෘදය සාක්ෂියට
එකඟව කථා කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ කිසි ෙකනකුට
ඉඩක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් ඖෂධ පනෙත් ඉතිහාසය පිළිබඳව මා
කථා කෙළේ, අෙනකුත් ආයතනවල තිබුණු ඒ තත්ත්වයන්
විෙශේෂෙයන්ම සැලකිල්ලට අරෙගන ඒ පසු බිම් සම්බන්ධෙයන්
ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කිරීෙම් අවශ්යතාව නිසයි.

ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත්තාම
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉටු කර
ගැනීමට නම් අෙප් රට තුළ බටහිර ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම
සඳහා පමුඛත්වය ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජන
මණ්ඩලය ගන්නා වූ කියා මාර්ගත්, රජයක් විධියට ඉදිරිෙය් දී අප
ගන්නා වූ කියා මාර්ගත් තුළින් අපට හැකි සෑම අවස්ථාවකදීම
ෙම් බටහිර ඖෂධ අප රෙට්ම නිෂ්පාදනය කරන්නට අප
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ තුළින් තමයි ෙබොෙහෝ දුරට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙතන් බලාෙපොෙරොත්තු වන කරුණු ඉෂ්ට කර
ගැනීමට අපට පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද
සම්මත වුණාය කියලා ඉදිරි පැය 24ක් තුළ ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු
වන පතිලාභය ජනතාව අතරට යන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත වීම තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉටු
කර ගැනීමට යම් කාල සීමාවක් ගත ෙවනවා. ඒ කාල සීමාව තුළ
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීමත් එක කාර්යක්.

ඊළඟට, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද ඉදිරිපත් වන ෙම් ෙවලාෙව්
මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ, අපි ෙමොන විධිෙය් නීති - රීති හැදුවත්,
ෙමොන විධිෙය් බලතල දුන්නත්, ෙමොන විධිෙය් ආයතන පිහිටු

අෙප් රෙට් ඖෂධ තත්ත්ව පමිතිය සම්බන්ධෙයන් දැනට
තිෙබන පර්ෙය්ෂණාගාරය පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත තුළම සඳහන් වන විධියට, ෙම් අරමුණු ඉටු කර
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ගැනීම සඳහා විෙශේෂෙයන්ම විෙද්ශ ආධාර, තාක්ෂණික දැනුම
ලබා ෙගන තත්ත්ව පර්ෙය්ෂණාගාරවල ශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීම
ආදී කටයුතු කිරීම අවශ්ය ෙවනවා.
අෙනක් අතට රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාෙව්
නිෂ්පාදන කටයුතු වර්ධනය කිරීම අත්යවශ්ය ෙවනවා. JICA
ආයතනෙයන් ලබා ෙගන තිෙබන ආධාර සමඟ රාජ්ය ඖෂධ
නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාව වැඩි දියුණු කිරීෙම් ව්යාපෘතියක් ෙම්
වන විටත් කියාත්මක ෙවනවා. නමුත් එය විශාල වශෙයන්
නිෂ්පාදන වැඩිදියුණු කර ගැනීෙම් අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. එම නිසා
රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත සංස්ථාෙව්ත් නිෂ්පාදන කටයුතු
වර්ධනය කිරීම අත්යවශ්යයි.
ඊළඟට, ෙද්ශීය වශෙයන් බටහිර ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා
ෙපෞද්ගලික අංශය දිරිමත් කිරීමත්, ඒ සඳහා අවශ්ය කරන
විෙශේෂඥ දැනුම ලබා ෙගන විෙද්ශීය ආෙයෝජන හා ෙද්ශීය
ආෙයෝජන සමඟ ඒ වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීමත් අත්යවශ්ය
ෙවනවා. අෙනක් පැත්ෙතන් ෙම් ආයතන විධිමත් කිරීම, ශක්තිමත්
කිරීම අවශ්ය ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඖෂධ ෙබදා හැරීෙම් දී ෙකෙරන
කළමනාකරණෙය් සහ පරිපාලනෙය් අඩු පාඩු සකස් කර ගැනීමත්
අවශ්ය ෙවනවා. එම නිසා ෙම් සියලු තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගත්
විට, ඖෂධ පතිපත්තියට අදාළ ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත් ෙකටුම්පත අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී සම්මත කිරීම තුළින්
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා ෙම් ගරු
සභාෙව් සියලු ෙදනාම දක්වන සහෙයෝගය සම්බන්ධෙයන් මම
මාෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා.
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත්
ඉතිහාසයට අදාළ කරුණු සහ මම මුහුණ දුන් අත් දැකීම්, ෙම්වා
දීර්ඝව කථා කළ යුතු ෙද්වල් ගරු කථානායකතුමනි. නමුත් මම ඒ
සඳහා කාලය ගන්ෙන් නැහැ. අද දවෙසේ තිෙබන කාල ෙව්ලාව
අනුවයි මම ෙම් කරුණු කිහිපය ගැන සඳහන් කෙළේ. ෙම් සඳහා
කැප වුණු සියලු ෙදනාට නැවතත් මෙග් ෙගෞරවනීය ස්තුතිය පුද
කරනවා. එෙමන්ම ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් නිදහස් ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාව ශක්තිමත් කරමින්, ෙසෞඛ්ය සංරක්ෂණය සඳහා අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන අරමුණු ඉෂ්ට කර ගැනීමට ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත තුළින් සියලු ආකාරෙයන්ම හැකියාව ලැෙබ්වා කියා
මා පාර්ථනා කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අධිකාරියට පත් වන සියලු
ෙදනාම කැපවීෙමන් හා අධිෂ්ඨානශීලී භාවය තුළින් ගන්නා වූ
සෑම පියවරක්ම සාර්ථක කර ගැනීමට හැකි ෙව්වා කියා පාර්ථනා
කරන අතර, ෙපොදු ජනතාවට, නැති බැරි මිනිසුන්ට - දුගී දුප්පත්
ජනතාවට - වැඩි සහන ලබා දීම සඳහා ෙම් කාර්ය අපි ඉටු කරමුය
කියන ඉල්ලීම කරමින්, සියලු ෙදනාටම ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරමින් කථා කරනවාද?
[ පූ.භා. 11.04]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි.
ගරු කථානායකතුමනි, අද මෙග් ජීවිතෙය් ඉතාම සතුටු
දවසක්. මම විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය ශිෂ්යයකු විධියට සිටින
කාලෙය් මෙග් ගුරුවරයා වූ මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙළේ මහතාෙග්
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පාර්ථනාවක් වූ ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය ඔහුෙග් ෙගෝලයකු වූ මා
අතින් අද ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වීම ගැන මා
ඉතාම සතුටු ෙවනවා. අද ෙම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත්
ෙකටුම්පෙත් නිර්මාතෘවරයා ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ෙම් ගරු
සභාෙව් සිටින අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමායි.
එතුමා නැවතුණු තැන සිට ඉදිරියට ෙගන යාම විතරයි මට අවශ්ය
වුෙණ්.
ඒ වාෙග්ම දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ දී ෙකොෙහොම හරි
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමටත් මට අවශ්ය වුණා.
නැත්නම් ෙම්ක කවදාවත් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඒක මම දන්නවා.
ෙමොකද, ඉතිහාසෙය් පැවැති ෙනොෙයකුත් රජයන් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට ෙම් විධිෙය්ම උත්සාහයන් ෙගන
තිෙබනවා. නමුත් ෙනොෙයකුත් බලපෑම් යටෙත් ඒ කිසි ෙදයක් සිදු
වුෙණ් නැහැ.
ෙම් සඳහා ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 1970 දී සමගි ෙපරමුණු
රජය ෙම් රෙට් බලයට පත් වුණා. අපි එදා ශිෂ්ය ව්යාපාරය
නිෙයෝජනය කරමින් ඒ රජය බලයට පත් කරන්න කටයුතු කළා.
එදා නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා එක පැත්තකිනුත්, අපි එක
පැත්තකිනුත් ඉදිරිපත් ෙවලා සමගි ෙපරමුණ හදලා මැතිනියව
බලයට පත් කර වාමාංශික ආණ්ඩුවක් බිහි කරන්නට සටන් පාඨ
කියමින් ඒ කාලෙය් කටයුතු කරපු ආකාරය මට මතකයි. 1970 දී
රාජ්ය ඖෂධ පතිපත්තියක් සකස් කිරීම සඳහා ෙදෙදෙනකුෙගන්
සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට එවකට පැවැති කැබිනට්
මණ්ඩලය තීන්දුවක් ගත්තා. ඒකට පත්වුණු එක්ෙකෙනක් තමයි,
ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂෙය් නායක ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ
මැතිතුමා. එතුමාත් ෙම් පිළිබඳව දීර්ඝව ලිපි ෙල්ඛන පළ කර
තිබුණා; ෙම් පිළිබඳව අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ෙදවැනි ෙකනා
තමයි මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා. එතුමා ලංකා
සමසමාජ පක්ෂෙය් සාමාජිකයකු වශෙයන් සිටි ෙකෙනක්.
එතුමාත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ ලියවිල්ල මා ළඟ
තිෙබනවා. අද සමහර අය මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල්ෙග්
පතිපත්තිය කියවන්ෙන් නැතුව; ඒෙක් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්
කියලා දන්ෙන් නැතුව; අෙත් ෙකොළ කෑල්ලක්වත් නැතුව සුරංගනා
ෙලෝකයක ඉඳෙගන ඒ ගැන කථා කරනවා. ගරු එස්.බී.
දිසානායක මන්තීතුමාටත් මතක ඇති, අපි සමාජවාදය ආරම්භ
කළ කාලය. එදා මෙනෝරාජික සමාජවාදය තමයි අපි සමාජවාදය
කියලා දැක්ෙක්. නමුත් ඇත්තටම බලනෙකොට මෙනෝරාජික
ෙනොෙවයි, ෙම්ක ෙබොෙහොම යථාර්ථවාදී සමාජවාදයක්.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

විද්යාත්මක යථාර්ථවාදී සමාජවාදය.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

විද්යාත්මක යථාර්ථවාදී සමාජවාදය අපි ෙපොත් කියවන ෙකොට
ඉෙගන ගත්තා. නමුත් අපි තරුණෙයෝ විධියට ෙමයට ඇදිලා ආෙව්
ෙම් මෙනෝරාජිකභාවෙයන්. ඒ වාෙග්ම තමයි ෙසේනක බිබිෙල්ෙග්
පතිපත්තියත් සමහර අය මෙනෝරාජික විධියට අද බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා. මහාචාර්යවරයකු විධියට එතුමාත්, ෛවද්යවරයකු විධියට
ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙබොෙහොම පාෙයෝගික,
විද්යාත්මක හා යථාර්ථවාදීව ෙමහි තිෙබන තත්ත්වයන් ගැන
කල්පනා කර බලා තිෙබනවා. මතක තබා ගන්න, ෙමහි ෙවනසක්
තිෙබනවා කියන එක. එදා තිබුෙණ් සංවෘත ආර්ථිකයක්. එතුමා
කරුණු ෙදකක් ෙයෝජනා කර තිබුණා. ෙම් ලියවිල්ල ඉංගීසි
භාෂාෙවන් තිෙබන නිසා මම ඉංගීසි භාෂාෙවන්ම කියවන්නම්. එක
ෙයෝජනාවක් තමයි, “single agency for purchase of all
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

medicines”. ඒ අනුව සියලුම ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය
කිරීම සිදු කරන්ෙන් එක් ආයතනයක් විතරයි. ඒක තමයි රාජ්ය
ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව.
එහි පළමු ෙවනි සභාපතිවරයා විධියට එතුමා පත් වුණා. එදා
ලංකා සමසමාජ පක්ෂය ආණ්ඩුෙවන් එළියට යන ෙවලාෙව් තමයි
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාත් ඒ ආණ්ඩුෙවන් එළියට
ගිෙය්. එදා තරුණ ෛවද්යවරෙයක් විධියට වෙම් පක්ෂයත් එක්ක
මමත් ඒ ආණ්ඩුෙවන් එළියට ගියා. එදා ඇත්තටම තිබුෙණ් bulk
purchase කියන එක. සම්පූර්ණෙයන්ම ෙතොග වශෙයන් තමයි
ෙග්න්ෙන්. එදා ඒ ගැන ෙසොයා බැලුවාම දැන ගත්තා වැඩිෙයන්ම
ඖෂධ ෙගනාෙව් සමාජවාදී රාජ්යයක් වන ෙපෝලන්තෙයන්
කියලා. සමාජවාදී රාජ්යයන්වලින් ෙම් ඖෂධ ආනයනය කරන්නය
කියලා එතුමා ෙයෝජනා කළා. එතුමා ඒ සමාජවාදී රාජ්යයන්වල
නම් පවා කිවුවා.
"1970 - Wickremasinghe - Bibile Report (Management
of Pharmaceuticals in Ceyon)" කියන වාර්තාෙව් එතුමා ඒ ගැන
කියන්ෙන් ෙමෙහමයි:
“Our recommendation is that the bulk of pharmaceuticals should be
obtained from the socialist countries that have a well developed
pharmaceutical industry such as Hungary, the G.D.R., Poland,
Romania, Bulgaria, Czechoslovakia and the U.S.S.R.”

නමුත්, අද වන විට ෙම් එක රටක්වත් සමාජවාදී රටවල්
ෙනොෙවයි. ෙම් සියලු රටවල් සමාජවාදෙයන් ඉවත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙම්වා අපට ඒ විධියටම ගලපන්නට බැහැ.
එම නිසා අද SPC එෙකන් පමණක් රටට ඖෂධ ෙගන එන්නට
බැහැ. විවෘත ආර්ථිකය තුළ ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඒ සඳහා ඉඩ
ලබා දීලා තිෙබනවා. නමුත් අෙප් පධානම වෑයම තමයි විශාල
වශෙයන් රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාව ශක්තිමත් කරලා, මුළු මහත් රාජ්ය
අංශයට අවශ්ය ඖෂධ එතැනින් ෙගෙනන්නට කටයුතු කිරීම.
ෙදවැනි කාරණය තමයි, රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව බිහි
වීම. ෙම් රෙට් හැම ඖෂධයක්ම, ෙගෝස්, ප්ලාස්ටර් වැනි හැම
material එකක්ම අද වන විට පිට රටින් ෙගන්වනවා. ෛවද්ය
උපකරණත් ෙගන්වනවා. අඩුම ගණෙන් ෛවද්ය උපකරණ ටික
ෙහෝ ලංකාෙව් නිෂ්පාදනය කිරීම තමයි මෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව
වන්ෙන්. ෙමය තමයි මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතාෙග්ත්
අවශ්යතාව වුෙණ්. එතුමා කියනවා ෙම් සඳහා single agency
එකක් හදන්න කියලා. එතුමා SPC එක හැදුවා. එතුමාෙග්
වාර්තාෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා: “(a) Bulk purchase
and large packs;
(b) Reduction in the number of
preparations”. අද එකම ඖෂධෙය් brand names සිය ගණනක්
තිෙබනවා. එතුමා කියන්ෙන් ඒක අඩු කරන්න කියලායි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතින් ඒක කරනවා. ඉදිරිෙය්දී අලුෙතන් එන සියලුම
ඖෂධවලට එෙහම සීමා කිරීමක් කරනවා. ෙමම අධිකාරිෙයන්
බලනවා අලුත් ඖෂධයක් අවශ්යද, ඒක තවදුරටත් ඕනෑද කියලා.
ෙම් තිෙබන පමාණය පමාණවත් නම් ලංකාෙව් විකුණන්නට එම
ඖෂධ ලියා පදිංචි කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම, “Changes in the patent
laws - no product patent replaced process patent” කියන
කාරණයත් අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත යටෙත් ඉදිරියට ෙගන
එනවා. තවත් කාරණයක් විධියට එතුමා කියනවා, “Prescribing
by generic names etc.” කියලා. “Generic names” කියන්ෙන්
“A necessary step and one that we recommend strongly is the
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use of official names and not trade names for drugs.”
“Recommend strongly….” කියලා එතුමා කියනවා. ඊට පස්ෙසේ
එතුමා 07වැනි පිටුෙව්දී ෙමෙසේ කියනවා:
".....doctors should prescribe by official names and there will be
no confusion among prescribers and patients".

"Doctors should prescribe" කියලා කියන්ෙන් ඖෂධ
නාමෙයන්ම - generic නාමෙයන්ම- ෙබෙහත් ලියන්න කියලායි.
අන්න එතැනදී අපි ෙපොඩි ෙවනසක් දක්වනවා. ෙමොකද
ෛවද්යවරුන්, Ceylon College of Physicians ඇතුළු අෙනක්
කට්ටිය පශ්නයක් නඟලා තිෙබනවා, "අද තිෙබන තත්ත්වය අනුව
අපට quality lab එකක් හරියට නැහැ, quality එක පිළිබඳව අපට
පශ්න තිෙබනවා, අෙප් ෙබොෙහෝ samplesවල quality එක
බැලුවාට එළියට එන ඒවාෙය් පමිතියක් නැති ෙවන්න පුළුවන්, ඒ
නිසා අවශ්ය නම් brackets ඇතුෙළේ ෙවෙළඳ නාමය ලියන්න
ෛවද්යවරයාට පුළුවන්" කියලා ඒ ෙගොල්ෙලෝ එෙහම කියනවා.
අපි quality lab එක ළඟදී හදනවා. ෙම් lab එක
අමාත්යාංශෙයන් එළියට අරෙගන ස්වාධීන කරනවා. ඒ lab එක
විෙශේෂඥයන්ට භාර ෙදනවා. මම ෙම් වන ෙකොට කථා කර ෙගන
තිෙබනවා, ෙම්කට විෙද්ශ රටවල ආණ්ඩුවලින් මුදල් ලබා ගන්න.
ඒ සඳහා ඒ ෙගොල්ලන් කැමැත්ත දක්වලා තිෙබනවා. ඒ මුදල්
අරෙගන ඉතාම ඉක්මන් දිනක ෙම් lab එක world-standard lab
එකක තත්ත්වයට පත් කරනවා. පත් කරපු හැටිෙය් generic
namesවලින් විතරක් ඖෂධ prescribe කිරීමට මම නැවත
සංෙශෝධනයක් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්නවා. එෙහම ෙගනාවාම
brackets ඇතුෙළේ ලියලා තිෙබන branded names අයින් කරන්න
පුළුවන් ෙවනවා.
එම වාර්තාෙව් සඳහන් වනවා, "Expanding the National
Formulary Committee (Prescriber) to keep the doctors
abreast" කියලා. අදත් ෙම් “Prescriber” කියන එක SPC එක
මාර්ගෙයන් අපට මාසිකව ලබා ෙදනවා. ෙම්ක expand කරන්න ඒ
කියා මාර්ගය ගන්නවා. එම වාර්තාෙව් තවදුරටත් සඳහන් වනවා,
“Expanding quality testing facilities for drugs” කියලා. ඒක
තමයි මම කිව්ෙව් quality lab එක හදනවා කියලා.
එහි තවදුරටත් "Promote local manufacture - private sector
also encouraged here" කියා සඳහන් වනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙම්
රෙට්ම ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න කියන එකයි. එතැනදී එතුමා
කියනවා, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශයටත් ඒකට සහභාගි ෙවන්න
කියලා. සමහරු හිතා ෙගන ඉන්න විධියට, මහාචාර්ය බිබිෙල්
සුරංගනා ෙලෝකයක හිටිෙය් නැහැ. ෙම් රෙට් සියලුම ඖෂධ ෙම්
රෙට්ම හදා ගන්න ඕනෑය කියලා තමයි මමත් කල්පනා කරන්ෙන්.
මම විෙද්ශ රටවල අයටත් කියලා තිෙබනවා, අපට උදවු කරන්න
කියලා. අෙප් රෙට් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කළාම අෙප් රෙට් ෙවෙළඳ
ෙපොළට විතරක් ෙනොෙවයි, නිදහස් ෙවෙළඳ පතිපත්තිය යටෙත් FTA එක යටෙත් - ෙලොකු ෙවෙළඳ ෙපොළක් තිෙබන ඉන්දියාව,
පාකිස්තානය වාෙග් රටවලටත් බදු නිදහසක් ඇතුව යවන්න
පුළුවන්. ලංකාෙව් ඖෂධ හදන්නට ෙබොෙහෝ අය ඇවිල්ලා අද
අපිත් එක්ක කථා කරනවා. ෙම් ටික තමයි ඇත්තටම මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මහතා බලාෙපොෙරොත්තු වුණු එතුමාෙග් වාර්තාෙව්
සාරාංශය. ඕනෑම මන්තීවරෙයකුට කියවීම සඳහා මම ෙම්
ලියවිල්ල හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා සභාගත*
කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු චන්දිකා බණ්ඩාරනායක ජනාධිපතිතුමියෙග් ආණ්ඩුව
බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ -අද විපක්ෂෙය් ඉන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට පත් වුණාට පස්ෙසේ- නැවත 1996 දී
National Medicinal Drug Policy එකක් ෙගෙනන්ට තීන්දුවක්
ගත්තා. ඒ තීන්දුව අරෙගන ඒකට ෙදොස්තර ලූෂන් ජයසූරිය,
මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න, ෙදොස්තර ෙරජී ෙපෙර්රා,
මහාචාර්ය අෙනෝජා පනාන්දු, ෙදොස්තර ෙඩස්මන් පනාන්දු සහ
ස්වයිල් මහත්මයා ඇතුළු අයෙගන් සමන්විත ෙකොමිටියක් පත්
කළා. ඒෙකන් "Regulatory Authority, procurement,
promotion and advertising, rational use, self-medication and
health promotion and drug trials" යන කරුණු ඉදිරිපත් කළා.
ෙම් පිළිබඳව ඖෂධ පතිපත්තියක් හදන්නයි ඒ ඉදිරිපත් කෙළේ.
නමුත් ඒක ඉදිරියට ගිෙය් නැහැ. ඒකත් ෙකරුෙණ් නැහැ. ඊට
පස්ෙසේ අෙප් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට 2005 දී National Medicinal
Drug Policy එකක් ෙගනාවා. ඒෙකත්, "selection of essential
medicines, pricing mechanism for medicines and devices,
supply systems and donations, regulation and quality
assurance, quality use of medicines, viable local pharma
industry, development of human resources, policy to be
reviewed every five years" යන සංකල්පයන් මත ඖෂධ
පතිපත්තියක් ෙගෙනන්න කියලා තිබුණා. 2007 දී ෙම් පිළිබඳව
අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතියකුත් ලැබිලා ෙදොස්තර ෙබලිගස්වත්ත
මහත්තයාෙග් සභාපතිත්වෙයන් නිලධාරි කණ්ඩායමකුත් පත්
කළා. ඇත්තටම වර්තමාන ජනාධිපති හිටපු ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයාෙග් කාලෙය් ෙමය ඉතාම ෙව්ගවත්ව ඉදිරියට ගමන්
කළා.
දැන් සමහරු කියනවා, ෙම්ක මහජනයාට ඉදිරිපත් කෙළේ
නැහැ කියලා. 2014 ජුනි මාසෙය්දී ෙරෝගීන්ට සම්බන්ධ සංවිධාන,
ෛවද්ය සංවිධාන, ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගම්, ෙබදා හැරීෙම්
සමාගම්, pharma trade එෙක් කට්ටිය, සිවිල් සංවිධාන
නාරාෙහේන්පිට අලුත් ෙල් බැංකුවට කැඳවලා ෙම් කාරණය
සම්බන්ධෙයන් එතුමා දවසක්ම කථා කළා. එතැනින් පැන නැඟුණු
කරුණු අනුව තමයි ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පත අද ෙදවැනි වර
කියවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කාෙගන්වත් කරුණු අහන්ෙන් නැතිව ඉදිරිපත් කළ
එකක් ෙනොෙවයි. ෙම් සියලුම කරුණු ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට
අඩංගු කරලා තිෙබනවා.
වර්තමාන පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීෙම් කටයුත්ත
ෙවනුෙවන් අපි මණ්ඩලයක් පත් කර ගත්තා. මම ඒ මණ්ඩලයට
ඉතාම ස්තුතිවන්ත වනවා. එතුමන්ලා රාජකාරි කටයුතු වාෙග්ම
හවස් වරුෙව් නිවාසවල තිෙබන කටයුතුත් අත් හැර ෙම්
සම්බන්ධෙයන් කැප වුණා. මම ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය
ඇමතිතුමා වුණාට පස්ෙසේ ඔවුන්ට කිව්වා, දවස් සියයක් ඇතුළත
ෙම්ක කරන්න ඕනෑය කියලා. මාර්තු මාසෙය් 18 වැනිදාටත්
ඉස්ෙසල්ලා මට අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරන්න
ලැබුෙණ් එතුමන්ලාෙග් සම්පූර්ණ කැපවීම නිසයි. ඒ නිසා මම ඒ
අයට ස්තුතිවන්ත වනවා.
ඒ අයෙග් නම් ටිකත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි.
එක්ෙකෙනක් තමයි ෛවද්ය පාලිත අෙබ්ෙකෝන් මැතිතුමා. එතුමා
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් ඉඳලා අද අෙප් රටට ඇවිල්ලා
ඉන්නවා. එතුමා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ෙවනුෙවන් කීර්තිමත්
ෙසේවයක් කරපු පුද්ගලෙයක්. එතුමා සභාපතිවරයා වශෙයන්
කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම මහාචාර්ය ලාල් ජයෙකොඩි මැතිතුමා
සහභාගි වුණා. එතුමා ෛවද්ය ඖෂධෙව්දය - Pharmacology පිළිබඳව ඉන්න මහාචාර්යවරයා. ඖෂධෙව්දය පිළිබඳ මහාචාර්ය
පියදර්ශනී ගලප්පත්ති මැතිතුමිය, ෛවද්ය ආනන්ද විෙජ්විකම
මහතා සහභාගි වුණා. මහාචාර්ය ටියුලි ද සිල්වා පිළිබඳව
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තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. ෛවද්ය තාක්ෂණ හා සැපයීම් අංශෙය්
නිෙයෝජ්ය අධ්යක්ෂ ෛවද්ය ශියාණි දිසානායක සහ පධාන නීති
නිලධාරි ඒ.ආර්. අහමඩ් මහත්මිය යන සාමාජිකයින්ෙගන්
මණ්ඩලය සමන්විත වුණා. ඇත්තටම ඒ අයට උදව්වට විශාමික
ඖෂධෙව්දිනි චින්තා අෙබ්වර්ධන මහත්මිය සහ ඖෂධෙව්දි
කිෂාන්ත ද සිල්වා මහත්මයා පැමිණියා.
ඔබතුමන්ලාට මතක ඇති, 1976 දී ෙකොටසක් රජෙයන්
එළියට බැස්සාට පස්ෙසේ ෙම් පශ්නය අමතක වුණු බව. නමුත් ඒ
ෙවලාෙව්දීත් යම් ෙකොටසක් ෙම් කටයුත්ත කරන්න කැප වුණා.
1977 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධනෙග් ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණාය
කියලා ෙමය අත් හැරිෙය් නැහැ. මහාචාර්ය බාලසුබමනියම්,
මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය යන අය ෙම් සම්බන්ධෙයන් කියා
කළා. මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය කියන්ෙන් අපිත් එක්ක එකට
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල්ෙගන් Pharmachology ඉෙගන ගත්ත
ෙකෙනක්. එතුමා පසු කාලයකදී Pharmacology පිළිබඳ
මහාචාර්යවරයා වුණා. එතුමාත් දැඩි කැපවීමකින් ෙම් කාරණය
ඉෂ්ට කරන්න ඉදිරිපත් වුණත් චන්දිකා බණ්ඩාරනායක
කුමාරතුංග ආණ්ඩුෙවනුත් ෙම් කටයුත්ත ෙනොෙකරන ෙකොට ඔහු
කලකිරීමට පත් වුණා. එතුමා පසු ගිය කාලෙය් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානෙය් නිලයක් අරෙගන ෙලෝකයට ෙහෝ ෙසේවයක් කරන්න
ඕනෑ කියලා ලංකාෙවන් යන්න ගියා. මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය
මැතිතුමාත් මම ඒ කමිටුවට කැෙඳව්වා. ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය
ෙගෙනන්න දැඩි කැපවීෙමන් කියා කරපු තව ෙකෙනක් තමයි,
මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න මැතිතුමා. එතුමා ජනාධිපතිනි
චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංගෙග් කාලෙය්දී ඖෂධ
සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා ෙවලා මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල්
අනුස්මරණ වැඩ පිළිෙවළ ඉදිරියට ෙගෙනන්න කටයුතු කළා.
එතුමාත් මම ඒ කමිටුවට කැෙඳව්වා. ඒ වාෙග්ම ෙදොස්තර රාජා
විෙජ්තුංග මාත් එක්ක එක අවුරුද්ෙද් ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලෙය්
ඉෙගන ගත්ත ෙකෙනක්. 1971 කැරැල්ලට අහු ෙවලා එතුමාට
සිරබත් කන්න වුණා. එතුමායි, මමයි ෙදෙදනාම මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල්ෙගන් තමයි ඉෙගන ගත්ෙත්. එතුමා ෙප්රාෙදනිය
විශ්වවිද්යාලෙය් මහාචාර්යවරෙයක් ෙවලා ඉඳලා පසුව රාජ්ය
ඖෂධ සංස්ථාවට ගියත් visiting lecturer ෙකෙනක් විධියට
සතියට ෙදසැරයක් ඇවිල්ලා අපට lectures දුන්නා.
ෙම් හතර ෙදනා දිගින් දිගටම ලංකාෙව් ඖෂධ පතිපත්තියක්
ඇති කරන්න ඕනෑය, එය යටපත් ෙනොවී, මිය යන්නට ෙනොදී රැක
ගත යුතුය කියන අදහෙසේ හිටියා. මට මතකයි, ඒ ෙවලාෙව්දී
වාමාංශික ඇමතිවරු වාෙග්ම තිස්ස විතාරණ මැතිතුමාත් ඔවුන්
කැඳවපු ඒ රැස්වීමට සහභාගි වුණා. අපි ඔක්ෙකොම ෙම් රැස්වීමට
සහභාගි වුණා. නමුත් ෙම්වා කවදාවත් ෙකරුෙණ් නැහැ. අන්තිම
කාලය වන ෙකොට ෙම්ක සිහිනයක් බවට පත් වුණා. මම ඒ අයෙග්
සහෙයෝගයත් ලබා ගත්තා. මම ඒ අයෙග් නම් කියන්න ඕනෑ. ඒ
මිනිස්සු තමයි, වත්මන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්නට හුඟක් උදවු කෙළේ. ඔවුන්ෙග් අදහසුත්
විමසලා මම ඒ අයවත් ෙම් ෙවලාෙව්දී සම්බන්ධ කර ගත්තා.
ඉතිහාසය පුරා - මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල්ෙග් ඉඳලා - ෙමය
ඉදිරියට ෙගන යෑම සඳහා ඔවුන්ට විශාල අවෙබෝධයක් තිබුණා.
ඇත්තටම ෙම් අධිකාරියට දහතුන් ෙදෙනකුෙග් මණ්ඩලයක් පත්
ෙවනවා. ෙම් අධිකාරියට ස්වාධීන පැවැත්මක් තිෙබනවා. ෙමම
අධිකාරිය ෙසෞඛ්ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් බාහිර, ස්වාධීන
මණ්ඩලයක් විධියට තමයි කියාත්මක ෙවන්ෙන්.
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත් අරමුණු
3 වන වගන්තිය යටෙත් ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා:
"(අ) පත්යක්ෂ, ආරක්ෂාකාරී සහ නිවැරදි තත්ත්වෙයන් යුතු ඖෂධ,
පත්යක්ෂ, ආරක්ෂාකාරී සහ නිවැරදි තත්ත්වෙයන් යුතු ෛවද්ය උපකරණ
සහ පත්යක්ෂ, ආරක්ෂාකාරී සහ නිවැරදි තත්ත්වෙයන් යුතු සීමාස්ථ
නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලකට මහජනතාවට ලබා ෙදන බවට තහවුරු
කිරීම;"
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[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

සීමාස්ථ නිෂ්පාදන කියන්ෙන් borderline products. හැම සුවඳ
විලවුන් වර්ගයක්ම ෙනොෙවයි. Fairness cream කිව්වාම, ඒවාෙය්
ෛවද්ය පශ්න තිෙබනවා. අන්න ඒවා ෙම් යටතට ගන්නවා.
අෙනක් ඒවා ඉවත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම සුරක්ෂිතව හා නිවැරදිව
ඖෂධ භාවිත කිරීමට ෙපළඹවීම සහ ෙද්ශීය නිෂ්පාදකයන්
දිරිගැන්වීම ද අරමුණුවල අන්තර්ගත ෙවනවා.
ෙම් අධිකාරියට ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා නිල
බලෙයන් පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම පධාන විධායක නිලධාරිෙයක්
පත් ෙවනවා. භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම් ෙහෝ ඔහුෙග්
නිෙයෝජිතෙයක් පත් ෙවනවා. ඒ තුන් ෙදනා වාෙග්ම ෛවද්ය
කමෙය් පධාන ක්ෙෂේත හතරක් නිෙයෝජනය කරමින් physician
ෙකෙනක්, surgeon ෙකෙනක්, paediatrician ෙකෙනක් හා VOG
ෙකෙනක් පත් ෙවනවා. ඒ පධාන කාණ්ඩ හතෙරන් හතර ෙදනක්
පත් ෙවනවා. ෛවද්ය ඖෂධෙව්දය - Pharmacology - පිළිබඳ
මහාචාර්යවරෙයක් පත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම pharmacy පිළිබඳ
මහාචාර්යවරෙයක් ෙහෝ ෙජ්යෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරෙයක් පත්
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම කළමනාකරණය, නීතිය, ගිණුම්කරණය හා
ෙසෞඛ්ය ෙක්ෂ්තයන්හි පවීණතාව ලද වෘත්තිකයන් හතර
ෙදෙනකුත් පත් ෙවනවා. ෙමොකද අපට කිව්වා, සාමාන්ය
ෛවද්යවරුන්ෙගනුත් එක් ෙකෙනක් පත් කරන්න කියා.
විෙශේෂඥවරුන් ගැන ඒ ෙගොල්ලන්ෙගන් ෙනොෙයකුත්
complaints තිබුණා, “අපිත් ෙම්කට ෙබොෙහොම ආසයි. නියම
විධියට ෙම් කටයුතු කර ෙගන යන්න අපි තමයි කැමැති. ඒ නිසා
අෙපනුත් එක් ෙකෙනක් පත් කරන්න.” කියා. ඒ නිසා ඒ
අයෙගනුත් හතර ෙදෙනක් පත් කළා. ඇත්තටම ඒ අධිකාරිෙය්
සභාපතිවරයා පත් කරන්නට මට තමයි බලතල තිබුෙණ්. මම
අවසානෙය්දී කිව්වා, "මට එෙහම තනි අයිතියක් අවශ්ය නැහැ"
කියා. මම ඒ amendment එක අද පසුව ඉදිරිපත් කරනවා. “The
Minister shall, with the consultation of the members of the
Authority, appoint one of them” ෙමම සංෙශෝධනෙයන් මෙග් අමාත්යවරයාෙග්- තනි බලයට ෙනොෙවයි, ඒ ෙගොල්ලන්ව consult
කරලා, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අනුමැතිය ඇතුව එක් ෙකෙනක්ව පත්
කිරීම දක්වා මම බලතල අඩු කර ගත්තා. මම කිව්වා, "ෙම්
අධිකාරිය සම්බන්ධෙයන් ඇමතිවරයාට තිෙබන බලතල පුළුවන්
තරම් අඩු කරන්න" කියා.
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත් 6 වන
වගන්තිෙය් සාමාජිකයන්ෙග් සම්බන්ධතා ඝට්ටනය සඳහන්
ෙවනවා. ෙමහිදීත් අපි තව amendment එකක් ඉදිරිපත් කරනවා.
ෙමහි සාමාජිකයන් කිසි ෙකෙනකුට අධිකාරිෙය් සාමාජිකයකු වීම
නතර වූ දිනෙය් සිට අවුරුදු තුනක් යනකල් ඖෂධ ක්ෙෂේතය
සම්බන්ධ රැකියාවකට යන්න බැහැ. නමුත් ඒක අපි අද amend කර
ඉදිරිපත් කරනවා, පසුව අවුරුදු තුනක් විතරක් ෙනොෙවයි, එන්න
අවුරුදු තුනකට ෙපරත් කිසි ෙකෙනක් වාණිජ ක්ෙෂේතෙය් ඉන්න
බැහැ කියා.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 14 වැනි වගන්තිෙය් අධිකාරිෙය්
බලතල සහ කර්තව්යය සඳහන් ෙවනවා. 7 වන වගන්තිෙය්
සාමාජිකයකු වීම සඳහා නුසුදුසුකම් සඳහන් ෙවනවා. ෙමම
අධිකාරියට උපෙදස් දීම සඳහා තවත් විෙශේෂඥවරුන් 23
ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත උපෙද්ශක මණ්ඩලයක් -advisory board
එකක්- පත් ෙවනවා. ඇත්තටම ෙම් මඟින් ගන්නා වූ ඕනෑම
තීන්දුවක් සම්බන්ධෙයන් ඕනෑම ක්ෙෂේතයක අෙයකුට
-ව්යාපාරිකෙයකුට ෙහෝ- ඇවිල්ලා අභියාචනා කිරීම සඳහා
අභියාචනා මණ්ඩලයක් පත් කර තිෙබනවා. එහි සභාපතිවරයා
වශෙයන් ෙශේෂ්ඨාධිකරණෙය් ෙහෝ අභියාචනාධිකරණෙය් විශාමික
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විනිසුරුවරෙයක් පත් කරනවා. ඒ එක්කම ෙසෞඛ්ය ෙල්කම්වරයා
සහ විශාමික විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයක් සාමාජිකයින් වශෙයන්
පත් ෙවනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම 118 වැනි වගන්තිෙය්
තිෙබනවා, "වර්තමානෙය් කිසිදු අධිකාරියකින් නියාමනය ෙනොවූ
හඳුන්වා දීෙම් මිල - introductory price - නියම කිරීම අධිකාරිය
විසින් පත් කරන ලද මිල කමිටුෙව් පැහැදිලි කාර්ය භාරයක් ෙලස
දක්වා ඇත" කියා. ෙමය වැදගත් වගන්තියක්. ෙමන්න ෙම්ක තමයි
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතාට අවශ්ය වුෙණ්. මිෙලහි යම්
පාලනයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ෛවද්ය විද්යාව සියලු ෙදනාටම අවශ්ය
වන ෙදයක්. ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් කටයුතු කරන ෙකොට,
ෙදොස්තරකම කරන ෙකොට මුදලුත් ඕනෑ. නමුත් මූලික වශෙයන්
ෙමයින් සිදු වන්ෙන් ෙසේවයක්. ඒක නිසා තමයි "රජකම නැත්නම්
ෙවදකම" කියන්ෙන්. ෙම් ක්ෙෂේතයට එන වාණිජ ව්යාපෘති කරන
හැම ෙකනාම දැන ගන්න ඕනෑ, මුදල් ඉපයීම වාෙග්ම ෙමය
ෙසේවයක් බව. ෙමොකද, ෙම් මඟින් මිනිසුන්ෙග් ජීවිත ෙබ්රා
ගන්නවා. ඒ අනුව introductory price එක -අලුෙතන් price
එකක් නියම කරන ෙකොට ඒ price එක- නියාමනය කිරීෙම්
බලතල ෙම් අධිකාරියට ෙගන තිෙබනවා. මිල නියාමනය කිරීම
තුළින් ෙවෙළඳ ආර්ථිකයක් ඇති වීම ගැන සමහරු විෙව්චනය
කරනවා.. අද සමහරු කථා කරනවා, ෙම්ක ෙබොෙහොම සංවෘත
ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළක් කියා. ඇෙමරිකාෙව් අද සියයට 85ක්
generic name එෙකන් තමයි ඖෂධ නියම කරන්ෙන්. එතෙකොට
එංගලන්තෙය් සියයට 75කට වැඩි පමාණයක් ෛවද්යවරුන්
generic name එක තමයි පාවිච්චි කරන්ෙන්. දියුණු ෙලෝකෙය්
විවෘත ආර්ථිකෙය් ෙද්වස්ථාන වශෙයන් සලකන ෙම් රටවලත්
ෛවද්යවරුන්ෙගන් සියයට 75ක්, සියයට 85ක් generic name
එක තමයි භාවිත කරන්ෙන්.
ඒ නිසා ෙම් බලය අපි තියා ගන්නවා. එක එක්ෙකනාට ඕනෑ
ඕනෑ විධියට මිල වැඩි කරන්නට බැහැ. ෙම්වායින් තමයි
ෛවද්යවරු පිට රට යන්ෙන්, ෛවද්ය සම්මන්තණ පවත්වන්ෙන්.
මතක තියාගන්න, මම අවුරුදු 15ක් දන්ත ෛවද්ය සංගමෙය්
ෙල්කම්වරයා වශෙයන් සිටියත් මම කිසිම දවසක "ලිවර් බදර්ස්"
ෙහෝ ෙවනත් කිසිම ආයතනයකින් පිට රට යන්න ticket එකක්
ගත්ෙත් නැහැ. ඒවාට විරුද්ධව මම නැඟී සිටියා. නමුත් ඒ
ෙවලාෙව් අපි තනි වුණා. සුළු ෙකොටසක් තමයි ඒවාට විරුද්ධ
වුෙණ්. ෙබොෙහෝ ෛවද්යවරු ඒවාට සම්බන්ධ වුණා. අපි
පතිපත්තියක් වශෙයන් කිසිම දවසක ගුවන් ටිකට් පතක් ලබා
ගත්ෙත් නැහැ. අෙනක් හැෙමෝම ටිකට් පත් ගත්තා. මම මෙග්
අෙත් වියදමින් ඒ ජාත්යන්තර සම්මන්තණවලට පවා හැමදාම
ගමන් කළා.
ඊළඟට, 141 වැනි වගන්තිය බලමු. ඒෙක් තමයි "රීති සකස්
කිරීම" තිෙබන්ෙන්. දැනට පවතින විලවුන් සහ ඖෂධ උපකරණ
පනත මඟින් නියාමනය ෙනොවූ සීමාස්ථ නිෂ්පාදන, ඒ කියන්ෙන්
මම කලින් කිව්ව borderline products, fairness cream වාෙග්
ෙද්වල් සහ nutraceuticals -විටමින් වර්ග- පිළිබඳව රීති සකස්
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවාට හරියන්ෙන්
නැහැ, ෙම්වා කියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්ය රීති මම ඉදිරිෙය්දී
නැවත ෙගෙනනවා. ඒෙක් පරිච්ෙඡ්ද 7ක් තිෙබනවා. පළමුවැනි
පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිළිබඳ රීති.
ෙදවන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ජාතික උපෙද්ශක කමිටුව සහ
අධිකාරිෙය් අෙනකුත් අංශ පිහිටුවීම පිළිබඳ රීති. තුන්වන
පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ඖෂධවලට අදාළ සියලු කරුණු නියාමනය
කිරීම සහ පාලනය කිරීෙම් රීති. හතරවන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත්
ෛවද්ය උපකරණවලට අදාළ සියලු කරුණු නියාමනය කිරීම සහ
පාලනය කිරීම පිළිබඳ රීති. පස්වන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් සීමාස්ථ
නිෂ්පාදනවලට අදාළ සියලු කාරණා නියාමනය සහ පාලනය
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කිරීම පිළිබඳ රීති. හයවන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් ඖෂධවලට, ෛවද්ය
උපකරණවලට සහ සීමාස්ථ නිෂ්පාදනවලට අදාළ විධිවිධාන
සම්බන්ධ රීති. හත්වන පරිච්ෙඡ්දය යටෙත් විවිධ විධිවිධාන ෙගන
ඒමට අෙප්ක්ෂා කරනවා.
ෙම් වාෙග්ම තමයි, ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ
පර්ෙය්ෂණාගාරයක් -world-standard quality lab එකක්පිහිටුවීම. ඉස්ෙසල්ලා තිබුණු NDQAL එක ෙවනුවට NMQAL
එකක් ෙමම අධිකාරිය යටෙත් අපි පිහිටුවනවා. එෙහම පිහිටුවලා
ඊට පස්ෙසේ අපි clinical trials සඳහා ජාතික උපෙද්ශන කමිටුෙව්
අංශ පිහිටුවනවා. ෙම් සඳහා නැවතත් මම පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙගෙනනවා. ෙම්ක ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මඟින් cover වුණාට
ෙම්ක පමාණවත් නැහැ. ෙම් clinical trials කිරීම සහ ඒවාෙය්
තිෙබන ෙද්වල්, ඖෂධ මිලට ගැනීම සඳහා සහ ඖෂධ ෙගන ඒම
කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා තවත් පනත් ෙකටුම්පතක්
තව ෙනොෙබෝ දිනකින් මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කර
ඒකත් ෙවනම නියාමනය කිරීමකට භාජනය කරනවා. එකක්
තමයි clinical trials, අනික් එක සියලුම ඔසුසැල් නියාමනය කිරීම
සහ පාලනය කිරීම සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ලංකාව තුළ
ගුණාත්මකභාවයන් යුත් ඖෂධ, ෛවද්ය උපකරණ සහ සීමාස්ථ
නිෂ්පාදනය කිරීම නියාමනය කිරීම හා පවර්ධනය කිරීම ඒෙකන්
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ඊට පසු ෙමහිම සඳහන් විධියට ඖෂධ ඇගැයීෙම් කමිටුවක්
පත් ෙවනවා. ඒ සඳහා සාමාජිකයින් 9ෙදෙනක් පත් ෙවනවා.
ෛවද්ය උපකරණ ඇගැයීෙම් කමිටුව සඳහා සාමාජිකයින් 19
ෙදෙනක් පත් ෙවනවා. සීමාස්ථ ඖෂධ නිෂ්පාදන - borderline
products - නියාමනයට ෙවනමම සාමාජිකයින් පත් ෙවනවා.
ෙමහිදී Pharmacoeconomic Analysis මාර්ගෙයන් තමයි මිල
නියම කිරීම සිදු ෙවන්ෙන්. ඖෂධය ෙකොච්චර වටිනවාද, market
prices ෙමොනවාද කියා බලා, දරාගත හැකි prices ෙමොනවාද කියා
බලා තමයි මිල නියම කිරීම සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 56වැනි
වගන්තිෙයන් තමයි එම ඖෂධෙය් වාර්ගික නාමයත්, එහි brackets
ඇතුෙළේ ෙවෙළඳ නාමයත් සඳහන් කිරීම ඉදිරිපත් ෙවන්ෙන්. ඊට
පස්ෙසේ අපට නිෙයෝග සකස් කිරීමට සිදු ෙවනවා. ඒ සඳහා ෙමම
පනත් ෙකටුම්පෙත් 111වන වගන්තිය යටෙත් ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා:
"යම් ව්යසනයකදී ෙහෝ හදිසි අවස්ථාවකදී යම් ඖෂධයක්, ෛවද්ය
උපකරණයක් ෙහෝ සීමාස්ථ නිෂ්පාදනයක් ත්යාග වශෙයන් භාර ගැනීම
සඳහා එවැනි සමාන අවස්ථාවලදී ඖෂධ, ෛවද්ය උපකරණ ෙහෝ සීමාස්ථ
නිෂ්පාදන භාර ගැනීමට ෙහෝ ලබා ගැනීමට අදාළව නිකුත් කරන ලද
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් මාර්ෙගෝපෙද්ශ සැලකිල්ලට ගනිමින්
අමාත්යවරයා විසින් මාර්ෙගෝපෙද්ශ නියම කරනු ලැබිය හැකිය."

ෙමොකද, ෙනොෙයකුත් පදාන තිෙබනවා. පදාන ගන්න ෙකොට
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් රීතිවලින් කියනවා, "ෙම් ෙම් අයෙගන්
පදානයන් ගන්න බැහැ. වාණිජ ක්ෙෂේතෙය් සිටින කිසි
ෙකෙනකුෙගන් පදානයන් ගන්න බැහැ" කියා. නමුත් හදිසි
අවස්ථාවකදී WHO කමෙව්දයට අනුව, එහි තත්ත්වයන් අනුව ඒවා
ලබා ගන්ෙන් ෙකෙසේද කියන එකත් ෙමහි සඳහන් ෙවනවා.
හදිසි අවස්ථාවන්වලදී ජීවිතයක් ආරක්ෂා කර ගැනීම, පවතින
තත්ත්වය පාලනය සහ වසංගත තත්ත්වයන්වලදී ෙමන්ම හදිසි
තත්ත්වයන්වලදී ඖෂධ, ඖෂධීය උපකරණ සහ සීමාස්ථ
නිෂ්පාදන ෙමරටට ආනයනය කිරීම සඳහා අධිකාරිය විසින් අවසර
ලබා ෙදනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන කරුණුත් එක්ක
ෙම් වෙග් අවස්ථාවල ෙකොෙහොමද කියා කරන්න ඕනෑ කියා නීති
රීති හදාගන්නට ඕනෑ.
අනික් එක තමයි, ශී ලංකාවට ආනයනය කරන සියලුම ඖෂධ,
උපකරණ සහ විලවුන්වල සියයට 75ක් රාක්කගතව තැබිය හැකි
ජීව කාලයක් වරායට ඇතුළු වීෙම්දී තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ
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කියන්ෙන්, ෙමරට වරායට ඇතුල් ෙවන විට එම නිෂ්පාදනවල මුළු
expiry period එෙකන් සියයට 75ක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම්
සියල්ලම තිෙබනවා. 2005 වර්ෂෙය් ඉදිරිපත් කළ "ශී ලංකාව
සඳහා වූ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය" ෙකටුම්පත ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මම සභාගත* කරනවා.
ෙමහිදී Ceylon College of Physicians ලිපියක් එවමින්
වැදගත් කරුණු හතක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ සියලුම කරුණු
එයට ඇතුළත් කළා. ඔවුන් එහි කියා තිෙබනවා, management,
law, accountancy, health කියන ක්ෙෂේතවලින් university
academicsලා විතරක් පත් කරන්න කියලා. අප එයට එකඟ වුෙණ්
නැහැ. අෙනක් ඒවා අපි ඇතුළත් කර තිෙබනවා. සමහර ඒවාට
regulations ෙගෙනන්න කියා තිෙබනවා. ඒ සියල්ලම වාෙග් අප
අනුමත කළා. ඒ අය එම ලිපිෙය් ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා:
“The Ceylon College of Physicians thanks the Minister and the
Director General of Health Services for giving us the opportunity to
voice our opinion on this important Act pertaining to use of
medicines in Sri Lanka and we hope that our recommendations
would be incorporated…”

ෙම් Bill එක ඉදිරිපත් කිරීම ගැන, පැරණිම Medical
Specialists' Association එක විධියට CCP එක ඉතාම
ස්තුතිවන්ත ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම-

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා,
ගන්නවාද?

ඔබතුමා

තව

ෙකොපමණ

ෙව්ලාවක්

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු කථානායකතුමනි, විනාඩි පහක කාලයක් ලබා ගන්නවා.

කථානායකතුමා

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

(Mr. Speaker)

ෙහොඳයි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන අර්ථ
දක්වලා තිෙබන එම විනිශ්චයකාරවරුන්ට අප ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. එම ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
“This Bill is patient-centric, in that to make good quality affordable
medicines, medical devices and borderline products continuously
available to the patients in the society with adequate checks and
balances. We observed that the Bill is designed with the best
interest of the general public in mind, in line with the policy
objectives of the Government."

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, එතුමන්ලා එම ෙශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුෙව්
තවත් තැනකදී ඉදිරිපත් කරනවා, අෙප් ෙම් පනත ආණ්ඩුකම
ව්යවස්ථාවට යටත් ෙවන්ෙන් නැති වුවත් ඇයි ෙමයට එකඟ
වන්ෙන් කියලා. I quote:

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)
“This court observes that public health by itself is not specifically
mentioned in the Directive Principles of State Policy in Article 27 of
the Constitution.”

ඒ කියන්ෙන් public health ගැන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිබුෙණ්
නැති වුණත්.
ඊළඟට,

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අනුර දිසානායක මන්තීතුමා, අප අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කර ගනිමු. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනා ෙගෙනන්න. ඒ
සෑම ෙහොඳ ෙයෝජනාවක්ම ෙමතැන එකඟතාව අනුව මම
සංෙශෝධන වශෙයන් ඉදිරිපත් කරන්නම්. 18වැනි දිනට වුණත් එම
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)
“Yet, it is quite significant that adequate and affordable health
facilities such as the core substance included in the Bill, providing
and regulating safe drugs for affordable prices available at safe
places as well as regulating the manufacturing of medicines,
medical devices and borderline products…”

යනුෙවන් සඳහන් ෙවනවා. එතුමන්ලා ෙමහි ඇති ජාතික
වැදගත්කම සලකා, ෙමයට එකඟතාව පකාශ කරලා ෙම් තීන්දුව
ලබා දීලා තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, අද සවස් වරුෙව් මම ෙමය තවත්
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වාෙග්ම
අධිකරණය අපට ලබා දීලා තිෙබන කරුණුත් අප ඉදිරිපත්
කරනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත අප ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙබොෙහොම විවෘත මනසකින්.
ෙමතැනින් ෙමහි ෙදොරවල් වහන්ෙන් නැහැ. අද සවස් වරුෙව්
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා. ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර හිටපු
ඇමතිතුමා අපට සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා, ෙමය
භාෂා තුෙනන්ම සඳහන් කරන්න කියලා. අප ඒකත් ඇතුළත්
කරනවා. ඒක ෙහොඳයි. එවිට සාමාන්ය මනුෂ්යයාටත් අප කරන
වැඩ පිළිෙවළ දැන ගන්න පුළුවන්. ඉංගීසි භාෂාෙවන් සඳහන් වී
තිබුණාම කිසිවක් ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ෆාමසිෙය් සිටින පුද්ගලයා
කියන ෙද් පමණයි ෙත්ෙරන්ෙන්. අඩු ගණෙන් ඒවාෙය් නම
සිංහල, ෙදමළ භාෂාවලින් ලිව්වාම ඒ අය දන්නවා, අෙනක් නම
ෙහෝ ලියන්න. අෙනක් අදහසුත් ෙමතැනදී ඉදිරිපත් කරන්න
පුළුවන්. එෙහම ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුෙණොත් ඉදිරිෙය්දී ෙහෝ
ඉදිරිපත් කරන්නට අප කියා කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම්ක අපි තිෙබන තත්ත්වෙයන් ගුණාත්මක වශෙයන් -[බාධා
කිරීමක්]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ කියන්ෙන්, ගරු ඇමතිතුමනි? මට ෙත්රුෙණ් නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැත්නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ඉතිහාසය බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා හැම
දාම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම පමාද ෙවලා තිෙබන බව.
අද අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරමු. අනුර දිසානායක
මන්තීතුමා, ඔබතුමන්ලාෙග් අදහස් ෙගෙනන්න. සංෙශෝධනය
කරන්න අවශ්ය ෙද්වල් ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සංෙශෝධන මම
අනික් සභා වාරෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එෙහම කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පුළුවන්. සංෙශෝධන ෙගෙනන්න
සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.

පුළුවන්.

අදත්

මම

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක ෙවන කියාවලියක් ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අද තවත් මන්තීතුමන්ලා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවා.

ඔබතුමාෙග් ඒවා මට තවම ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ ටික එවන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඉදිරි පියවරක්ෙන්. අප එය පිළි ගන්නවා. හැබැයි, සාකච්ඡා
කර ඇතුළත් කළ යුතු සමහර ෙයෝජනා තිෙබනවා. ඔබතුමාෙග්
එකඟතාව තිෙබනවා නම් පමණක්, අද දිනෙය් සම්පූර්ණ වශෙයන්
විවාදය පවත්වලා, තව එක් දිනයක -මම කියන්ෙන් ඊළඟ
පාර්ලිෙම්න්තු සතිෙය්ම ෙනොෙවයි, ඊට කලින් වුණත් කමක් නැහැපැය ෙදකක් වාෙග් ෙවන් කර පැයක වාෙග් කාලයක් කාරක සභා
අවස්ථාවට ෙයොමු කරලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගන්න අවස්ථාව ලබා ගන්නවා නම් ෙහොඳයි කියලා මම අදහසක්
හැටියට ඉදිරිපත් කරනවා.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී අපට සංෙශෝධන
ඇතුළු කරන්න පුළුවන්. නමුත්, පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට
පස්ෙසේ, ඒ පනතට නැවත සංෙශෝධන ෙගෙනනවා නම් පනත
සම්මත වීමට ෙපර කාරක සභා අවස්ථාෙව් ඒවා ඉදිරිපත් කරන
තරම් පහසු නැහැ. ඒ කාරණයයි මම ෙම් කියන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අපහසු වුණත් මම එය කරන්නම්.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඒක නැවත පනත සංෙශෝධනය කිරීමක්. එතෙකොට නැවත
විවාදයක්, ෙවනත් අවස්ථාවක් කියලා තමයි මම හිතන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සංෙශෝධන ෙහොඳ නම් විවාද කරන්ෙන් නැතිව pass කරන්න
පුළුවන් ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

අද සවස 2.30ට පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්ෙවනවා.
සිකුරාදා දිනෙය් තිෙබන්ෙන් කල් තැබීෙම් විවාදයක්, ගරු
ඇමතිතුමනි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එම විවාදය නවත්වලා එදාට ෙම් සංෙශෝධන ගනිමු කියලාද
ඔබතුමා කියන්ෙන්?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඇත්තටම-

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඉතින්, ඔබතුමා අද සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඊෙය් තමයි අෙප් අතට
හරියටම හම්බ වුෙණ්. ෙවන ෙවන පනත් ෙකටුම්පත් අෙප් අෙත්
තිබුණා. ඒ නිසා හරි එක ෙමොකක්ද, ෙම්ක අවසන් පනත්
ෙකටුම්පතද කියලා විවාදයක් තිබුණා. ඊෙය් දවෙසේ තමයි අපට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත හම්බ වුෙණ්. එතෙකොට, අෙප් කණ්ඩායම් එක්ක
සාකච්ඡා කරලා, නැවත සංෙශෝධන හදා ගන්න කාලයක් යනවා.
දැන් අපට ෙවනත් ෙහේතු හා මූලික අදහස් තිෙබනවා. නමුත්, ඒවා
දැන් පනෙත් සංෙශෝධනවල ෙකොතැනටද ඇතුළු වන්ෙන්,
ෙකොෙහොමද ඇතුළු කරන්ෙන් කියන එක නීතිමය කාර්යයක් ෙන්.
අන්න ඒක කර ගැනීෙම් බාධාව තමයි තිෙබන්ෙන්.
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නැහැ, දවසම අවශ්ය නැහැ. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි,
ඔබතුමා ෙමොකක්ද ෙම් ගැන කියන්ෙන්?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

සිකුරාදා දිනෙය් පස් වරු 1.30ට තමයි පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්
වන්ෙන්. එදා උෙද් 9.30ට රැස් ෙවලා උෙද් වරුෙව් කාරක සභාව
ගන්නවාට අෙප් විරුද්ධත්වයක් නැහැ. එතෙකොට සිකුරාදාම
කාරක සභා අවස්ථාවත් අරෙගන ඒ සංෙශෝධන සම්මත කරලා,
අෙප් කල් තැබීෙම් විවාදයත් කර ෙගන යන්න පුළුවන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙහොඳයි. කමක් නැහැ. එෙහම නම් එය ස්ථිරයි ෙන්ද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ අදහස් ටික ඒ විධියට ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අදහස් කිව්වාට ඒවා නීතිෙයන් සම්මත වන්ෙන් නැහැ ෙන්,
ගරු ඇමතිතුමනි.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමොකද, ෙපරටුගාමී සමාජවාදී මන්තීතුමන්ලා දැන් ෙම් ගරු
සභාෙව් නැහැ. ඒකයි මට බය තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

මම කැමැතියි, සිකුරාදා දිනෙය් ෙහෝ ෙම් සඳහා අවස්ථාවක්
ෙදනවා නම්. පශ්නයක් නැහැ. අද පස් වරු 2.30ට පක්ෂ නායක
රැස්වීම පැවැත්ෙවනවා, ගරු කථානායකතුමනි. අද ඒ ගැන
සාකච්ඡා කරලා, සිකුරාදා දිනෙය් අපට කාරක සභාෙව්දී අවස්ථාව
ෙදන්න, සංෙශෝධන ටික ගැන සාකච්ඡා කරන්න. ඉන් අනතුරුව
අපි සිකුරාදා පනත සම්මත කරමු, ඔබතුමාෙග් එකඟතාව
තිෙබනවා නම්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එතෙකොට ෙම් සතිෙය්ම ෙම් කටයුත්ත අවසන් කරන්න අපට
පුළුවන්ද?

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

Committee Stage එක විතරයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔබතුමාට සාධාරණ සැකයක් -[බාධා කිරීමක්]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

නැහැ. මම කිව්ෙව් හැම ෙදනාෙග්ම එකඟත්වය ඕනෑ නිසායි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඇමතිතුමා, අපි කල් දමන්ෙන් Committee Stage එක විතරයි.
මූලික පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා Committee Stage එක
අප එදාට දමනවා. හැබැයි, සිකුරාදා උදය වරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුව
රැස් ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක හරි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

අද පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්ෙවනවා. ඒෙකදි අප ෙම් ගැන
කථානායකතුමා එක්ක කථා කරලා තීන්දු කර ගනිමු.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙහොඳයි.

සියලු සද් කාර්යයන් දකින්න ලැෙබනවා නම් එතුමන්ලා
ෙබෙහවින් සතුටු ෙව්වි. තරුණෙයක් විධියට එතුමන්ලා ආශය
කරපු මම අද විශාල ආශ්වාදයක් ලබනවා. ඒ වාෙග්ම වාසුෙද්ව
නානායක්කාර, එස්.බී. දිසානායක, තිස්ස විතාරණ වැනි
මන්තීතුමන්ලාත් එතුමන්ලාෙග් ෙගෝලයන්.
ඒ ෙශේෂ්ඨ මානව හිතවාදින් ෙදෙදනාටත්, ඒ ෙශේෂ්ඨ මිනිසුන්
ෙම් රටට දායාද කරපු අයටත්, ෙම් සද් කාර්යය කිරීමට උර දුන්
අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත් අද විශාල
ආශ්වාදයක් ලැෙබ්වි. ජනාධිපතිතුමා චීන ෙකොමියුනිස්ට්
පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ. එස්.බී. දිසානායක
මැතිතුමා ෙසෝවියට් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනය
ආරම්භ කෙළේ. අනික් කට්ටිය නව සමසමාජ පක්ෂෙයන්
ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ. සමහර අය තවමත් එතුමන්ලාෙග්
මතවාදෙය් ඉන්නවා. මමත් වෙම් ව්යාපාරෙය් ලංකා සමසමාජ
පක්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනය ආරම්භ කෙළේ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ඒ
සියලුෙදනාට විශාල ආශ්වාදයක් ලැෙබ්වි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
කියාත්මක වන දවසට. ඒ දවස ඉතා ඉක්මනින් උදා ෙව්වා!යි කියා
පාර්ථනා කරමින්, ෙම් සද් කාර්යයට උපකාර කරපු ඒ
මහාචාර්යවරුන් ඇතුළු ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා සියලුෙදනාටම
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිශ්ශබ්ද වනවා.

කථානායකතුමා

ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් කථාව තව ෙමොෙහොතකින්
අවසන් කරනවා.

(சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙයෝජිත ෙමම පනත් ෙකටුම්පත මනා තුලනයකින් යුතුව,
ෙක්න්ද කර ගත් ෙරෝගීන් සහ මහ ජනතාවට ගුණාත්මක ඖෂධ,
ෛවද්ය උපකරණ හා සීමාන්තික නිෂ්පාදන අඛණ්ඩව ලබා
ගැනීමට ඇති හැකියාව සලසනවා ෙමන්ම පමාණවත් සංවරණ හා
තුලනයක් සහිතව නියාමන අධිකාරිෙය් කියාකාරිත්වය,
විනිවිදභාවය සහතික කරන්නක් බව මාෙග් හැඟීමයි.

ඊළඟට ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මන්තීතුමා.

වඩා කාර්යක්ෂමව ඖෂධ ලියා පදිංචි කිරීමට හා ඖෂධ
සම්බන්ධ සියලු පටිපාටි වඩා ෙහොඳින් නියාමනය කිරීමට හැකි වන
පරිදි අධිකාරිෙය් ස්වාධීනත්වය හා පුළුල් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිමය
ගැටලු අතර තුලනයක් පවත්වා ගනිමින් සහ සාමාන්ය ජනතාවෙග්
උපරිම සුබසිද්ධිය සිත්හි දරාෙගන ෙමම ෙකටුම්පත සකස් කර
තිෙබනවා.
ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් වර්තමාන
ජනාධිපතිතුමාට -හිටපු ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාට- මෙග් ෙගෞරවය
හා ආචාරය පුද කරනවා. ෙම් කාර්යය ෙම් තරම් දුර ෙගනැත්, ෙම්
තරම් ඉක්මනට ෙම්ක හදන්නට ෙකටුම්පත් ලැහැස්ති කර, ඒ
කරුණු මට ලබා දීලා, ඒ කටයුතු සියල්ල කරන්න තරම් එතුමාෙග්
කෙශේරුකාව ශක්තිමත් වීම මම ඉතාම අගය කරනවා. ඒ නිසා අද
දින ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා, කාරක සභාෙව්දී ඉතා
ඉක්මන් දිනක සංෙශෝධනත් සම්මත කරලා අප ෙම් පනත නීතිගත
කරනවා.
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, ඉදිරිෙය්දී ෙම් ෙවනුෙවන්
හුඟක් වැඩ කටයුතු කරන්න තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්මත කළාය කියලා හැම ෙදයක්ම එකපාරටම ෙවන්ෙන් නැහැ.
ගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග්, ෙම්කට රීති හදන්න ෙවනවා;
තව පනත් ෙග්න්න ෙවනවා; labs හදන්න තිෙබනවා. ෙම්
ඔක්ෙකොම කරන්න තිෙබනවා. අද ෙම් ගරු සභාෙව් සියලු
පාර්ශ්වයන් ෙම් හැම ෙද්කටම උදවු කළා වාෙග්, ඉතිරි කටයුතු
සඳහාත් ඔබතුමන්ලාෙග් සහෙයෝගය ෙදන්න කියා මා ඉල්ලා
සිටිනවා. දිවංගත ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාටත්,
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාටත් ඉන්නා තැනක සිට ෙම්
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(Mr. Speaker)

ස්තුතියි.
Order, please! ඊට ෙපර ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
මූලාසනය ගන්නවා ඇත.

අනතුරුව කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්,
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

அதன்பிறகு,
சபாநாயகர்
அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம
ரக்ெகா ] தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and MR. DEPUTY
SPEAKER [THE HON. CHANDIMA WEERAKKODY] took the
Chair.

[පූ.භා. 11.41]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අතිගරු ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට ෙමන්ම, වසර 10ක් ශී ලංකාෙව්
ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු කළ මටත් අද දවස
ඉතාම පීතිමත් දවසක්. ෙමොකද, ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව මූලික කටයුතු මෙග්
කාලෙය්දී ආරම්භ කරලා, එහි ඉතිරි කටයුතු නිම කිරීම තමයි
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට භාර වුෙණ්. එතුමා ඒ පිළිබඳ
දීර්ඝ විස්තරයක් කළා. ඒ ගැන මා ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙලෝක ෙසෞඛ්ය
සංවිධානෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන් හා එහි විධායක කමිටුෙව්
සාමාජිකයකු වශෙයන් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය තුළ
ශී ලංකාවට විශාල ෙගෞරවයක් අත්කර දුන් විෙශේෂිත කාරණයක්
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තමයි, ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය. තුන්වන ෙලෝකෙය්
රටවලින්, අපිකාව හා ලතින් ඇෙමරිකාව වැනි රටවලින් පැමිණි
සෑම නිෙයෝජිතයකුම ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව
අධ්යයනය කරලා තිබුණා. ඒ අය ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය තුළ
විශාල මතයක් ෙගන ගියා, විෙශේෂෙයන්ම තුන්වන ෙලෝකෙය්
රටවලට, දියුණු ෙවමින් පවතින රටවලට ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ
පතිපත්තිය ඉතා අවශ්ය ඖෂධ පතිපත්තියක් බවට. නමුත්
බහුජාතික සමාගම් ඒකට කැමැති වුෙණ් නැහැ. අපි ඒ පිළිබඳව
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් විධායක සභාව තුළත්, ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සම්ෙම්ලනය තුළත් විවිධ අවස්ථාවලදී විවාද කළා. ඒ
අවස්ථාෙව්දී ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන බටහිර සමාගම්වල බලපෑම
නිසා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානයටත් ඇෙමරිකාව, එංගලන්තය,
ස්විට්සර්ලන්තය වැනි රටවලින් විශාල බලපෑමක් ඇති වුණා,
එවැනි ඖෂධ පතිපත්තියකට ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය නතු
ෙනොවිය යුතුයි කියලා.
අෙප් ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම, රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම මා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය්
සභාපතිවරයා වශෙයන් ඉන්න ෙකොට තමයි කිෂාන්ත වීරසූරිය
මැතිතුමා ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් ඉන්දියාෙව් කාර්යාලෙය්
ෙසේවය කෙළේ. ඊට පස්ෙසේ එතුමා ජිනීවා නුවරට ගිහින් ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් ඒ අංශය භාරව වැඩ කළා. මෙග්
උපෙද්ශකවරයකු වශෙයන් අෙප් පාලිත අෙබ්ෙකෝන් මැතිතුමා ඒ
සමස්ත කාලය පුරාම මාත් එක්ක ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය ෙවත
ගියා. එතුමා ෙම් අංශය පිළිබඳව උපෙදස් රාශියක් මට දුන්නා. ඒ
වාෙග්ම මා මහාචාර්ය ෙකොල්වින් ගුණරත්න මැතිතුමා රාජ්ය
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් සභාපතිවරයා වශෙයන් පත් කළා. ඒ
වාෙග්ම ටියුරින් ද සිල්වා මැතිතුමා මාත් එක්ක තිසිංහල ශිෂ්ය
සංවිධානෙය් විධායක කාරක සභාෙව් හිටපු මහාචාර්යවරෙයක්.
ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව ශී ලංකාෙව් පමණක් ෙනොෙවයි,
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය තුළත් සුවිෙශේෂී බලපෑම්වලට යට වුණු
පතිපත්තියක් තමයි තිබුෙණ්. නමුත් අපි අද සන්ෙතෝෂ වනවා,
ලංකාෙව් ළදරු මරණ අනුපාතිකය, මාතෘ මරණ අනුපාතිකය යන
ෙම් කාරණා තුළින් ලංකාවට ෙගෞරවයක් ලැෙබනවා වාෙග්ම,
ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීම තුළිනුත් ෙසෞඛ්ය
ක්ෙෂේතය පිළිබඳව ජාත්යන්තරය තුළ ශී ලංකාවට ෙගෞරවයක්
ලැබීම ගැන. ඒ ෙගෞරවය අෙප් ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාට ලබා දීමට අපට අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන අපි සතුටු
වනවා.
ඒ නිසා විපක්ෂය වශෙයන් අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පූර්ණ
සහෙයෝගය ලබා දීමට තීරණය කරලා තිෙබනවා. ඒ ගැන කිසිම
සැකයක් නැහැ. ඒ සහෙයෝගය ලබා ෙදන අතරම, අපි ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න අමාත්යතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන සමහර කාරණා පිළිබඳව දැනටමත් අප
විසින් ෙයෝජනා කරන ලද සහ විවිධ වෘත්තීය සංවිධාන මඟින්
ෙයෝජනා කරන ලද සමහර සංෙශෝධන භාර ෙගන තිබීම ගැන.
අමාත්යවරයාට ඒකාධිකාරයක් තබා ගන්ෙන් නැතිව, සමස්ත
මණ්ඩලය විසින් ෙයෝජනා කරනු ලබන පුද්ගලෙයක් ෙම්
අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා බවට පත් කිරීම වැනි කාරණා පිළිබඳව
එතුමා එකඟත්වයට පැමිණීම ඉතාම වැදගත්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
ඉතාම වැදගත් වගන්තිය හැටියට මම දකිෙන් 56වන වගන්තියයි.
එයින් කියන්ෙන්, ෛවද්යවරෙයකු විසින් යම් ඖෂධයක් නියම
කිරීෙම්දී ඒ තුණ්ඩුෙව් - prescription එෙක්- අනිවාර්යෙයන්ම ඒ
ඖෂධය ඖෂධීය නාමෙයන් ලිවිය යුතුයි. මීට ෙපර ශී ලංකාෙව්
එෙහම නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ. එක එක ෛවද්යවරයාට කැමැති
පරිදි ෙවෙළඳ නාමෙයන් ඖෂධ ලියන්න පුළුවන්. එතෙකොට
අනිවාර්යෙයන්ම ෙරෝගියාට සිද්ධ වනවා ඒ තුණ්ඩුව pharmacy
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එකට දීලා ෙවෙළඳ නාමෙයන් ෙදන ඖෂධය මිලදී ගන්නට.
එතෙකොට, එකිෙනක ෙවෙළඳ නාමවලින් පවතින ඖෂධ අතර
තිෙබන මිල ගණන්වල ෙවනස සමහර විට එකට දස ගුණයක්,
එකට විසිපස් ගුණයක්, සිය ගුණයක් ෙවන්න පුළුවන්.
ෙරෝගියාෙග් -ෙබෙහත් ගන්නා ෙකනාෙග්- හිත තුළ තිෙබන්ෙන්
ෛවද්යවරයා ලියපු එක තමයි හරි ෙද්, ඒක කීය දීලා ෙහෝ ගන්න
ඕනෑ කියලා. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ෙරෝගියාට
යමක් ෙතෝරා ගැනීෙම් නිදහසක් හා අයිතියක් - patient's choice දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව අද ශී ලාංකීය ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් ෙරෝගී
සත්කාර ෙසේවාව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අලුත් මාවතකට
ෙයොමු කරලා තිෙබනවා කියන කාරණය අපි ඉතාම කැමැත්ෙතන්
පකාශ කරන්නට ඕනෑ.
මම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා සමඟ එකඟ ෙවන
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය කියලා
අපට පරණ ගතානුගතික කමයටම නූතන සමාජය තුළ යන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ. එදා සමාජවාදය පගුණ කරපු රටවල්
ෙබොෙහොමයක් අද එයින් ඉවතට ගිහින් ධනවාදී සහ විවෘත
ආර්ථිකයට ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. අපි ෙම් නව පවණතා
ෙත්රුම් ගන්නට ඕනෑ. සමහර අය ඒ පැරණි ෙද්වල්වලම
එල්ලිලා ඉඳලා, ඒක තමයි හරි කියලා හිතනවා. නමුත් මුළු
ෙලෝකයම ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. අද කියුබාව වාෙග් රටවල්
පවා ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. චීනය ගැන බලන්න. ඒ රට
සමාජවාදෙය් ෙතෝතැන්න. අද ඒ රටවල් ෙමොන තරම් දුරට ෙවනස්
ෙවලා ආර්ථික පගමනයක් ලබා තිෙබනවාද? ෙසේනක බිබිෙල්
පතිපත්තිය තුළත් එවැනි කාලීන ෙවනස්කම් කරලා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සකස් කිරීමට ලැබීම අෙප් සතුටට කාරණයක් බව
පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රටට
අවශ්ය ඖෂධ ෙම් රෙට්ම නිෂ්පාදනය කිරීම පිළිබඳව ගැටලු
ෙදකක් තිෙබනවා. අද චීනය සහ ඉන්දියාව අමු දව්ය - raw
materials - විශාල වශෙයන් නිෂ්පාදනය කරන රටවල්. ඒ නිසා
ඒ රටවල ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීෙම්දී ලාභ මිලකට ඒ අමු දව්ය
ලබා ගන්න පුළුවන්. හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයකු වශෙයන් මම
දන්නවා, State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation
එක අනුව බලන විට, අපි ඉල්ලන අමු දව්යවල මිල ගණන් ඉතාම
වැඩියි. එතෙකොට අපට ඉන්දියාෙව් ෙහෝ චීනෙය් මිල ගණන්
එක්ක තරග කිරීමට අමාරු ෙවනවා raw materials වල මිල
ගණන් ඉහළ නිසා. අපට ෙම් පශ්නයත් තිෙබනවා.
බංගලාෙද්ශෙය් මිලියන 180ක ජනතාවක් ඉන්නවා.
ඉන්දියාෙව් බිලියන 1.2ක ජනතාවක් ඉන්නවා. ඒක නිසා ෙද්ශීය
ෙවෙළඳ ෙපොළ - local market එක- ඉතාමත් පසාරණය ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත් අෙප් රෙට් සිටින්ෙන් මිලියන 20ක ජනතාවක්.
ඒ නිසා අද නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙය් දී විෙශේෂෙයන්ම විශාල
පමාණෙයන් නිෂ්පාදන - bulk production - කරනවා නම්, ඒ
සඳහා මුදල් වැය කරන අයට ඉතා සුළු margin එකක් තියලා
ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ෙමන්න ෙම් කියන පශ්නය
තිෙබනවා. ඒ නිසා අපට අවශ්ය සියලුම ඖෂධ ලංකාෙව්
නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් අපට විශාල
වශෙයන් අවශ්ය වන මූලික ඖෂධ ගණනාවක නිෂ්පාදන ධාරිතාව
ලංකාෙව් වැඩි කර ගන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, සමහර ෙද්වල් අපට
අවශ්ය ෙවන්ෙන් ඉතා සුළු පමාණයක්. ඒවා අනිවාර්ෙයන්ම අපට
පිට රටින් මිලදී ගැනීමට සිදු ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් කාරණයත් අපි
විෙශේෂෙයන්ම කල්පනා කරන්න ඕනෑ.
එදා ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් සිරිමාෙවෝ
බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම් රෙට් ස්ථාපිත කරන ලද රාජ්ය
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව තුළින් තමයි අද විශාල විකුණුම් ජාලයක්
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ඇති කර ඔසු සැල් ගණනාවක් ලංකාව පුරාම ඇති වී තිෙබන්ෙන්.
ඒ තුළින් නියම පමිතිෙයන් යුතුව ඖෂධ ෙදනවා පමණක්
ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා ඖෂධෙව්දීන් - pharmacists - පුහුණු කළා.
මට මතකයි, මම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් ඉන්නා කාලෙය්
ඖෂධ සංස්ථාව මඟින් වියදම් කරලා ලංකාෙව් ෙපෞද්ගලික
ෛවද්ය ආයතනය සඳහා අවශ්ය external pharmacistලා
1,500කට වැඩි පමාණයකට අපි පාඨමාලා පවත්වලා ඔවුන් ඒ
පමිතියට ෙගනැල්ලා ඒ කාරණයත් ඉෂ්ට කළ බව. ඒ නිසා ඖෂධ
සංස්ථාව ඇත්ත වශෙයන්ම අපි රැක ගත යුතුයි. ඖෂධ සංස්ථාව
ෙනොතිබුණා නම් බහුජාතික සමාගම්වලට ෙම් රෙට් ජනතාව සූරා
කෑමට තිෙබන ඉඩ කඩ මීටත් වඩා වැඩි වනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව තිබුණු නිසා, එය එක්තරා ආකාරයක
buffer එකක් හැටියට, cushion එකක් හැටියට කියා කළ නිසා
අපට සාධාරණ මිල ගණනකට ෙහොඳ ඖෂධ විෙශේෂෙයන්ම ඖෂධ
නාමෙයන් ෙදන ඖෂධ විශාල පමාණයක් ලබා දීෙම් හැකියාව
ඇති වුණා. ඒ නිසා මම ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට කියා සිටිනවා, රාජ්ය
ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවත්, රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාවත්
කියන ෙම් ෙදකම වඩාත් ශක්තිමත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට
අනිවාර්ෙයන්ම යා යුතු බව.
අද ඖෂධ ගැනීෙම්දී අපි සාමාන්යෙයන් බලන්ෙන්
පත්යක්ෂභාවය - efficacy , ආරක්ෂිත බව - safety, තත්ත්වය quality කියන කාරණායි. දැන් අලුත් සංකල්ප ෙදකක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරලා තිෙබනවා.
ඒ තමයි පිරිවැය
ඵලදායීතාව සහ අවශ්යතාව - cost effectiveness and need. ෙම්
ෙදක ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් දකින්නට ලැෙබන අලුත් ලක්ෂණ
ෙදකක්.
ෙම් පිළිබඳව දැන් යම් ආකාරයක විවාදාත්මක පශ්නයක් පැන
නැඟිලා තිෙබනවා. ඖෂධවල cost effectiveness සහ අවශ්යතාව
-need- කියන ෙදක පිළිබඳව විවිධ interpretations තිෙබනවා.
The terms “need” and "cost effectiveness" are arbitrary and
subjective, and do not define clearly; so far left with different
interpretations. එම නිසා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, අතිශයින්ම
වැදගත් ෙද් තමයි ෙම්ක තීන්දු කරන කණ්ඩායම unbias
කණ්ඩායමක් බවට පත් ෙවන්නට ඕනෑ. ෙම්ක තීන්දු කරන
කණ්ඩායම අපක්ෂපාතී කණ්ඩායමක් බවටත්, need and cost
effectiveness සම්බන්ධෙයන් arbitrary විධියට, ඒකාධිපති විධියට
interpretation එකක් ෙදන්ෙන් නැතිව සාධාරණත්වෙයන්
කල්පනා කරලා ඒ පිළිබඳව තීන්දුව දීම ඉතා වැදගත්. එම නිසා
අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙම් නීති-රීති ෙමොනවා
ෙගනාවත් ෙම් රාමුව තුළ වැඩ කටයුතු කරනු ලබන ඒ පුද්ගලයින්
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආකාරෙයන් හැසිෙරන්නට ඕනෑ. ඔවුන් යම්
ඖෂධයක් ලියා පදිංචි කිරීම කිසිම ෙහේතුවක් නැතිව "No need"
කියලා පතික්ෙෂේප කරනවා නම්, එෙහම නැත්නම් cost
effectiveness base
කර ෙගන පතික්ෙෂේප කරනවා නම්,
සාධාරණත්වෙයන් කටයුතු කිරීම ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.
ෙමොකද, අද ෙම් රෙට් සමස්ත ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙයන් සියයට 50ක්
පමණයි රජෙය් ක්ෙෂේතයට එන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සියයට 50ක්
පමණ ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය ෙසේවාවන් සඳහා යනවා. අපි ඖෂධ
වර්ග - pharmaceutical items - රුපියල් බිලියන 30ක පමණ
රාජ්ය ක්ෙෂේතයට ෙගන්වනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් රුපියල් බිලියන
30ක පමණ පමාණයක් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් සහ ෙපෞද්ගලික
ක්ෙෂේතයට ෙගන්වනවා. ඒක නිසා ෙම්ක 50:50 යන ෙදයක්.
ඒ නිසා ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතයටත් ඖෂධ අවශ්ය වනවා.
උදාහරණයක් වශෙයන් යම් ෙකනකුට යම් සුවිෙශේෂී ඖෂධයක්
ලබා ගන්න අවශ්ය නම් ඒ තිෙබන අයිතිය ෙකොෙහොමද සුරකින්ෙන්
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කියන කාරණය පිළිබඳවත් යම් ආකාරයක අගය කිරීමක් කළ
යුතුයි කියලා මම කියනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් ඔබතුමා
ඉදිරිෙය්දී ෙගන එන regulationsවල දී කල්පනා කරලා කටයුතු
කිරීම ඉතාමත් වැදගත් වනවා.
අද සුළු පශ්නයක් තිෙබනවා, සුවඳ විලවුන් - cosmetics - ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතින් ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. ෙමම ක්ෙෂේතෙය් සිටින
අයට ෙම් පිළිබඳ සැකයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා, සුවඳ විලවුන්
කියන ෙම් කාරණය ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ඉවත් කළාට
පස්ෙසේ whether this is going to open floodgates කියලා. ඒ
කියන්ෙන් සුවඳ විලවුන්වලට කිසිම ආරක්ෂණයක් නැතුව,
රැකවරණයක් නැතුව ඕනෑ ෙදයක් ෙගන්වන්න Customs එෙකන්
ඉඩ දුන්ෙනොත් ඒ තුළින් රෙට් ඇති විය හැකි තත්ත්වය පිළිබඳ
ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ෙම් පිළිබඳව ටිකක්
ගැඹුරින් කල්පනා කරලා ඉතා ඉක්මනින් කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
ෙමොකද සුවඳ විලවුන් ක්ෙෂේතය පිළිබඳවත් විවිධ විද්වතුන් විශාල
පශ්න රාශියක් මතු කරලා තිෙබනවා. College of General
Practitioners, GMOA, Ceylon College of Physicians කියන
ෙම් තුන්ෙගොල්ලම ඔබතුමා ෙවත යවන ලද එම ඉදිරිපත් කිරීම්,
මටත් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා ඒවායින් සමහර
කාරණා පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු කරලා අවශ්ය amendments
ෙගනැත් තිබීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. අෙප් ගරු තිස්ස
විතාරණ මැතිතුමාත්, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත්
අපිත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා ඒ සඳහා අවශ්ය සංෙශෝධන රාශියක්
ෙගනැත් තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් කල්පනා කරලා, ඒවා
පිළිගන්න කියන කාරණයත් ඉදිරිපත් කරමින්, විපක්ෂය හැටියට
අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට පක්ෂව ඡන්දය ලබා ෙදනවා.
ෙකොෙහොම හරි සිකුරාදා වනෙකොට ඔබතුමාත් අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත් සතුටට පත් වන ආකාරයට අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ෙදන බව පකාශ කරමින් මාෙග් කථාව
අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා.
[පූ.භා. 11.58]

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිදහස් ෙසෞඛ්ය ඉතිහාසෙය්
ඓතිහාසික දවසක් හැටියට අද දවස සනිටුහන් වනවා. වාමාංශික,
දක්ෂිණාංශික ෙභ්දයකින් ෙතොරව අෙප් රෙට් සුවහස් ගණනක් වූ ලක්ෂ ෙදසීයයකට අධික වූ- ෙපොදු ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය උෙදසා
ජනතාවාදී, ජනහිතකාමී, පගතිශීලී ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පතක්
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග් චින්තනය
පරිදි සහ ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාෙග් ෙමෙහයවීෙමන්
කියාත්මක වන ෙම් අවස්ථාෙව් ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය
පිළිබඳව පුන පුනා ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් අදහස් ඉදිරිපත් කරපු
මහජන නිෙයෝජිතෙයක් හැටියට මම දැඩි ෙලස සතුටු වනවා. ගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් ෙම් කියාත්මක කරන
ජනහිතකාමී වැඩසටහන පිළිබඳව මම සතුටු වනවා.
අපි ඉතිහාසය දිහා ෙපොඩ්ඩක් බැලුෙවොත් පැහැදිලි වනවා,
ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් පීඨාධිපති
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සහ ඖෂධෙව්දියකු හැටියට 1966 ලංකා ෙරෝහල් සූත සංගහය
හරහා පථම වතාවට ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව රටට
නිර්මාණ ඉදිරිපත් කළ බව. ෛවද්ය එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාත්,
මහාචාර්ය බිබිෙල් මැතිතුමාත් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් සඳහා
වූ විකමසිංහ-බිබිෙල් වාර්තාව 1971 දී එළි දැක්වුවා.
විෙශේෂෙයන්ම ලංකාවට ගැළෙපන අත්යවශ්ය ඖෂධ 232ක
ලැයිස්තුවක් එළි දක්වලා ඒවාෙය් මිල අධික ෙලස ඉහළ යෑම
වැළැක්වීම, නිෂ්පාදනය, ෙබදා හැරීම, ගබඩා කිරීම
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතුව කියාත්මක කිරීම යනාදි සංකල්ප
තුළින් බිබිෙල්-විකමසිංහ ජාතික පතිපත්තිය එළි දක්වන්නට
කටයුතු කළත්, එදාත් ඒ වැඩසටහන කියාත්මක වන්නට අතිශය
බාධා සහිත තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. 1991 සහ 1996 කාල
වකවානුව තුළදීත් ෙම් ජාතික පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්නට
උත්සාහ කළා. 2005 දීත් "මහින්ද චින්තන" යටෙත් ෙම් ඖෂධ
පතිපත්තිය කියාත්මක කරනවාය කියලා රටට ෙපොෙරොන්දුවක්
ලබා දුන්නා. 2007 දී මහාචාර්ය කිෂාන්ත වීරසූරිය මහතාෙග්
ෙමෙහයවීෙමන් ජාතික ස්ථාවර කමිටුවකුත් පත් කළා. නැවත
වරක් 2010 දී "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" මඟින්, ඖෂධ පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව ෙදවන
වතාවටත් ඉදිරිපත් කළා. ඒ හැම අවස්ථාවකදී ම ෙම් වැඩසටහන
කියාත්මක කිරීම පිළිබඳව විවිධ බාධා එල්ල වුණා. අෙප් රෙට් ධන
බලය තිබුණු, ඒ වාෙග්ම මූල්ය ශක්තිය තිබුණු, ෙකෝටි
පෙකෝටිපතියන් බවට පත් ෙවලා හිටපු අයෙග් සල්ලිවලින්
නිර්මාණය වූ ඖෂධ මාෆියාව ඒ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය
කියාත්මක කරන්න බාධා රැසක් ඉදිරිපත් කළා.
2011 වසෙර් ෙම් රෙට් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් සැබැවින්ම
නිර්මාණය කිරීම උෙදසා ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිෙය් ෙදවන
පිතෘවරයා හැටියට, එවකට ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයාව සිටි, වර්තමාන
ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් වැඩසටහන
කියාත්මක කරන්න දැඩි උත්සාහයක් ගත්තා. එතුමා ගත් පියවර
ගණනාවක් සම්බන්ධෙයන් ෙම් සභාව දැනුවත් කරන්න මම
කැමැතියි. 2012 වසර ආරම්භෙය්දී එතුමා කිව්වා, "2012 වසර
ෙසෞඛ්ය සඳහා වැදගත් වසරක්. අනිවාර්යෙයන් ඖෂධ පතිපත්තිය
එළි දක්වනවා." කියලා. එවකට ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාව සිටි
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කිව්වා, නව ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිෙය්
ෙකටුම්පත
ෙපබරවාරි
මාසෙය්
නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට යවලා මාර්තු මාසෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. එවකට ෙසෞඛ්ය ඇමති ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට මාර්තු මාසෙය්දී කියන්නට සිද්ධ වුණා,
"මාර්තු මාසෙය් ෙනොෙවයි, තවත් මාස තුනකින් ෙම්ක ඉදිරිපත්
කරනවා." කියලා. අවසානෙය් 2014 දී, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය එළි දක්වලා ඒ වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න
එතුමාට භාර දුන්නා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය
අමාත්යවරයා වූ දවෙසේ ඉඳලා ෙම් වැඩසටහන කියාත්මක කරන්න,
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් කියාත්මක කරන්න දරපු හැම
වෑයමක් ම ව්යර්ථ කරන්නට එවකට ජනාධිපතිතුමා පමුඛ රජය
කටයුතු කළා. අපි දක්ෂිණාංශික, වාමාංශික ෙද්ශපාලනය ගැන
කථා කරනවා. වාමාංශික ෙද්ශපාලනෙය් නිරත වන ඉතාම පබුද්ධ
ඇමතිවරුන් පිරිසක් පසු ගිය රජෙය් සිටියා. නමුත් ඒ ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
උත්සාහ දරන ෙකොට එතුමාට ලබා දිය යුතු ශක්තිය ඔය වාමාංශික
පාර්ශ්වවලින් පමණක් ෙනොව, දක්ෂිණාංශික ෙහෝ ෙව්වා, මධ්යස්ථ
පාර්ශ්ව ෙහෝ ෙව්වා කාෙගන්වත් ලැබුෙණ් නැහැ.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ශක්තිය දුන්ෙන් නැතිවා ෙනොෙවයි. ශක්තිය මදි වුණා.
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ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
හිටපු ඇමතිතුමා පකාශ කරනවා අපට ඇහුණා ෙම් වැඩසටහන,
ෙම් අලුත් වැඩ පිළිෙවළ හරියට කියාත්මක කරන්න නම්
සාමුහිකත්වය රකින්නට ඕනෑය, ඒකාධිපතිභාවය මැඩ
පවත්වන්නට ඕනෑය කියා. ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙයෝජනායි නිමල්
සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කෙළේ.
ෙම් සාමූහිකත්වය ෙනොතිබීම ෙහේතුෙවන් පසු ගිය රජය
කාලෙය් ඒකාධිපතිවාදය රජ වුණු නිසා තමයි ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක
කරන්න ඉඩ නුදුන්ෙන්. ෙකටුම්පත සකස් කරලා නීතිපති
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන්, ''ඒක ෙකෝ'' කියලා අහන ෙකොට නැති
ෙවලා; අතුරුදහන් ෙවලා; හමස් ෙපට්ටියට ගිහිල්ලා;
කම්ප ටරෙයන් අතුරුදහන් ෙවලා කියනවා. ෙම් කියාවලිය යන
අතරතුර ඖෂධ සමාගම්වලින් රුපියල් ලක්ෂ 25 ගණෙන් එකතු
කරනවා. ඒ අනුව රුපියල් ෙකෝටි ගණනක මුදලක් එකතු කළා.
ෙම් රුපියල් ෙකෝටි ගණනින් එකතු කළ මුදල් වැය කෙළේ පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දීද? එෙහම නැත්නම් ෙම් මුදල් උපෙයෝගී කර
ගත්ෙත් ෙමොනවාටද කියලා මම අහන්න කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் [மாண் மிகு
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and MR.
DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON.
MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Yes, Hon. Sajith Premadasa, you may continue.
ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය රජය පගතිශීලී
රජයක් වුණා නම්, පසු ගිය රජය ජනතාවාදී, ජනහිතකාමී රජයක්
වුණා නම්, පසු ගිය රජය ෙපොඩි මනුස්සයා ගැන හිතුවා නම්,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඒ ඖෂධ පතිපත්තිය එළිදක්වන්න
දරපු සෑම වෑයමක්ම පරාජය කෙළේ ඇයි කියලා අපි අහන්න
කැමැතියි. ඒ පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙතොරතුරු ඇතුළත්ව තිබුණු
කම්ප ටරය අතුරුදහන් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? විශාම ගිය ෙතෙර්සා
මැතිනියත් සමඟ ඒ පනත් ෙකටුම්පත ෙගදර ගිෙය් ෙකොෙහොමද?
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් එය අතුරුදහන් වුෙණ්
ෙකොෙහොමද? පසු ගිය රජය ඖෂධ මාෆියාවට යට වුණාද, හැම
ෙකොම්පැනියකින්ම එකතු කරපු රුපියල් ලක්ෂ 25ට යට වුණාද, ඒ
එකතු කරපු සල්ලිවලට රට පාවා දුන්නාද, රෙට් ජනතාව තුට්ටු
ෙදකට විකිණුවාද කියලා මම අහන්න කැමැතියි. ෙම්ෙක් සත්යය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

ෙමොකක්ද? ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
දරපු සෑම වෑයමක්ම විනාශ කළා. ඒ ෙමොකක් නිසාද? එෙහම
කෙළේ ඖෂධ මාෆියාවට යට ෙවලා, ඖෂධ අලුෙගෝසුවන්ට යට
ෙවලා.
අද දවස අප හැෙමෝටම සතුටුදායක දවසක්. ෙමොකද, වර්තමාන
රජය ඖෂධ මාෆියාවට, ඖෂධ අලුෙගෝසුවන්ට යට ෙවලා නැහැ.
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ඇතුළු අප ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පගතිශීලී තීන්දුවක් අරෙගන තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයා හැටියට එතුමාට ඉටු කරන්නට බැරි වුණු ඒ
ෙපොෙරොන්දුව, ඒ ජනතා විශ්වාසය අද ෛමතී යුගයක් තුළින්
එතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කියාත්මක වනවාය කියන එක
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂෙයන් මම පකාශ කරනවා.
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා සහ ෛවද්ය එස්.ඒ.
විකමසිංහ මැතිතුමා එළිදක්වපු පතිපත්ති පිළිබඳව දැන් අපි ෙහොයා
බලන්න ඕනෑ. “The Management of Pharmaceuticals in
Ceylon” කියන වාර්තාෙව්ත්, ඒ වාෙග්ම, “Case Studies in the
Transfer of Technology: Pharmaceutical Policies in Sri
Lanka” කියන ලිපිෙය්ත් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ඒ පතිපත්ති සඳහන්
ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොනවාද ෙම් පතිපත්ති? "ෙපෞද්ගලික සහ
රාජ්ය අංශය යන අංශ ෙදෙකහිම භාවිතය පිණිස රටට ආනයනය
කරන ඖෂධ සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවශ්ය අමුදව්ය සියල්ල
රජය මඟින් පමණක් ආනයනය කිරීම සහ විවෘත ෙටන්ඩර්
පටිපාටිය මඟින් ෙතොග වශෙයන් මිලදී ගැනීම. පුද්ගලික ඖෂධ
සමාගම් මඟින් සිදු කරන ඖෂධ පචාරණ කටයුතු සම්පූර්ණෙයන්ම
නැවැත්වීම සහ ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් ෛවද්යවරු, ෙසෞඛ්ය කාර්ය
මණ්ඩලය සහ මහ ජනතාව අඛණ්ඩව දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු
මුළුමනින්ම රාජ්ය ආයතන මඟින් සිදු කිරීම." ෙමන්න ෙසේනක
බිබිෙල් පතිපත්තිය.
"අත්යවශ්ය ඖෂධ වර්ග ලැයිස්තුගත කිරීම හා ඊට ඇතුළත්
ෙනොවන ඖෂධ වර්ග ආනයනය සීමා කිරීම. රාජ්ය ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන කටයුතුවලදී ෙමන්ම ෛවද්යවරු ඖෂධ
නියම කිරීෙම්දී ෙවළඳ නාම ෙවනුවට ඖෂධ නාමය පමණක්
භාවිත කිරීම." යනුෙවනුත් එහි සඳහන් වනවා.
ෙමන්න ෙම් ෙහේතු නිසා තමයි දශක ගණනාවක් මුළුල්ෙල් ෙම්
පතිපත්තිය විනාශ කරන්න විවිධ ෙද්ශපාලන බලපෑම් එල්ල
වුෙණ්. ෙම් ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය පසු ගිය කාල වකවානු
තුළදී කියාත්මක වුණා නම්, ෙම් රෙට් ජනතාවට මීට වැඩිය
ගුණාත්මකභාවෙයන් යුක්තව අඩු මුදලට ෙහොඳ ඖෂධ ලබා
ගැනීෙම් ඉඩ පස්ථාව සැලෙසනවා.
මා පැහැදිලිව කියන්නට කැමතියි, 1977 දී පටන් ගත් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ යුගයත් ෙම් ඖෂධ පනත කියාත්මක ෙනොකිරීෙම්
වගකීම භාර ගන්නට ඕනෑ බව. ඒ වරද පිළිගන්නට ඕනෑ. ඒ වරද
අපි විවෘතව පිළිගන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය යටෙත් ෙමවන් පගතිශීලි පියවරක්
ගැනීමට හැකි වීම ගැන අපි සතුටු ෙවනවා.
ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිෙය් සඳහන් වන කරුණු ෙමොනවාද?
ඖෂධ සඳහා විධිමත් මිල පාලනයක් ඇති කිරීම, ඖෂධ සම්බන්ධ
සියලු කටයුතු සඳහා අවශ්ය මානව සම්පත් පවර්ධනය කිරීෙම්
කටයුත්ත කියාත්මක කිරීම, රට තුළ භාවිත වන සියලු ඖෂධවල
පමිතිය සහතික කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් කියාත්මක කිරීම,
ඖෂධවල ඵල පෙයෝජන මහජනතාවට ලැබීම අවහිර වන
ආකාරෙයන් ඖෂධ සමාගම්වල අවශ්යතා ආරක්ෂා වීම පිණිස
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කියාත්මක වන ෙප්ටන්ට් බලපත ඇතුළු ඇතැම් විවිධ ගිවිසුම්
යළි සලකා බැලීම සහ අත්යවශ්ය අවස්ථාවලදී ඒවා ෙනොසලකා
ලාභදායී වු මූලාශවලින් ඖෂධ ආනයන කටයුතු සිදු කිරීම.
ෙම් කාරණා සියල්ලක්ම කියාත්මක කරන්නට අද අෙප් රජය
බැඳී සිටිනවා. අද සම්මත වන ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පත හරහා
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් පුරවැසියා ආරක්ෂා කරන්නට සියලු විධි
විධාන ෙයොදා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අද අෙප් රජය ෙහොඳ
පගතිශීලි තීන්දුවක් ෙගන තිෙබනවා. විවිධ පක්ෂ, විපක්ෂවලින්
ලැෙබන ෙහොඳ ෙයෝජනා - පාෙයෝගීකව ෙපොදු ජනතාව ශක්තිමත්
කරවන ෙයෝජනා - අදාළ සංෙශෝධනවලට ලක් කර නීති
ෙකටුම්පත් කරන්නට අවශ්යයි කියන කාරණය අෙප් රජය පිළි
ෙගන තිෙබනවා. බලන්න, ෙකොයි තරම් වැදගත්ද කියලා;
බලන්න, ෙකොයි තරම් ශක්තිමත්ද කියලා; බලන්න, ෙකොයි තරම්
විනිවිදභාවෙයන් යුක්තද කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ෙමහි
ඉතිහාසය ගැන කථා කරනවා නම්, 2011 වසර දක්වා වසර හයක්
පුරාවට ඇති වාර්තා ෙගන බැලුෙවොත්, බාල ඖෂධ ෙගන්වපු
සමාගම් 74ක් තිබුණා. හැබැයි ඒ සමාගම් 74න් චින්තන වකවානුව
තුළ අසාදුගත ෙල්ඛනවලට ඇතුළත් කෙළේ සමාගම් පහක්
පමණයි. සමාගම් 74ක් ෙසොරකම් කළා, සමාගම් 74ක් බාල
ඖෂධ ෙගනාවා. Blacklist කෙළේ සමාගම් පහයි; B. Braun
International, Bafna Pharmaceuticals, Shandong Zibo, Shin
Poong Pharm and Vysali Pharmaceuticals කියන සමාගම්
පමණයි. ෙම් ඔක්ෙකොම වාර්තා මා ළඟ තිෙබනවා.
දැන් බලන්න, මහාචාර්ය රවීන්ද පනාන්දු මැතිතුමා කියනවා,
" ඖෂධ විෂ වීම ෙහේතුෙවන් වසරකට 10,000ක් ෙරෝහල් ගත
කරනවා" කියලා. වසරකට ඖෂධ විෂ වීම ෙහේතුෙවන් සියයකට
වැඩි
පමාණයක් මිය යනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, 2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් දී ගාල්ල, කරාපිටිය
ෙරෝහෙල් ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? දැරියකට ෙසෆ්ටිඇක්ෙසෝන්
කියන පතිජීවක ඖෂධය ලබා දීෙම් දී බාල තත්ත්වෙය් ඖෂධයක්
ලබා දීම නිසා එම දැරිය මිය ගියා. බාල තත්ත්වෙය් රුෙබල්ලා
එන්නතක් ලබා දීම නිසා මාතර පෙද්ශෙය් දැරියක් මිය ගියා.
කාන්තාවකට සිෙසේරියන් සැත්කමකින් පසුව Amoxicillinclavulanic acid සහ Meropenem කියන බාල පතිජීවක ඖෂධ
ෙදකක් ලබා දීම නිසා ඇයෙග් ජීවිතය අහිමි වුණා. බලන්න,
ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීමත් සමඟ ෙම් සියල්ලක්ම
නතර ෙවනවා. ෙහොරකම, වංචාව, දූෂණය නතර ෙවනවා. බාල
ෙබෙහත් ෙගන්වන එක නතර ෙවනවා. ජනතාවට ගුණාත්මක
ෙබෙහත් අඩු මුදලකට ලබා ෙදන්නට අෙප් රජය ඉඩපස්ථාව
සලසනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් වාමාංශික
ෙද්ශපාලන පවාහෙය් පවීණ නායකයින් තුන් ෙදෙනක් දැන් ෙම්
ගරු සභාෙව් මෙග් කථාව අහෙගන සිටිනවා. 2012 වර්ෂෙය්
ඖෂධ ආනයනය සහ ෙරෝගීන් සූරාකෑම පිළිබඳව ෙපොඩි
වාර්තාවක් මා ඔබතුමන්ලාට ඉදිරිපත් කරන්නට කැමැතියි. දැන්
ඔබතුමන්ලා මට කියන්න, පසු ගිය මහින්ද චින්තන රජය ෙම්
වැරැදි, නිවැරදි කරන්නට කටයුතු ෙනොකෙළේ ඇයි? දැන් බලන්න,
Cetirizine Dihydrochloride කියන ඖධය ෙගන්වන්ෙන් රුපියල්
88ටයි. විකුණන්ෙන් රුපියල් 396ටයි. ලාභය කීයද? සියයට
347යි. Montelukast chewable tablet කියන ෙබෙහත
ෙගන්වන්ෙන් රුපියල් 440ට, විකුණන්ෙන් රුපියල් 2645ටයි.
වැඩිවීම සියයට 500යි. Fulvoetan Tefu Perazono ෙගන්වන්ෙන්
රුපියල් 108ට, විකුණන්ෙන් රුපියල් 960ටයි. වැඩිවීම සියයට
788යි. Liunarzint tablet ෙගන්වන්ෙන් රුපියල් 97ට,
විකුණන්ෙන් රුපියල් 923ටයි. වැඩිවීම සියයට 851යි. Sildenafil
Citrate ෙගන්වන්ෙන් රුපියල් 15ට, විකුණන්ෙන් රුපියල් 99ටයි.
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වැඩිවීම සියයට 539යි. Domperidone ෙගන්වන්ෙන් රුපියල්
58ට, විකුණන්ෙන් රුපියල් 401ටයි. වැඩිවීම සියයට 591යි. ඉතින්
ඔබතුමන්ලා මට කියන්න, එදා ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් ෙගන
එන්නට හදනෙකොට; 2012 දී ෙම් වාෙග් මිල ගණන් වැඩිවීම්
සිද්ධ ෙවනෙකොට; ඒ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය ස්ථාපනය
කරන්නට මීට වඩා පගතිශීලී පියවරක් ගන්න තමුන්නාන්ෙසේලාට
බැරි වුෙණ් ඇයි කියලා. ඒ කාල වකවානුව තුළ; ඔය ආශ්චර්ය
කියාත්මක වුණාය කියන යුගයක් තුළ ෙබෙහත් විකුණලා
තිෙබන්ෙන් ෙගන්වූ මුදලට වඩා සියයට 347ක්, සියයට 500ක්,
සියයට 788ක්, සියයට 851ක්, සියයට 539ක්, සියයට 591ක් වැඩි
මිලකටයි. ෙම්ක ඇත්ත කථාවක්. [බාධා කිරීමක්] ගරු තිස්ස
විතාරණ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාෙව් දී කරුණු පැහැදිලි
කරන්න. මා ඔබතුමාට ගරු කරනවා. මට ෙම් කථාව ඉදිරිපත්
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. ෙම් මිල වැඩි වීම සාධාරණීකරණය
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ගරු ඇමතිතුමනි?
ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් රටට අවශ්ය වන්ෙන් ඖෂධ වර්ග
2500ත් - 3000ත් අතර පමාණයක්. නමුත් ඖෂධ වර්ග 15,000ක්
අෙප් රටට ෙගන්වනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෛවද්යවරයකු හැටියට
ඔබතුමා දන්නවා ඇති, අෙප් රටට ඇෙමොක්සිලින් ෙබෙහත් වර්ග
150ක් ෙගන්වන බව. ඇෙමොක්සිලින් ෙබෙහත් වර්ග 150ක් අෙප්
රටට අවශ්යද? ඒ කළ ෙද් හරිද? පසු ගිය රජය ෙම් වැරදි දැක දැක
නිහඬව ඖෂධ මාෆියාවට, ඖෂධ අලුෙගෝසුවන්ට කත් ඇදපු එක
හරිද? ඒ ඖෂධ සමාගම්වල මිල මුදල්වලට යටත් වුණු එක හරිද?
අතිගරු ජනාධිපතිතුමාම කිව්වා, හැම සමාගමකින්ම රුපියල්
ලක්ෂ 25 ගණෙන් ලබා ෙගන තිෙබන බව. ඒක රාජ්ය කප්පමක්.
ෙම් රාජ්ය කප්පම ගිෙය් ෙකොෙහේටද? ෙම් රාජ්ය කප්පම ගිෙය්
කවුරු ළඟටද? ෙම් රාජ්ය කප්පම ගත්ෙත් කවුද? ඒවා අප දැන
ගන්නට ඕනෑ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අෙප් ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමා රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව පිළිබඳව පකාශ කළා.
නමුත් බලන්න, රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ගැන 2010
වාර්ෂික වාර්තාෙවන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? රුපියල් 9,24,000ක්
වටිනා Chlorpromazine tablets 1750ක ෙතොගයක් මිල දී ගැනීම
සිද්ධ කෙළේ sample පරීක්ෂාව මාස ෙදකක් කල් තියලායි. ඒ
කියන්ෙන් මාස ෙදකක් පමාද වුණා. Sample පරීක්ෂාව මාස
ෙදකක් පමාද කරලා, ඒ වන විටත් රුපියල් 7,57,680ක් වටිනා
ඒකක 1435ක ඖෂධ පමාණයක් ෙරෝගීන්ට නිකුත් කරලා
හමාරයි. රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් මහා ෙලොකු ෙකරුවාව,
එහි පැටිකිරිය ෙමන්න. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ඔසුසල් 26ක යල්
පැනපු ඖෂධ, තත්ත්වෙයන් බාල සහ පළුදු වූ ඖෂධ ලක්ෂ 13ක්
තිබුණා. ඖෂධ ගබඩා කරන්න කුලිය වශෙයන් ෙම් ආයතනය
රුපියල් ලක්ෂ 13ක් ෙගවලා තිෙබනවා. ෙමොනවා ගබඩා
කරන්නද? පතික්ෙෂේප කළ ෙබෙහත් ගබඩා කරන්න. රුපියල්
මිලියන 243ක පතික්ෙෂේප කළ ෙබෙහත් ගබඩා කරන්න. ඒ සඳහා
රුපියල් ලක්ෂ 13ක කුලියකුත් ෙගවනවා. කවුද ෙම්වා කියන්ෙන්?
2010 රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව. මම
ෙනොෙවයි කියන්ෙන්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි.
රුපියල් මිලියන 102ක් වැය කරලා Cefuroxime Sodium
injection ඒකක 29,00,000ක් අර ෙගන තිෙබනවා. පරීක්ෂණ
කටයුතු කරන ෙකොට ෙම්වාෙය් වීදුරු කටු තිබිලා තිෙබනවා.
හැබැයි, ෙකොච්චර වීදුරු කටු තිබුණත් ඉවක් බවක් නැතිව ඒකක
ලක්ෂ 28ක් ෙරෝගීන්ට නිකුත් කළා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ඉතිරි
වුණා ඒකක 47,591ක්. ඒවාෙය් වටිනාකම ලක්ෂ 18ක්. නමුත් ෙම්
සංස්ථාව සැපයුම්කරුවන්ෙගන් ඒවා අය කර ගන්නට කටයුතු
කරලා නැහැ. ෙමන්න අද රෙට් තත්ත්වය. ෙමන්න ඖෂධ
සංස්ථාෙව් තත්ත්වය.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, බහුජාතික සමාගම් අද
ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ බල අධිකාරිය වපුරලා හමාරයි. ෙම්වා
ගහණයට අරෙගන හමාරයි. ෙමොනවද ෙම් අය කරන්ෙන්? ෙම් අය
බහුතරයක් කරන්ෙන් ඉතාම අඩු මුදලට බාල ෙබෙහත්
නිෂ්පාදනය කරන එකයි. අඩු මුදලට බාල ෙබෙහත් නිෂ්පාදනය
කරලා පාරිෙභෝගිකයාට අෙළවි කරන්ෙන් වැඩි මිලටයි. ෙම්කයි
අද තත්ත්වය. එතෙකොට අධික ෙලස මුදල් වියදම් කරලා ෙරෝගීන්
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ගුණාත්මක ෙසේවාවක්. අෙන්! අහිංසක
ෙරෝගියා ගිහිල්ලා ගන්නවා අර බාල ෙබෙහත් ටික. මිල
පාලනෙය් කිසිම යන්තණයක් කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. මිල
පාලනෙය් යන්තණයක් ෙගන එන ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ
පතිපත්තිය ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙගෙනන්න හදන
ෙකොට හැම ෙවලාෙව්ම බාධා කළා. හැම ෙවලාෙව්ම අවහිර කළා.
ෙද්ශාභිමානය ගැන කයිවාරු ගහනවා. ෙද්ශාලය ගැන කයිවාරු
ගහනවා. රට, ජාතිය, ආගම සුරකින්නට ඕනෑයි කියලා කයිවාරු
ගහනවා. ෙද්ශෙපේමීත්වය ගැන පපුවට ගගහා කථා කරනවා.
හැබැයි, රටට ෙගන්වන බාල ෙබෙහත් ටික නතර කරන්න කිසිම
කටයුත්තක් කෙළේ නැහැ. ෙගන්වපු ෙබෙහත් ටික සියයට ලක්ෂ
වාරයක් වැඩි කරලා විකුණන ෙකොට ඒවා නතර කරන්න කටයුතු
කෙළේ නැහැ. නිකම් ෙබොරුවට පම්ෙපෝරි ෙද්ශාභිමානය. ඒකයි පසු
ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ඖෂධ
සඳහා ෙවන් කරන මුදල් හැම අවුරුද්ෙද්ම වැඩි වුණා. 2005
වර්ෂෙය් මිලියන 7100යි; 2011 වර්ෂෙය් 16,000යි; 2012
වර්ෂෙය් 17,000යි; 2013 වර්ෂෙය් 25,000යි; 2014 වර්ෂෙය්
35,000යි. 2015 වර්ෂෙය් 40,000යි. ඖෂධ ෙවනුෙවන් ෙකෝටි
පෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරනවා. හැබැයි ෙකොච්චර වියදම්
කළත් මදි. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? ෙගන්වන්ෙන් බාල ෙබෙහත්.
අත්යවශ්ය ඖෂධ ෙගන්වන්ෙන් නැහැ. පමිතිෙයන් ෙතොර ෙබෙහත්
ෙගන්වන්ෙන්. වැඩි මිලට ෙබෙහත් ෙගන්වන්ෙන්. ඖෂධ
මාෆියාව රජ කළා. ඖෂධ මාෆියාව ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලන
නායකත්වයත් තුට්ටු ෙදකට ගත්තා. ඖෂධ අලුෙගෝසුවන්ෙග්
අණසකවලට පසු ගිය රජය යටත් ෙවලා තිබුණා. නමුත් ඒ
ගහණෙයන් අද ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා රෙට් ජනතාවත්,
රෙට් ෙපොඩි මිනිහාවත් ෙගොඩ අරෙගන තිෙබනවායි කියන එක මා
ෙම් අවස්ථාෙව් පකාශ කරන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම මම තවත් කරුණු කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්න
කැමැතියි. දැන් බලන්න, ගරු ඇමතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් සිදු
වුණු ෙද්. මා ෙම් කියන්ෙන් 2013 දී වුණු සිද්ධියක්. මහරගම
පිළිකා ෙරෝහලට ෙගන්වන ලියුෙක්මියාවට ෙදන ෙබෙහතක්
තිෙබනවා, Oncaspar කියලා. ඒ Oncaspar කියන ෙබෙහත
සමාගම් ෙදකකින් ගන්න පුළුවන්. ඒ ෙබෙහත එක සමාගමක්
විකුණනවා, රුපියල් 2,37,000ට. තව සමාගමක් විකුණනවා
රුපියල් 3,25,000ට. ෙම්ක සාධාරණද? ෙම්ක හරිද? ඇයි පසු ගිය
රජය ෙම්වා දැක දැක නිහඬව සිටිෙය්? ෙම් අසාධාරණත්වය
ඉදිරිෙය් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තියක් නිර්මාණය කරන ෙකොට පසු ගිය රජය එතුමාෙග්
කකුෙලන් ඇද්ෙද් ඇයි? එතුමාෙග් ෙකටුම්පත ෙහොරා කෑෙව් ඇයි?
ඒක මං ෙකොල්ලකෑෙව් ඇයි? ඇයි, කම්පියුටර් අතුරුදහන් වුෙණ්?
ඇයි, කම්පියුටර්වල තිෙබන දත්ත ටික නැති වුෙණ් කියලා මා
අහන්න කැමැතියි. ෙමොනවාද ෙම්වට ෙදන උත්තර? අද සමහර
අය කියනවා දින සියෙය් වැඩසටහන ෙකෙරන්ෙන් නැහැයි
කියලා. ෙම් කරන්ෙන් දින සියෙය් වැඩසටහන තමයි. ෙම් ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය අද දවෙසේ එළි දැක්වීම ඓතිහාසික පියවරක්;
නිර්මල පියවරක්; රෙට් ෙපොඩි මිනිහා ෙවනුෙවන් කියාත්මක කරපු
පියවරක්. නමුත් පසු ගිය රජයට ෙකොන්දක් තිබුෙණ් නැහැ,
කෙශේරුකාවක් තිබුෙණ් නැහැ ඖෂධ මාෆියාෙව් මුදල් බලය
පරාජය කරලා ෙපොඩි මිනිහා රජ කරවන්න. එෙහම තිබුෙණ්
නැහැ. ෙමොකද, ඖෂධ අලුෙගෝසුවන්ෙග් සල්ලිවලට පහුගිය රජය
යට ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒකයි ඇත්ත කථාව.
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ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුණ ෙද්වල් ගැන
තවත් ෙතොරතුරු ගණනාවක් මට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. 2013
දී මාරවිල මූලික ෙරෝහෙල් දැඩි සත්කාර ඒකකෙය් ෙමොකක්ද සිද්ධ
වුෙණ්? Meropenem කියන එන්නත් කුප්පිෙය් තිබී ෙමොනවාද
අහු වුෙණ්? ෙබෙහත් ෙනොෙවයි වීදුරු කැබලි තමයි තිබුෙණ්. ඒ
වාෙග්ම කලුෙබෝවිල ෙරෝහෙල්දී Cloxacillin කියන එන්නත්
කුප්පිෙය් තිබී ෙමොනවාද අහු වුෙණ්? වීදුරු කැබලි. රත්නපුර
ශික්ෂණ ෙරෝහෙල් ෙරෝගීන් සඳහා භාවිත කළ Aciclovir Sodium
එන්නත් කුප්පිෙයන් ෙමොනවාද අහු වුෙණ්? වීදුරු කැබලි. බලන්න,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට එදා ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය
ෙගෙනන්න ඔබතුමන්ලා ඉඩ දුන්නා නම්, එදා එතුමාෙග්
කකුෙලන් ඇද්ෙද් නැත්නම් ෙමවැනි ජාතික විනාශකාරී ෙද්වල් සිදු
වන්ෙන් නැහැ කියන එක මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී වගකීෙමන් පකාශ
කරනවා.
රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව 2012 දී Cloxacillin injection
එන්නත් කුප්පි 1,09,000ක් ෙගන්නුවා. ගරු වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමනි, ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? පාෙද්ශීය මිල
දී ගැනීම් කියා ෙවනමම තවත් එන්නත් කුප්පි ලක්ෂ 11ක් ෙගන්වා
තිෙබනවා. ෙම් නිසා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට රුපියල් ලක්ෂ 253ක
පාඩුවක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ඔක්ෙකොම ෙහොරකම කෙළේ.
ඔක්ෙකොම
ෙපෝඪාව
කෙළේ.
ඹෟෂධ
මාෆියාව
විවිධ
ෙද්ශපාලනඥයින් ආරක්ෂා කරමින්, විවිධ ෙද්ශපාලනඥයින්
ෙපෝෂණය කරමින්, විවිධ ෙද්ශපාලන නායකයන්ට රැකවරණය
ලබා ෙදමින්, පසු ගිය කාලෙය් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
හිටපු කාල වකවානුව තුළ එක වැඩක්වත් කරන්න දුන්ෙන් නැහැ.
ෙපොදු ජනතාවට එක සහනයක්වත් ලබා ෙදන්න ඉඩ දුන්ෙන්
නැහැ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාටත් වඩා ඉහළින්
නිලධාරින් පත් කළා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කියාත්මක
කරන්නට ෙයදුණු ඒ කටයුත්ත සහමුලින්ම අකර්මණ්ය කළා. ඒ
ජනතාවාදී සහන ටික සහමුලින්ම ඉවත් කරලා දැම්මා. පහු ගිය
කාලෙය් ඒක තමයි සිද්ධ වුෙණ්. මම අහන්න කැමැතියි, පහු ගිය
කාලෙය් ෙම් වාෙග් දුර්දාන්ත සිද්ධීන් ෙවනෙකොට ආණ්ඩුෙව්
හිටපු වාමාංශික නායකයන් නිහඬව සිටිෙය් ඇයි කියලා. අපි
දන්නවා වාමාංශික ෙද්ශපාලන පවාහයන් හැම ෙවලාෙව්ම ෙපනී
සිටින්ෙන් ෙපොඩි මිනිස්සු ෙවනුෙවන්, ෙපොඩි මිනිසුන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් කියලා. අපි දන්නවා, අෙප් ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමා, වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා, තිස්ස
විතාරණ මැතිතුමා ෙබොෙහොම පගතිශීලී ස්ථාවර දරා තිෙබනවා.
එෙහම නැහැයි කියා අපි කියන්ෙන් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ෙහොඳ
ශක්තිමත් ස්ථාවර දරා තිෙබනවා. නමුත් ෙසේනක බිබිෙල්
පතිපත්තිය එළි දක්වන්න ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට මීට
වඩා ෙලොකු ශක්තියක් ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට අවස්ථාව
තිබුණා ෙන්ද කියා මම අහන්න කැමැතියි. හිටපු ජනාධිපතිතුමා
පමුඛ අතෙකොළුවන් ෙකොට්ඨාසයක් එතුමාෙග් කකුෙලන්
අදිනෙකොට, එතුමාෙග්
වාර්තා අතුරුදහන් කරවන ෙකොට,
එතුමාෙග් කම්පියුටර් උස්සන ෙකොට, කම්පියුටර්වල තිබුණු
ෙතොරතුරු මකා දමන ෙකොට ඔබතුමන්ලා හඬක් නැගුෙව්
නැත්ෙත් ඇයි? ඔබතුමන්ලාට තිබුණා, මීට වඩා පගතිශීලී
ස්ථාවරයකට ඇවිල්ලා, රට ෙවනුෙවන් දියත් කරපු ෙම්
වැඩසටහන්වලට මීට වඩා ධනාත්මක, ගුණාත්මක ශක්තියක් ලබා
ෙදන්න.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අවසාන වශෙයන් මම
සඳහන් කරන්න කැමැතියි, අද ෙම් එළිදක්වන ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය හරහා නව ස්වාධීන ඖෂධ අධිකාරියක් බිහි කරනවාය
කියන එක. ඖෂධ ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී දැනට පවතින කමෙව්දය
වඩාත් නිවැරදි කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙමය කියාවට නංවන්න
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සුදුසුකම් සහිත ස්වාධීන විද්වත් කමිටුවක් පත් කරනවා. ෙමහි
අරමුණ ඖෂධයක් ලියා පදිංචි කිරීෙම්දී එහි ගුණාත්මකභාවය,
ආරක්ෂාකාරීභාවය, එහි තත්ත්වය සහ මිල ෙකෙරහි දැඩි
අවධානයක් ෙයොමු කිරීමයි. බලන්න, එය ෙකොයි තරම් පගතිශීලී
පියවරක්ද කියා. බලන්න, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන් ෙකොයි තරම් වැදගත් ගමනක්ද කියා.
විපක්ෂෙය් පාර්ශ්වවලින් ෙයෝජනා එනෙකොට පහුගිය කාලෙය්
ඇමතිවරු කළා වාෙග් අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කට
වහන්න යන්ෙන් නැහැ. එදා ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්?
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන් එකසිය හැට ගණනක බලයක් තියා
ෙගන විපක්ෂය නිහඬ කරන්න හැදුවා. අද ෙමොකක්ද අෙප්
ඇමතිතුමා කරන්ෙන්? අද ෙමොකක්ද ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා
කරන්ෙන්?
අද අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා විපක්ෂෙය් හඬටත් සවන්
ෙදනවා. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙයෝජනා රටට ෙහොඳ නම්, ජනතාවට
ෙහොඳ නම් පගතිශීලි නම් එතුමා පිළිගන්නවා. අන්න
පජාතන්තවාදය. අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමා කථා කළා. එතුමා කිව්වා, "ෙම් ෙවන ෙදය ෙහොඳයි.
කරුණාකර ෙම් ෙවන ෙද් පිළිබඳව ෙහොඳ පරිස්සමින් ඉන්න.
ෙම්කට ඒකාධිපතිත්වය රිංගන්න ඉඩ ෙදන්න එපාය" කියා. ෙමොන
විහිළුවක්ද? අෙප් ආණ්ඩුව ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි.
ඒකාධිපති ආණ්ඩුව තිබුෙණ් ජනවාරි 08 වැනි දාට ඉස්ෙසල්ලායි.
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්
තමයි එෙහම තිබුෙණ්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් තමයි,
ඒකාධිපතිත්වය, ආඥාදායකත්වය, තනි පාලනය, තනි මතය, තනි
ගමන පැවතුෙණ්. ඒවා කියාත්මක වුෙණ්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
කාලෙය්යි. අද අපි පජාතන්තවාදීයි. බලන්න, ෙකතරම් ලස්සනට
විපක්ෂෙය් හඬට අපි සවන් ෙදනවාද; තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
ෙයෝජනාවලට අපි සවන් ෙදනවාද කියා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්
පගතිශීලි ෙයෝජනා සංෙශෝධනවලට ඇතුළත් කිරීමට අපි මැළි
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමනි, අද තමයි ෙම්ක
සම්මත කර ගන්න තිබුෙණ්. නමුත් ෙබොෙහොම නම්යශීලිව අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාත්, ගරු ඇමතිතුමාත් විපක්ෂෙය් අනුර දිසානායක
මැතිතුමා ෙයෝජනාවක් කරන ෙකොට එකඟ වුණා. ඒ වාෙග් ෙද්වල්
පසු ගිය කාලෙය් සිදු වුණාද? ඒ ගැන ෙපොඩ්ඩක් කියන්න ෙකෝ. ඒ
වාෙග් ෙද්වල් සිදු වුණාද? නිකමටවත් සවන් දුන්නාද? නැහැ. අර
160ක් පමණ වූ මන්තීවරුන් ටික නැඟිටුවා කෙළේ ෙමොකක්ද?
විපක්ෂය නිහඬ කරවන එක තමයි කෙළේ. නමුත් අපි එෙහම
කරන්න යන්ෙන් නැහැ.
අපට තිෙබන්ෙන් පගතිශීලි රජයක්.
අපට තිෙබන්ෙන්
සැබැවින්ම කියාෙවන් ජාතිමාමක, ෙද්ශමාමක, ෙද්ශ ෙපේමී, රාජ
ෙදෝහී ෙනොවන රජයක්. අෙප් රෙට් පුරවැසියන්ට ෙහොඳ ෙබෙහත්,
ගුණාත්මක ෙබෙහත් අඩු මුදලට ලබා ෙදනවාය කියන එක තමයි,
ගරු මන්තීතුමනි ෙද්ශ ෙපේමීත්වය කියන්ෙන්. ඔය නිකම්
ෙබොරුවට ෙව්දිකාවලට නැඟ යටිගිරිෙයන් කෑ ගැසුවාට ෙද්ශ
ෙපේමීත්වයක් රජ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබොරුවට පපුවට ගහ ෙගන,
රෙට් ස්ෛවරීත්වය, ස්වාධීනත්වය, ස්වාධිපත්යය, ඒකීයභාවය
ගැන කයිවාරු ගැසුවාට රට සුරැෙකන්ෙන් නැහැ. රට ආරක්ෂා
ෙවන්ෙන් නැහැ. එදා සිදු වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙව්දිකාෙව්දී ෙද්ශ
හිෛතශිත්වය ගැන පම්ෙපෝරි ගහනවා. පස්සා ෙදොෙරන් ඖෂධ
මාෆියාව රටත් එක්ක එකතු ෙවලා රෙට් ජනතාවෙග් සල්ලි ටික
ෙහොරා කනවා. සියයට 900කින් ෙබෙහත් මිල වැඩි කර රෙට්
ජනතාවට ලබා ෙදනවා. එදා, ඉස්සරහ ෙදොෙරන් ෙද්ශ ෙපේමීත්වය;
පස්සා ෙදොෙරන් රාජ ෙදෝහිත්වය. ඒකයි සිදු වුෙණ්. අෙප් රජය
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් රජයට ඉස්සරහ ෙදොරත්, පස්සා
ෙදොරත් කියන ෙදකම එකයි. අපි ළඟ දිව ෙදෙක් ෙද්ශපාලනයක්
නැහැ. අපි ළඟ කථා ෙදකක් නැහැ. අපි පැහැදිලිවම අතිගරු
ජනාධිපතිතුමාෙග්ත්, ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිතුමාෙග්ත්
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නායකත්වෙයන් යුතුව ෙම් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සහමුලින්ම සර්ව
සාධාරණ, ෙම් රෙට් ජනතාවට පරිණත ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ලබා
ෙදන, ෙම් රෙට් ජනතාවට අඩු මිලට ගුණාත්මක ෙබෙහත් ලබා
ෙදන යුගය ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පත හරහා කියාත්මක කරන්නට
සැදී පැහැදී සිටිනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
අෙප් ෙම් ගමෙන් ඉලක්කය ෙමොකක්ද? අෙප් ෙම් ගමෙන්
ඉලක්ක ගණනාවක් තිෙබනවා. අපට අවශ්ය ඖෂධ සඳහා ඖෂධීය
නාමය පමණක් භාවිත කිරීම. අපට අවශ්ය පමිති පරීක්ෂණයකින්
ෙතොරව ඖෂධ ලියා පදිංචි ෙනොකිරීම. අපට අවශ්ය නියම ෙහෝ
අනියම් ආකාරෙයන් ෙකෙරන ඖෂධ පචාරණය තහනම් කිරීම.
අපට අවශ්ය එක් ඖෂධීය නාමයකට අදාළව භාවිත කළ හැකි
ඖෂධ සංඛ්යාව සීමා කිරීම. අපට අවශ්ය ඖෂධ ආනයනය සඳහා
රාජ්ය ආයතනවල ඍජු මැදිහත්වීම. අපට අවශ්ය ඖෂධ
සමාගම්වල අනුගහය ලබා ෙගන පිය සම්භාෂණ, ෙසෞඛ්ය වැඩ මුළු
ෙහෝ ෙවනත් එවැනි කටයුතු සිදු කිරීම නීත්යනුකූලව තහනම්
කිරීම. අපට අවශ්ය ඖෂධ පිළිබඳව ව්යාජ ෙතොරතුරු සපයන
සමාගම්, කල් ඉකුත් වූ හා තත්ත්වෙයන් බාල ඖෂධ සපයන
සමාගම් හා වංචනික ෙලස ඖෂධ ෙවළඳාම සිදු කරන සමාගම්
තහනම් කිරීම සහ ඔවුන්ෙගන් දඩ අය කිරීම. අපට අවශ්ය ඖෂධ
පතිපත්තිය සකස් කරන්නන්, එහි කාලීන ෙවනස්කම් සිදු
කරන්නන් නම් වශෙයන් ෙහළිදරව් කිරීම හා ඖෂධ හා බැෙඳන
සමාගම් පිළිබඳව ෙතොරතුරු හා මිල පාලන කමය පිළිබඳව
ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට මහජනතාවට ඇති අයිතිය මූලික
අයිතියක් ෙලස පිළිගැන්වීම. ෙමන්න ෙම් අදහස් තමයි, අෙප් නව
පනත් ෙකටුම්පෙත් ගැබ් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. විනිවිදභාවය,
විවෘතභාවය, පජාතන්තවාදය වාෙග්ම රෙට් ජන සමූහයාෙග් සුබ
සිද්ධිය උෙදසායි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. පසු ගිය කාලෙය් වාෙග් අණපනත් නිර්මාණය
ෙවන්ෙන්, පාලකයන් ෙපෝෂණය කරන්න ෙනොෙවයි; පාලකෙයෝ
රැක ගන්න ෙනොෙවයි; පාලකයින්ෙග් සුඛ විහරණය උෙදසා
ෙනොෙවයි. සැබැවින්ම ෙම් රෙට් සාමාන්ය ජනතාව ගැන හිතලායි
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නිර්මාණය කර තිෙබන්ෙන්.
ෙම් තරම් දවස්, ෙම් තරම් කල් ෙබෙහත්වලට ගිනි ගණන්
ෙගවපු, ෙබෙහත්වලට සියයට නවසියක් මුදල් ෙගවපු කාලය ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතින් අවසන්. ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට රුපියල් 40ට
ෙබෙහත් ෙගන්වා රුපියල් 1,000ට විකුණපු කාලය ඉවරයි. ඒක
අවසන්. මින් ඉදිරියට ජනතාවෙග් සල්ලි ගසා කාපු කාලය අවසන්.
මින් ඉදිරියට ෙහොර ෙබෙහත් ෙගන්වපු කාලය අවසන්. මින්
ඉදිරියට බාල ෙබෙහත් ෙගන්වපු කාලය අවසන්. මින් ඉදිරියට
ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් අකමිකතා සිදුවීම සහමුලින්ම අවසන්. ඒවා
අවසන් කරන්නට ෙහොඳ, පිරිසිදු ඇමතිවරෙයක් ෙසෞඛ්ය අමාත්ය
ධුරය ෙහොබවනවා. එතුමා මුදල් ෙහොයන ඇමතිවරෙයක්
ෙනොෙවයි; ගසා කන ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි; ෙහොරා කන
ඇමතිවරෙයක් ෙනොෙවයි. එතුමා සැදීපැහැදී සිටින්ෙන් ෙම් රෙට්
ජනතාවට පරිණත ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක්, පරිණත ෙසෞඛ්ය පද්ධතියක්
කියාත්මක කරන්නටයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? මටත් ඇෙහන්න කියන්න. මා
එතුමාව මුරුංගා අත්ෙත් තබනවා ෙනොෙවයි. මම ඇත්ත කථා
කරන්ෙන්.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා

(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අලුත් ෙපරමුණක්.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ)

(The Hon. Sajith Premadasa)

එෙහම අලුත් ෙපරමුණක් නැහැ. ෙම්ක ෙහොඳට මතක තබා
ගන්න. ෙම්ක සැබෑ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සැබෑ UNP
ෙපරමුණක්. ෙම්ක කාඩ්ෙබෝඩ් ශී ලංකා ෙපරමුණක් ෙනොෙවයි.
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ෙම්ක කාඩ්ෙබෝඩ් UNP ෙපරමුණකුත් ෙනොෙවයි. අලුෙතන්
ෙපරමුණු හදන්න අපට අවශ්ය නැහැ. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර
මන්තීතුමනි, අපි ෙපරමුණු හදලා ඡන්දය දිනලා තිෙබන්ෙන්.
එෙහම නම් ඔබතුමා ෙම් පැත්තට එන්න. ඔබතුමා එන්න support
එකට. ඇත්තටම ඔබතුමා support කරන්න ඕනෑ ෙන්. ගරු
මන්තීතුමනි, රුපියල් 80ට ෙබෙහත් ෙගන්වලා රුපියල් 900ට
ෙබෙහත් විකුණපු කාලය දැන් ඉවරයි. ඒවා කෙළේ පසු ගිය
කාලෙය්. ඒ කාලය ඉවරයි. මුදල් ගසා කාපු කාලය ඉවරයි; ෙහොරා
කාපු කාලය ඉවරයි. ඔබතුමන්ලා නිර්මල බුදු දහම වාෙග් අදහන
පතිපත්ති රජයන කාලය අද ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා
ඔබතුමාට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ ෙහොරා කාපු පුද්ගලෙයෝ
එක්ක ඔය පැත්ෙත් තවදුරටත් රැඳී සිටින්න. සැබෑ වාමාංශිකයන්
හැටියට, සැබෑ වෙම් ෙද්ශපාලනඥයන් හැටියට, ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙපොදු ජනතාවෙග් හිතසුව පිණිස, ෙපොදු ජනතාවෙග්
බඩකට ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයක් තිෙබන ඔබතුමන්ලාට මා
ආරාධනා කරනවා ෙම් පැත්තට එන්න කියා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත තුළින් අපි ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය්
ඓතිහාසික, මුළු රෙට්ම ජනතාවට ඵලදායි හා ශුභවාදී ෙමන්ම
පගතිශීලි විපර්යාසයක් ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. ඒක අපි කරන්ෙන්
ෙපොඩි මනුස්සයා ෙවනුෙවන්. ඒක අපි කරන්ෙන් සාමාන්ය
ජනතාව ෙවනුෙවන්. මින් ඉදිරියට ඖෂධ සමාගම්වලට, ඖෂධ
මාෆියාවට, ඖෂධ අලුෙගෝසුවන්ට ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය
හසුරවන්නට ඉඩ පස්ථාවක් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
ජනාධිපතිත්වය තුළ, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් අගාමාත්ය
වගකීම තුළ, ෙසෞඛ්ය අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග්
ෙමෙහයවීම තුළ ෙහොරුන්ට තැනක් නැහැ. අලුෙගෝසුවන්ට
තැනක් නැහැ. ඖෂධ මාෆියාවට තැනක් නැහැ කියමින් මෙග්
කථාව අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 12.38]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට හිෙතන්ෙන් අද අප
රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් ඉතාම වැදගත්, ඒ වාෙග්ම ඓතිහාසික
අවස්ථාවක් කියායි. ෙම් අවස්ථාවට සම්බන්ධ ෙවලා වචන
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම ගැන මට විශාල සතුටක්
ඇති වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මුලින්ම මෙග් අවංක
ආදර ස්තුතිය ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට පළ කරන්න
ඕනෑ. ෙමොකද, අද එතුමා ගරු සභාවට පැමිණ මූලික කථාව කර,
ෙම් ඉදිරිපත් කළ පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධව ෙහොඳ අදහස්
මාලාවක් ඉදිරිපත් කරමින්, ෙම්ක ෙලොකු සටන් මැද, අපහසුතා
මැද ඉදිරිෙය්දී කියාත්මක කිරීමට බැඳීමක් තිෙබනවාය කියා
ෙපන්වූවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම මට විශාල
සතුටක් ඇති ෙවනවා, වර්තමාන ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙදොස්තර රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා අෙප් වෙම් පක්ෂෙයන් යම් ආභාසයක් ලබා
ෙගන, ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ශිෂ්යෙයක් හැටියට එතුමාෙග්
දර්ශනය ගැන වුවමනාවක්, කැක්කුමක් ඇතිව අද ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කියාත්මක කිරීෙම් වගකීම තමන්ෙග් කරපිටට
අරෙගන ඉදිරියට අප රෙට් අලුත් ෙඡ්දයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා
ෙම් වැදගත් අංශෙය් මූලික පියවරක් ආරම්භ කිරීම ගැන.
ඒ ගැන සඳහන් කරන ගමන් මම ෙම් කාරණයත් කියන්න
ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සජිත් ෙපේමදාස ඇමතිතුමාෙග්
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කථාෙවන් කෙළේ ෙවලා තිෙබන ෙද් සම්පූර්ණෙයන්ම විකෘති
කරලා කණපිට හැරවීමක්. ෙසේනක බිබිෙල්ෙග් ෙම් පතිපත්තිය
කියාත්මක කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ක වාමාංශික
පක්ෂය සම්බන්ධ ෙවලායි. එදා ෙසේනක බිබිෙල්ට සහාය දුන්න අය
අතෙර් (ෙදොස්තර) එස්.ඒ. විකමසිංහ පමණක් ෙනොෙවයි, ටී.බී.
සුභසිංහ ඇමතිවරයාත් හිටියා. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙල්කම්වරයා හැටියට කටයුතු කෙළේ එතුමායි. එතුමාත් අෙප් වෙම්
පක්ෂෙය් ෙකෙනක්. ෙලෝක ඉතිහාසෙය් පථම වරට අඩු දියුණු
රටකට පුළුවන් වුණා, ෙම් සියලු පගතිශීලී බලෙව්ග එක් කර
ෙගන, තමන්ෙග් රෙට් දුප්පත් අසරණ ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන්, බහු
ජාතික සමාගම්වලට විරුද්ධව පහර දීලා සියලුම අවශ්ය ෙබෙහත්
නිසි ආකාරයට ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කරන්න. ඒ
යුගෙය් දී, අෙප් ෙරෝහල් තුළ සියලු අත්යවශ්ය ඖෂධ ෙනොමිෙල්
ලබා ෙදන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එපමණක් ෙනොෙවයි,
ෙලෝකෙය් තිෙබන අවම මිලට පිටින් ගන්න වුණත් පුළුවන්
තත්ත්වයක් ඇති කළා. ඒක නැති කෙළේ-,

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, තව වැඩි කාලයක් යන්නට ෙපර සියලුම
ඖෂධ ෙරෝහෙලන් ගන්නටත්, සියලුම පරීක්ෂණයන් ෙරෝහෙලන්
කර ගන්නටත් අවස්ථාව සලසා ෙදනවා.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

එය ඉෂ්ට කර ගන්න පුළුවන් ෙවන්න කියලා මම පාර්ථනා
කරනවා. එය කිරීම සඳහා සම්පූර්ණ සහෙයෝගය අපි ලබා ෙදනවා.
නමුත් මම මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙමය පහසු ෙදයක් ෙනොෙවයි
කියලා. ෙමය දරුණු යුද්ධයක්. එය ෙත්රුම් ගන්නත් ඕනෑ. එක්සත්
ජාතික පක්ෂය 1975 වර්ෂෙය්දී ෙයෝජනා කළ පරිදි ඇෙමරිකාෙව්
තානාපති, ජර්මනිෙය් තානාපති ඒෙගොල්ලන් ඔක්ෙකොම ඇවිල්ලා
කිව්වා ෙසේනක බිබිෙල්ත්, සම සමාජ පක්ෂයත් ඒ ආණ්ඩුෙවන් පිට
කරලා දාන්න, එතෙකොට පමණයි ආධාර ලබා ෙදන්ෙන් කියලා. එදා තිබුෙණ් ආර්ථික අර්බුදය, ෙතල් අර්බුදය, ඒ වාෙග්ම ආහාර
අර්බුදය හරහා රට ෙපෙළන අවස්ථාවක්- ඒ නිසා තමයි 1975 දී
සම සමාජ පක්ෂය ආණ්ඩුෙවන් පිට කරලා දැම්ෙම්. UNP එක
තමයි එදා ඒ කටයුත්ත කෙළේ. [බාධා කිරීම්]
එදා සිට ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිෙයන් ලැබුණු සියලු සහන
නැති කරලා දැම්ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. ඒ, අධිරාජ්යවාදී
බහු ජාතික සමාගම්වල වුවමනාවන් ඉෂ්ට කිරීම සඳහායි.
එතැනින් තමයි දිගටම ලැබුණු පෙයෝජනය නැති කරලා
දැම්ෙම්. අඩු මිලට ෙබෙහත් ලබා ගන්නත් ඒ වාෙග්ම ෙනොමිලෙය්
සියලු ෙබෙහත් හැම ෙරෝගිෙයකුටම ලබා ගන්නත් පුළුවන්
තත්ත්වයක් රජෙය් ෙරෝහල්වල තිබුණා. ඒ තත්ත්වය නැති කරලා
දැම්ෙම් 1977 - 1994 කාලෙය්දීයි. [බාධා කිරීමක්] අපි කියන්ෙන්
ෙම්කයි. අපි ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙකොයි පැත්ෙත්
හිටියත්, ෙහොඳ අදහස් තිබුණත්, ෙහොඳ වුවමනාවන් තිබුණත් කුඩා
රටක් හැටියට අපට ෙම් සටන ෙගන යන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙලෝකෙය් අධිරාජ්යවාදී ෙලොකු බල කණුවක් වන ඇෙමරිකාව
පධාන බහු ජාතික සමාගම් එක්කයි. ඒ බහු ජාතික සමාගම් එක්ක
ෙගන යන සටන සාර්ථක කර ගැනීමට මාර්ගය ෙලෝකයට
ෙපන්වලා දුන්ෙන් ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමායි. මම ආඩම්බර
ෙවනවා, අෙප් ලංකා සමසමාජ පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් වූ එතුමා
ඒ මාර්ගය ෙපන්වලා දීපු එක ගැන. එතුමාම ඉදිරිපත් ෙවලා අෙප්
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රෙට් තමයි පථම වරට ඒක කියාත්මක කෙළේ. නමුත් ඒ
කියාත්මක කරපු ෙද් නැති කෙළේ විශාල පතිගාමි බලෙව්ගයක්. ඒ
පතිගාමි බලෙව්ගය ෙම් හැම ෙදනාටම බලපෑම් කරනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අතෙකොළුව හැටියට
කටයුතු කරනවා වාෙග්ම එතැනින් එහා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
යම් අයට වුණත් බලපෑම් කරලා තිෙබනවා. ඒවාට යම් පිරිසක් යට
ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ලංකාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙලෝකය
වෙට්ම ෙවලා තිෙබන ෙදයක්. ෙම්ක නිරන්තර ගැටුමක්; නිරන්තර
සටනක්. ඒ සටන ජය ගැනීම පහසු ෙදයක් කියලා හිතාෙගන නම්
අපට ෙම් ගමන ආරම්භ කරලා ඉදිරියට සාර්ථකව ෙගන යන්න
පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. එහි තිෙබන අපහසුතාව ෙත්රුම් අරෙගන
තමයි අපි කටයුතු කළ යුත්ෙත්.
දැන් මම ෙසේනක බිබිෙල් ෙමොනවාද කෙළේ කියලා පැහැදිලි
කිරීමට උදාහරණයක් දීලා ෙම් කාරණය ඉදිරිපත් කෙළොත්
තමුන්නාන්ෙසේලාට වැටෙහයි, එදා ෙමොනවාද කෙළේ, අද ෙමොනවාද
අපි කළ යුත්ෙත් කියලා. Valium නමින් ඖෂධයක් තිෙබනවා.
ඒක හිත අවුල් ෙවන ෙකොට සන්සුන්භාවයක් ඇති කිරීමට පාවිච්චි
කරන ඖෂධයක්. ෙම්ක tranquilizer එකක්. Valium කියන ඒ
ෙපත්ත -මිලි ගෑම් පෙහේ ෙපත්ත- බහු ජාතික සමාගමක් වූ
ස්විට්සර්ලන්තෙය් ෙරෝෂ් සමාගම ශත 92කට තමයි එදා ලංකාෙව්
අෙළවි කෙළේ. ෙසේනක බිබිෙල් තීන්දු කළා, පිට රට බහු ජාතික
සමාගම් ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් ෙලොකු පචාරයක් කරලා,
ෛවද්යවරුනුත් ෙම්කට ෙගොදුරු කර ෙගන, ෙරෝගීනුත් ෙම්කට
යට කර ෙගන කරන ෙම් වැෙඩ්ට හරස් ෙවන්න ඕනෑය කියලා.
ෙමොකක්ද එතුමා කෙළේ? එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් පධානත්වෙයන් වමත් සම්බන්ධ ෙවලා තිබුණු ඒ
ආණ්ඩුවට එතුමා ෙයෝජනා කළා, "අෙප් රටට අවශ්ය සියලු
ෙබෙහත් ෙපති වර්ග, ෙබෙහත් වර්ග සඳහා අපි ෙතොග වශෙයන්
ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ෙටන්ඩර් කැඳවීමක් කරමු. නමුත්
ෙටන්ඩර් කැඳවීම කරන ෙකොට ඖෂධීය නම පාවිච්චි කරලා
කරමු. එතෙකොට මිල හුඟක් අඩුෙවන් තමයි ෙගවන්න සිද්ධ
ෙවන්ෙන්. ෙවෙළඳ නාම පාවිච්චි කෙළොත් ඒක හුඟක් වැඩියි."
කියලා. මම ෙම් උදාහරණෙයන් ෙපන්වන්නම්, ඒක ෙකොෙහොමද
කෙළේ කියලා. Valiumවල ඖෂධීය නම Diazepam.
ඒ Diazepam නමින් මුළු රෙට්ම රජෙය් අංශය, ෙපෞද්ගලික
අංශය කියන ෙම් ඔක්ෙකොම අයෙග් අවශ්යතාව එකතු කර ෙගන
ෙලෝකෙයන්ම ඉල්ලුම් කළා. එතෙකොට ෙම් ෙරෝස් සමාගමම ශත
92කට විකුණන ෙපත්ෙත් මිල ශත 51කට බැස්සුවා. Generic නම
පාවිච්චි කරලා - Valium ෙනොෙවයි, Diazepam කියන නමින්- ඒ
ෙටන්ඩර් කැඳවීම කරපු නිසා ඉන්දියාෙව් රැන්බැක්සි ෙකොම්පැනිය
ඒ ෙපත්ත ශත ෙදකකට ෙදන්න ඉදිරිපත් වුණා. විෙශේෂ දක්ෂකම්
ඇති ෙලෝක පසිද්ධ සමාගම් තිෙබනවා, ෙහොඳ නිෂ්පාදන කමෙව්ද
උපෙයෝගි කරන සමාගම්වලට සහතික පත ලබා ෙදනවා Certificate of Good Manufacturing Practices. ඒ කියන්ෙන්, ඒ
නිෂ්පාදන ආයතනවල නිෂ්පාදන කමෙව්දය ගිහිල්ලා ෙහොයලා
බලලා සහතික ලබා ෙදනවා. ඒ certificate එකත් ඉන්දියාෙව්
රැන්බැක්සි ෙකොම්පැනිය ලබා ගත්තා. ඒ අයට ෙහොඳ certificate
එකක් ලැබුණා.
පරීක්ෂණ පවත්වන්නත් ෙසේනක බිබිෙල් කමෙව්දයක් මහ
ෙරෝහෙල් තිෙබනවා. මෙග් මිත Dr. H.R. Wickremasinghe
තමයි Pathology Laboratory එක බාරව හිටිෙය්. එතැනත් ෙපොඩි
unit එකක් පටන් ගත්තා, පරීක්ෂණ පවත්වන්න. ෙම්වා කරලා
තමයි ෙම් ෙබෙහත් ෙපති ෙගන්වා ගත්ෙත්. ෙම් ආකාරයට ෙරෝස්
සමාගම ශත 92කට විකුණන ෙපත්ත ශත ෙදකකට ෙගනාවා. එහි
ගුණාත්මකභාවය කිසිම ෙවනසක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙම් මිලට
දිගටම ෙම් ෙපති ගන්න පුළුවන් වනවා. දැන් වුණත් ගිහිල්ලා
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Diazepam නමින් ඒ ෙපත්ත ඉල්ලුෙවොත් ශත ගණනකට ගන්න
පුළුවන්, රුපියල් ෙදකයි ශත ගණනක් ෙගවන්ෙන් නැතිව. ෙම්කයි
ෙම්ෙක් රහස. ඒ කමෙව්දය තමයි එදා පගතිශීලී වමට බර
ආණ්ඩුවක් බලෙය් හිටපු නිසා කියාත්මක කෙළේ. ඒ තත්ත්වය
තුළින් අපට ෙමොකක්ද කරන්න පුළුවන් වුෙණ්? ෙසේනක බිබිෙල්
අත්යවශ්ය ඖෂධ ලැයිස්තුවක් හැදුවා. ඒ අනුව, අෙප් රජෙය්
ෙරෝහලකට ෙලෙඩක් ගියාම හැම ෙරෝගයකටම අවශ්ය ඖෂධ ඒ
රජෙය් ෙරෝහෙලන් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා, ඒ
අත්යවශ්ය ඖෂධ ලැයිස්තුෙව් තිෙබන ඖෂධවලින්. අත්යවශ්ය
ඖෂධ ලැයිස්තුව ෙගන්වන්ෙන් generic නම් පදනම් කර ෙගනයි.
ඒ ආකාරයට ඒ ලැයිස්තුව සකස් කරලා, මම කියපු පිළිෙවළට
ෙටන්ඩර් කළාම ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? අෙප් රෙට් ෙතොග වුවමනාව
ෙලොකුයි. ඒ නිසා ඒ ෙටන්ඩරය ලබා ගැනීම සඳහා බහුජාතික
සමාගම් සහ ෙනොෙයකුත් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලා ඔක්ෙකොම
ෙලොකු තරගයක ෙයෙදනවා. තරගය ඇති වන්ෙන් ඒෙගොල්ලන්ෙග්
පැත්ෙතන්. ඒ කියන්ෙන් නිෂ්පාදකයන්ෙග් පැත්ෙතන්. ඒ තරගය
ෙහේතු ෙකොටෙගන තමයි අපට අවම මිලට ෙබෙහත් ලබා ගන්න
පුළුවන් වන්ෙන්. 1970 - 75 කාලෙය්දී සමසමාජ පක්ෂය, ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂයත්, ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයත් එක් ෙවලා හදපු සභාග
ආණ්ඩු කාලෙය් අෙප් රෙට් දුප්පත්ම ෙරෝගිෙයකුට වුණත් ඕනෑම
ෙරෝහලකට ගිහිල්ලා ෙලඩකට ෙනොමිෙල් ඒ ෙබෙහත් ගන්න
පුළුවන් වුණා. ෙකොෙහේ වුණත් කමක් නැහැ, පිටින් ෙබෙහත්
ගන්න අය, ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් ෙබෙහත් ගන්න අය හිටියා නම්
ඒ අයටත් ෙබෙහත් ගන්න පුළුවන් වන විධියට ෙසේනක බිබිෙල්
රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාව - SPC - හැදුවා.
ඒ සංස්ථාව හදලා, ඒ සංස්ථාෙවන් ෙපෞද්ගලික අංශයට ෙබදලා
දුන්නා, අඩු මිලට ෙබෙහත්. ඒක නිසා pharmacies වල වුණත්
ෙබෙහත්වල මිල අවම මට්ටමක තමයි තිබුෙණ්. ඒ කාලෙය් ෙම්
වැෙඩ් ලංකාෙව් සාර්ථකව කියාත්මක කළාට පස්ෙසේ, ෙලෝක
ෙසෞඛ්ය සංවිධානය, UNIDO එෙක් හිටපු ගාමිණි ෙකොරයා ඇතුළු
ෙම් ෙගොල්ලන් ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා ෙම් කමය ෙලෝකය වෙට්
ව්යාප්ත කරන්න පටන් ගත්තා. දැන් ෙලෝකෙය් රටවල් 90කට වඩා
ෙම් කමය කියාත්මක කරනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාර්ථකව
කටයුතු කරපු ෙසේනක බිබිෙල්ෙග් ජීවිතයත් නැති වුෙණ් සමහර
විට ඒ සටන නිසායි. ඒ ගැන මම කනගාටු ෙවනවා.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

You had 20 minutes.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Yes, plus another 10 minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

But, no one informed the Chair about that.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

I am taking 10 minutes from the Hon. Douglas
Devananda's time. He mentioned about that.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

No, he did not inform me.
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

When he left he said, “Make use of my 10 minutes.”
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

But, I am going to speak during that time.

1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට ආවාට පස්ෙසේ
ෙම්වා ඔක්ෙකෝම නැති කරලා දැම්මා. ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
සමාගම්වලට බලය දුන්නා, පිට රටවලින් ඕනෑ තරම් ෙබෙහත්
ෙගෙනන්න; ඕනෑ ගණනක් ෙගවලා ෙබෙහත් ෙගෙනන්න.
එතෙකොට රාජ්ය අංශයට ෙතොග වශෙයන් ෙබෙහත් ගැනීෙම්
කමෙව්දය කඩා වැටුණා. විවිධ අය ඒකට සම්බන්ධ වුණා.
ෙරෝගීන්ෙග් වුවමනාව මුල් කර ෙනොෙගන පටු වාසි ගැන කල්පනා
කිරීම නිසා ඒ පැවැති ෙහොඳ කමය කමානුකූලව කඩා වැටුණා.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

එදා මිල නියම කිරීෙම් යම් වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කළා.
වරායට එන ෙකොට යම් ෙබෙහතක මිලක් තිෙබනවා නම්, ඒ
මිෙලන් ෙරෝගියාට ෙගවන්න සිද්ධ වන මිෙල් සීමාවක් ඇති කළා.
ඒවා ඔක්ෙකෝම නැති කළා.

But, he did not inform the Chair.

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

He asked me to speak. He gave me that 10 minutes.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

I am very sorry about this. Please ask the SecretaryGeneral. He came here and told me that I have got an
extra 10 minutes.

Hon. Member, you have only one more minute.
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

I have got 10 minutes from the Hon. Douglas
Devananda.

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Okay, you may carry on. You can use the time
allotted to the Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara, not the
Hon. Douglas Devananda.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

Okay.
ඉතින් ෙම් තත්ත්වය අනුව දැන් ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන
පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන් මම සතුටු ෙවනවා. ෙමය සකස්
කිරීමට මමත් සම්බන්ධ වුණා. ඒ කියන්ෙන් පසු ගිය ආණ්ඩුව
කාලෙය්දී ෙම් සම්බන්ධ අනු කමිටුවක් පත් කළා. මමත් ඒ අනු
කමිටුෙව් සිටියා. අපි ඒ නිලධාරින්ට ෙම් කරුණු ඉදිරිපත් කළා.
නමුත් දැන් අපට තවත් කරුණු කිහිපයක්ම ඉෂ්ට කරන්න
තිෙබනවා. අෙප් රටට අඩුම මිලට ෙහොඳ ගුණාත්මකභාවයක් ඇති,
ෙසෞඛ්යයට හානි ෙනොවන ඖෂධ ලබා ගැනීම සඳහා
අනිවාර්යෙයන්ම කියාත්මක විය යුතුයි. ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව ඒක සිද්ධ
ෙවයි කියන විශ්වාසය මට තිෙබනවා.
වැදගත් අලුත් ෙදයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු කරලා
තිෙබනවා. ඒ තමයි, ගුණාත්මකභාවය පමණක් ෙනොෙවයි, ලියා
පදිංචි කරන්න යන අවස්ථාෙව්දී මිලත් සාධකයක් හැටියට පාවිච්චි
කරන්න යෑම.
විෙශේෂෙයන් ෙලෝකෙය් කලාපෙයන් කලාපෙය් මිල ෙවනස්
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් කලාපෙය් රටවල අහවල් ඖෂධය ෙමොන
මිලටද අෙළවි ෙවන්ෙන් කියලා ෙසොයා ගන්න පුළුවන්. එතෙකොට
ඒ හා සමාන මිල සීමා නියම කරලා ඒ සීමාවලට ඇතුළු ෙවන
ෙකොට විතරයි ලියා පදිංචි කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒක හරියට
කියාත්මක වුෙණොත් ෙරෝගියකුට ෙහොඳ පමිතියක් ඇති ෙබෙහත්
සාධාරණ මිලකට අප රට තුළ ලබා ගැනීෙම් හැකියාවත් ඇති
කරන්න පුළුවන් ෙව්වි. ඒ කටයුත්ත කරන ගමන් කල් ඇතුව
අවශ්ය පමාණය සියල්ලම ලබා ෙගන හරියට ගබඩා කරන්න ඕනෑ.
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග්, එකවර ෙනොෙවයි විටින් විට ලබා ෙගන
හරියාකාරව ශීතකරණෙය් තබාෙගන කල් පවතින විධියට ගබඩා
කරන ගමන් ඒවා ෙහොඳ පමිතිෙයන් තිෙබනවාද කියන එක අපි
ෙසොයා බලන්නට ගන්නට ඕනෑ. ෙටන්ඩර් ලබා ෙදන අවස්ථාෙව්දී
ඉදිරිපත් කරන ඖෂධ ෙහොඳ පමිතියකින් තිෙබන්නට පුළුවන්.
නමුත් පසුව එවන කාණ්ඩවල ඒ පමිතිය අඩු ෙවන්න පුළුවන්. ඒක
නිසා හැම batch එකම -හැම ෙකොටසම- නිවැරදිව පරීක්ෂා කර
බලන්න ඕනෑ.
ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්ෙය්ෂණාගාරයක්
පිහිටුවීමට ඔබතුමාෙග් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළු කර තිබීම
පිළිබඳව මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඒක අත්යවශ්ය ෙදයක්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මහාචාර්යතුමා, ෙම් මුළු ලංකාවටම වසරකට Metformin
මිලියන 600ක් ෙගන්වනවා. SPC එක ඒ මිලියන 600ම
ෙගන්වන්ෙන් එක සැෙර්මයි. එතෙකොට අවුරුද්ද අවසන් ෙවන
ෙකොට ඉතිරි වන ඒවා expire වනවා. දැන් මාෙසන් මාෙසට
batches ෙගන්වන්න තමයි මම කටයුතු කරන්ෙන්. එතෙකොට
check කරන එකත් ෙලෙහසියි.
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(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

හැම batch එකම test කරනවා. ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දටම
order එක ෙදනවා. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ store කරලා අපට ඒ
batches supply කරන්න ඕනෑ.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

අන්න හරි. ඒ ආකාරයට කරන එක ෙහොඳයි. ෙම්වා
සියල්ලක්ම කරන්න පුළුවන්. සිකුරාදාට Committee Stage එක
තිෙබන නිසා මම ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන සංෙශෝධන ගැන මම
එදාට කථා කරන්නම්. ෙමතැනදී මම ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙම්
වෙග් ෙහොඳ කමෙව්දයක් ඇති කළත්, එතැන ෙහොඳ මිනිස්සු
සිටිෙය් නැත්නම්, එතැන අවංක මිනිස්සු සිටිෙය් නැත්නම් වැෙඩ්
ෙකෙරන්ෙන් නැහැ කියන එකයි. ඒ නිසා මම කියනවා, අපි
සාමාජිකත්වය දරන ෙසේනක බිබිෙල් අනුස්මරණ කමිටුව
ඔබතුමාට සම්පූර්ණ සහාය ෙදන්න ලැහැස්තියි කියන එක. ඒෙක්
මමත් ඉන්නවා; කිෂාන්ත වීරසූරියත් ඉන්නවා; ෙකොල්වින්
ගුණරත්නත් ඉන්නවා; කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකාත් ඉන්නවා. අපි
සියල්ෙලෝම සම්පූර්ණ සහාය ෙදන්නම්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මහාචාර්යතුමා, ෙමතැනදී නම් කියන්ෙන් නැතුව කථා
කරමු. නැත්නම් තව තව සංවිධාන ඇවිල්ලා මට කියයි, ඒ
ෙගොල්ලන්වත් ගන්න කියලා.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

මට ෙත්ෙරනවා.
අපි ෙම් කටයුත්ත හරියාකාරව කෙළොත් අපට ෙම් ගමන
සාර්ථකව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙවයි. එය කිරීෙම්දී ෙමතැන
තිෙබන යම් අඩු පාඩුකම් පිළිබඳව අපි බලන්න ඕනෑ. අධිකාරියක්
තමන්ට තිෙබන බලය, තීන්දු ගැනීෙම් හා පතිපත්ති හැදීෙම් බලය
CEOටයි, ඊට පහළ Division Headsලාටයි පැවරිය යුතුයි කියලා
ෙමතැන ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා. ඒක කරන එක නම් වැරැදියි.
එතෙකොට ෙම් register කිරීම, ඉවත් කිරීම, ෙම් වාෙග් තීන්දු
සියල්ලක්ම අනිවාර්යෙයන්ම ඒ අධිකාරිය විසින් ගත යුතුයි. ෙවන
කාටවත් ඒ බලය ෙදන්න බැහැ. අපි සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් අමාත්යතුමා අමාරුෙව් දාන්න ෙනොෙවයි. ඔබතුමාට
සහාය ෙදන්නයි අපි බලන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධන අද මම ඉදිරිපත්
කරන සංෙශෝධනවලත් තිෙබනවා. ඒවාෙය් නැති ඔබතුමාෙග්
අෙනකුත් සංෙශෝධන අපි ගන්නවා.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

හැම batch එකම test කරන්නත් ඕනෑ.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙමතැනදී අෙප් ජනතාව ෙවනුෙවන්
යුද්ධයකටයි අපි දැන් පිවිසිලා සිටින්ෙන්. අපි එකට ෙම් සටන
ඉදිරියට ෙගන යමු.
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පුළුල් ෙපරමුණක් හදා ගනිමු.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒකත් ෙහොඳයි. අපට නම් ඕනෑ කරන්ෙන් පගතිශීලි ෙපරමුණ.
එය අෙප් රෙට් ඉදිරි ගමනක් යන ෙපරමුණක්; අධිරාජ්යවාදයට
විකුණන ෙපරමුණක් ෙනොෙවයි; අප රට පාවා ෙදන ෙපරමුණක්
ෙනොෙවයි; ජනතාව පාවා ෙදන ෙපරමුණක් ෙනොෙවයි.
අපි ඒ ආකාරයට කල්පනා කර එකට කියා කළ යුතුයි. ෙමහිදී
ෙහොඳ අයත් ඉන්නවා; නරක අයත් ඉන්නවා. අපි ෙහොඳ අය ෙතෝරා
ෙගන ෙම් ගමන යා යුතුයි. මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්ති
එකවරම හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න බැහැ. කමානුකූලවයි
එතැනට යන්නට ඕනෑ.
ඖෂධීය නම පමණක් පාවිච්චි කිරීම තවම කියාත්මක කර
නැති බව මා දැක්කා. මා එය පිළි ගන්නවා. අද තිෙබන තත්ත්වය
අනුව, ඒ ඖෂධවල පමිතිෙය් තිෙබන අඩු පාඩුකම් නැති කරන්ෙන්
නැතිව අපට ඒ කාර්යය කරන්න බැහැ. එතැනට යන්නට අපට
ඉලක්කයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා අවශ්ය දියුණුව අප ඇති
කරන්න ඕනෑ; රසායනාගාරවල දියුණුව ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ
සියල්ල කිරීෙමනුයි අපට ඒ ගමන යන්න පුළුවන් වන්ෙන්. අෙප්
රෙට් ජනතාව දැන් ඉතාම දරුණු තත්ත්වයකටයි මුහුණ ෙදමින්
සිටින්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියාත්මක කෙළොත් ජනතාව ඒ
තත්ත්වෙයන් ෙබ්රා ගන්න අපට පුළුවන් ෙවයි. ෙරෝහල්වලට
ගියාම, එතැනින් ෙදන වට්ෙටෝරුෙව් සඳහන් ෙබෙහත්වලින් වැඩි
පමාණයක් ෙරෝහෙල් නැහැ.
ඒ ෙබෙහත් වට්ෙටෝරුව අරෙගන ෙරෝහෙලන් පිටට ගියාම
ෙමොනවාද ෙවන්ෙන්? ඒ ෙබෙහත් සඳහා ගිනි ගණනක් ෙගවන්න
සිදු ෙවනවා. නමුත්, ඒ ෙබෙහත් ෙතොගයම මිලට ගන්නත් බැහැ.
ඒ ෙබෙහත් ලබා ෙනොගත්ෙතොත් ෙමොන වාෙග් පශ්නද මතු
ෙවන්ෙන් කියලා අපි ෛවද්යවරු හැටියට දන්නවා. ඒ නිසා ෙම්
කමය ෙවනස් කරන්නට ඕනෑ. එය කිරීමට අපි කටයුතු කරමු. එය
කෙළොත් අෙප් ෙරෝගීන් ෙපෙළන ෙම් තත්ත්වෙයන් ෙගොඩ එන්නට
පුළුවන් ෙවයි. එය කිරීම සඳහා ගරු ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ ගරු
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා එකතු වී කරන ෙම් වැදගත් ෙසේවයට
අපෙග් උපරිම සහෙයෝගය ලබා ෙදනවාය කියා ෙපොෙරොන්දු
ෙවමින්, මෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා.
[අ.භා. 1.08]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පිහිටුවීම පිළිබඳව පනත් ෙකටුම්පත
ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙම් අවස්ථාෙව්, ඒ
පිළිබඳව වචන කිහිපයක් කථා කරන්නට අවස්ථාවක් ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමන්ට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත වනවා.
ජාතික වශෙයන් වැදගත් ගැටලුවක් මතු වූ අවස්ථාවලදී පනත්
ෙගනැල්ලා තිෙබන බව අප දැක තිෙබනවා; කමිටු හදා තිෙබනවා
අප දැක තිෙබනවා; ඊට අවශ්ය වන නීති සම්පාදන කර තිෙබන
බව අප දැක තිෙබනවා. නමුත්, ඒ පනත් ස්ථාපිත කිරීෙමන්, ඒ
නීතිවලින් අෙප්ක්ෂා කරන ලද කාර්ය භාරය ඉටු වුණාද කියන
සැකය ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ පැන නැඟී තිෙබනවා.
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විෙශේෂෙයන්ම 2007 දී ෙගන එන ලද, අංක 11 දරන මදුරුවන්
ෙබෝවීම වැළැක්වීෙම් පනත -ෙඩංගු මර්දන පනත් ෙකටුම්පතසඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ පනත් ෙකටුම්පත 2007 දී අප සම්මත
කළා. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වන විට අෙප් රෙට් 2007 වසෙර්
වාර්තා වූ ෙඩංගු ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යාව 7,327යි. නමුත්, 2014 වසර
වන විට එය 47,246ක් ෙලස හය ගුණයකින් වැඩි වුණා. 'ෙඩංගු
මර්දන පනත් ෙකටුම්පත' සම්මත කර අවුරුදු හතක් යන විට, ෙපර
සිටි ෙඩංගු ෙරෝගීන්ෙග් සංඛ්යාව හය ගුණයකින් වැඩි වුණා. ඒ
නිසා ෙම් පනත්වලින්ම, නීතිවලින්ම ෙමය ෙබ්රා ගත හැකි ෙව්වි
කියලා අප කිසිෙසේත්ම විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. ෙකෙසේ වුවත්,
යම් නීතිමය රැකවරණයක්, ආවරණයක් සලසා දීම වැදගත්
කාර්යයක් ෙලස අප සලකනවා.
අප දන්නවා, ෙලෝකය පුරාම පධාන වශෙයන් ජාවාරම් තුනක්
තිෙබන බව. එයින් එකක් තමයි, අවි ආයුද ජාවාරම. ෙදවැනි එක
ඖෂධ ජාවාරමයි. තුන්වැන්න බීජ ජාවාරමයි. අද ෙලෝකෙය්
සමහර රාජ්යයන් සෘජු වශෙයන්මද, සමහර රාජ්යයන් වකවද ෙම්
ජාවාරම්වල හවුල්කරුවන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
ඖෂධ ෙවෙළඳාමත් ෙලෝකෙය් ජාවාරමක් බවට පත් ෙවනවා. ෙම්
නවීන ඖෂධ නිෂ්පාදනය පටන් ගැෙනන්ෙන් 19වන සියවෙසේ
පමණ සිටයි.
ඖෂධ හා ෛවද්ය උපකරණ යනු ෙරෝගාබාධ වැළැක්වීම ෙහෝ
පතිකාර සඳහා නවීන ෛවද්ය විද්යාව විසින් ෙයොදා ගන්නා විවිධ
උපාය, උපකමවල පධාන අංගයක්. නව ඖෂධ ෙසොයා ගැනීම සහ
නිෂ්පාදනය ආරම්භ වුෙණ් 19වන සියවෙසේ අග භාගෙය් සිටයි.
මිනිස් වර්ගයා විසින් දසදහස් ගණන් වූ අෙන්කවිධ නිෂ්පාදන,
නිමැවුම් කර තිෙබනවා. ඒ නිමැවුම් අතර ඉතාම වැදගත්,
අනර්ඝතම නිමැවුමක් හැටියට අපට ෙම් ඖෂධ හඳුන්වන්න
පුළුවන්. මුල් යුගෙය් ෙසොයා ගත් පතිශක්තිකරණ ඖෂධත්,
පතිජීවක ඖෂධත් ෙලෝකෙය් ජනගහනය වැඩි ෙවන්න ෙහේතු
සාධක වුණා. ඒ වාෙග්ම ෙලෝකෙය් මිනිසුන්ෙග් ජීවන කාලය වැඩි
කරන්න එය සාධකයක් බවට පත් වුණා. උදාහරණයක් හැටියට
ගත්ෙතොත්, ගිය සියවෙසේ මිනිස් ජනගහනය හතර ගුණයකින් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ආයු කාලය අවුරුදු 20කින් වැඩි
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් මහා පතිඵල අත්පත් කර ගන්න
ඖෂධවලත්, ඒ හා බැඳුණු උපකරණවලත් වර්ධනය ෙහේතු සාධක
ෙවලා තිෙබනවා කියලා අප විශ්වාස කරනවා.
මිනිස් වර්ගයා විසින් ෙසොයා ගත් ෙවනත් නිමැවුම් ෙමන්
ෙනොව, ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් අද වන විට ජාතික පතිපත්ති,
පනත්, ආයතන වැනි විවිධාකාරෙය් රාජ්ය මැදිහත්වීම් ෙලෝකය
පුරා දකින්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. යහපත් ෙසෞඛ්ය
තත්ත්වයකින් ජීවත් වීමට මිනිසුන්ට තිෙබන මූලික අයිතිය ඒ හැම
පනතකම, හැම ෙයෝජනාවකම පධාන ෙලසින් අඩංගු විය යුතුයි
කියලා අප කල්පනා කරනවා.
සෑම පුරවැසිෙයකුටම යහපත් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයක් ලබා
ගැනීෙම් මූලික අයිතියක් තිෙබනවා. ෙවනත් පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ
වාෙග් ෙනොෙවයි, ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය මැන ගැනීම සඳහා
නියමිත කමෙව්දයක් නැහැ. උදාහරණයක් හැටියට ගත්ෙතොත්,
අෙප් ගැමිෙයකුට හාල් හපලා කියන්න පුළුවන්, ඒ හාල් ෙහොඳද,
නරකද කියලා. කරවල ඉඹලා කියන්න පුළුවන්, ඒ කරවල
ෙහොඳද, නරකද කියලා. හැබැයි, සාමාන්ය පුරවැසිෙයකුට ඖෂධ
පිළිබඳ ගුණාත්මකභාවය මැන ගන්න, ෙතෝරා ෙබ්රා ගන්න
හැකියාවක් නැහැ. එම නිසා එයත් ෙම් ක්ෙෂේතෙය් පවතින පධාන
ගැටලුවක් හැටියට අප හඳුනා ගන්න ඕනෑ.
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නවීන ඖෂධ ෙසොයා ගත් මුල් යුගෙය් ඖෂධ ෙසොයා ගැනීම
සහ නිෂ්පාදනය සිදු වූෙය් එකල පැවැති පධාන ෙරෝගාබාධ සහ
වසංගතවලින් මිනිස් ජීවිත ෙබ්රා ගැනීෙම් පවිත ෙච්තනාෙවන්.
එකල ෙසොයා ගත් ඖෂධ වර්ග පමාණය සංඛ්යාත්මකව අඩු වූ
අතර, ලබා දුන් පතිඵල එකල පැවැති ෙසෞඛ්ය තර්ජනවලට
සාෙප්ක්ෂව ඉතා ඉහළ අගයක් විය. එෙහත් පසුකාලීනව විෙශේෂෙයන්ම හැට, හැත්තෑව දශකෙය්- ෙගෝලීය වශෙයන් සිදු වූ
ආර්ථික කමෙය් ෙවනස්කම් සමඟ ඖෂධ තවත් එක් ෙවෙළඳ
භාණ්ඩයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. නව ඖෂධ ෙසොයා ගැනීම,
ඒ සඳහා කරන පරීක්ෂණ අධික මුදලක් හා කාලයක් වැය වන
කියාවලියක් වූ අතර, එය සෘජුවම ඒ වන විටත් ධෙන්ශ්වර
රාජ්යයන්ෙග් ඒකාධිකාරියක් බවට පත් ෙවලා තිබුණා. තම
අභිමතය පරිදි මිල ගණන් තීරණය කිරීෙමන් ෙනොනැවතී, ලාභය
තර කර ගැනීෙම් විවිධාකාර උපාය, උපකම කියාත්මක කරන්න
ඇතැම් ඖෂධ සමාගම් ෙයොමු ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඖෂධ
සමාගම්වල
එවැනි
අත්තෙනෝමතික
කියාකාරීත්වයන්
සම්බන්ධෙයන් ෙලොව පුරා විවිධ පකාශ නිකුත් ෙවන්න පටන්
ගත්තා. මිනිසුන්ෙග් මූලික පැවැත්ම සමඟ ගැට ගැසී තිෙබන
ඉතාම වැදගත් භාණ්ඩ පෙභ්දයක් වන ඖෂධවල ෙම්
ඒකාධිකාරිත්වය පිළිබඳව, ෙම් බහුජාතික සමාගම් අසීමිත ලාභයක්
උපයා ගැනීම සඳහා දරන පයත්න පිළිබඳව, ඒවා ෙලෝකය පුරා
ෙවෙළඳ ආධිපත්ය තහවුරු කර ගැනීම පිළිබඳව ෙලොව පුරා විශාල
සංවාදයක් මතු ෙවන්න පටන් ගත්තා. ඖෂධ සම්බන්ධ පතිපත්ති
තීරණ ගන්නා ෙද්ශපාලඥයන් සහ නිලධාරින් එම යන්තණෙය්දී
තමන්ට අවශ්ය පරිදි එකඟ කරවා ගැනීමට ෙම් සමාගම් සමහර
අවස්ථාවල උත්සුක වුණා.
වර්තමාන ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
කථාවට මා ඇහුම් කන් දුන්නාම ෙත්රුම් ගියා, ලංකාව තුළත්
ඖෂධ මාෆියාවට, ඖෂධ ෙවෙළඳ අධිකාරිත්වයට ෙමොන තරම්
බලයක් තිබුණාද කියලා. කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකුටත්,
ඒ විෂයයට අදාළ අමාත්යවරයාටත් ඉක්මවා යන බලයක් ෙමම
සමාගම් ෙවත පැවරී තිෙබනවා. අපට හිතකර ඖෂධ සමාගම්
මාෆියාවක් පිළිබඳව අපට නිතර අසන්නට ලැෙබනවා. ෙගෝලීය
ඖෂධ කර්මාන්තය යම් රටකට මාෆියාවක් බවට පත් වන්ෙන් එක්
එක් රටවල අනුගමනය කරන පතිපත්තිය අනුවයි. ෙලෝකෙය්
රටවල් 100කට අධික සංඛ්යාවක් ඉතා බුද්ධිමත්ව ෙමම
කර්මාන්තෙයන් පෙයෝජන ගනිමින් සිටිනවා. ආර්ථිකය
සම්බන්ධෙයන් ෙහෝ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සම්බන්ධෙයන් කිසිදු
සැලැස්මක් ෙනොමැති ඕනෑම රටක එම කර්මාන්තය මාෆියාවක්
වීම වළක්වන්න බැහැ. ෙම්ක මාෆියාවක් වන්ෙන් නිකම්ම
ෙනොෙවයි. ඖෂධ පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම ඖෂධ කර්මාන්තය
පිළිබඳවත් ෙහොඳ පතිපත්තියක් සකස් කර ගන්න බැරි වුෙණොත්,
ෙහොඳ කියාවලියක් සකස් කර ගන්න බැරි වුෙණොත්
අනිවාර්යෙයන්ම ඖෂධ මාෆියාවන් සඳහා ඉඩකඩ විවෘත වන එක
වළක්වන්න බැහැ. ඖෂධ මාෆියාෙවන් මිෙදන්න නම් අපට ෙහොඳ
පතිපත්තියක්, ඖෂධ කර්මාන්තයක් සමඟ නිර්ණායක
කියාවලියක් අවශ්ය ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඇතැම් රටවල්
සතුව ලිඛිතව ඖෂධ පතිපත්ති ඇති අතර ඇතැම් ඒවාෙය් ඒ ඒ
රටවල කියාත්මක ෙසෞඛ්ය පතිපත්ති තුළ ඖෂධ සම්බන්ධ වැඩ
පිළිෙවළ ගැබ් වී තිෙබනවා. ඒ ෙසෞඛ්ය පතිපත්ති තුළම තමයි
ඖෂධ පිළිබඳ පතිපත්තියත් ගැබ් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම කියුබාව වැනි රටක් ගත්ෙතොත් එරට ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාව මුළුමනින්ම රාජ්ය මැදිහත් වීෙමන් සිදු වන බැවින් ඖෂධ
සැපයීමද ඒ අනුව රාජ්ය මැදිහත් වීෙමන් සිද්ධ වනවා. ඒක
ඔවුන්ෙග් පතිපත්තියයි. ඒ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව රාජ්ය වග කීමක්. එම
නිසා ඔවුන්ෙග් ඖෂධත් මුළුමනින්ම රාජ්ය වග කීමක් බවට පත්
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ෙවලා තිෙබනවා. එබැවින් මිල පාලනය කිරීෙම් ෙහෝ ඖෂධ
සමාගම් ඇතුළු ෙපෞද්ගලික අංශය පාලනය කිරීෙම් ෙමවැනි අණ
පනත් ඒ රටට අවශ්ය ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. 1950 පමණ වන විට
ශී ලංකාෙව් සහ කියුබාෙව් ආර්ථික ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයන් ෙබොෙහෝ
දුරට සමානව තිබුණා. අද වන විට කියුබාව තම ඖෂධ
අවශ්යතාෙවන් සියයට 70ක් පමණ රජෙය් ඖෂධ කර්මාන්තෙයන්
නිපදවා ගන්නා අතර ඖෂධ අපනයනය පධාන ෙමන්ම තිරසාර
ආදායම් මාර්ගයක් බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. පිළිකා ඖෂධ,
පතිශක්ති එන්නත් වැනි නවීන ඖෂධ ෙසොයා ගන්නා රටක් බවට
කියුබාව සංවර්ධනය වී ඇති අතර ෛජව තාක්ෂණ කමෙයන්
නිපදවන ඖෂධ අපනයනෙයන් පමණක් වාර්ෂිකව ෙඩොලර්
බිලියන 1ක් පමණ උපයා ගන්නවා. හැබැයි 1950 දශකය වන
ෙකොට අපි හා සමාන ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයක් තිබුණු රටක්.
ශී ලංකාෙව් සමස්ත ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා රජය වාර්ෂිකව වැය
කරන මුදලට සමාන මුදලක් කියුබාව ඖෂධ නිෂ්පාදනෙයන්
වාර්ෂිකව උපයා ගන්න සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් මීට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයක්
තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඖෂධ මිල පාලනය විවෘත
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ නියාමනයන්ට අනුව සිදු වීමට ඉඩ ලබා දී ඇති
අතර ෙපෞද්ගලික සමාගම් මඟින් නව ඖෂධ ෙසොයා ගැනීම
දිරිමත් කිරීමට එමඟින් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එරට ඖෂධ
පාලන අධිකාරිය පමිතිය සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බලනවා. ෙසෞඛ්ය
රක්ෂණෙයන් ආවරණය වන මිලියන ගණන් ජනතාවක් ඒ රටවල
සිටිනවා. විෙශේෂෙයන්ම ඕස්ෙට්ලියාව වැනි රටක් ඉතා විධිමත්,
ශක්තිමත් හා පාණවත් ඖෂධ පතිපත්තියක් කියාවට නඟා ගන්න
සමත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙලෝකය පුරා විවිධ රටවල් ඒ ඒ රටවල
තිෙබන පැවැත්ම, ස්වභාවය, ආර්ථික ස්වභාවය, නිෂ්පාදන
ස්වභාවය මතත් තමන්ෙග් රෙට් ජනතාවෙග් මූලික අයිතියක්
බවට පත් වී තිෙබන ෙසෞඛ්ය අයිතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම
ෙවනුෙවන් විවිධ කියා මාර්ගවලට සහ පතිපත්තිවලට අවතීර්ණ
ෙවන්න සමත් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් කථාව මා විටින් විට
ඇහුවා. ඒ කථාව අනුව මා දැක්කා, ෙම්ෙක් ඉතිහාසය. අෙප් රෙට්
බටහිර ෛවද්ය කමය විධිමත්ව ස්ථාපිත වීම ආරම්භ වූෙය් ඉංගීසි
පාලන යුගෙය් 1920 - 1940 අතර කාලෙය්දීයි. 1960වන විට
පධාන නගර ආශිතව ෙරෝහල් සහ ගාමීය පළාත් ආශිතව
ආෙරෝග්ය ශාලා සැලකිය යුතු ෙලස ව්යාප්ත වන්න පටන් ගත්තා.
යටත් විජිත යුගෙය් අග භාගෙය් ෙමරට ව්යාප්ත ෙවමින් තිබූ
වසංගත ෙරෝගවලට හා දුර්භික්ෂවලට සුදු ජාතිකයින් ෙමන්ම
ඔවුන්ෙග් ආර්ථිකයට සම්බන්ධ වූ කම්කරුවන්ද සිය දහස්
ගණනින් ෙගොදුරු වීම ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව විධිමත්ව ආරම්භ කිරීමට
ඔවුන් ෙපලඹවූ පධාන ෙහේතුවක් වුණා. නිෙයෝජිත පජාතන්තවාදි
ෙද්ශපාලන කමය තුළින් බලයට පැමිණි ජාතික හා පාෙද්ශීය
ෙද්ශපාලනඥයින්ෙග් මැදිහත් වීම මත පසු කාලීනව දිවයිෙන්
ෙබොෙහෝ දුෂ්කර පෙද්ශවලට ෙරෝහල් පද්ධතියක්, නිවාරණ
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ව්යාප්ත වුණා. ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව
පධාන නගරවලට සීමා වූ සුළු පරිමාණ ෙසේවාවක් බවට තමයි පත්
ෙවලා තිබුෙණ්. නමුත් 1950 දශකය වන විටත් ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් හා පතිපත්තියක් තිබුෙණ්
නැහැ. ශී ලංකාෙවන් බිහි කළ ෙශේෂ්ඨතම විද්වතකු වූ මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මහතා ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් පතිපත්තිවලට
මැදිහත් වීම ආරම්භ කරන්ෙන් ෙම් යුගෙය්දීයි.
රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තුළ අවිධිමත් සහ අනවශ්ය ෙලස
භාවිත කරමින් තිබූ ඖෂධ පමාණය අත්යවශ්ය ඖෂධ 500කට
පමණ සීමා කිරීමට 1950 අග භාගෙය් දී ඔහුෙග් දායකත්වය ලබා
දුන්නා. විවිධ ඖෂධ නිර්මාණය ෙවලා තිබුණා. නමුත් ඔහු
සමීක්ෂණයක් කරලා, අෙප් රටට අත්යවශ්ය ඖෂධ වර්ග 500ක්
පමණ හඳුන්වා දුන්නා. ඖෂධ සබුද්ධිකව
භාවිත කිරීෙම්
අරමුණින් ඔහු විවිධ කියාමාර්ග සකස් කරන්නට සමත් වුණා.
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රාජ්ය අංශෙය් විවිධ ෙවෙළඳ නාමවලින් ඖෂධ නියම කිරීම
සිදු වූ අතර එයින් ඉතා ව්යාකූල තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණා. ඊට
පිළිතුරක් ෙලස ඖෂධ නාමය පමණක් භාවිත කරමින් ඖෂධ
සපයා ගැනීමට සහ ඖෂධ නියම කිරීමට එතුමා නිර්ෙද්ශ කළා.
1959 දී පමණ රාජ්ය අංශෙය් ඖෂධ කළමනාකරණය විධිමත්
කිරීමට හැකි වූ අතර, අදටත් රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තුළ ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් යම් විශ්වාසනීයත්වයක්, විධිමත් භාවයක් පවතී
නම් එහි පදනම ඇති වූෙය්, 1959 දී පමණ ඈත කාලෙය් දී ෙසේනක
බිබිෙල් විද්වතාණන් ගනු ලැබූ ආරම්භය නිසායි.
ෙම් තත්ත්වය තවත් වර්ධනය වන්නට පටන් ගත්තා. අපි
දන්නවා, 1960 දශකෙය් දී ෙලෝක ආර්ථික අවපාතයක් පැවැති
බව. ඒ ආර්ථික අවපාතයත් අපට විශාල ෙලස බලපෑවා. ඒ නිසා
ඖෂධ ෙවනුෙවන් අෙපන් විශාල මුදල් කන්දක් පිට රට යවන එක
වැළැක්වීෙම් වුවමනාවක් ඇති වුණා. ෙගවුම් ෙශේෂෙය් හිඟයක්
පැන නැඟුණා. ඒ ෙහේතුෙකොට ෙගන 1965 - 70 කාලෙය් දී ඖෂධ
ආනයනයට ෙවන් කරන ලද මුදල කැපුවා. ඒ අනුව ඖෂධ
ආනයනය ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 33ක් ෙවන් කරලා තිබුණා
නම් එය රුපියල් මිලියන 24ක් දක්වා අඩු වුණා.
ජනගහනය සහ ෙරෝගාබාධ ඉහළ යාම ෙහේතුෙවන් ඖෂධ
සඳහා ඉල්ලුම ඉහළ ගියද ආර්ථික අර්බුදය හමුෙව් ඖෂධ සැපයුම
සීමා කරන්නට සිදු වුණා. ෙමම අර්බුදයට විසඳුම් ෙසවීම සඳහා
එවකට අගමැතිව සිටි ගරු සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය
විසින් 1970 ඔක්ෙතෝබර් මස 17වැනි දින මහාචාර්ය ෙසේනක
බිබිෙල් සහ මන්තීවරයකුව සිටි ෛවද්ය එස්.ඒ. විකමසිංහෙගන්
සමන්විත ද්විපුද්ගල කමිටුවක් පත් කළා. ෙම් කමිටුෙවන් වැදගත්
නිර්ෙද්ශ ගණනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒකයි වැදගත් කාරණය.
ෙමම විද්වතුන් ෙදෙදනා සිදු කළ පළමු කාර්ය වූෙය් ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් පැවති තත්ත්වය විද්යානුකූලව හැදෑරීම ෙහවත්
තත්ත්ව වාර්තාවක් පිළිෙයළ කිරීමයි. ඔවුන් විසින් ඖෂධවල
තත්ත්වය, භාවිත වන ස්වභාවය, ඖෂධවල තිෙබන
ගුණාත්මකභාවය, ඖෂධ විසිරී තිෙබන ආකාරය පිළිබඳව තත්ත්ව
වාර්තාවක් සකස් කළා. එවකට ඖෂධ සැපයීම භාරව තිබූ Civil
Medical Stores ආයතනෙය් වසර 12ක කියාකාරීත්වය, ඖෂධ
සමාගම්වල කියාකාරීත්වය, ඖෂධ සඳහා රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික
අංශය මඟින් කරන වියදම, ෙද්ශීයව සිදු කරන ඖෂධ නිෂ්පාදනය
ඇතුළු පැතිකඩ රාශියක් ෙමොවුන් විසින් අධ්යයනය කළා.
අනතුරුව 1971 මාර්තු මාසෙය් පිටු 18කින් යුතු වාර්තාවක්
ෙසේනක බිබිෙල් මහත්මයා විසින් එළි දැක්වූවා.
ඇත්තටම එහි තිෙබන්ෙන් නිර්ෙද්ශ ගණනාවක්. පසුව ඒක
ජාතික පතිපත්තියක් ෙලස අර්ථ කථනය වුණා, විවිධ ෙද්වල්
කිව්වා.
නමුත් ඔවුන් ඒ පරීක්ෂණෙය් පතිඵලයක් හැටියට
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ වාර්තාව මුළුමනින්ම සකස් වී
තිබුෙණ් රාජ්ය අංශය මැදිහත් වී ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව පවත්වාෙගන යා
යුතුයි කියන නිර්ෙද්ශය මතයි. 1970 දී අෙප් රට පැවතුෙණ්
එෙහමයි. ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ආනයනය කරමින් සිටි ඖෂධ
පමාණය, රජය විසින් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තරගකාරී මිල
ගණන් පෙයෝජනයට ෙගන ඖෂධ නමින් ආනයනය කෙළේ නම්
සියයට 60ක විෙද්ශ විනිමයක් ඉතිරි කර ගත හැකි බව ඔවුන්
ෙපන්වා දුන්නා. ඒ කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ආනයනය
කරමින් සිටි ඖෂධ පමාණය රජය විසින් ෙලෝක ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
තරගකාරී මිල ගණන් පෙයෝජනයට ගනිමින් විධිමත් ෙටන්ඩර්
පටිපාටියක් හරහා ෙගන්වා ගැනීමට පුළුවන් නම්, අෙප් රටින් ගිය
මුදල්වලින් සියයට 60ක විෙද්ශ විනිමයක් ඉතිරි කර ගැනීමට
පුළුවන් බව ඔවුන් ෙපන්වා දුන්නා. එෙසේම ඒ ඉතිරි වන විෙද්ශ
මුදල්වලින් යම් ඖෂධ පමාණයක් ජනතාවට ලබා ෙදන්නට
හැකියාවක් තිෙබන බවත් ඔවුන් ෙපන්වා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම
අත්යවශ්ය ඖෂධ ලැයිස්තුගත කිරීම, එම ඖෂධ ආනයනයට සහ
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නිෂ්පාදනයට පමුඛතාව ලබා දීම සහ අත්යවශ්ය ෙනොවන ඖෂධ
සීමා කිරීම මඟින් අනවශ්ය ෙලස වැය වන පිරිවැය ඉතිරි කර
ගැනීමට ෙමන්ම ඖෂධ කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් රට තුළ
පවතින ව්යාකූලත්වය මඟ හැරීම ගැනත් එම වාර්තාෙවන් ෙපන්වා
දුන්නා. ඒවා වැදගත් සාධක.
නිමි ඖෂධ ෙමන්ම ෙද්ශීය වශෙයන් ඖෂධ නිෂ්පාදනයට
අවශ්ය අමු දව්ය රජය විසින් ෙතොග වශෙයන් මිලදී ගැනීම තවත්
පෙයෝජනවත් ෙයෝජනාවක් හැටියට ඔවුන් ඉදිරිපත් කළා.
ශී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත කර තිබූ ෙපෞද්ගලික ඖෂධ
කර්මාන්තශාලා මඟින් නිෂ්පාදනය කිරීමට නිර්ෙද්ශ ෙකරුෙණ්
අත්යවශ්ය ඖෂධ පමණයි. ඔවුන්ට ඕනෑ ඕනෑ ඒවා හදන්න ඔවුන්
නිර්ෙද්ශ කෙළේ නැහැ. ඖෂධ ලැයිස්තුෙව් සඳහන්, එෙමන්ම රජය
මඟින් අවස්ථානුකූලව ඉල්ලා සිටින ඖෂධ ඒ ෙපෞද්ගලික
කර්මාන්තශාලා විසින් හදා ෙදන්නට ඕනෑ. නමුත් අමු දව්ය ලබා
දිය යුත්ෙත් රජෙයන් කියලා ඔවුන් නිර්ෙද්ශ කළා. ෙමම වැඩ
පිළිෙවළට අනුගත ෙනොවන ෙපෞද්ගලික කර්මාන්තශාලා ජනසතු
කළ යුතු බවටද ෙයෝජනා ෙකරුණා. ෙම් ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
තිබුණු ෙපෞද්ගලික අධිකාරිත්වය බිඳලා, එය රාජ්ය මැදිහත්වීම
සහිත රාජ්ය වැඩ පිළිෙවළකට අනුගත කරන්නත්, රාජ්ය වැඩ
පිළිෙවළට අනුගත නැත්නම් එය රජය ෙවත පවරා ගැනීමත් තමයි
ඔවුන්ෙග් ෙයෝජනාව තුළ මූලික ෙලසම සඳහන් ෙවලා තිබුෙණ්.
රාජ්ය අංශය මඟින් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා ශී ලංකා රාජ්ය
ඖෂධ නිෂ්පාදන සංස්ථාව පිහිටුවීම, තත්ත්ව පාලන යාන්තණයක්
ඇති කිරීම, ඖෂධ සඳහා අවශ්ය මානව සම්පත් පුහුණු කිරීම, මිල
පාලනය, ෙප්ටන්ට් නීති ෙවනස් කිරීම මඟින් ලාභදායී ජාත්යන්තර
මූලාශවලින් නව ඖෂධ මිලදී ගැනීම, ෙපෞද්ගලික අංශය මඟින්
සිදු කරන ඖෂධ පචාරණය නැවැත්වීම සහ රාජ්ය ආයතන මඟින්
ෙසෞඛ්ය වෘත්තිකයන්ව නිල වශෙයන් දැනුවත් කිරීම ආදී
ෙයෝජනා ෙමම වාර්තාෙව් සඳහන් වුණා. දැන් ෙමොකක්ද
ෙවන්ෙන්? ෙමොකක් හරි සමාගමක් ෙබෙහතක් අරෙගන එනවා,
ෙදොස්තර මහත්වරු ටික හම්බ ෙවනවා, ෙබෙහත ෙබදා ෙගන
යනවා. නමුත් ඒ පවර්ධන කටයුතු, පචාරණ කටයුතු රජය විසින්
තමයි අදාළ ෛවද්යවරුන්ට ෙගන යා යුත්ෙත් කියන නිර්ෙද්ශ
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එම නිසා ෙසේනක බිබිෙල් මහත්මයා
නමැති ඒ ෙශේෂ්ඨ විද්වතාණන්ෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය මුළුමනින්ම
සකස් ෙවලා තිබුෙණ් රාජ්ය අංශයට ෙසෞඛ්ය ෙසේවය පවරා
ගන්නවා යැයි කියන නිර්ෙද්ශ මතයි.
ෙමම වාර්තාෙවන් පසු මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතා
යටෙත් ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් විප්ලවීය පියවර රාශියක් ගනු ලැබූ
අතර, අෙප්ක්ෂා කළ ආකාරයටම ඖෂධ ආනයනය සහ භාවිතය
වඩාත් විධිමත් වූ අතර, මිල ගණන් ද පහත ෙහළීමට සමත් වුණා.
එම වැඩ පිළිෙවළට එවකට පැවැති ආණ්ඩුෙව් වාමාංශික
මතවාදෙය් පසුබැසීම ෙමන්ම ඇතැම් වෘත්තිකයන්, ඖෂධ
සමාගම් සහ ඒවාෙය් මව් රටවලින් එල්ල වූ බාධාවන් පිළිබඳව
අපි ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දැක තිෙබනවා. ෙම්ක නිකම්ම කරන්න
පුළුවන් වුණු කාර්යක් ෙනොෙවයි.
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය ෙලස ෙමය
හඳුනා ගන්ෙන් ෙම් ආකාරයටයි. 1950 දශකෙය් සිට 1970 දශකය
පමණ වන ෙතක් එතුමාෙග් මැදිහත්වීෙමන් ඖෂධ සම්බන්ධෙයන්
අප රෙට් සිදු වූ පතිපත්තිමය විප්ලවයන්ෙග් සමස්තය, ඔහුෙග්
වැඩ පිළිෙවළ ඉතාමත් විද්යාත්මක වූ අතර ආර්ථික සහ
ෙසෞඛ්යමය පතිලාභ රටට අත්පත් කර ගැනීමට ෙහේතු සාධක
වුණා. ඖෂධ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධෙයන් ඔහු ස්ථාපිත කළ
යාන්තණය එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය සහ පසු කාලීන ආණ්ඩු
විසින් අත් ෙනොහැර සංවර්ධනය කෙළේ නම් අද වන විට කලාපෙය්
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඖෂධ අපනයනය කරන පමුඛ රටක් බවට ශී ලංකාව පත් වන්නට
ඉඩ කඩ තිබුණා. නමුත් අවාසනාවකට ෙමන් සිදු වුෙණ්
ෙමොකක්ද? දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ කරන ලද පර්ෙය්ෂණවල පතිඵල,
දිගු කාලයක් තිස්ෙසේ සිදු කරන ලද මහා අත් දැකීම්වල පතිඵල
විසින් අප අත්පත් කර ගන්නා ලද වැඩ පිළිෙවළ, 1977 දී බලයට
පත් වුණු එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව විසින් අත් හැර දැම්මා.
ඊට පසුව තමයි අෙප් ෙසෞඛ්ය ෙම් තිබුණු තත්ත්වෙය් උඩු යටිකුරු
වීමක් බවට පත් ෙවන්න පටන් ගත්ෙත්. එදා මහාචාර්ය ෙසේනක
බිබිෙල් කියාත්මක කළ - විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පතත්
එක්ක අපි සංසන්දනය කරමු. - ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙකොපමණ පමුඛ
ද කියනවා නම්, පසු කාලීනව ෙලෝකෙය් රටවල් රාශියක් ෙමන්ම
ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය, එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට
සම්බන්ධ ෙවනත් සංවිධාන ෙමන්ම ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග්
සංවිධානයද ඔහුෙග් සංකල්ප සහ වැඩ පිළිෙවළ පිළිගැනීමට ලක්
කළා.

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඖෂධ සමාගම්වල ෙවෙළඳ පචාරණය මුළුමනින්ම නැවැත්වීම
විප්ලවීය ෙවනස්කමක්. ඒක කරන්න පුළුවන්ද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය්
තිෙබන්ෙන් සියලුම ෙබෙහත් වර්ග සමාජවාදී රටවල්වලින් ලබා
ගන්න ඕනෑ කියන එකයි. මම ෙම් සභාවට එතුමාෙග් පතිපත්ති
පකාශනය ෙගනාවා. මම ඒ ගැන කථා කළා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා ළඟ පතිපත්ති පකාශනය තිෙබනවා.
අද වන විට ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය විසින් ඖෂධ
පතිපත්තීන් සකස් කර ගැනීම සඳහා ෙදනු ලබන උපෙදස්,
ෙල්ඛන ආදිෙය් හරය එදා මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා
කියාත්මක කළ වැඩ පිළිෙවෙළේ සංකල්පයන්ට ෙබොෙහෝ සමාන
වන අතර, ෙවනසකට ඇත්ෙත් එම සංවිධානෙය් නිර්ෙද්ශ
ධෙන්ශ්වර ආර්ථිකයන් සහිත රටවල වැඩ පිළිෙවළට සමාන
ආකාරෙයන් සකස් කිරීම පමණයි. අදත් ෙසේනක බිබිෙල් ෙශේෂ්ඨ
විද්වතාණන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සංකල්ප මත පදනම තමයි
ෙම් හැෙදන්ෙන්. හැබැයි, අද ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානය වැනි
ආයතන ෙම් ධෙන්ශ්වර ආර්ථිකයට ගැළෙපන විධියට ඒවාෙය්
ෙවනස් කම් සිදු කරලා තිෙබනවා.
දැන් ෙම් නව පනත් ෙකටුම්පත ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ
පතිපත්තිය කියාත්මක කිරීමක් ෙලස අපට පිළිගන්න පුළුවන්ද?
අපට එතැනයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. නව පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
තිෙබන තත්ත්වය යම් පමාණයකට කළමනාකරණය කරන්න,
යම් පමාණයකට ගුණාත්මකභාවයකට ෙගෙනන්න, යම්
පමාණයකට ජනතාවෙග් ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ මාෆියාෙවන්
ගලවා ගන්න ෙහේතු සාධක ෙවලා තිෙබන බව මා පිළි ගන්නවා.
හැබැයි ෙම්ක මූලික හරය වශෙයන් ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිෙය්
හැඳින්වීම නිවැරදිද කියන පශ්නය අපට පැන නඟිනවා. අලුත්
පනත් ෙකටුම්පත මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතාෙග්
පතිපත්තියට අනුව සකස් කළ එකක් යැයි පැවසීම සාවද්යයි කියන
එකයි අෙප් අදහස. එතුමා සිය අදහස් සහ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කෙළේ
සහ ඒ ෙවනුෙවන් කියාකාරීව මැදිහත් වූෙය් ඖෂධවල අදාළ
අවසාන වගකීම රජය විසින් දරන ආකාරයටයි. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමා කියන කාරණයට මම එන්නම්. නව පනත් ෙකටුම්පත
මඟින් ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොළක ෙහවත් ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාවක පැවැත්ම පිළිගන්නා අතර එහි සිදු වන පචාරණය,
ෙවෙළඳාම වැනි කටයුතුවලට යම් සීමා පැනවීෙම් සහ නියාමනය
කිරීෙම් බලයක් ඖෂධ අධිකාරියට ලබා ෙදනවා. ඕක ෙන්
තිෙබන්ෙන්. ඉස්ෙසල්ලා රජය විසින් මුළුමනින්ම ෙම් කියාවලියට
ඇතුළත් ෙවනවා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා විසින් ෙපෞද්ගලික
ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක, ෙපෞද්ගලික ඖෂධ ෙවෙළඳ ෙපොළක පැවැත්ම
පිළිගන්නවා, ඒකට නියාමනය කරන්න අධිකාරියක් හදනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක මිල නියාමනය කිරීම. එතෙකොට පචාරණය කරන ඒවා
ඔක්ෙකොම සීමා ෙවනවා. මිල නියාමනය කිරීම ෙමතැනට අරෙගන
නැහැ. ඒකට තමයි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් පශ්න තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනයයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පතයි
සංසන්දනය කරන්න. අපට තහනම් කරන්න බැහැ පචාරණය
කිරීම. නමුත් අපි මිල නියම කළාම - [බාධා කිරීමක්] ෙමන්න,
CIF value එක, ෙමන්න ෙමපමණයි ඔය ෙගොල්ලන්ට කරන්න
පුළුවන් කියලා කිව්වාම නිකම්ම මිල සීමා ෙවනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ පතිපත්තිෙය් හරය ගත්ෙතොත් එදා එය රඳා පැවතුෙණ්
ෙවනම සමාජ ආර්ථික ෙද්හ පතිපත්තියක් මත පදනම්වයි.
ෙසේනක බිබිෙල් නම් වූ ඒ ෙශේෂ්ඨ විද්වතාණන් එෙසේ ෙයෝජනා
කරන්ෙන් ඒ පැවැති ආර්ථික පතිපත්තිමය පැවැත්ම මත
පදනම්වයි. හැබැයි, අද අෙප් රෙට් ආර්ථිකය අනුව ඖෂධ
පතිපත්තිෙය් මහා ෙවනස්කම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙමන්න
ෙම්කට අනුරූපී වන පරිදි තමයි තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙයෝජනාවත්
තිෙබන්ෙන්.
ඒකයි මම කියන්ෙන්.
එතෙකොට ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් පතිසංස්කරණයක් ඉදිරිපත් වන ෙද්ශපාලන
ආර්ථික සන්දර්භය ඉතාමත් වැදගත් වනවා. එකල පැවැති සමඟි
ෙපරමුණ ආණ්ඩුව මුහුණ දුන් ආර්ථික අර්බුදය විසින් ඇති කළ
ෙතරපුම, පතිපත්තිගරුක සහ අදූෂිත ෙද්ශපාලනය, වාමාංශික
ෙද්ශපාලන ආර්ථික නැඹුරුව ෙසේනක බිබිෙල් මහතාෙග් විප්ලවීය
ෙද්ශපාලන දැක්ම සහ විෂය පිළිබඳ පාගුණ්ය එවැනි වැඩ
පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කිරීමටත්, කියාත්මක කිරීමටත් පසුබිම සකස්
කළා. එෙහත් අද පවතින්ෙන් එදා මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් වැඩ
පිළිෙවළට පහසුකම් සැපයූ සන්දර්භය ෙනොව එම වැඩ පිළිෙවළ
අත්හැර දැමීමට මුල් වූ 1977න් ඇරඹි ෙද්ශපාලන - ආර්ථික
කමයමයි. සැබැවින්ම ඊටත් වඩා අන්තයට ගිය අවස්ථාවක් දැන්
පවතිනවා. එතෙකොට එතුමා ඒ ඉදිරිපත් කරපු ෙද්ශපාලන ආර්ථික සන්දර්භය හා දැන් ෙම් ඖෂධ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත්
කරන ෙද්ශපාලන සන්දර්භය අතරත් ෙවනස්කමක් තිෙබනවා.
ඊළඟට, මම ඔබතුමාට කියන්න කැමැතියි ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් ශී ලංකාෙව් දැනට පවතින පධාන ගැටලු පිළිබඳව.
අපට පතිපත්ති හදන්න පුළුවන්. නීති හදන්න පුළුවන්. අණපනත්
සම්මත කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි, පධාන ගැටලු අතර තිෙබන,
රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තුළ ඖෂධ හා උපකරණ අවශ්ය වන
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ස්ථානවලට අඛණ්ඩ සැපයුමක් ෙනොමැති වීම, ෙබෙහත්වල,
උපකරණවල අඛණ්ඩ සැපයුමක් ෙනොමැති වීම ජනතාවට
බලපාන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලායි මම බලන්ෙන්. ජනතාවට ඒ
අවශ්යතාවය ඉටු විය යුතුව තිෙබනවා. ඖෂධ හිඟ වන්ෙන් කිසිදු
පූර්ව දැනුම්දීමකින් ෙහෝ ෙපර සූදානමකින් ෙතොරවයි. අද
ෙරෝහල්වල ඖෂධ හිඟය පවතිනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තව වැඩිකල් යෑමට ෙපර ඒකට විසඳුම සපයනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙහොඳයි, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එෙමන්ම ඖෂධ, උපකරණ සහ ආසන්න නිපැයුම්වල පමිති
පාලනය සහ කළමනාකරණය ව්යාකූල වන අතර, අවභාවිතයට
එය ෙහේතුවක් වී තිෙබනවා. මෑත කාලෙය් වසරකට රුපියල්
මිලියන 50,000කට ආසන්න පිරිවැයක් දරමින් රටට ඖෂධ
ආනයනය කර ඇති බව මහ බැංකු වාර්තාවලින් පැහැදිලි වනවා.
සමහර ඒවා අත්යවශ්ය ෙනොවන ඒවා බවට පත් වී තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඇතැම් වෘත්තිකයින් විසින් ඖෂධ අත්තෙනෝමතික ෙලස
නියම කිරීම, සුදුසුකම් රහිත පුද්ගලයින් ඖෂධ නියම කිරීම,
ෙපෞද්ගලික ඖෂධශාලා පවත්වා ෙගන යන පුද්ගලයින් තම
අභිමතය පරිදි ෙහෝ පාරිෙභෝගික ඉල්ලීම පරිදි ඖෂධ නිර්ෙද්ශ
කිරීම වැනි තත්ත්වයන් ගැටලුවක් ෙලස නිර්මාණය ෙවලා
තිෙබනවා. ශක්තිමත් ජාතික ඖෂධ කර්මාන්තයක් ෙනොමැති
ෙහයින් ආනයනය මත යැපීමට සිදු වීම තවත් ගැටලුවක්. එය රට
ෙද්ශපාලන සහ ආර්ථික වශෙයන් අස්ථාවර වීමට වුවද
බලපාන්නට පුළුවන්. ඒ කරුණත් ගැටලුවක් හැටියට අෙප් ඖෂධ
ෙවළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒකට අවශ්ය software එක මම දැන් ලෑස්ති කර ෙගන
යනවා. ඒ අනුව හිඟයක් නැතුව සියලුම ඖෂධ සපයන්න කටයුතු
කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රාජ්ය සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඖෂධවල පමිතිය
සම්බන්ධෙයන් කිසිදු විශ්වාසයක් නැහැ. ෙමෙහම පශ්නයක් මතු
ෙවලා තිෙබනවා. ඖෂධ තත්ත්ව පාලන රසායනාගාරය ඇතුළුව
යම් තත්ත්ව පාලන යන්තණයක් තිබුණත් එම යන්තණෙය්
කියාකාරිත්වය, අසීමාන්තිකව ෙමරටට ෙගන්වන ඖෂධ හා
උපකරණ පමාණය හා සැසඳීෙම්දී කිසිෙසේත්ම පමාණවත් වන්ෙන්
නැහැ. ඔබතුමාත් ඒක පිළිගන්නවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතන් ෙයෝජනා කර තිෙබන පරිදි ඒවා
පශ්න කරලා අපි ඉදිරිෙය්දී world standard එකට ෙග්නවා. ඊට
පස්ෙසේ brand names පාවිච්චි කිරීම සම්පූර්ණෙයන් තහනම්
කරලා generic name එෙකන් විතරක් ඖෂධය හඳුන්වනවා.

අෙනක් ගැටලුව, නිවාරණ ෙසේවාව ඇතුළු සමස්ත ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාෙව් පතිපත්තිමය බිඳ වැටීම, නිර්බාධක ෙවළඳ ෙපොළ
ආර්ථික රටාව, ආහාර පාන රටාෙව් පිරිහීම, අවිධිමත්
කාර්මීකරණය, වැඩිහිටි ජනගහනය වැඩි වීම ඇතුළු කරුණු
ගණනාවක් ෙහේතුෙවන් රෙට් ෙරෝගාබාධ පමාණය වැඩි වීම සහ
ඖෂධවලට ඇති ඉල්ලුම වැඩි වීමයි. ෙම්වා තමයි අපි ඖෂධ
ෙවළඳ ෙපොෙළේ පධාන වශෙයන් හඳුනා ගන්නා ගැටලු හැටියට
තිෙබන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්
අලුතින් ඉදිරිපත් කරපු පනත් ෙකටුම්පත මඟින් ෙමන්න ෙම්
කරුණු පිළිබඳව ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා.
එකක් තමයි, ඖෂධ පිළිබඳව දැනට පවතින තත්ත්වය
සම්බන්ධෙයන් ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳ උපෙද්ශක සභාව ෙහෝ
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය විසින් නිශ්චිත කාලයක් තුළ
තත්ත්ව වාර්තාවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ මහ ජනතාවට ඉදිරිපත්
කළ යුතුය කියන කාරණය.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා ජාතික උපෙද්ශක කමිටුව
පිළිබඳ කාරණය.

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් පවතින ගැටලු තමයි ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඖෂධ හා
උපකරණවල මිල පාලනයක් ෙනොමැති බැවින් එකම රසායන
නමින් යුත් ඖෂධ විවිධ ෙවළඳ නාමවලින් නිකුත් කිරීම. දැන්
ඔබතුමා නිශ්චිත ෙලස මිල නියම කිරීමක් කරනවා. ඒක
ෙකෙරනවා ෙන් ඇමතිතුමා. අනවශ්ය ෙහෝ අත්යවශ්ය ෙනොවන
ඖෂධ, උපකරණ සහ ආසන්න නිපැයුම් දස දහස් ගණනක් ෙවළඳ
ෙපොළ ආකමණය කිරීම තවත් ගැටලුවක් ෙවලා තිෙබනවා. එකම
වර්ගෙය් ඖෂධ දහස් ගණනක් තිෙබනවා. එතෙකොට අපට බැරිද
අඩුම තරමින් අත්යවශ්ය ෙල්ඛනයක් පකාශයට පත් කරන්න? ඒ
සඳහා ඔබතුමා සූදානම්ද? [බාධා කිරීමක්] ඔව්. දැන් ඒ ගැටලුවට
තමයි මම එන්ෙන්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ඒක තමයි පධාන කාර්ය භාරය.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මා කියන්ෙන්, එමඟින් අවුරුදු තුනකට සැරයක් ෙහෝ තත්ත්ව
වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි. අපට අවශ්ය වන ෙබෙහත්
ෙමොනවාද, ඒවා අපට ඕනෑ වන්ෙන් ෙකොපමණ පරාසයකින් ද
යනාදිය පිළිබඳව තත්ත්ව වාර්තාවක් මාස තුනකට සැරයක් ෙහෝ
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලායි අප කියන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමා, prescriber එක ෙදනවා. අපි ඔය ඔක්ෙකෝම
දත්ත ෛවද්යවරුන්ට ෙදනවා. ඕනෑ නම් එය පාර්ලිෙම්න්තුවටත්
එවන්න අපට පුළුවන්.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට පුළුවන් නම් සෑම මාස තුනකට
වරක් ෙහෝ -මාස තුන පමාණවත් නැත්නම් මාස හයකට වරක් ෙහෝ
- ඖෂධ සම්බන්ධ වැඩ පිළිෙවෙළේ පගතිය ලිඛිත වාර්තාවක් මඟින්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න කියා අපි ෙයෝජනා කරනවා.
දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි
අඩුම තරමින් ෙමහි කියාවලිය ෙමොකක්ද කියලා මාස කීපයකට
වරක් -මාස හෙයන් හයට ෙහෝ- පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක්
ඉදිරිපත් කරන එක සුදුසුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාම කී පරිදි
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වූ පමණින් ෙහටම ෙම් සියල්ල සිද්ධ
වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සඳහා යම් පසු කියාවලියක් ඕනෑ.
ෙමොකද, පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම සම්බන්ධෙයන්
බාධා තිබුණා නම් එය කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් ෙමොන
තරම් බාධා ඒවිද කියන එක පිළිබඳව අපට සාධාරණ සැකයක් මතු
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙමහි කියාකාරිත්වය පිළිබඳව මාස තුනකට ෙහෝ
හයකට ෙහෝ වරක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලිඛිත වාර්තාවක් ගරු
ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ කියා අපි ෙයෝජනා කරනවා. ඒ
වාෙග්ම, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය වරින් වර මුහුණ ෙදන
ෛනතික, පරිපාලන, මූල්යමය පතිපත්තිමය ගැටලු විසඳීමට රජය
සාමූහික වගකීෙමන් සහාය ලබා දිය යුතුයි. අපි ෙම් පනත හදලා
ඖෂධ අධිකාරියට ෙම් බලය දුන්නාට ෛනතික, පරිපාලන, මූල්ය
පතිපත්තිමය ගැටලු විසඳීමට බාධාවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා අඩුම
තරමින් පාර්ලිෙම්න්තු උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙහෝ මාස
තුනකට සැරයක්වත් විෙශේෂ ෙකොට ෙම් අධිකාරිය කැඳවලා ඔවුන්
මුහුණ දී තිෙබන ගැටලු, රෙට් ඖෂධ ක්ෙෂේතෙය් මතු වී තිෙබන
ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා නිසි අධීක්ෂණයක්,
ෙමෙහයවීමක් කිරීම අවශ්යයි කියන ෙයෝජනාවත් අපට තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ සියලු ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා විෙශේෂඥයන්
23ෙදනකුෙගන් යුත් සභාවක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ඒ
අයෙග් වාර්තාවක් අපට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒකත් ෙහොඳයි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ්ය අංශෙය් ඖෂධ
නිෂ්පාදනය උනන්දු කිරීම සඳහා රජය වාර්ෂිකව පතිපාදන ෙවන්
කිරීම් පිළිබඳ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුය කියාත් අපි
ෙයෝජනා කරනවා.
ඖෂධ යනු ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය උන්නතිය සඳහා ෙයොදා
ගන්නා එක් කමෙව්දයක් පමණයි. සමස්ත ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව ජාතික
ෙසෞඛ්ය පතිපත්තියකට අනුව පතිසංවිධානය කිරීමකින්
ඖෂධවලින් ලැෙබන පෙයෝජනය වඩාත් විධිමත්ව ජනතාවට ලබා
ගත හැකියි. මුළු ෙසෞඛ්ය පතිපත්තියම විධිමත් කරන්ෙන් නැතිව
ෙබෙහත් විතරක් විධිමත් කිරීම පමාණවත් වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිෙය්ම විධිමත්භාවයක අවශ්යතාව තිෙබනවා.
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ඖෂධ සම්බන්ධ පනතකින් ෙහෝ ඖෂධවලට අදාළ පරිපාලන
කමෙව්දයකින් නිසි පතිඵල ෙනොලැබීමට තවත් ෙහේතුවක් වන්ෙන්
ෙසෞඛ්ය වෘත්තිකයන්ට, සමාජ කියාකාරිකයන්ට සහ ෙපොදුෙව් මහ
ජනතාවට ඒවා පිළිබඳ පැහැදිලි අදහසක් ෙනොමැති වීමයි. අපට
පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කරන්න පුළුවන්. අඩුම තරමින් ෙම්
පිළිබඳව මහ ජනතාව දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළක්,
කමෙව්දයක් අපි ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව කටයුතු
කරන්න ඔබතුමාෙග් පනත් ෙකටුම්පෙත් අංශයක් තිෙබනවා. ඒ
අංශය විෙශේෂ සැලකිල්ලක් කරලා ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු
කරනු ඇතැයි කියා අපි විශ්වාස කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම ෙම් කාරණයත්
කියලා කථාව අවසන් කරනවා. ෙලෝකෙය් මාෆියාවන් අතර
පධාන මාෆියාවක් බවට ඖෂධ මාෆියාව පත් වී තිෙබනවා. එය
අෙප් ෙරෝගි ජනතාව ගිලෙගන තිෙබනවා. එය යම් පමාණයකට
ෙහෝ අවම කිරීම සඳහා -මා කියන්ෙන් නැහැ එය මුළුමනින්
විසෙඳේවි කියලා- ඖෂධ සමාගම් ෙවත යම් බාධාවන්, යම්කිසි
barrier එකක්, නීතිමය ෙරගුලාසි පමාණයක් පැනවීම පිණිස දරන
ෙම් පයත්නයට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මම නතර ෙවනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 1.40]
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(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க)

(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පථමෙයන් අපි
ෙබෙහවින් සතුටු ෙවනවා වත්මන් ජනාධිපතිතුමා එදා එක්සත්
ජනතා නිදහස් සන්ධාන රජෙය් ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා හැටියට
සිටිද්දී එළි දක්වන්න සූදානම් වූ ෙම් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය
ෛවද්යවරයකු වන අෙප් නව ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා මඟින් ඉදිරිපත්
කිරීම ගැන. ෙමොකද, ෙමය සමාජ අවශ්යතාවක්. ෙමය සමාජෙය්
හැම ෙකොටසක්ම වත්මන් කාල සීමාව තුළ ඉල්ලපු ෙදයක්.
ෙමයත් හරියට විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්න,
මැතිවරණ කමය ආසන කමයට සකස් කරන්න කියා ඉල්ලනවා
වාෙග් ෙදයක්. ෙමොකද, ඉෂ්ට ෙනොවන නමුත් ෙමය සමාජ
අවශ්යතාවක්.
ඉතිහාසය ගත්ෙතොත් විෙශේෂෙයන්ම වාමාංශික, නැත්නම්
සන්ධාන රජයන්වලින් තමයි ෙරෝගියාෙග් පැත්ත බලා
තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද, එදා සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය ෙම්
ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන යන්න, ෙම්
රෙට් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න "රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන
සංස්ථාව" පිහිටවූවා. මම හිතන හැටියට ඒ ආයතනය අදටත්
කියාත්මක වනවා. නමුත්, සියයට සියයක්ම ෙනොෙවයි. පසු ගිය
කාල වකවානුෙව්ත් අපි ජපන් ආධාර මුදල් ලබා ෙගන එහි
ධාරිතාව වැඩි කරන්න කටයුතු කළා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ
ෙමම "ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය" පිහිටුවීම ඉතාම වැදගත්
වනවා.
අපි පළමුෙවන්ම කථා කරන්න ඕනෑ, ෙමහි තිෙබන වැදගත්
අංශයක් වන මිල පාලනය පිළිබඳවයි. ඖෂධ පතිපත්තියකදී ඉතා
වැදගත් වන අංශයක් තමයි, එහි මිල පාලනය කියන්ෙන්. ඒක ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා. කලින් මිල
පාලනයක් තිබුණා. නමුත්, ඒ මිල පාලනය පසු ගිය එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් අෙහෝසි කළා. එහි ආනයනික මිලට
යම් කිසි ලාභ පතිශතයක් එකතු කර ෙරෝගීන්ට ඒ ෙබෙහත් ලබා
ගන්න පුළුවන් කමයක් හදා තිබීමයි. නමුත්, පසු ගිය එක්සත්
ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් සිටි ෙවෙළඳ ඇමතිවරයා ඒ කමය
අෙහෝසි කර දමපු නිසා ෙම් රෙට් ජනතාවට ඒ වරපසාදය භුක්ති
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විඳින්න බැරි වුණා. නමුත්, අද ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය යටෙත් එය කියාවට නැඟීම ගැන අප සතුටු වනවා.
ෙමොකද, ඒක අත්යවශ්ය වනවා. ඒක ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
පැහැදිලිවම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
118 වගන්තිය බලමු. එහි සඳහන් වන්ෙන් "මිල නියම කිරීෙම්
කමිටුව" පිළිබඳවයි. ඒෙක්ත් ෙවනසක් තිෙබනවා. පධාන
වශෙයන්ම එය අදාළ වන්ෙන් ෙබෙහත්වලට පමණක් ෙනොෙවයි.
ෛවද්ය උපකරණවලටත් ෙමය අදාළ වීම ඉතාම වැදගත් වනවා.
ෙමොකද ෙහේතුව, කලින් ඒ පතිපත්තිය ඉල්ලුෙව් ෙබෙහත්වලට
පමණයි. නමුත්, ෙම් තුළින් ෛවද්ය උපකරණවලටත් මිල
පාලනයක් ලැබීම වැදගත් කරුණක් වනවා. ෙහේතුව, ෙරෝගියාෙග්
පැත්ෙතන් සලකා බලන ෙකොට ෙබෙහත් වාෙග්ම ෛවද්ය
උපකරණවලිනුත් වන ෙසේවාව ඉතාම වැදගත්. ඒ නිසා ෙහොඳ
ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් සාධාරණ මිලට ලබා ගැනීම සහ ඒ
ෛවද්ය උපකරණ ෙසේවාවත් ෙරෝගියාට ලබා ගැනීෙම් හැකියාව
ලැෙබනවා. ඒ නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 118 වගන්තිය
යටෙත් ෙම් කරුණු ෙදකම ඇතුළත් වීම වැදගත් කරුණක් වනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙමහි තිෙබන
තවත් වැදගත් වගන්තියක් තමයි, 56.(1). ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
සඳහන් වන වැදගත්ම ෙද් එයයි. යම් ෙබෙහතක් ලබා ගැනීෙම්දී
ෙගොඩක් ෙරෝගීන්ට මුහුණ ෙදන්න වන ගැටලුවක් තමයි ෙම්. අෙප්
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය ඇමතිතුමාත් දන්ත ෛවද්යවරෙයක්.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 56.(1) වගන්තිෙය් පැහැදිලිව ෙමෙසේ
සඳහන් වනවා:
"සෑම ෛවද්ය වෘත්තිකයකු, දන්ත ෛවද්යවරයකු ෙහෝ පශු ෛවද්යවරයකු
විසින් නිකුත් කරනු ලබන සෑම ඖෂධ වට්ෙටෝරුවකම එම ඖෂධෙය්
වාර්ගික නාමය ලිවිය යුතුය."

ඒක අනිවාර්යයි. නමුත්, අපි දන්නා කාලෙය් සිට ෙමය නීතිමය
තත්ත්වයක් බවට පත් වුෙණ් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම 56.(2)
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ෛවද්ය වෘත්තිකයා, දන්ත ෛවද්යවරයා ෙහෝ පශු ෛවද්යවරයාට අවශ්ය
වන අවස්ථාවක දී ඔහු විසින් නිකුත් කරන ඖෂධ වට්ෙටෝරුෙව් වාර්ගික
නාමයට අමතරව එම ඖෂධෙය් විෙශේෂිත ෙවළඳ නාමයක් ද සඳහන් කරනු
ලැබිය හැකිය."

ඒක ඇත්ත. ෙමම වගන්තිය මඟින් එම නිදහස දීලා තිෙබනවා.
මෙග් දරුවාට අසනීප ෙවලා මම ෙදොස්තර මහත්තයා හම්බ වන්න
ගියා කියමු ෙකෝ. මම ෙබෙහත් වර්ගෙය් නම කියන්න කැමැති
නැහැ. ෙදොස්තර මහත්තයා කියන්න පුළුවන්, "ෙමන්න ෙම්
ෙබෙහත ෙබොන්න" කියා. එතෙකොට සමහර විට මම ෙහෝ ෙදොස්තර
මහතා හම්බ වන්න ගිය පුද්ගලයා කියන්න පුළුවන්, "නැහැ.
ෙදොස්තර මහත්තයා ෙම් ෙබෙහත ෙනොෙවයි, මට ෙමන්න ෙම්
ෙබෙහත ෙදන්න" කියා. ඒ නිදහස ෙමම වගන්තිය මඟින් දීලා
තිෙබනවා. එක්ෙකෝ යුෙරෝපීය රටක නිෂ්පාදනයක්, එෙහම
නැත්නම් ඉන්දියාෙව් නිෂ්පාදනයක්, බංග්ලාෙද්ශෙය් නිෂ්පාදනයක්
මිලට ගන්න ෙම් තුළින් හැකි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක වැදගත්. අපට
සාම්පදායිකව එක ෙද්කට ෙකොටු ෙවලා ඉන්න බැහැ. ෙමොකද
ෙහේතුව, අද නිදහස් ෙවළඳ පතිපත්තියක් කියාත්මක වනවා. එෙහම
නැත්නම්, පුළුවන් ෙකෙනකුට තමන් කැමැති ෙපෞද්ගලික
ආෙරෝග්යශාලාවකට අද යන්න පුළුවන්. අද ෛවද්ය කමය ගත්තත්
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව තිබුණාට පුළුවන් අය ෙපෞද්ගලික
ආෙරෝග්යශාලාවලට යනවා. අපට ඒක නවත්වන්න බැහැ.
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ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලාවලිනුත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව සඳහා ෙලොකු
දායකත්වයක් ෙදනවා. අන්න ඒ වාෙග් තත්ත්වයක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත මඟින් ඇති කර තිෙබනවා.
ඒ වාෙග්ම 56.(3) වගන්තිෙය් ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ෛවද්ය වෘත්තිකයකු, දන්ත ෛවද්යවරයකු ෙහෝ පශු ෛවද්යවරයකු
විසින් නියම කරනු ලබන ඖෂධය සඳහා වාර්ගික නාමයක් ෙනොමැති
සංෙයෝග ඖෂධයක් වන අවස්ථාවකදී ඔහු විසින් නිකුත් කරන ඖෂධ
වට්ෙටෝරුෙවහි එම ඖෂධෙය් ෙවළඳ නාමය පමණක් සඳහන් කරනු
ලැබිය හැකි ය."

ඒ කියන්ෙන් ඖෂධීය නාමය - generic name - නැත්නම්, එම
ඖෂධෙය් ෙවළඳ නාමය සඳහන් කරන්න ෙමම වගන්තිය මඟින්
අද ෛවද්යවරයාට නිදහස දීලා තිෙබනවා. ඒක වැදගත්. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙම්ක පාෙයෝගික තත්ත්වයට ෙගෙනන්න.
අදාළ බුද්ධිමතුන් ෙම් සඳහා දායකත්වය ලබා දීලා තිෙබනවා.
අද අලුත් ෙරෝග අෙප් රෙට් පැතිෙරනවා. විෙශේෂෙයන් පිළිකා
ෙරෝගය බලන්න. අය වැෙයන් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සඳහා රුපියල්
බිලියන 187ක් ෙවන් කරනවා. එම මුදෙලන් රුපියල් බිලියන
40ක් යන්ෙන් ෙබෙහත් සඳහා. එයිනුත් රුපියල් මිලියන 1,650ක්
යන්ෙන් පිළිකා ෙරෝගය සම්බන්ධ ෙබෙහත් සඳහායි.
එතෙකොට ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් ෙලොකු මුදලක් යනවා. ඒ
වැය කරන මුදලින් ගුණාත්මක ෙහොඳ ෙබෙහතක් ලබා ෙදන්නට
පුළුවන් නම් එය වැදගත් ෙවනවා. ඖෂධීය නාමයක් නැති
ෙවලාෙව් ෛවද්යවරයාට හැකියාවක් තිෙයනවා, ෙවෙළඳ
නාමෙයන් ඒ ෙබෙහත ලියා ෙදන්න. ෙමොකද, ෙරෝගියා ගැන
හිතලා ඒ කටයුත්ත ඔහු කරන්නට ඕනෑ.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
මූලිකම ෙද්, තමයි ෛවද්ය
උපකරණ, නිෂ්පාදන සාධාරණ මිලකට ලබා දීම. ෙසේනක බිබිෙල්
ඖෂධ පතිපත්තිෙය්ත් ඒක තිබුණා. කාටවත් ෙම්ක නැහැ කියා
කියන්නට බැහැ. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් 56.(5) වන
වගන්තිෙය් ෙමෙසේ තිෙබනවා:
"පාරිෙභෝගිකයාට තමාෙග් කැමැත්ත පරිදි අදාළ ඖෂධයක් මිලදී
ගැනීමට හැකිවන පරිදි ඔසුසෙල් ඇති, එම වර්ගීය ඖෂධයට අදාළ විවිධ
ෙවළඳනාම සහිත ඖෂධ සහ ඒවාෙය් මිල ගණන් ඖෂධෙව්දියා විසින්
පාරිෙභෝගිකයාට දැනුම් දිය යුතුය."

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ කාරණය වැදගත් ෙවනවා. ෙම් කාරණය
කවුරුත් අගය කරන ෙදයක්. ෙමොකද, ෛවද්යවරයා ඖෂධීය
නාමය ලියන්නත් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඖෂධීය නාමය සහ ඒ
ඔසුසෙල් තිෙබන සියලුම අදාළ ඖෂධ වර්ග ෙපන්වන්නත්
ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ ඖෂධෙය් මිල ගණන් ෙපන්වන්නටත් ඕනෑ.
එතෙකට ෙබෙහත ගන්න ෙකනාට තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන
මුදෙල් හැටියට ෙබෙහත ලබා ගන්නට පුළුවන් ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

කථා කරන්න ගරු මන්තීතුමා.
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අනුස්මරණ කමිටුවත් ෙම් කටයුතුවලට ජාතික වශෙයන්
දායකත්වයක් දක්වනවා. එම නිසා ෙසේනක බිබිෙල් අනුස්මරණ
කමිටුෙව් නිෙයෝජිතෙයකුත් ෙම් කමිටුවට ඇතුළත් කරන ෙලස
මම ෙයෝජනා කරනවා. එය ෙම් ජාතික උපෙද්ශක කමිටුෙව්
සංයුතියට ඉතාම වැදගත් ෙවනවා.

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க)
(The Hon. Lalith Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ විධියට කිරීම ඉතාම
වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබෙහත ලියන එක විතරක් ෙනොෙවයි.
ඖෂධසල්වලින් ෙබෙහත් ගැනිෙම්දී පාරිෙභෝගිකයා දැනුවත්
කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ෙමහිදී අප ෙලඩුන් හා ආයතනවල
අෙනකුත් අයත් දැනුවත් කරන්නට ඕනෑ, ෙමෙහම ෙදයක්
තිෙබනවාය කියා. නීතියක් ෙගනාවාට වැඩක් නැහැ. ගෙම් සිටින
අහිංසක පාරිෙභෝගිකයාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ. ඔබ ගන්න
ෙබෙහත ෛවද්යවරයා ෙමෙහම ලියා ෙදන්න ඕනෑ. ෙබෙහත්
ගන්න ඔසු සලට ගිහින් ෙබෙහත් වර්ගයට අදාළ ෙබෙහත් වර්ග
කීයක් තිෙබනවා ද, ඒවාෙය් මිල ගණන් ෙමොනවා ද කියා ෙසොයා
බැලීෙම් අයිතියක් පාරිෙභෝගිකයාට තිෙබන බවත් දැනුවත්
කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන්? ෛවද්යවරයා
ෙබෙහත ලියා ෙදනවා. ෙබෙහත ලියූ ෙකොළ කෑල්ල ඔසු සලට
ගිහින් ෙදනවා. එෙහම දුන්නාට පසු ෙවළඳ ව්යාපාරිකයා වැඩිම
මිල ඇති ෙබෙහත ෙරෝගියාට ෙදන්න ෙපලෙඹනවා.
ඖෂධෙව්දියාට ෙම් පනත මගින් අනිවාර්යෙයන්ම නියම කර
තිෙබනවා, විවිධ නම්වලින් තිබුණත් අදාළ ඖෂධ වර්ගයට ඇති
මිල ගණන් සහ ඖෂධ වර්ග පිළිබඳව පාරිෙභෝගිකයා දැනුවත්
කිරීමට.
එෙසේ කරන්ෙන් නැත්නම්, ඒකත් වරදක් බව ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙත් 57. වන වගන්තිෙය් ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන්
ෙවනවා:
" ෙමම පනෙත් ෙම් ෙකොටෙසේ නිශ්චිතව දක්වා ඇති විධිවිධාන
උල්ලංඝනය කරන යම් තැනැත්තකු වරදක් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය."

ඒකට දඬුවමකුත් ෙදන්නට පුළුවන්. ෙමොකද, සාමාන්ය
සිද්ධාන්තය තමයි නීතිය ෙනොදැන සිටීම ඒ නීතිෙයන් ගැලවීමට
ෙහේතුවක් ෙනොෙවයි කියන එක. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,
ඔබතුමාත් නීතිඥෙයක්. නමුත් ෙම්ෙක්දී අප පජාව දැනුවත්
කරන්නට ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරනවා වාෙග්ම
ඒ සම්මත වන පනෙතන් නියම පෙයෝජන ගන්නට නම්
පාරිෙභෝගිකයා දැනුවත් කරන්නට ඕනෑ. පාරිෙභෝගිකයා දැනුවත්
කළාම ෛවද්යවරයාෙගන් ඔහුට ඉල්ලන්නට පුළුවන් "මට
ෙබෙහෙත් නමත් ලියා ෙදන්න, ෙබෙහත වර්ග කිහිපයකින්ම ලියා
ෙදන්න" කියා. එතෙකොට ෙබෙහත් සලට ගිහින් ඔහුට ඉල්ලන්න
පුළුවන්, ෙමන්න ෙම් ෙබෙහත් වර්ගවලින් අඩුම මිලට තිෙබන
ෙබෙහත් වර්ගය තමන්ට ෙදන්න කියා. එෙහම දුන්ෙන් නැත්නම්
දඬුවම් කරන්නත් පුළුවන්. පාරිෙභෝගික පජාව, ෙරෝගීන් අප
දැනුවත් කරන්නට ඕනෑ. එෙසේ කෙළොත් තමයි ෙමයින් නියම
පෙයෝජන ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්. අපි පනතක් සම්මත කර
ගත්තාට ෛවද්යවරයා ලියන්ෙන්ත් එක ෙබෙහත නම්
පාරිෙභෝගිකයා ෙම් ගැන දන්ෙන් නැතිව ෙබෙහත් සලට ගිහින්
ඒක දුන්නාම ඔහුට ලැෙබන්ෙන් මිල ගණන් වැඩි ෙබෙහතක්
මිස මිල අඩු ෙබෙහතක් ෙනොෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමහි තවත් වැදගත් ෙදයක්
තිෙබනවා. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි 31.(1) උප වගන්තිෙයන්
ජාතික උපෙද්ශක කමිටුෙව් සංයුතිය ගැන සඳහන් ෙවනවා. 31.
(1) උප වගන්තිෙය් (අ) සිට (ප) දක්වා තමයි තිෙබන්ෙන්.
ජාතික උපෙද්ශක කමිටුවට පත් කිරීම් කරනෙකොට ෙසේනක
බිබිෙල් අනුස්මරණ කමිටුෙව් නිෙයෝජිතෙයකුත් ෙම් කමිටුවට පත්
කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මම ෙයෝජනා කරනවා. ෙසේනක බිබිෙල්

ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ඊළඟට වැදගත් ෙවන ෙදයක්
තිෙබනවා. අපි දන්නවා, අපි ෙමොන ෙද් කළත් වැඩක් ෙවන්ෙන්
නැහැ කියා. ෙමොකද, දහතුන්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය අනුව ෙම් බලතල විමධ්යගත ෙවලා තිෙබන්ෙන්
පළාත් ආයතනවලටයි. අපට නියම විධියට ඖෂධ ගබඩා කිරීමට
සෑෙහන ඖෂධ ගබඩා පමාණයක් තිෙබන බවක් අපි දකින්ෙන්
නැහැ. ෙරෝහල්වලට ගියාම අපි සමහර විට දකිනවා, ෙගෙනන
ෙබෙහත් ෙහෝ ෙසේලයින් ෙබෝතල් ටික ෙරෝහෙල් verandah
එෙක් තිෙබන බව.
නිෂ්පාදකයා දන්වා තිෙබනවා, ඒ ෙබෙහත් වර්ගය ෙමන්න
ෙම් වාෙග් තැන්වල තියන්න ඕනෑ කියලා. නමුත් ඒ පමිතියට
ෙනොෙවයි ගබඩා කරන්ෙන්. දිස්තික් මට්ටමින් ගත්ෙතොත් ඖෂධ
ගබඩා තිෙබනවා. අපි ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් හදලා දැනට
දිස්තික් මට්ටමින් තිෙබන ඖෂධ ගබඩා අලුත් කරලා -නවීකරණය
කරලා- ඒ ගබඩා පහසුකම් වැඩි කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා අයිති
වන්ෙන් පළාත් සභාවටයි කියලා හිතන්ෙන් නැතිව ඒ සඳහා
පතිපත්තියක් හදන්න. ඒ අනුව හැම දිස්තික්කයකටම පූර්ණ
පහසුකම් සහිත ඖෂධ ගබඩා ඇති කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම දැක්ක තවත්
ෙදයක් තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් මම ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙකොට ෛවද්ය සැපයීම්
අංශෙය් සාකච්ඡාවලට යනවා. සමහර ෙද්වල් ඇණවුම් කළාම
ඒවා අපට ෙකළින්ම ලැෙබනවා. නමුත් ඒ ඇණවුම අනුව ලැෙබන
ෙබෙහත් ලබා ගන්න ෙකොළඹට යන්ෙන් නැතිව පළාත් මට්ටමට,
පාෙද්ශීය මට්ටමට ෙබදා හරින්න කමෙව්දයක් හදන්න පුළුවන්
නම් ඒක ඉතාම වැදගත් ෙවනවා. ෙමොකද, ඒෙකන් වියදම අඩු කර
ගන්න පුළුවන් ෙවනවා. එෙහම නැත්නම් හැම එකකටම පළාත්
සභාවට එන්න ඕනෑ. එෙහම නැත්නම් ෙකොළඹට ඇවිල්ලා ඒ
ඇණවුම් කළ ෙබෙහත් ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙම් අවශ්ය ෙබෙහත්
වර්ගවල නිර්ණායකයන්, අවුරුදු තුෙනන් තුනට හරි ෙවනස්
ෙවන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා තිෙබන ෙහොඳම ෙද් තමයි, අපි දැනට
අනුගමනය කරන කමෙව්දය. අපි පළාත් මට්ටමින් අදහස්
ගන්නවා. දිස්තික් මට්ටමින් ෛවද්ය අධ්යක්ෂවරුන්ෙගන්
වාර්ෂිකව ෙබෙහත් පාවිච්චිය ගැන අදහස් ගන්නවා. ඒක යථාවත්
කරලා අවශ්ය ෙබෙහත් වර්ග ෙමොනවාද කියන එක ෙත්රුම් ෙගන
කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෛවද්ය සායන ෙවනම පවත්වනවා.
එතෙකොට අපට ෙම් අවශ්යතාව හරියට ෙත්රුම් අරෙගන
පාරිෙභෝගිකයන්ට නියමිත මිලට ෙබෙහත් ලබා ගන්න අවස්ථාව
ලබා ෙදන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
හිටපු මහෙල්කම්වරයා අද ජනාධිපතිතුමා ෙවලා ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙමොෙහොතක වැඩි
ජනතා නිෙයෝජනයක් තිෙබන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන් හැටියට ෙම් ආණ්ඩුෙව් දින සියෙය් වැඩසටහන
යටෙත් කරන ෙම් කාර්යය සැබෑවක් කරන්න, ෙමය
එළිදක්වන්නට අෙප් සකීය දායකත්වය ලබා ෙදන්නට පුළුවන් වීම
ගැන මම සතුටු ෙවනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළගට, ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා (අධිකරණ හා කම්කරු සබඳතා
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க - நீதி மற் ம் ெதாழில் உற கள்
பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe - Deputy Minister of Justice
and Labour Relations)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. හිටපු
ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරයා ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙගොඩාක්
ධනාත්මක අදහස් පකාශ කළා. ඒ ගැන ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක්. ෙම්ක රෙට් අවශ්යතාවක්. අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ තිබුණු දැෙවන පශ්නයකට විසඳුම් වශෙයන් ෙමය ෙගන
ඒම ගැන විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය අමාත්යවරයා වශෙයන් කටයුතු
කරද්දී විශාල උනන්දුවක් දක්වලා, රෙට් සියලුම ජනතාවෙග් සුබ
සිද්ධිය සඳහා, ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් බිහි කිරීම සඳහා
පධාන කාර්යයක් වශෙයන් සලකා විශාල ෙවෙහස මහන්සියක්
දරලා ෙම් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් කටයුතු කළා.
ෙම් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය ඉදිරියට ෙගන ඒමට තිබුණු බාධක
සම්බන්ධෙයන් අද එතුමා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව දැනුවත් කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ගරු ෛවද්ය රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා ෛවද්ය වරෙයක්
වශෙයන් එතුමා තුළ තිෙබන හැකියාව, එතුමා තුළ තිෙබන දැනුම,
එතුමාෙග් උගත්කම, පරිණතභාවය ෙම් සියලුම ෙද්වල් පාවිච්චි
කරලා අද ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් රෙට් තිෙබන සංකීර්ණ පශ්නය
විසඳන්න කටයුතු කිරීම ගැන. මම හිතන හැටියට ෙම්ක සියයට
සියයක්ම ෙම් පශ්නය විසඳන පතිපත්තිය ෙනොෙවන්න පුළුවන්.
හැබැයි, යම්කිසි ආකාරයක පෙව්ශයක් වශෙයන් ඉදිරිෙය්දී අපට
ෙම් පතිපත්තිය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ය කියා මම හිතනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අෙප් සාමාන්ය ජනතාව තුළ ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන දැනීම ගැන කථා කරනවා නම්,
ෙරෝහලකට ගියාම, එෙහම නැත්නම් ෙවනත් ෙපෞද්ගලික ෛවද්ය
මධ්යස්ථානයකට ගියාම ෛවද්යවරයා ලියා ෙදන තුණ්ඩුව අර
ෙගන ගිහිල්ලා ඒකට ලබා ෙදන ඕනෑම ෙබෙහතක් ෙබොන්න පුරුදු
ෙවලා ඉන්නවා. අපි internet එෙක් බලන්ෙන් නැහැ, ෙම්
ෙබෙහෙත් තිෙබන ගුණ අගුණ ෙමොනවාද කියලා. ෙම් ෙබොෙහත
බිව්ෙවොත් ෙහොඳ ෙවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන කිසිම
දැනීමකින් ෙතොරව ෛවද්යවරයා දුන්න පලියට ෙගදර ගිහිල්ලා
ෙබෙහත ෙබොනවා.
විෙශේෂෙයන්ම මෑත කාලෙය් ඉන්දියාෙව් ආකමණයත් එක්ක
ඒ වාෙග්ම ආසියාෙව් ශත වර්ෂය කියලා හඳුන්වන ෙම් යුගෙය්
ඉන්දියාව, මලයාසියාව, සිංගප්පූරුව වාෙග් රටවල් ෙබොෙහෝ දුරට
ෙම් ඖෂධ නිෂ්පාදනය කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතිහාසය ෙදස
බැලුෙවොත්, ඉතිහාසෙය් ෙම් ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් ෙමතරම්
ෙලොකු පශ්නයක් තිබුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහෝ දුරට ෙම් ඖෂධ
නිෂ්පාදනය කෙළේ ජර්මනිය, එංගලන්තය, පංශය, ඇෙමරිකාව
වාෙග් රටවල්. ෙම් ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් කරන පර්ෙය්ෂණ, ඒවා
සම්බන්ධෙයන් තිෙබන තත්ත්වය ඉතා උසස් අන්දමින් පවත්වා
ගන්න ෙම් රටවල් ෙබොෙහෝ ෙවලාවට උනන්දු වුණා. හැබැයි,
අන්තිම දශකය -අන්තිම අවුරුදු පහෙළොවක, විස්සක වාෙග් කාලය
- තුළ වතුර ගලා ෙගන එනවා වාෙග් ෙම් රටට ඖෂධ ගලා එන්න
පටන් ගත්තා. ඇත්තටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙනොෙගෙනන්න
ෙම් රෙට් ජනතාවට විශාල පශ්නයකට මුහුණ පාන්න සිදු වනවා.
මෙග් ෙදමාපියන් වුණත් වයස අවුරුදු 70 පසු කරලා ඉන්න
උදවිය. මෙග් ෙදමාපියන් ෙවනුෙවන් මම ෙබෙහත් ෙගොඩක්
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ගන්නවා. අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය මධ්යස්ථානෙයන් ෙම්
ෙබෙහත් ගන්න ගියාම ලියාපු ෙබෙහත නැති වුණාම
ෛවද්යවරයා එෙහම නැත්නම් ෛවද්යවරිය අෙපන් අහනවා "ෙම්
ලියාපු ෙබෙහත නැහැ, ඒ ෙවනුවට ෙවන ෙබෙහතක් ෙදන්න ද?"
කියලා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙබෙහත් විවිධ
නම්වලින් එනවා. ඒවා ෙමොන ගුණාංගවලින් සමන්විතද, ඒ
ෙබෙහත්වල අඩංගු වන්ෙන් ෙමොනවාද කියන එක සම්බන්ධෙයන්
අපට වැටහීමක් නැහැ. ෙම් ෙබෙහත ෙහොඳයි, ෙම්ක බීලා බලන්න
කියලා ෙදොස්තර මහත්මයා කිව්වාම ජනතාව ඒ ෙබෙහත
ෙබොනවා. හැබැයි, ෙම් වාෙග් පාලනයක් ඇති ෙවද්දී ගරු
ඇමතිතුමා සඳහන් කළ පරිදි, විෙශේෂ දැනුමක් තිෙබන විෙශේෂඥ
ෛවද්යවරු ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් මීට අදාළ නිලධාරි මහත්වරු
පාවිච්චි කරලා, අපි ෙබොන ෙබෙහත ෙමොන සුදුසුකම් මත
නිර්මාණය කරලා ද, ෙමොන ආයතනය මඟින් ෙමොන පදාර්ථ ඇතිව
නිර්මාණය කරලා ද, ෙම් ෙබෙහෙතන් ලැෙබන ගුණාංගය
ෙමොකක්ද කියන ෙම් සියලු ෙද් සම්බන්ධෙයන් විශ්වාසය ගරු
ඇමතිතුමා විසින් ෙගෙනන ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මත රඳවලා
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙලඩාට තීන්දු කරන්න ෙවන්ෙන් නැහැ
ෙබෙහෙත් අගය. ෙබෙහෙත් අගය තීන්දු කරන්ෙන් ෙවනම
මණ්ඩලයක් විසිනුයි. විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු පස් ෙදනකු ඉන්නවා
කිව්වා. ඒ ෛවද්ය ආයතනවලට අදාළ නිලධාරින් හතර ෙදනකු
ඉන්නවා කිව්වා. ඒ ආකාරයට 23ෙදනකුෙගන් සමන්විත විෙශේෂ
කණ්ඩායමක් පරීක්ෂණ කරලායි ෙම් තත්ත්වය සම්බන්ධෙයන්
අපට වාර්තා ලබා ෙදන්ෙන්. එවිට අපට ඒ විශ්වාසය තිෙබනවා.
එතෙකොට ෙරෝගියාට, රෙට් ජනතාවට ඒ ෙබෙහෙත් අගය තීන්දු
කරන්න අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ඒ ලැෙබන ෙබෙහත
අනිවාර්යෙයන්ම සියයට සියයක්ම අංග සම්පූර්ණව අපට ලබා
ෙදනවා කියන විශ්වාසය රෙට් ජනතාවට ඇති වනවා. එතෙකොට
ෙබෙහත ෙබොන්න ඉස්සරින් ෙලඩ ෙහොඳ ෙවනවා. ෙමොකද,
ෙගොඩක් ෙවලාවට ෙලඩ ෙරෝග ඇති වන්ෙන් අයහපත්
මානසිකත්වය තුළිනුයි. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා
දන්නවා, ෛවද්යවරු කියන්ෙන් මනස හදා ගන්න ඕනෑය
කියලායි. දැන් ෙම්ෙකදී අප ලබා ගන්නා ෙබෙහෙත් ගුණාංග
සම්බන්ධෙයන් අපට විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා. ඒක සියයට
සියයක්ම ෙනොෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, සියයට 98ක්, සියයට
99ක් ෙම් ෙබෙහෙතන් අපට ලැෙබන සුවය සම්බන්ධෙයන්
විශ්වාසය ඇති වුණාම, ජනතාවට තමන්ෙග් ෙසෞඛ්යය
සම්බන්ධෙයන් විශාල විශ්වාසයක් ඇති කර ගන්න පුළුවන්.
ගරු ඇමතිතුමනි, තව කාරණයක් අපි ඔබතුමාෙග් අවධානයට
ෙයොමු කරවනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් තිෙබන
අවශ්යතාවන් අපි ෙපළගස්වා බැලුෙවොත් ෙම් කරපු පුණ්ය කාර්යය
සම්බන්ධෙයන් ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට -අෙප්
ජනාධිපතිතුමාට- ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් පසංශාව රට ෙවනුෙවන්
පුද කරන්න ඕනෑ. එතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්බන්ධෙයන්
විශාල උත්සාහයක් ගත්තා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත නැති වුණා;
ෙහොයා ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි, අන්තිමට එතුමා ජනාධිපති
ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න සූදානම් කරලා ඒ
කාර්යය භාර දුන්ෙන් තමන්ෙග් දකුණු අත වාෙග් ඉන්න සගයා
වන අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටයි. ෙකළින් කථා
කරන, හරියට වැඩ කරන ඇමතිවරයකු වශෙයන් එතුමාට ෙම්
සම්බන්ධෙයන් විශාල කාර්ය භාරයක් කරන්න පුළුවන්. අපි
විශ්වාස කරනවා එතුමා ඒ කාර්ය භාරය කරාවි කියලා. [බාධා
කිරීමක්] කවදාවත් නැහැ. විමල් වීරවංශ මන්තීතුමනි, ඔබතුමා
එෙහම කිව්වාට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ගරු
රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාටත් මා වචනයක් ෙහෝ කියලා
හැන්සාඩ් වාර්තාවක සඳහන් වනවා නම් ෙපන්වන්න. එෙහම
වුෙණොත් මා ෙම් කියන ෙද්වල් ඉල්ලා අස්කර ගන්නවා.
ගරු මන්තීතුමනි, මම කියන ෙද්වල් ඉල්ලා අස් කර ගන්නා
පුද්ගලෙයක් ෙනොෙවයි. ගහට ගැහුවා වාෙග් කියන එක එෙහමම
හිටිනවා.
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[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

එවැනි ජන නායකයන් ෙදෙදෙනක් ආශය කරලා, එක්
ෙකෙනක් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කරලා, අනික් එක්ෙකනා
එතුමාෙග් දකුණු අත බවට පත් කරලා, ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් බිහි
කරලා, අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන යහ පාලනය ඇති කරන්න
කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා එතුමන්ලා දරන උත්සාහය ගැන මම
ආඩම්බර ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන් ජනාධිපතිතුමාෙග් කියාකලාපය සම්බන්ධෙයන්
අද කැන්ටින් එෙක්දීත් කථා කළා. එදා ෙම් රෙට් තිබුණු තත්ත්වය
යටෙත්, රතු මාලය, රතු සාටකය දැක්කාම කකුල් ෙවව්ලන්න
පටන් ගත්තා. ඒ කාලය ගැන මම හිටපු ඇමතිවරුන්ට මතක්
කරලා දුන්නා. දැන් එතුමන්ලාට ඒවා අමතක ෙවලා. මම කිව්වා,
"දැන් එෙහම ෙදයක් නැහැ" කියලා. ජනාධිපතිතුමා කැන්ටින්
එෙක් හිටියා, අපි දන්ෙන්ත් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ගරු
මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් මමත් කථා කරමින් හිටිෙය්. එතෙකොට
මම ඔබතුමාටත් සඳහන් කළා, රතු සාටකයට, රතු මාලයට ෙම්
රෙට් ජනතාව තුළ තිබුණු භය ගැන; ඔබතුමන්ලා තුළ තිබුණු භය
ගැන; නීතිඥතුමන්ලා තුළ තිබුණු භය ගැන. [බාධා කිරීමක්]
ඔබතුමන්ලා නැහැ කියයි.
හැබැයි අපි දන්නවා. වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මැතිතුමන්ලා නම් ෙකළින් කටයුතු කළා කියලා
අපි දන්නවා. ඔබතුමාත් ෙපොඩි ෆයිට් එකක් දීලා තිබුණා පවුල්
පාලනයක් තිෙබනවා කියලා. ඒක පත්තෙර් තිබුණා. ආණ්ඩුව
ඇතුෙළේ ඉන්න ෙකොට සටන් කරන්න අමාරුයි. හැබැයි,
ඔබතුමන්ලා ෙමොනවා හරි සටනක් කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, අෙනක් සමහර මන්තීවරුන්ට, ඇමතිවරුන්ට
කථා කරන්න බැරි, එතුමන්ලාෙග් කටවල් වහන ඒකාධිපති
වියරුෙවන් කියාත්මක වුණු ආණ්ඩුවක් තමයි තිබුෙණ්. අපි ඒ
කමය ෙවනස් කළා. අපි ඒක අගය කරනවා. අද කැන්ටින් එක
ළඟ හිටපු ආරක්ෂක භටයන් තමයි කිව්ෙව් ජනාධිපතිතුමා ඇතුෙළේ
ඉන්නවා කියලා. ෙවන දා ජනාධිපතිතුමා එනවා කියනෙකොට
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවව්ලන්න පටන් ගන්නවා; පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
නිලධාරින් ෙවවුලන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි, අද එෙහම
කමයක් නැහැ. අපි ඒක අගය කරනවා. ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමන්ලා, රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමන්ලා පිහිටවපු ෙම්
ආණ්ඩුෙව් එවැනි බියක් සැකක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමාට දිය යුතු
ෙගෞරවය අපි ෙදනවා. එතුමා නිහතමානී ෙලස ෙම් රෙට් නායකයා
වශෙයන් රෙට් පරිපාලනය ෙගන යන්න කටයුතු කරන එක අපි
අගය කරනවා.
එතුමා මහන්සි ෙවලා හදපු ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය තමන්ෙග්
දකුණු අත වාෙග් ඉන්න පුද්ගලයාට -රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමාට- බාර දීලා කියාත්මක කිරීම සම්බන්ධෙයන් මම
ආඩම්බර ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම අද උෙද් එතුමා කථා
කරනෙකොට මම ආඩම්බර වුණා. විෙශේෂෙයන්ම, රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට එතුමා ෙදන ඒ ශක්තිය සම්බන්ධෙයන්
අපට ආඩම්බරයක් ආවා, අපි බිහි කරපු ජනාධිපතිතුමා ෙන්ද ඉතා
සංයමෙයන් යුතුව, නිහතමානී ෙලස ෙම් විධියට තමන්ෙග් කාර්ය
භාරය කරන්ෙන් කියලා. සමහර විට එතුමා ෙද්ශපාලනය ෙනොකර
ඉඳීවි. සමහර විට එතුමා ෙද්ශපාලනය කරන එකත් සුදුසු නැහැ.
එතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා තමයි. හැබැයි, රෙට්
අනාගතය ෙවනුෙවන් අපි සියලු ෙදනාම කටයුතු කළ යුතුයි.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තමයි අපිත් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවන්ෙන්.
රටට කරපු ෙම් විනාශය ගැන බලනෙකොට සමහර අය
කියනවා, ෙම්ක විනාශයක් ෙනොෙවයි කියලා. ඒකාධිපති වියරුව
ගැන අපි කථා කළා; ඔබතුමන්ලා කථා කළා. ස්වාධීන ෙකොමිෂන්
සභා හරහා ෙද්ශපාලන අධිකාරියට බලය නැති ෙවනෙකොට
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සමහර විට නිලධාරි මහත්වරු ඔළුව උස්සලා, ඒ අය ඒකාධිපති
වියරුෙවන් කියා කරලා ඒක රටට ඇණයක් ෙවන්න පුළුවන්.
එෙහම ෙවන්නත් පුළුවන්. හැබැයි, ෙම් රෙට් ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු වුණ ඒ ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා අනාගතෙය්දී
අපි ඇති කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමන්ලා ෙම් ගත්ත පියවර රෙට් ඉදිරි අනාගතයට දමන
අත්තිවාරමක්. ෙසෞඛ්ය සම්පන්න ජනතාවක් ෙගොඩ නැගීෙම්
කාර්ය භාරයට ෙපර හුරුවක් බවට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පත්
ෙවනවා.
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත අධ්යයනය කර තිෙබන බව මම දන්නවා. ෙම් අපට
අවශ්ය කරපු ෙදයක්. මෙග් පවුෙල් ෛවද්යවරු ඉන්නවා. මෙග්
සෙහෝදරයා, සෙහෝදරයාෙග් බිරිඳ, සෙහෝදරයාෙග් දරුවන්
ඔක්ෙකොම ෛවද්යවරු.
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් වුණත් අපට පශ්නයක් තිෙබනවා,
ගරු ඇමතිතුමනි. ලංකාෙව් ෛවද්ය වෘත්තිය සම්බන්ධෙයන්
කිසිම ෙදයක ගණන් හිලවු නැහැ. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගියාම
මට රුපියල් ලක්ෂ හතර හමාරක බිලක් දැම්මා. ෙමෙහන් අපට
ඉන්ෂුවරන්ස් එකක් හම්බ ෙවනවා ෙන්. ඒ ඉන්ෂුවරන්ස් එක
තිෙබන නිසා මම check-up එකක් කරගන්න ගියා. දණ හිසට
ෙපොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා කිව්වා, දණ හිෙසේ ෙපොඩි අප්ෙසට් එකක්
තිෙබනවා කියලා. මම ඇෙඳේ ඉන්ෙදව්වා. ෙදොස්තර මහත්මයා
ආවා. විනාඩි භාගයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ. දණ හිසට
ෙමොකක්ෙදෝ කරන්න තිෙබනවා කියලා ඉංගීසි භාෂාෙවන්
ෙමොකක්ෙදෝ වචනයක් කිව්වා. ඒක මට ෙත්රුෙණ්ත් නැහැ. එයා
ගියාට පස්ෙසේ කිව්වා, "ෙහට ගන්නවා" කියලා. මම දැනෙගන
හිටිෙය් නැහැ, ශල්යකර්මයක්ද නැද්ද කියලා. අනික් දවෙසේ මම
ඇහුවා, “Can I talk to you for a second? I want to know
what you are doing” කියලා. එතෙකොට තත්පර 40ක් මා සමඟ
කථා කළා. කලින් දවෙසේ තත්පර 20යි කථා කෙළේ. “There is a
small surgery”- සමාෙවන්න, surgery කියන වචනය කිව්ෙව්ත්
නැහැ. “There is a procedure” කිව්වා. “Is it a surgery?”
කියලා මම ඇහුවා. “Yes, yes, a small one” කියලා ගියා. අනික්
දවෙසේ ගියාම මෙග් ඔළුෙව් ඉඳන් වහලා, මම ශල්යකර්මයකට
ලෑස්ති කළා. ශල්යකර්මෙය්දී, ෙපොඩි කැමරාවක් යවලා බැලුවාලු
දණ හිසට ෙමොනවාද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. බිල රුපියල්
ලක්ෂ හතරහමාරයි. මම ෙරෝහෙලන් ඇහුවා, ''ෙමච්චර බිලක්
එනවා; කරන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි කියලා ඔබතුමන්ලා මට
කිව්වාද?'' කියලා. ඒ වාෙග් කටයුතුවලදී අද අෙප් රෙට්
පතිපත්තියක් නැහැ, ගරු ඇමතිතුමනි.
විෙශේෂෙයන්ම රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කිව්වා,
පළමුෙවන්ම ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් ෙම් පතිපත්තිය හදනවා
කියලා. එංගලන්තෙය්, ඇෙමරිකාෙව්, පංශෙය් නම් යම්කිසි
ශල්යකර්මයක් කරනෙකොට ඒ ශල්යකර්මයට නියමිත ගණනක්
තිෙබනවා. දණහිස සම්බන්ධෙයන් කරන ශල්යකර්මයක් නම්
ඒකට අය කරන ගණනක් තිෙබනවා. දණහිස සම්බන්ධෙයන්
කරන ශල්යකර්මය සඳහා එංගලන්තෙය් අය කරන්ෙන්ත් රුපියල්
එක්ලක්ෂ හැටදහසක් වාෙග් මුදලක්. ඒකට ඉංගීසි භාෂාෙවන්
ෙමොකක්ද එකක් කියනවා. ඒ ශල්යකර්මය කැමරාවක් යවලා
බලලා කරන එකක්.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

A keyhole surgery.
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

නැහැ, මන්තීතුමනි. ඒ ශල්යකර්මයට ෙවන නමක් කියනවා.
මට ඒක මතක නැහැ. මතක් වුණු ගමන් මම කියන්නම්. අෙප්
දුප්පත් මනුෂ්යෙයක් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලකට ගිෙයොත් ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? ඊෙය් අෙප් මන්තීවරෙයකුෙග් අම්මා ෙකෙනක් හුස්ම
ගන්න අපහසු ෙවලා ඒකට දුම් අල්ලන්න ෙරෝහලකට ගියා. ඇය
ෙරෝහෙලන් එළියට එන ෙකොට බිල රුපියල් ලක්ෂ තුනහමාරක්.
ඒක දකින ෙලඩා එළියට එනෙකොට මැෙරනවා. ෙම් රෙට් ෙම්වා
ගැන කිසිම පතිපත්තියක් නැහැ. ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරපු
මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ෙම්වා තඹ ෙදොයිතුවකට ගණන්
ගත්ෙත් නැහැ. අඩු තරමින් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්මයාට ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ.
මම ඊෙය් කිව්වා, ජනාධිපති මන්දිරෙය් ෙමෝරු හිටියා කියලා.
ඒත් නැහැ කියලා කියනවා. නමුත් ෙමෝරු හිටියා. රුපියල්
ලක්ෂපහමාරක් වටිනා ෙකොකටු කියලා කුරුළු ජාතියක් හිටියා.
තව හිටියා, රුපියල් ලක්ෂ හතහමාරක් පමණ වටිනා කුරුල්ලන්.
රුපියල් ලක්ෂ තිහක් වටිනා කුරුල්ලන් පවා ඇතුෙළේ හිටියා.
මැෙකෝ, ෙකොකටු වැනි කුරුල්ලන්. ෙකොටිෙයෝ, මුගටිෙයෝ වැනි
හැම සෙතක්ම හිටිෙය් ජනාධිපති මන්දිරෙය්. වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා එතැනට ගියා නම්
බලන්න තිබුණා. අන්තිමට රුපියල් දසදහසක් පමණ වටිනා
Boxer බල්ෙලක් අස්සක ඉඳලා හමු වුණාලු. එච්චරට බල්ෙලෝ
හිටියා. මෙග් යාළුෙවකුෙග් ෙගදරත් ජනාධිපතිතුමා හදන විධිෙය්
බල්ෙලක් හිටියා. ෙපොඩි මී පැටවු වාෙග් බල්ෙලක්. බූල් තිෙබන
බල්ෙලක්. එක සෙතක් රුපියල් ලක්ෂ තිස්පහක්, හතළිහක්
ෙවනවා. ෙමන්න ෙම් වාෙග් ෙද්වල්වලට තමයි අෙප් හිටපු
ජනාධිපතිතුමා උනන්දු වුෙණ්. තමන්ෙග් දරුෙවෝ, තමන්ෙග්
සෙහෝදරෙයෝ ෙම්වා ගැන තමයි උනන්දු වුෙණ්. ෙම් රෙට් ඖෂධ
පතිපත්තිය සම්බන්ධෙයන් ෙම් රෙට් දුප්පත් ජනතාව
සම්බන්ධෙයන් කිසිම උනන්දුවක් දැක්වූෙය් නැහැ. හැබැයි,
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහත්තයා බලයට ආපු ගමන්ම දින සියයක්
තුළ ෙම් කරන කටයුතු අපි අගය කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, කිසිම ආණ්ඩුවක් ෙම්වා කරලා නැහැ. අපට
ෙම්වා කරන්න අමාරුයි. ෙම් කරන කාර්ය භාරය
ෙද්ශපාලනඥයන් වශෙයන් අපට අවාසියි. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් පත්
කරමින් ස්වාධීනව ෙම් කටයුතු කරන ෙකොට අපට ෙද්ශපාලනය
කරන්න බැරි ෙවනවා. අපට බලපෑම් කරන්න බැරි ෙවනවා. අපට
ඒකත් පාඩුවක්. අපි ඒකත් කියන්න ඕනෑ. අපි ඒවා කරන්ෙන් රෙට්
ජනතාව ඒවා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන නිසායි. ෙම්වා කරපු ගමන්ම
ෙම්වාෙය් පතිඵල ෙනොලැෙබන්න පුළුවන්. ෙම් ස්වාධීන කමය
අපට දරා ගන්න බැරි ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් ස්වාධීන කමය තුළ
රජෙය් නිලධාරින් බලවත් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් ෙගෙනන අණපනත් තුළින් අවුරුදු දහයකින්
ෙහෝ අවුරුදු පහෙළොවකින් ෙහෝ ෙම් රෙට් අප බලාෙපොෙරොත්තු
වන පජාතන්තවාදය, යහ පාලනය, නීතිෙය් ස්වාධීනත්වය අපට
ළඟා කර ගැනීමට පුළුවන් ෙවයි.
මම විෙශේෂෙයන්ම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මම එතුමා එක්ක කථා කළා; සාකච්ඡා කළා.
එතුමා විෙශේෂෙයන්ම උනන්දුවක් දක්වනවා, ෙම් රෙට් ඖෂධ
නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධව. මම එතුමාෙගන් ඒ ගැන ඇහුවා.
එතුමා කිව්වා, "ෙමන්න ෙමෙහමයි නිෂ්පාදනය කරන්ෙන්, ෙමයින්
රුපියල් බිලියන 25ක පමණ ආදායමක් රටට ලබා ගන්න පුළුවන්,
විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝහල්වලට අවශ්ය උපකරණ, කතුරු, පිහි යනාදි
ෙම් සියල්ල ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කරන්න - මෙග් අමාත්ය ධුරය
තව අවුරුදු හතරක්, පහක් තිබුෙණොත් - මෙග් කාලය තුළ
අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කරනවා" කියලා. එෙහම වුෙණොත් අපට
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ෙකොපමණ විෙද්ශ විනිමයක් ඉතුරු කර ගන්න පුළුවන්ද? ඒ සහන
ෙකොපමණ පමාණයක් ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන්ද? එතුමා
ඒ ගැන කිව්ව ගමන්ම, මම අෙප් ව්යාපාරික පජාව එක්ක කථා
කරලා ඒ ෙද්වල් ෙම් රෙට් නිෂ්පාදනය කිරීමට අදහස් ඉදිරිපත්
කළා. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, "සුජීව, ෙම් ෙද්වල් රෙට් නිෂ්පාදනය
කරනවා නම් කිසිම පැකිළීමක් තියා ගන්න එපා. සියලු වැඩ ටික
ඉෙබ්ම සිදු ෙවයි. ඒ සඳහා අෙප් උපරිම සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා."
කියලා. එතුමා ඒ සම්බන්ධව කිසිම පශ්නයක් ඇසුෙව් නැහැ.
කාෙග්ද, ෙකොෙහේද කියලා ඇසුෙව් නැහැ. ''රෙට් නිෂ්පාදනය
කරනවා නම්, ඒ වාෙග්ම ජාත්යන්තර පමිතීන්ට අනුව උසස්ම
ඖෂධ කියලා ඔබතුමන්ලා සහතිකයක් ෙදනවා නම් ඒ අයට
කිසිම බාධාවක් නැහැ. උපරිම සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා, පගා,
ෙකොමිෂන් ෙමොනවත් නැහැ. ඔබතුමා ඒ ආෙයෝජන ෙගෙනන්න''
කිව්වා. ''විසිතුන්ෙදෙනකුෙගන් සමන්විත ඉතා දක්ෂ නිලධාරි
මඬුල්ලක් ඉන්නවා. ඒ නිලධාරින් ඒවා අනුමත කරාවි'' කිව්වා. ෙම්
රෙට් අෙප් භූමිය පාවිච්චි කරලා, අෙප් යන්ෙතෝපකරණ පාවිච්චි
කරලා ෙම් ඖෂධ, ෙම් ආම්පන්න අෙප් රෙට් නිෂ්පාදනය කිරීමට
පටන් ගත්ෙතොත් රැකියා 25,000ක් - 30,000ක් වාෙග් පමාණයක්
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්, ගරු මන්තීතුමනි. අපි ඒක කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඒ සම්බන්ධෙයන් මෙග්
ෙලොකු විශ්වාසයක් තිෙබනවා. රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා තව
අවුරුදු ෙදක, තුනක් යනෙතක් ෙම් අමාත්ය ධුරෙය් කටයුතු
කෙළොත් එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ කාර්යෙය් පතිඵල ඉදිරි
අනාගතෙය්දී රටට ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි හැම තිස්ෙසේම ෙම් ගැන
කථා කළා. අපි අවුරුදු විස්සක් ෙම් රෙට් කර්මාන්ත ආරම්භ කෙළේ
නැහැ. අපි ෙම් රෙට් three-wheelers හැදුෙව් නැහැ; අපි ෙම් රෙට්
බස් රථ හැදුෙව් නැහැ; අපි ෙම් රෙට් ෙකෝච්චි හැදුෙව් නැහැ. අපි
ෙම් රෙට් ෙමොනවත් හැදුෙව් නැහැ. අපි ටැක්ටරයක්වත් ෙම් රෙට්
හැදුෙව් නැහැ. අපි ඔබතුමන්ලාට ෙපොෙරොන්දුවක් ෙදනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Hon. Deputy Minister, your time is over.
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා

(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க)

(The Hon. Sujeewa Senasinghe)

Sir, give me half a minute.
අවුරුදු ෙදක තුනක් යනෙකොට ෙම් රෙට් ජනතාව
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ඒ සියලු කර්මාන්ත - කර්මාන්ත 3,000ක්,
4,000ක් - අපි ෙම් රටට ෙගෙනනවා. විෙශේෂෙයන්ම වාසුෙද්ව
නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලා නිෙයෝජනය කරන කම්කරු
පන්තියට රුපියල් 70,000ක, රුපියල් 80,000ක වැටුපකට වැඩ
කරන්න පුළුවන් වාතාවරණය අපි ඇති කරනවා. එතෙකොටත්
පශ්න ඇති ෙවයි. ඒ කර්මාන්ත තුළ ඒ කම්කරුවන්ෙග් අවශ්යතා
ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලාට සටන් කරන්න සිදු ෙවයි. හැබැයි, ඒ
ඉහළ මට්ටමකින්. රුපියල් 75,000ක්, 80,000ක් වැටුප් ගන්නා
කම්කරුවා ෙවනුෙවන් තමයි ඔබතුමන්ලාට සටන් කරන්න සිදු
ෙවන්ෙන්. ඒ අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් තමයි සටන් කරන්න සිදු
ෙවන්ෙන්.
එම නිසා අපි විෙශේෂෙයන්ම ඉල්ලා සිටිනවා, ෙමම ඖෂධ
පතිපත්තියත් එක්කම සියලු කම්කරුවන්ට ඉදිරිෙය් දී රක්ෂණ
කමයක් ඇති කරලා ෙදන්න කියලා. සමහර ෙවලාවට ආණ්ඩුෙව්
ඉස්පිරිතාලෙයන් operation එක කර ගන්න බැරි ෙවන්න
පුළුවන්. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඔවුන්ට ලැෙබන සහෙයෝගය ඉතාම
වටිනවා. රැකියාවක් කරන්න බැරි නම් ඔවුන්ට ආදායම් ලැෙබන
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා]

මාර්ගයක් ඇති වන කමයකුත් අෙප් රෙට් කම්කරු ජනතාව
ෙවනුෙවන් ඇති කළ යුතුයි. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොවුණත් අෙප් රෙට් දුප්පත්
ජනතාව ෙවනුෙවන් ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධෙයනුත් කටයුතු කරයි
කියා මා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් අද ෙම් ෙගනා ඖෂධ පතිපත්තියට
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ජනාධිපතිතුමාටත්, රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාටත්, අෙප් අගමැතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ගරු
මන්තීවරුනි, ෙම් රෙට් ඉදිරි අනාගතය ෙවනුෙවන් ඔබතුමන්ලා
ලබා ෙදන සහෙයෝගය අපි ඉතාමත් ආදරෙයන් භාර ගන්නවා
කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.11]

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)

(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ජාතික වීරෙයක් පමණක්
ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර වීරෙයක් හැටියට අපට සලකන්න පුළුවන්.
ෙමොකද, මට මතකයි, 1970 ගණන්වල අපි නීති විද්යාලෙය් ඉන්න
කාලෙය් තමයි ෙම් ඖෂධ පතිපත්තිය එතුමා ලංකාවට පමණක්
ෙනොෙවයි, මුළු ෙලෝකයටම හඳුන්වා දුන්ෙන්. 1970 සමඟි
ෙපරමුණු රජය කාලෙය් එතුමා රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාෙව්
සභාපතිවරයා හැටියට සිටියා. ඒ කාලෙය්දී තමයි ෙම් ඖෂධ
පතිපත්තිය මුළු ෙලෝකයටම හඳුන්වා දුන්ෙන්. මීට කලින් කිසිම
ෙකෙනක් ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන ෙම් ආකාරයට හිතලා නැහැ.
ෙම්ක ඉතා සරල ෙදයක්. මහා පරිමාණෙය් සමාගම්, ජාත්යන්තර
ඖෂධ සමාගම් ජනතාවෙගන් මුදල් ගසා කන හැටි ඔහු ෙලෝකයට
ෙපන්වා දුන්නා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ෙවන්ෙන් ඉතාම සරල ෙදයක්.
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඕනෑම ෙබෙහතක ඖෂධ නාමයක්
තිෙබනවා. ඒ ඖෂධ නාමෙයන් ෙබෙහත් ෙතොග ගණන් මිලදී
ගන්න ෙකොට ඉතාම අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඒ එක ෙපත්තක්
ශතයකට, ෙදකකට හදන්න පුළුවන්. නමුත් ජාත්යන්තර සමාගම්
ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ෙතොග පිටින් ෙබෙහත් අරෙගන ඒකට
ෙවෙළඳ නාමයක් දානවා. ඒ ෙවෙළඳ නාමය මුළු ෙලෝකය වෙට්
පචාරය කරන්න ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණනක් මුදල් වැය කරනවා.
අවසාන වශෙයන් ශත ෙදකකට, තුනකට හදන්න පුළුවන්
ෙබෙහතක් ඒ සමාගෙම් වියදම් එකතු කළාම ෙබෙහත් ෙපත්ත
සාමාන්යෙයන් ෙදන්ෙන් ශත අනූවකට පමණ. එතුමා ඒක ෙපන්වා
දුන්නා. ඔහු කිව්වා, මුළු ෙලෝකෙය්ම ඖෂධ නාමෙයන් ෙබෙහත්
350ක් තිෙබනවා; ඒ 350 ෙවෙළඳ නාමයක් නැතුව ඖෂධ
නාමෙයන්ම ලංකාවට ෙගනාවා නම් ඉතාම අඩු මුදලකට ෙම්
ෙබෙහත් අෙප් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න පුළුවන් කියලා. ඒ
විධියට ඔහුෙග් මතය ඉදිරිපත් කළා. ඒක එක්සත් ජාතීන්ෙග්
සංවිධානය පිළිගත්තා. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙයන් ෙම්
කියාදාමයට ඔහුට සම්මානත් ලැබුණා. 1970 ගණන්වල මුල්
භාගෙය් ආරම්භ කළ ෙම් කියාදාමය අෙප් රෙට් පිළිගන්න අවුරුදු
40ක් ගියා. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි ඒ ගැන කනගාටු වන්න ඕනෑ.
අද ෙලෝකෙය් රටවල් 90ක් ෙසේනක බිබිෙල් මහතාෙග් ඖෂධ
පතිපත්තිය කියාත්මක කරනවා. නමුත් එය ආරම්භ කළ
ශී ලංකාෙව් අවුරුදු 40ක් ගියා, ඒ කමය කියාත්මක කරන්න.
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ඇත්ත වශෙයන් ඔහු ඖෂධ පතිපත්තිය ආරම්භ කළ නිසා
ඔහුට සිදු වුෙණ් කුමක්ද? ඔබතුමන්ලා internet එෙක් තිෙබන
Wikipedia බලනවා නම් ඒෙක් තිෙබනවා ෙපෙන්වි, ඔහුෙග් නම,
උපන් දිනය සඳහන් වනවා වාෙග්ම ඔහුෙග් මරණයට ෙහේතුව cause of death- දාලා තිෙබන්ෙන් සැක සහිතයි - mysterious කියලා බව.
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමන්ලාට මතක ඇති,
හැත්තෑ ගණන්වල කාලය. බටහිර ඉන්දීය ෙකොෙදව්වල -මම
හිතන්ෙන් ජැෙමයිකාෙව්- ජාත්යන්තර සම්ෙම්ලනයකට ගිය
අවස්ථාවක තමයි ඔහු හදිසිෙය්ම මිය ගිෙය්. ඔහුට කිසිම
අසනීපයක් තිබුෙණ් නැහැ. ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන් පවා
පිළිගන්නවා, ඔහුෙග් මරණය අභිරහසක් කියලා. ෙමොකක්ද, ඒ
අභිරහස? ජාත්යන්තර ඖෂධ සමාගම්වලට විරුද්ධව කියා කළ
නිසා ඔහුෙග් මරණය සිදු ෙවන්නට ඇති බවත්, ඒ පිටුපස ෙමම
සමාගම් සිටිනවා කියන එකත් තහවුරු කරලා තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අගමැතිවරෙයක් ආණ්ඩුෙව් ඉන්න
අවස්ථාෙව්දි ෙමම පනත කියාත්මක කිරීම ඉතාමත් වටිනවා.
ෙමොකද? මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ෙමය ආරම්භ කළා
වුණත්, 1994 වර්ෂෙයන් පසු අවුරුදු 20ක් පමණ ෙම් රෙට්
වාමාංශික සමාජවාදී ආණ්ඩු තිබුණා. ෙසේනක බිබිෙල් මහතා
වාමාංශිකෙයක්. ඔහු වාමාංශික ව්යාපාරයට විශාල වශෙයන්
දායකත්වයක් ලබා දුන්න ෙකෙනක්. ඒ වාෙග්ම 1994න් පසු
බලයට පත් වුණු වාමාංශික රජයන්ටවත් එම පතිපත්තිය
කියාත්මක කරන්න බැරි වුණා. එම නිසා පමාද ෙවලා හරි
ෙදෙගොල්ෙලෝම -ආණ්ඩු පක්ෂෙයනුත්, විපක්ෂෙයනුත්- එකතු
ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පතය සහාය දීලා ෙම් පතිපත්තිය
කියාත්මක කිරීෙමන් මම හිතන්ෙන් අෙප් රෙට් අහිංසක ජනතාවට
විශාල ෙසේවයක් වන බවයි. ඒ සම්බන්ධෙයන් ෙදපැත්ෙත්ම සිටින
ගරු මන්තීවරුන්ට මාෙග් ස්තුතිය පුද කර සිටිනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට, ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා.

[අ.භා. 2.17]

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද අපට වාමාංශිකයින්
හැටියට දැෙනන්ෙන් අපමාණ සතුටක්. ඒ, අද දවස දැනට දීර්ඝ
කාලයකට ෙපර වාමාංශික ව්යාපාරය තුළින් මතු වී ආ නායකයකු
වන ෛවද්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා, ෛවද්ය එස්.ඒ. විකමසිංහ
මැතිතුමා වැනි අපෙග් ඒ නායකයන්ෙග් අදහස් අනුව සංකල්පනය
වූ ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක නීතිය නීතිගත ෙවන දවස වන
නිසා. එෙහයින් අද දවස අප කාටත් ෙබොෙහෝ ෙසයින්ම සතුටු විය
හැකි දිනයක්.
මම කල්පනා කළා, ෙමම කාරණය ගැන විමසන්න. ෙමොකද,
අවුරුදු 40ක් ෙවනකල් ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙග්න්න හැදුවා, නමුත් එය පමාද ෙවවී
යට ගියා. 1970 වර්ෂෙය් ෙමය කියාත්මක වන්න පටන් ගත්තා.
පනත් ෙකටුම්පතක් නැතිවම රාජ්ය මැදිහත්වීෙමන් කියාත්මක
වන්න පටන් ගත්තා. නමුත්, තිස්ස විතාරණ මැතිතුමා කිව්වා
වාෙග් අධිරාජ්යවාදීන්ෙග් බලපෑම් ආවා. ඒ කියාත්මක කරපු
ආණ්ඩුව කඩලා, ඒ කියාත්මක කරපු උදවිය ආණ්ඩුෙවන් ෙදොට්ට
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දැම්ෙමව්වා. ඒ ආකාරෙයන් සිදු වුණා. ඒවා තමයි ඒ ඉතිහාසෙය්
ආරම්භෙය් අත් දැකීම්. පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට ෙම් කාරණය
නැවතත් ෙගන ඒම දිගටම වැළැක් වූවා; වැළැක් වුණා; පමාද
වුණා; යට ගැහුණා. ෙම් ආකාරෙයන් ෙනොෙයකුත් ෙද්වල් ෙවවී
කථාව දිග් ගැහි, දිග් ගැහී ෙමච්චර කාලයක් ආවා. එෙහම
ඇවිල්ලා, අවුරුදු 40කට පසුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එළි දකිනවා.
ඒකම වැදගත් ෙදයක්. කියාවට නැංවීෙම් කථාව තව ඉදිරියට
තිෙයයි. එම පනත් ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු සභාවට
ඉදිරිපත් ෙවලා නීතිගත ෙවන්නට ගිය කාලය ෙදස බලන විට
ෙමෙලස ඉදිරිපත් කිරීමම සතුටක් වනවා. "අහලා ගියත් මදැයි"
කියලා ගෙම් කියමනක් තිෙබනවා ෙන්.
ෙමය කියාත්මක ෙවන ආකාරය බලන විට තමයි ෙමහි
අෙනකුත් සැබෑ කටයුතු අපට ෙහළි වී ෙපෙනන්න පටන් ගන්ෙන්.
අවුරුදු 40ක් පමා වුණු එක ෙකොෙහොමද, ෙම් ආකාරෙයන් ෙමෙහම
මතු ෙවලා ආෙව්? ඒෙක් පධාන චරිතයක් තමයි අතිගරු ජනාධිපති
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා. එතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා හැටියට
ඉන්න කාලෙය් ඒ පිළිබඳ කළා වූ ෙමෙහවර; ෙමෙහය; පයත්නය
නිසා ෙම්ක ෙගන එන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
අනික් පධාන කාරණය ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය
අමාත්යතුමා ෙම් කාර්යෙය් භාරකාරත්වය අද අතට ගැනීම.
ෙමපමණ කාලයක් පමාද ෙවලා අද ෙහෝ ෙමය එළිදකින්නට,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගන එන්නට හැකිවීමට ෙම් චරිත ෙදෙක් එකතු
වීම ෙහේතුවක් වී තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ගිය වර
ජනාධිපතිවරණය පැවතුණු කාලෙය් ෙමය එක්තරා පබලම
කරුණක් හැටියට මතු කරන්නට ෙයදුණා. අර බඩු මිල වැඩියි
කියලා මතු කරනවා වාෙග්ම මතු කරන්න ෙයදුණා. ඒ
ජනාධිපතිවරණය අවසාන ෙවන ෙකොට එක්තරා විධියකට එය
ජනතා මතෙය් බලපෑෙමන්ම ඉදිරිපත් වීමට බල ෙකෙරන
තැනකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙම් දිය යුතු පශංසාව
ෙනොෙදනවා
ෙනොෙවයි.
ගරු
ෛමතීපාල
සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට ඒ පශංසාව
අපි ලබා ෙදනවා. ෙම්ක එතුමන්ලා ෙදෙදනාෙග් සංෙයෝගෙයන්
එළිදැක්වුණු ෙදයක්. නමුත් ෙම්ෙක් එන්ෙන් එක්තරා ෙද්ශපාලන
සන්දර්භයක් තුළ. ෙමොකක්ද ඒ සන්දර්භය? ඒ තමයි ගිය පාර
ජනාධිපතිවරණය. ඒ ජනාධිපතිවරණයත් එක්ක ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතත් අෙනකුත් තවත් ෙද්වල් අතෙර් බැඳී තිබුණා. ඒෙක්
පතිඵලයක් හැටියට අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත එළිදකින බව
ෙපෙනනවා. මම ෙම් කියන්ෙන් අකමැත්ෙතන් ෙම්ක ෙගනාවාය
කියන එක ෙනොෙවයි. ෙම් තත්ත්වය, ඉඩකඩ පෑදුෙණ් එෙහමයි.
එතුමා ජනාධිපති ෙවන්න ඕනෑ. රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා
ෙසෞඛ්ය ඇමති ෙවන්න ඕනෑ. ඒ සන්දර්භය තුළයි ෙම්ක මතු
ෙවන්ෙන්. චරිත ෙදකක සංෙයෝගෙය් පතිඵලයක් හා පවතින
ෙද්ශපාලන ඓතිහාසික සන්දර්භෙය් පතිඵලයක් හැටියට මම
ෙම්ක හඳුන්වන්න කැමැතියි.
මීළඟට මම කල්පනා කෙළේ, අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
තිෙබන වටිනාකම තක්ෙසේරු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක
ගැන යමක් කියන්නයි. ෙම් නීතිෙය් වටිනාකම තක්ෙසේරු
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්, එය
කියාවට නැෙඟන ආකාරය පරීක්ෂණයට ලක් කිරීම තුළින්. ඒකට
අපි ගන්නවා එක නිර්ණායකයක්. ඒ තමයි ෆාමසිවලින් ගන්න
ෙබෙහත්වල මිල ගණන් අඩු ෙවනවාද කියන එක. අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ගැන දීර්ඝ කාලයක් සාකච්ඡා කරද්දී අපි කථා කෙළේ
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනැල්ලා කියාත්මක ෙවන ෙකොට අද
තිෙබන ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙබෙහත්වල මිල ගණන් සියයට 50කින්
අඩු ෙවයි කියලා. මට මතකයි, අද ජීවතුන් අතර නැති
බාලසුබමනියම් අෙප් ෛවද්ය හිතවතා අපට එෙහම කිව්වා. එතුමා
කිව්වා, ෙබෙහත්වල මිල ගණන් සියයට 50කින් විතර අඩු ෙවයි
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කියලා. "ක්ෂණිකව ෙනොෙවයි, ෙමය කියාවට නැඟී ඉදිරියට යන
ෙකොට ෙම් පයත්නය ෙකොයි තරම් දුරට සාර්ථකද කියලා
ඔබතුමාට වුවමනා නම් බලා ගන්න පුළුවන්, බලන්න තිෙබන්ෙන්
ෙබෙහත්වල මිල අඩු ෙවලාද කියන එකයි" කියා එතුමා කිව්වා.
ෙමන්න ෙම් කාරණය අෙප් පධානම දර්ශකය හැටියට අරෙගන
අපට අද ඉදිරිපත් කර තිෙබන, අනිද්දාට සම්මත කරන පනත්
ෙකටුම්පත ගැන විමර්ශනයක් කළ හැකියි.
මෙග් යුතුකමක් ෙවනවා, ෙම් කාරණයත් මතක් කරදීම. මම
ෛවද්ය බාලසුබමනියම් මහතා ගැන කථා කළා. ෙම් ෙලෝකෙය්
තිෙබනවා, ජනතා ෙසෞඛ්ය ව්යාපාරය කියලා එකක්; People's
Health Movement කියලා එකක්. ෙමය ලංකාව තුළත් එක්තරා
විධියකට
ස්ථානගත
කරනු
ලැබුෙව්
බාලසුබමනියම්
ෛවද්යාචාර්යතුමා. ඔහුට පසුව තවත් තවත් ෛවද්යවරු වින්යා ආරියරත්න මහතා- එකතු ෙවලා ජනතා ෙසෞඛ්ය සංසදය
කියලා එකක් ලංකාෙව් හැදුවා. ෙම් ජනතා ෙසෞඛ්ය සංසදය
වාෙග්ම Patients' Rights Movement කියලා එකකුත් හැදුණා.
මම ෙමතැනදී ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. ෙබනඩික්ට් කියන
දෑස ෙනොෙපෙනන ඒ ජනමාධ්යෙව්දියා විශාල ෙමෙහවරක් කළා,
ෙම් පිළිබඳව ජන මතයක් ලංකාෙව් ඇති කරන්න. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගන එන එක පමා ෙවන ෙකොට ඉතාමත් තද කතු
වැකි "ෙඩ්ලිමිරර්" පුවත් පෙත් ලියන්නට ෙබනඩික්ට් මහතා
ෙයදුණා. එක පාරටම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ආවා ෙනොෙවයි.
අවුරුදු 40ක කාලයක් තිස්ෙසේ පබල ජන මතයක් ෙගොඩ නැඟුණා.
ඒකට ඉවහල් වුණා, විවිධ කණ්ඩායම්; විවිධ සංවිධාන; සිවිල්
සමාජ සංවිධාන. අන්තිමට ෙම්ක පබලම ජන මතය බවට පත්
වුණා. හරියට විධායක ජනාධිපතිවරයා අයින් කළ යුතුයි කියන
තරම්ම පබල ජන මතයක් වුණා, ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ආ යුතුයි කියන එක.
අෙනක් කාරණය ෙම්කයි. අපි People's Health Movement
එෙක් සමුළුවකට බංග්ලාෙද්ශයට ගියා. එහිදී අපට Dr.
Chowdhury හමු වුණා. මම හිතන හැටියට අෙප් ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන දන්නවා. Dr.
Chowdhury, එර්ෂාඩ් ජනාධිපතිතුමා යටෙත් ෙම් පතිපත්තිය ඒ
රෙට් කියාත්මක කළා. අද අපි බංග්ලාෙද්ශෙයන් ඖෂධ විශාල
පමාණයක් ෙගන්වනවා. ඇත්තටම බංග්ලාෙද්ශෙය් ෙම් ඖෂධ
පතිපත්තිය එදා කියාත්මක කරන්න පුළුවන් වීම නිසා ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය අතිනුත්, ඖෂධ නිෂ්පාදනය අතිනුත් අපට වඩා
පිමි ගණනාවක් ඉදිරියට බංග්ලාෙද්ශය ගිහින් තිෙබනවා. මම
හිතන හැටියට අෙප් ඇමතිතුමාෙග් අදහස තිෙබන්ෙන්ත් අෙප්
රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව හා රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදන නීතිගත
සංස්ථාව මුළුමනින්ම ෙම් කියාදාමෙය් පබල මධ්යස්ථානයක් බවට
පත් කර ගන්නයි. ඒ පිළිබඳව අපි එතුමාට ඇත්තටම සුබ පතනවා.
ෙමහි තිෙබනවා, ලැදිකම් ඝට්ටනය - conflict of interest. ෙම්ක
පධානම කාරණයක්. ෙම් වාෙග් ආයතනයක් හදන ෙකොටත්, ෙම්
ආයතනෙය් විවිධ අනුමණ්ඩල හදන ෙකොටත්, ඒවා මඟින් ෙම්
කියන්නා වූ අනුමැතිය ලබා ෙදන ෙකොටත්, යම් පතික්ෙෂේප කිරීම්
කරන ෙකොටත්, ෙම් හැම එකක් අස්ෙසේම ලැදිකම් ඝට්ටනයක් conflict of interest - තිෙබනවාය කියලා ඕනෑම ෙකෙනකුට
කියන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ නිසා තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතින් අලුත් සංෙශෝධනයකුත් කරන්න පිළි අරෙගන
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනෙය් ෙසේවය කරන අය, පත් වන
සාමාජිකයින් සාමාජිකත්වය දැරීෙමන් අවුරුදු තුනකට පසුව
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් සාමාජිකත්වයට එන්නට අවුරුදු තුනකට
ෙපරත් ඖෂධ නිෂ්පාදන ෙහෝ ඖෂධ වාණිජ කියාදාමෙය් කිසිම
සම්බන්ධයක් තබා ගන්න ඔවුන්ට පුළුවන්කමක් නැහැ. එෙමන්ම
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ඔවුන්ෙගන් ඒ පිළිබඳ පකාශන නැවත නැවත ලබා ගැනීමට දී
තිෙබන්නා වූ නියමයන් ඒ වාෙග්ම වැදගත් වනවා. ඇත්තටම
ෙම්වා ඔක්ෙකොම තිෙබන්ෙන් ෙම් පෘථග්ජන ෙලෝකෙය් බව අපි
දන්නවා. ඒ නිසා ගරු ඇමතිතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙල්සි වන්ෙන්
නැහැ. අපි කවුරුත් දන්නවා, ෙම් පෘථග්ජන ෙලෝකෙය් ෙකොච්චර
නීති රීති තිබුණත් අන්තිමට ෙම් නීති රීතිවල සඵලතාව තීන්දු
වන්ෙන් ෙම්වාට අපි පත් කරන පුද්ගලයින් අනුව බව.
රාජිත
ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාත්,
අෙප්
ජනාධිපතිතුමාත් එකතු වීම නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද සම්මත
වීමට පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුණා වාෙග්ම ඊට ගැළෙපන
පුද්ගලයින්ෙගන් ෙම් ආයතන සමන්විත වීමත් ඉතා වැදගත්
වනවා. මම ෙම් අවස්ථාෙව් අෙනක් කාෙග්වත් නම් කියන්ෙන්
නැහැ. නමුත් මම විෙශේෂෙයන් බාලසුබමනියම් මහත්තයාෙග් නම
කිව්ෙව් ෙම් ජන මතය ඇති කිරීමට මූලික වූ ෙකෙනකු හැටියට
එතුමා අප අතර ඉඳලා මිය ගිය නිසයි.
ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන හුඟක් ෙදනා කථා
කළා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පතින් ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය
පිළිබිඹු වනවාද කියන පශ්නය මතු වුණා. ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ
පතිපත්තිෙය් හරය ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවාය කියලායි
මම හිතන්ෙන්. පළමුවැනි කාරණය තමයි, පත්යක්ෂ භාවය efficacy. ෙදවැනි කාරණය, සුරක්ෂිතභාවය. තුන්වැනි කාරණය
තමයි, එහි තිෙබන්නා වූ ගුණාත්මක අගය. පත්යක්ෂ භාවය,
ගුණාත්මක අගය හා සුරක්ෂිතභාවය. ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ
පතිපත්තිෙය් තිෙබන ඊළඟ කාරණය තමයි, වැයට පමාණවත්
වටිනාකමක් - cost effectiveness - තිෙබනවාද කියා බැලීම. ඒ
කියන්ෙන් මිල පිළිබඳ පශ්නයයි. ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙම්ක තුළ
අඩංගුයි. රාජ්ය අංශෙයන් සියලුම ෙබෙහත් ආනයනය කරලා,
ෙබදා හැරලා එක පමිතියක ෙබෙහත්, එක මිල මට්ටමක ෙබෙහත්
මුළු ලංකාව පුරාම තිෙබන ආකාරයකට - එදා සංකල්පනය කරපු
විධියට- අද ඖෂධීය නාමෙයන් - generic name - අපට
පරිවර්තනය ෙවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා මම කියනවා. ඒ
පිම්ම පනින්න අද දුර වැඩියි. ඇමතිතුමා කිව්වා, ඖෂධීය
නාමෙයන්ම - generic name - පමණක් ෙබෙහත් වට්ෙටෝරු
ලියන තැනට ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ෙගෙනන්න එතුමා
බලාෙපොෙරොත්තු වනවාය කියලා. එෙහම ඒ වැඩ පිළිෙවළ
ෙගෙනන්න නම් ඊට වුවමනා ව හය සකස් වී තිෙබන්න ඕනෑ;
යාන්තණයක් සකස් වී තිෙබන්න ඕනෑ. අනිකුත් කටයුතු
සම්පාදනය වීමත් සමඟම තමයි ඖෂධීය නාමෙයන් පමණක්
ෙබෙහත් නියම කිරීම කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්. ඒ හරහා අපට
විශාල සංස්කෘතියක් අවශ්ය වනවා. එය ෙම් ඖෂධීය නාමයට ගරු
කරන සංස්කෘතියක් විය යුතුයි.
ඒ සංස්කෘතිය අෙප් ෛවද්ය පරපුර අතරත්, ඒ වාෙග්ම අෙප්
ඖෂධෙව්දී පරපුර අතරත්, ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ජනමතය අතරත්
අපි ෙගොඩනැඟිය යුතු ෙදයක්. ඒ තමයි ෙම් ඖෂධීය නාමය
පිළිබඳව අප දක්වන ගරුත්වය පිළිබඳ සංස්කෘතිය. මම හිතන
විධියට එවැනි සංස්කෘතියකින් ඇති වන උනන්දුව හා ආකල්පය
එක්කයි අපට ෙම් කියන කාරණා වඩාත් ෙහොඳින් ඉටු කර ගන්නට
පුළුවන් වන්ෙන්. ඇත්තටම ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන් කුමක්
අතරද? ලාභය හා ෙසේවය අතර. ලාභයද, ෙසේවයද? වාමාංශික අපි
කියන්ෙන්,
ෙබෙහත් වර්ග තිෙබන්න ඕනෑ ෙසේවය සඳහා
කියලායි. ෙසෞඛ්ය පතිකාර තිෙබන්න ඕනෑ ෙසේවය සඳහායි. ඒ
වාෙග්ම ෙබෙහත් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕනෑ ෙසේවය සඳහායි. ඒක
තමයි අෙප් ස්ථාවරය. සමාජය උෙදසා, ඒ ෙවනුෙවන් රජෙය්
මැදිහත් වීම අවශ්යයි. ෙම්ක සමාජය ෙවනුෙවන් රාජ්ය මැදිහත්
වීමක්. නමුත් ෙම්කත් එක්කම අද ෙලෝකෙය් තිෙබන යථාර්ථය
මතු ෙවනවා. එනම්, ලාභය පිළිබඳ පශ්නය.
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ලංකාෙව් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ගත්තාම රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ෙසේවය එදා
ඉඳන්ම ෙම් රෙට් පබලව පවතිනවා. ෙම් රාජ්ය ෙසෞඛ්ය ෙසේවය
ඇත්තටම පබල තත්ත්වයකින් වර්ධනය වුණා නම්, අද ෙම් තරම්
අසීරු අභිෙයෝගයකට මුහුණ ෙදන්නට අපට සිදු වන්ෙන් නැහැ. ඒ
ෙවනුවට සිදු වුෙණ් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් වර්ධනයක්. ෙපෞද්ගලික
ෛවද්ය ෙසේවෙය් වර්ධනයක් සිදු වුණා. ජනතාව කමෙයන් රාජ්ය
ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙයන් ෙපෞද්ගලික ෙසෞඛ්ය ෙසේවයට හැරී යාමක් සිදු
වුණා. පසු ගිය අවුරුදු තිහක පමණ කාලය තුළ ෙමය සිදු වුණා.
ෙම් කාලය තුළ රෙට් ඇති වුණු ආර්ථිකෙය් අලුත් අත්හදා බැලීම්
හා විවෘත ආර්ථිකයකට ෙදොරවල් ඇරීම ආදී කරුණුත් එක්කයි එය
සිදු වුෙණ්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා

(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார)

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara)

මට තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
ලාභය හා ෙසේවය අතර පශ්නෙය් දී, ලාභය කියන එක
තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ සමඟ බව අපි මතක තියා ගන්න
ඕනෑ. ෙසේවය තිෙබන්ෙන් රාජ්ය හා සමාජය සමඟයි. ෙම්
කාරණෙය් දී සමාජවාදී කම අවසාන ෙවලා නැහැ කියන එක
මෙග් මිත රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමාට කිව යුතුයි. ඒ පරණ
සමාජවාදී කම කියලා අපි හඳුනාගත් ෙද්වල් සමාජවාදී කම
ෙනොෙවයි. ඒකයි අද ෙහළිදරවු වී තිෙබන සත්යය. අපට යන්න
තිෙබන්ෙන් අද ඉඳලා අනාගතෙය් දී අපි ෙගොඩනඟන සමාජවාදී
කමයකටයි. ඒ සමාජවාදී කමයට අපි යන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොළ
කියාකාරිත්වෙය් උපරිම වර්ධනෙයන් පසුවයි. එයින් මතුව
ෙවෙළඳ ෙපොළට විසඳා ගත ෙනොහැකි පශ්න පිළිබඳව මනුෂ්ය
සංහතිය ෙවනුෙවන් ඊළඟට මැදිහත් වන්ෙන් සමාජෙය්
කියාකාරිත්වයයි. ෙම් අතරතුර කාලෙය් දී රජය මැදිහත් වීෙමන්
ෙම් පතිපත්ති මාලාව තුළින් සමාජය ෙවනුෙවන් යම් ෙමෙහවරක්
ඉටු කරන්නට වෑයමක් දරා තිෙබනවා. ඒ ෙවනුෙවන් ඇති කර
තිෙබන ව හය, ඒ ෙවනුෙවන් ඇති කර තිෙබන පතිපාදන පාදක
කර ෙගන තවත් ෙනොෙයකුත් අනු විධි විධාන රාශියක් හා තවත්
අනු මණ්ඩල රාශියක් ඉදිරි කාලෙය් දී ෙම් සඳහා කියාත්මක
කරන්න සිදුෙවයි. ෙම් පිළිබඳ අවසාන පරීක්ෂණය අපට බලන්න
පුළුවන්. කම්කරු නීතිය තිෙබනවා; ඉතා ෙහොඳ කම්කරු නීතියක්
ලංකාෙව් තිෙබනවා. නමුත් කියාත්මක ෙවනවාද?
ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ වෙග්ම ෙම් පතිපත්තියත් නීතියක් හැටියට සම්මත
ෙවනෙකොට ෙම්ක කියාත්මක භාවයට ෙපරළීෙම් මහා
අභිෙයෝගයට ඔබතුමා මුහුණ දිය යුතු බව මතක් කරමින් මා නිහඬ
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
[අ.භා. 2.34]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක්
සකස් කිරීම සම්බන්ධෙයන් පසු ගිය කාලෙය් දී ෙබොෙහෝ දුරට
සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. ෙනොෙයක් විධිෙය් මතිමතාන්තර ඇති
වුණා. නව ජනාධිපතිතුමා හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට
ෙනොෙයක් අවස්ථාවල ෙම් ගැන පකාශ කරලා තිෙබනවා.
ෙකොෙහොම නමුත් ෙමය ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් නව
ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමාට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
අද පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට පුළුවන් වීම ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
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ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අධ්යාපනය ලබන කාලෙය් සිටම
තරුණයකු හැටියටත්, ෙබොෙහොම දක්ෂ ශිෂ්යයකු හැටියටත්
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් අෙනකුත් තරුණ ශිෂ්යයන් සමඟ
කියාකාරීව කටයුතු කළ ආකාරය මා දන්නවා. ඊට පසුව ඔබතුමා
ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතය තුළත් ඒ වාෙග් කියාකාරීව කටයුතු කර
තිෙබනවා.
ෙම්
වාෙග්
ෙශේෂ්ඨ
පනත්
ෙකටුම්පතක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට ඔබතුමාට පුළුවන් වීම ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමය ෙහොඳින්ම කියාත්මක කරන්නට
ඔබතුමාට ශක්තිය ලැෙබනවා කියන විශ්වාසය මටත්, ඒ වාෙග්ම
ජනතාවටත් තිෙබනවා.
"ආෙරෝග්ය පරමා ලාභා" කියලා පකාශ කරනවා. ඒ ආෙරෝග්ය
තත්ත්වය සාමාන්ය මනුෂ්යයාට පමණක් ෙනොෙවයි සියලු
සත්වයන්ට බලපානවා. සියලු සත්වයන් ෙකෙරහි බලපාන විෙශේෂ
කාරණයක් තමයි නීෙරෝගී භාවය. ඒ නීෙරෝගී භාවය හරියාකාරව
සකස් කර ගැනීමට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙලෝකෙය් ෙනොෙයක්
ෙනොෙයක් විධිෙය් කියා මාර්ග තිබුණා. ආදි කාලෙය් දී ඒ සඳහා
ෙබෙහත් ෙහේත්, යන්ත සූත, කියාත්මක කළා. ඉන් පසුව
කමකමෙයන් විද්යානුකූලව ජාතික ඖෂධ වැඩ පිළිෙවළක් සකස්
වුණා. එය විද්යානුකූලව සකස් වුණු අවස්ථාවලදීම ෙද්ශීය ෛවද්ය
කමයත් සකස් වුණා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙව් දඹදිව සකස් වුණු
ෙද්ශීය ෛවද්ය කමය ෙලෝකයටම පචාරය වුණා. ඒක ශී
ලංකාවටත් ඇවිල්ලා ශී ලංකාව තුළත් ෙබොෙහොම දියුණුවට
කියාත්මක වුණා. ෙමම ෙද්ශීය ෛවද්ය කමෙය් තිබුණු තත්ත්වයක්
තමයි, ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් විධිෙය් යන්ත සූත මාර්ගෙයන් ඒවා
විද්යානුකූලව සකස් කරලා, ඒවා ෙවනස් විධියට ජනතාවට හදලා
ෙදන්න පුළුවන් වීම. ෙම්වා දව වශෙයන් තමයි සෑෙහන්න
කාලයකට උඩදී තිබුෙණ්. ෙබෝතල්වල තමයි ෙබදා හැරිෙය්.
ටින්වල ෙගනැල්ලා ෙබෝතල්වලින් ෙලෝකය පුරා ෙබදා හැරියා. ඒ
වුණත් අද එය සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් ෙවලා දැන් සාමාන්ය
ෙබෙහත් ෙපති බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා දැන් ෙබෙහත්
ෙබොන තත්ත්වය අඩු ෙවලා ඒ ෙබෙහත් ගිලින තත්ත්වයට සකස්
කර තිෙබනවා. එතෙකොට විද්යානුකූලව ෙම් තත්ත්වය
කමකමෙයන් ෙවනස් වීෙගන ඇවිල්ලා, අද ෙම් තත්ත්වයට පත්
ෙවලා තිෙබනවා.
ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයත් කමකමෙයන් අෙහෝසි වන
තත්ත්වයට පත්ෙව්ගන යන බවක් ෙපෙනනවා. අෙප් අතීතෙය්
හිටපු අයවලුන් කවදාවත් ඉංගීසි ෙබෙහත් ගන්න කැමැති වුෙණ්
නැහැ. මා ෙපොඩි කාලෙය් මතකයි, අසනීපයක් වුණාම ඒ අය
ගස්වල මුල්, ෙකොළ, මල්, ෙපොතු. ඒවා ඔක්ෙකෝම අරෙගන
තම්බලා, පත අට එකට හින්දලා ෙබොන එක තමයි හුඟක් දුරට
කෙළේ. ෙලඩ ෙරෝග සෑම එකකටම ඒ වාෙග් පතිකාර තමයි කෙළේ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව් දී කවුරුන් ෙහෝ
මන්තීවරයකු ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමාෙග්
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු
නම

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.

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

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

දැන් අෙප් ආයුර්ෙව්ද මධ්යස්ථාන තිබුණත්, ඒ කාලෙය් සෑම
ගමකම වාෙග් ෙවද මහත්මෙයක් සිටියා. ඒ අය තමයි ෙබෙහත්
ෙහේත් ලබා දුන්ෙන්. දැන් ඒ කමය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. දැන්
ආයුර්ෙව්ද ෛවද්ය මධ්යස්ථාන සකස් කරලා තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ අංශයත් ඔබතුමාට භාර නිසා ඔබතුමා ඒ
මධ්යස්ථානත් පරීක්ෂා කර බලනවා නම් ෙහොඳයි. දැන් ඒ ෙබෙහත්
වර්ග හදලා ෙබෝතල්වල අසුරලා තිෙබනවා. හුඟක් ඒවාෙය් කලින්
තිබුණා වාෙග් ස්වභාවික රස ගතිය නැහැ; ඒ තිත්ත ගතිය නැහැ.
ඒවාට ෙනොෙයක් විධිෙය් පැණි වර්ග, රස වර්ග දාලා පාවිච්චි
කිරීමට පහසු ෙලස සකස් කරලා තිෙබනවා. ඒක ෙහොඳද කියලා
මම හරියට දන්ෙන් නැහැ. නමුත් හුඟක් ෙදෙනක් කියනවා,
ඉස්සර තිබුණු තත්ත්වෙය් ගුණාත්මකභාවයක් නැහැ කියලා. ෙම්
සම්බන්ධෙයනුත් කල්පනා කර බලා, ආයුර්ෙව්දයත් ෙහොඳ
තත්ත්වයකට ෙගන ඒම සඳහා කටයුතු කෙළොත් ෙහොඳයි කියලා
මම කල්පනා කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමා ෙදවන වර කියැවීම සඳහා
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙත් ඖෂධ, ෛවද්ය
උපකරණ ලියා පදිංචි කිරීම, ඒ වාෙග්ම පරිපාලනය සඳහා ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක් පිහිටුවීම, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අංශ පිහිටුවීම, ජාතික උපෙද්ශක කමිටුවක් පිහිටුවීම ගැන සඳහන්
ෙවනවා. ෙම්වා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තුළ
සෑම අංශයක්ම ෙම් සඳහා උපෙයෝගී කර ෙගන තිෙබන බව අපට
ෙපෙනනවා. ඒ වාෙග්ම අප ඉදිරිපත් කර තිෙබන සංෙශෝධනත්
ඔබතුමා පිළිෙගන තිෙබනවා. ෙම් කමය ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ෙම්ක
හරියාකාරව කියාත්මක කරයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා.
මට තව එක් කාරණයක් ගැන කියන්න වුවමනා කරනවා.
ලංකාෙව් ආයතන විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මැතිතුමාෙග් සභාපතිත්වෙයන් තිෙබන ෙපොදු ව්යාපාර
පිළිබඳ කාරක සභාවට එම ආයතන කැඳවනවා. ඒ ආයතන හුඟක්
කියා කරලා තිෙබන්ෙන් වැරැදි විධියටයි. ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ
කාරක සභාෙව් නිර්ෙද්ශ අනුව එම ආයතනවල පරීක්ෂණ වැඩි
පමාණයක් හරියාකාරව කියාත්මක කරලා නැහැ. එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙමවැනි
කමිටු පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කරනවා. ෙනොෙයක් ආකාරෙය්
කමිටු පත් කරලා ඒවාට අදාළ වැඩ ෙකොටස් භාර ෙදනවා. එෙහම
භාර දුන්නත් ඒවා හරියාකාරව කියාත්මක ෙනොවන බවක්
ෙපෙනනවා. ෙම් ගැන අප කල්පනාකාරි වන්නට ඕනෑ. අප එය
සකස් කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන්න මා දන්ෙන් නැහැ. ඒක හරි
අමාරු කාර්යයක්. සෑම දාම අපට අහන්න ලැෙබන්ෙන්, පුවත්
පත්වල දකින්න ලැෙබන්ෙන්, ටීවී එෙක් දකින්න ලැෙබන්ෙන්
ෙහොරකම්, වංචා, දූෂණ, කුඩු ගැනයි. ෙම් විධිෙය් තත්ත්වයකුයි
ලංකාෙව් තිෙබන්ෙන්. ෙමොන යම් ෙහෝ ෙහොඳ තත්ත්වයක්
තිෙබනවාය කියා අහන්න නැති තරමට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙනොෙයකුත් ආයතන පිහිටුවා තිබුණත්, අනාගතෙය්දී ෙකොයි
විධියට පරිපාලනය කරලා ෙම් කටයුතු හරියට කරන්න පුළුවන්
ෙවයිද කියන්න බැරි තත්ත්වයකයි තිෙබන්ෙන්.
නිදර්ශනයක් හැටියට මම එක කරුණක් කියන්න කැමැතියි.
අපට එක එක ආයතන තිෙබනවා. පරිසර අමාත්යාංශය වැනි

පාර්ලිෙම්න්තුව
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අමාත්යාංශ තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් යම් අවශ්යතාවකට ගලක්
කඩා ගන්න ඕනෑ වුණාම දුප්පත් පුද්ගලෙයක් ෙයොදා ෙගන ගල්
ටිකක් කඩලා ෙග් හදා ගත්තා. හරක් මඩුවට ඒවා දමා ගත්තා.
වැලි ටිකක් ගන්න ඕනෑ වුණාම ගඟට, ඇලට ගිහින් වැලි ටිකක්
ෙගොඩ දා ගත්තා. එයින් පෙයෝජනයක් ගත්තා. අවශ්ය වුණාම පස්
ටිකක් කපා ගත්තා. එයින් ගෙඩොල් කැටයක් හැදුවා, උළු කැටයක්
හැදුවා. එෙහම ෙද්වල් කර ගත්තා. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමනි, අද හරිම පශ්නයක් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. මාත් එක්ක
කථා කළ පුද්ගලෙයක් කිව්වා, ගලක් කඩන්න පරිසර
අමාත්යාංශෙයන් licence එක ගන්න අවුරුද්දකුත් මාස තුනක් ගත
වුණාය, ඒ නිසා ඒ අවශ්යතාව කර ගන්න බැරි වුණාය කියලා. දැන්
ඒ මනුස්සයා ලංකාෙවනුත් පිට ෙවලා ගිහින් ෙවන රටක ඉන්නවා.
දැන් පස් ටිකක් ගන්න වුවමනා වුෙණොත් ඒක කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙකොෙහොමද දුප්පත් මනුස්සෙයක් ඒක
කරන්ෙන්? කාර්යාල ගණනාවකට යන්න සිද්ධ ෙවනවා. එෙහම
ගිහිල්ලාත් ඒක කර ගන්න බැරි ෙවනවා. වැලි ටිකක් ෙගොඩ දමා
ගන්නත් බැරි ෙවනවා. ෙමන්න ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද
තිෙබන්ෙන්. ෙකොස් ගහක් කපනවා නම් අවසරයක් ගන්න ඕනෑ. ඒ
ෙවනුෙවන් මාස ගණනක් එහාට ෙමහාට යන්න ෙවනවා. ෙම්වාට
මිල මුදල් ෙකොෙහන්ද ෙහොයා ගන්ෙන්? බස් එෙක් යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද? ෙම් ෙවනුෙවන් කාලය වැය කළාම ෙකොෙහොමද ඒ
පුද්ගලයා ජීවත් වන්ෙන්? ෙමෙහම තත්ත්වයකුයි අද ඇති ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමාට නම් ෙම් තත්ත්වය ෙහොඳින් පාලනය
කරන්න පුළුවන් කියලායි මම හිතන්ෙන්. අප ෙම්වා ගැන කල්පනා
කර බලන්න ඕනෑ. මිල මුදල් තිෙබන, යන්න එන්න පුළුවන්
දක්ෂයන්ට ඒවා පශ්නයක් වන්ෙන් නැහැ. සාමාන්යෙයන් ෙපොඩි
මනුස්සයාටයි ෙමවැනි පශ්න ඇති වන්ෙන්.
ෙරෝගයක් සෑදීම, ඒ ෙරෝගෙයන් දුක් විඳීම, සදාකාලික දුකට
පත් වීම නිසා මනුෂ්යයාට ඇති වන ෙව්දනාව ෙමොන තරම්ද
කියන්න බැහැ. ඒ තරම් ෙව්දනාවක් කිසිම පුද්ගලෙයකුට ජීවිතෙය්
කිසිම දිනක ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හරියාකාරව කලට ෙව්ලාවට නියම විධියට- කියාත්මක කරන්න බැරි වුෙණොත්
දුප්පත් මනුස්සයාට සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා කල්පනා කරන්න
ඕනෑ. ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වී ඇති නිසයි මා ෙමය මතක් කරන්ෙන්.
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක්, "අෙන් ඇමතිතුමා, අපට ගලක් කඩා ගන්න
විධියක් නැහැ. ඒ ගැන කථා කරන්න." කියලා කියනවා. නමුත් එය
ෙටලිෙෆෝන් කර කිව්වත් ෙලෙහසිෙයන් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්
වාෙග් තත්ත්වයන් ගැනත් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.
ෙබෙහතක් ෙදන එක කලට ෙව්ලාවට සිදු විය යුතුයි. Injection
එකක් ගහන්න ඕනෑ වුණාම කලට ෙව්ලාවට සිදු විය යුතුයි. කලට
ෙව්ලාවට ෙබෙහත් ෙදන්න ඕනෑ වාෙග්ම, කලට ෙව්ලාවට
ෙබෙහත් ෙබොන්න ඕනෑ.
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අතීතෙය් තිබුණු තත්ත්වයත් ෙම්කයි. ඔබතුමාට බරපතළ වැඩ
ෙකොටසක් කියාත්මක කරන්නට තිෙබනවා. එෙසේ වුණත්, රජයත්
සමඟ ෛධර්යෙයන් යුතුව එම වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක
කරන්නට හැකි ෙව්වි කියා මම කල්පනා කරනවා.
හුඟක් ෙරෝහල් තිෙබනවා. නමුත්, ඒ ෙරෝහල්වල ඇඳන් නැහැ.
ෙරෝගීන් ෙබොෙහොමයක් බිම පැදුරු දමාෙගන තමයි නිදා ගන්ෙන්.
ෙම් තත්ත්වය ෙරෝගිෙයකුට ෙහොඳද කියලා අපට හිතන්න ෙවනවා.
ෙරෝහල්වල ඉඩත් නැහැ. දුප්පත්ම අය තමයි ෙම් ෙරෝහල්වලට
යන්ෙන්. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් තිෙබනවා. ඒවාට ගිහින් මිල මුදල්
ෙගවලා තමන්ෙග් ෙරෝගයට පතිකාර ගන්න පුළුවන්. නමුත්
සාමාන්ය ජනතාවට එෙහම කර ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. අද
එවැනි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඒ අය ෙරෝහෙල් නතර ෙවලා හිටියත් ෙබෙහත් ගන්න
තුණ්ඩුවක් තමයි ෙදන්ෙන්. ෙරෝහෙලන් ෙබෙහත් ගන්න විධියක්
නැහැ, පිටින් තමයි ඒ අයට ෙබෙහත ගන්න වන්ෙන්. ෙල් පවා
පරීක්ෂා කරන්න වන්ෙන් පිටතට ගිහිල්ලායි. ෙල් පරීක්ෂා කර
ෙගන ඒ වාර්තාව ෙදොස්තර මහත්තයාට ෙගනැත් ෙදන්න ෙවනවා.
ඒ වාෙග්ම ෙබෙහත් වර්ග පිටින් ගන්න සිද්ධ ෙවනවා. ෙරෝහල්වල
තිෙබන ෙබෙහත් පමාණය අඩු නිසා, පිටින් ඒවා ගන්න දුප්පත්
අයට හුඟක් අමාරුකම් තිෙබන නිසා, අඩු ගණෙන් ආදායම් නැති
අයටවත් සහනදායී වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කර ෙදන්න උත්සාහ
කරනවා නම් ෙහොඳයි කියලා මා කල්පනා කරනවා.
මම දීර්ඝ වශෙයන් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුණා.
නමුත් ෙවලාව අවසානයි කියලා මූලාසනෙයන් කියනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා,
අගමැතිතුමාෙග්ත් සහෙයෝගය ඇතිව ෙමය කියාත්මක කරන්න
සූදානම් වීම ගැන ඔබතුමාට අෙප් අවංක ආදර ස්තුතිය පුද
කරනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සාර්ථක අන්දමින් කියාත්මක කරලා
දුප්පත්, අසරණ ජනතාවට අනාගතෙය්දී යහපත් ෙසෞඛ්ය
තත්ත්වෙයන් යුතුව ජීවත් වීමට පුළුවන් ආකාරෙය් වැඩ
පිළිෙවළක්
කියාත්මක
කරන්න,
නීෙරෝගී
සමාජයක්
ෙගොඩනඟන්න ඔබතුමාට සියලු ෙදනාෙග්ම ආශිර්වාදය ලැෙබ්වායි
කියා මා පාර්ථනා කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් තව විනාඩියක
කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

කලට ෙව්ලාවට operation එක කරන්න ඕනෑ. එෙහම
ෙනොවුෙණොත් ජීවිතක්ෂයට පත් වනවා. ෙම් තත්ත්වය ගැන
අෙනක් ෙද්ට වඩා ෙසොයා බැලිය යුතු බවයි මා කියන්ෙන්. ෙම්
වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා වාෙග්ම, අද ෙරෝහල්වල
පවතින තත්ත්වය ගැනත් බලන්නට සිද්ධ වනවා. ඔබතුමා පත්
වුණු ගමන් ෙම් ෙද්වල් ගැන කියනවා කියලා හිතන්න එපා.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ඉරාන් විකමරත්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.
ඔබතුමාට විනාඩි 17ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 2.47]

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
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පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ෙම් ඓතිහාසික
අවස්ථාවට සහභාගි ෙවන්න ලැබීම මා ලද භාග්යයක් ෙකොට
සලකනවා.
අද මට මහා මාර්ගවලට සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. "මහා
මාර්ග කථා" කියලාත් කතන්දර තිෙබනවා. ඒ මහා මාර්ග කථාවක්
මම කියන්නම්. රනිල්, ෛමතී ජනාධිපති කළා. ෛමතී, රනිල්
අගමැති කළා. ෙම්ක ඓතිහාසික අවස්ථාවක්. විෙශේෂෙයන්ම
ඓතිහාසික පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වීම
නිසා ඒ අවස්ථාවට අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාත්
ඇතුළු ෙවනවා.
2013 අෙපේල් මාසෙය් 23වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් එවකට සිටි
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව
පශ්නයක් ඇහුවා. 2013 අෙපේල් 23වැනි දින හැන්සාඩ් වාර්තාෙව්
තීරු අංක 1761හි මම ඊට අදාළව අහපු පළමුවැනි අතුරු
පශ්නෙයහි ෙමෙසේ සඳහන් වනවා:
"ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ෙමම තීරණ
ගැනීෙම්දී යම් කිසි ඒකාධිපති ස්වභාවයක් තිෙබනවා...."
"...ඒ වාෙග්ම පසු ගිය කාලයකදී ඔබතුමාත් සඳහන් කරලා තිෙබනවා,
ෙමතැන යම් කිසි මාෆියාවක් කියාත්මක ෙවනවා කියලා. ඒ පිළිබඳව
ඔබතුමාෙග් අදහස් පකාශ කරනවා නම් මම කැමැතියි."

ඒ අවස්ථාෙව්දී ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා ෙමෙසේ
පිළිතුරු දුන්නා:
"ගරු කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ කරුණු සත්යයි. ඒ
කරුණු මම පිළිගන්නවා."

2013 අෙපේල් 23වැනි දින පළ වූ හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක
1762හි මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:
"ගරු කථානායකතුමනි, මෙග් අවසාන අතුරු පශ්නය -තුන්වන අතුරු
පශ්නය- පුළුල් පශ්නයක්. ෙසේනක බිබිෙල් ෙකොමිෂන් වාර්තාව ඉදිරිපත්
කරලා කලින් කල අපට කිව්වා, ඖෂධ පතිපත්තිය පිළිබඳව පනත්
ෙකටුම්පතක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න යනවාය කියා. එතුමාෙග්
ගුණානුස්මරණ කථාෙව්දීත් ඔබතුමා ඒ ගැන සඳහන් කළා. ඊට පසුව
කිව්වා, එය නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ගියාය කියා. ඖෂධ පතිපත්තිය
පිළිබඳව ඒ පනත් ෙකටුම්පත හිර ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද, එය
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් කවදාද
කියා මා අහනවා."

එම පශ්නයට ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමා දුන් පිළිතුර
ෙමෙසේයි:
"ගරු කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව්දීත්, ඊට පිටස්තරවත් මම ෙම්
සම්බන්ධෙයන් පකාශ කර තිෙබනවා. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විධියට
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියට අදාළව පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ
යුතුය කියා මීට අවුරුදු ෙදකකට කලින් තමයි -විෙශේෂෙයන්ම ජාතික
ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන කථා කිරිෙම්දී ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා
මැතිතුමාත් අමාත්යවරයා වශෙයන් සිටි කාලෙය් 2006 දී තමයි - රජය
අනුමත කර තිෙබන්ෙන්.මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග්
පතිපත්තියට අනුකූලව තමයි ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය සකස් ෙවලා
තිෙබන්ෙන්."

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2013 අෙපේල් මස 23වන දින
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1763වන තීරුෙව් තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන්
වනවා:
"මා ඇත්ත කියන්නට ඕනෑ. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ ෙවලාවට ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශයට ෙම් ගැන ෙනොෙයකුත් ෙදෝෂාෙරෝපණ එනවා.
සම්පූර්ණෙයන්ම සකස් කර අවසන් ෙවලා තිබුණු පනත් ෙකටුම්පත
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අතුරුදහන් කරලා තිෙබනවා, අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ
අප නැවතත් කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කළ යුතුය කියා. ඒ
සඳහා ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අදාළ ලිපිෙගොනු, ලිපිෙල්ඛන සියල්ලම අපි
භාර දුන්නා. ෙම් වන විට නීති ෙකටුම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සකස් කරමින් යනවා. මා නිතර ෙම් ගැන ෙසොයා බලමින්
සිටින්ෙන්."

එදා ඔය පශ්නයට ලැබුණු පිළිතුෙරන් ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමා ගැන මට යම්කිසි පැහැදීමක් ඇති වුණා. එදා අපි පුදුමයට
පත් වුණා. එදා වන කල් අපි හිතුෙව් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙදවන බලවත්ම පුද්ගලයා එතුමාය කියලායි. ෙම් උත්තරය
දුන්නාට පස්ෙසේ තමයි අපට පැහැදිලි වුෙණ්, ඇමතිවරුන්ට
ඉහළින් යම්කිසි හස්තයක් කියාත්මක වනවා, ඒ අයට ෙම් කිසිවක්
නිදහෙසේ කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැයි කියා. ඒ පැහැදීෙමන්
තමයි අපි එතුමාව අෙප් ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා බවට පත් කර අද
අෙප් ජනාධිපතිවරයා බවට පත් කර ෙගන තිෙබන්ෙන්. ඉතින්,
ෙමය ඓතිහාසික ෙමොෙහොතක් වනවා. මට පථමෙයන් කථා කළ
ඇමතිවරුන්ෙගන්, මන්තීවරුන්ෙගන් පකාශ වුණා, ෙම්වා ෙසේනක
බිබිෙල් මහාචාර්යතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් කියා. ඒ වාෙග්ම
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාත් ඒකට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ලංකා සමසමාජ පක්ෂයටත් පගතිශීලී ඉතිහාසයක් තිබුණාය කියා
මතක් කරන්නට කැමැතියි. ෙමොකද, ෙම් පතිපත්ති පිළිබඳව
අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ ෙනොෙයකුත් වතාවන්වල ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත්, ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පිටතදීත් සාකච්ඡා
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ෙමය පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට
ෙගෙනන්න පාර්ලිෙම්න්තුවට ශක්තියක් තිබුෙණ් නැහැ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. Patients' Rights Movement එෙක්
කටයුතු කරපු අයවත් මා මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙබනඩික්ට්
නැමැති මාධ්යෙව්දියාව විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ. ඔහු
කලින් කලට ඔහුෙග් පෑන පාවිච්චි කරමින් ෙම් රෙට් ඉන්න
අසරණ ෙරෝගි ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙනොෙයක් වතාවල ෙම්
කාරණය මතු කළා. ඔහුට අත දුන්නා, වින්ය ආරියරත්න, කිස්ටීන්
ෙපෙර්රා මහත්මිය වැනි අය. ඒ අයවත් ෙම් ෙවලාෙව් අපි මතක්
කරන්නට ඕනෑ.
අද ෙම් පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කරන ෙවලාෙව්දී කරුණු
කිහිපයක් ගැන ෙකටිෙයන් ෙහෝ කථා කරන්නට මා කැමැතියි.
ඉස්ෙසල්ලාම කියන්න ඕනෑ, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට
කරන පත් කිරීම් ගැන. මා හිතන හැටියට ෙම් පත් කිරීම් ගැන
පනත් ෙකටුම්පෙත් විස්තර කර තිෙබනවා. ඊට අමතරව අෙප්
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා අද වැදගත් පකාශනයක් කළා.
එතුමා කිව්වා, "පනත් ෙකටුම්පත් සකස් කරන ෙකොට ඇමතිවරයා
දිහා බලා පනත් ෙකටුම්පත් හදන්න ෙහොඳ නැහැයි" කියා. ඒක
ඇත්තයි. ෙබොෙහෝ විට අෙප් රෙට් කළමනාකාර කියාවලිය රඳා
පවතින්ෙන් පත් වන පුද්ගලයා මතයි. එම නිසා එය ශක්තිමත්
කරන්න එතුමා අද සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරනවාය කියා කිව්වා. ඒ
කියන්ෙන් ෙම් පත් කිරීම් පුළුවන් තරම් ස්වාධීන කරන්නයි. ෙම්
අධිකාරියට කරන පත් කිරීම් පිළිබඳව විතරක් ෙනොෙවයි, ඊට වඩා
පුළුල් අදහසක් මා ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. මා හිතන හැටියට රාජ්ය
ෙසේවෙය් පත් කිරීම් කරන ෙකොට පළමුවන මූල ධර්මය, සුදුසුකම
වන්නට ඕනෑ අධ්යාපනයයි, අත් දැකීමයි. අධ්යාපනයටයි, අත්
දැකීමටයි අමතරව පුද්ගල වාසිය නැති -conflict of interest
එකක් නැති- ලැදිකම්, ඝට්ටන නැති අයව පත් කරන්නට ඕනෑ.
උදාහරණයක් හැටියට ඇමති ෙකෙනකු ඒ ඇමතිතුමාෙග් පවුෙල්
අයවත්, ෙබොෙහොම ළඟින් ආශය කරන අයවත්, ඒ අමාත්යාංශයට
ෙහෝ ඒ අමාත්යාංශයට අදාළ සංස්ථාවලට පත් ෙනොකළ යුතුයි.
ඇත්තටම ෙම් පතිපත්ති අපි අනුගමනය ෙනොකරන නිසා ෙම් ගැන
කල්පනා කර අනාගතෙය්දී යම්කිසි ෙපොදු තීරණයක් ෙගන ෙමය
නීතිගත කරන්න සිදු වනවා.
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

පක්ෂපාතීත්වයට තමයි අඩුම තැන ෙදන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා අද
ගරු ඇමතිතුමා මතු කළ කියමන මම නැවත මතක් කරනවා. අපි
ව හය හදන්නට ඕනෑ. ඇමතිවරයාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙනොෙවයි. ව හය හදලා හැම රජයකම පත්වීම්වලට ෙම්ක
අලුෙතන් කියාත්මක කරන්නට ඕනෑ.
අපි දැන් සිටින්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අවසාන දවස්වලයි. ඒ
නිසා හුඟක් සංෙශෝධන පාර්ලිෙම්න්තුවට එනවා. අපට අලුත්
සංස්කෘතියක් හදා ගන්නට පුළුවන්. අපි ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව
සංෙශෝධනය කරනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙකටි කාලය තුළදී අපි
තවත් පනත් ෙකටුම්පත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා. රාජ්ය
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව පිහිටුවලා, ඒක ඉදිරියට ෙගනැල්ලා ඒ
පතිපත්ති ඒ තුළ අන්තර්ගත කළ යුතුයි කියා මම හිතනවා.
ඊට අමතරව අද සඳහන් වුණා, ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිවලින්
වැදගත්ම පතිපත්තියක් ගැන. ඖෂධයක ෙවෙළඳ නාමය ෙවනුවට
ෛවද්යවරුන් ඖෂධ නාමය සඳහන් කළ යුතුයි කියන කාරණය
ෙසේනක බිබිෙල් මහාචාර්යතුමාෙග් අදහසයි. අපි දන්නවා, අද දින
ඉදිරිපත් කර තිෙබන පනත් ෙකටුම්පෙත් ඒ අදහස
සම්පූර්ණෙයන්ම ගැබ් ෙවලා නැහැ කියා. ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා
සඳහන් කළා, එතුමා අනාගතෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඒ
සඳහා සංෙශෝධනයක් ෙගන ඒමට ලැහැස්තියි කියා. ඒ
සංෙශෝධනය ෙගෙනන්ෙන් ඖෂධ නාමය විතරක් සඳහන් කිරීම
සඳහායි. මම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා. අපි
අවුරුදු ෙදකක කාල සීමාවක් තුළ ෙම් සංෙශෝධනය ෙගන එන්නට
තීරණයක් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි කියා. එෙහම නැතිව ඒ සංෙශෝධනය
තව අවුරුදු 40කට ෙගනාෙව් නැත්නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
තිෙබන පධානම කරුණක් යටපත් වන්නට පුළුවන්. මම ඒ ඉල්ලීම
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් කරනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙමන් ෙරෝගියාට තිෙබන
පධානතම පාෙයෝගික වාසිය තමයි ඖෂධවල මිල පහළ යාම. අපි
දන්නවා, හුඟාක් ෙබෙහත්වල මිල සියයට 10ක් 20ක් 30ක්
ෙනොෙවයි විශාල ගණන්වලින් වැඩියි කියා. ඒ කියන්ෙන්
ආනයනය කරන මිලක් තිෙබනවා; විකුණන මිලක් තිෙබනවා. මම
ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවයි. ෙම් ෙබෙහත් දව්යවල නම් හරියට
කිව්ෙව් නැත්නම්, කරුණාකරලා මට සමාවන්න. Cetirizine
Dihydrochloride කියන ෙබෙහත රුපියල් 88කට ආනයනය කර
රුපියල් 400කට ආසන්න මිලකට විකුණනවා. ඒ කියන්ෙන්
විකුණන මිල 5 ගුණයකින් වැඩියි. ඊට අමතරව Montelukast
කියන tablet එක රුපියල් 440ට ආනයනය කර රුපියල්
2,645කට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ විකුණනවා. ඒ කියන්ෙන් හය
ගුණයක්, -සියයට 600ක්- වැඩිෙයන් විකුණනවා. Fulvoetan Tefu
Perazono රුපියල් 108කට ආනයනය කර රුපියල් 960කට
විකුණනවා. ඒ කියන්ෙන් විකුණුම් මිල 9 ගුණයක් වැඩියි. ෙම්
වාෙග් හුඟාක් ෙබෙහත් තිෙබනවා. Sildenafil Citrate තිෙබනවා.
ඒක 6 ගුණයක් වැඩිෙයන් විකුණනවා. Domperidone තිෙබනවා.
ෙම්ක හැම ෙකනාම ගන්නා ෙබෙහතක්. රුපියල් 58කට
ආනයනය කර රුපියල් 400 ගණෙන් විකුණනවා. 5 ගුණයක්, 6
ගුණයක්, 7 ගුණයක්, 9 ගුණයක් වැඩිෙයන් තමයි ෙම් ෙබෙහත්
විකුණන්ෙන්.
මම ෙමතැනට මෙග් ෙපෞද්ගලික අත් දැකීම එකතු කරන්නට
ඕනෑ. මෙග් මව වකුගඩු ෙරෝගිෙයක්ව සිටියා. ඇය අවුරුදු 5කට
උඩදී මිය ගියා. ඇය ෙරෝගීව සිටි කාලෙය් මම ඇයව නැවත නැවත
වාරයක් ශී ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට අරෙගන ගියා. ෙරෝහලට
අරෙගන ගියාම ෙල් පිරිසිදු කිරීමට ෙගවන්නට තිෙබන මුදල්වලට
හැර ෙබෙහත් ෙහේත්වලට ෙගවන්නට ඕනෑ. අවුරුදු 5කට උඩදී
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දවසකට Erythropoietin එක එන්නතක් ගැහුෙවොත් රුපියල්
10,000ක් ෙගවන්නට ඕනෑ. සාමාන්යෙයන් වකුගඩු ෙරෝගිෙයක්
ඉන්නවා නම් ඒ වකුගඩු ෙරෝගියාව බලාගන්නට ඒ කාලෙය්
පවුලකට මාසයකට රුපියල් 40,000ක් 50,000ක් ඕනෑ. අවුරුදු
5කට පසුව මම හිතන විධියට ඒක තව හුඟක් වැඩි ඇති. ඒ
වියදෙමන් වැඩි ෙකොටසක් යන්ෙන් ලබා ෙදන්නට තිෙබන
ෙබෙහත් ෙහේත් සඳහායි. අපට පුළුවන් වුණා, අවුරුදු 13ක් ඇයව
ෙරෝද පුටුෙව් තියාෙගන ෙරෝහලට රැෙගන යන්නට. නමුත් අපිත්
සමඟ ෙදමාපියන් අරෙගන ආපු අෙනක් පුතාලා දුවලාව මම මාස
6කට 7කට පසුව දැක්ෙක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අයට හැකියාව
තිබුෙණ් නැහැ ඒ වාෙග් විශාල මුදල් පමාණයක් වියදම් කර ෙගන
ඒ ෙදමාපියන්ෙග් ජීවිතය රැක ගන්නට. ඒ අයට ඒ භාග්ය තිබුෙණ්
නැහැ.
අෙප් ගරු ඇමතිතුමා අද ඉදිරිපත් කරන ෙම් ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ෙම් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තු
ඉතිහාසෙය් වැදගත්ම පනතක් කියලා අපට සඳහන් කරන්න
පුළුවන්. සාමාන්ය ෙපොදු ජනතාවට, විෙශේෂෙයන්ම ෙරෝගී අයට
පාෙයෝගිකව ෙමයින් විශාල සහනයක් ලැෙබනවා. නමුත්
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අපට මතක් කළා වාෙග් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත අද අපි සම්මත කර ගත්තා කියලා ෙහට හැම
එකක්ම අඩු ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ඉන්ධන මිල අඩු කළා; භාණ්ඩ
මිල අඩු කළා; බදු පහළට ෙගනාවා. නමුත් සති හතරකට පස්ෙසේ,
අදත් පාරිෙභෝගිකයාට ඒෙක් සම්පූර්ණ ලාභය ලැබිලා නැති බව
ෙම් සභාෙව් හැම ෙකෙනකුටම පැහැදිලියි. ෙනොෙයකුත් පශ්න,
ගැටලු තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සාමාන්ය ජනතාවට ලබා දිය යුතු
පතිලාභ ලබා ෙනොෙදන ෙවෙළන්දන් සෑම තැනම ඉන්නවා. එම
නිසා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා මතක් කළා වාෙග් අපි ෙම් පනත
සම්මත කර ගත්තාය කියලා හැම එකක්ම දවසින් ෙදකින් ෙවනස්
ෙවන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ගමන ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම රජයක් හැටියට අපි ෙම් පිළිබඳව තදින් කියා කරන්නට
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත වුණාට
පස්ෙසේ ඒ පනත කියාත්මක කරන්න අපි තදින් නීතිය කියාත්මක
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම වාණිජ ෙකොම්පැනිවල මතයක් තිෙබනවා මිල
තීරණය කරන එක අපි ෙවළඳ ෙපොළට තියන්න ඕනෑ කියලා. අද
ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා පැහැදිලි කළා, ෙවළඳ ෙපොළ තිෙබන
රටවල්වලත් පධාන ෙබෙහත් ෙහේත්වල මිල අධිකාරිය තීරණය
කරනවා කියලා. ඒ නිසා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් 118.(3) උප
වගන්තිෙයහි සඳහන් කරනවා, "අධිකාරිය විසින් නව ඖෂධ
දව්යයන්ෙග් මිල තීරණය කිරීෙම් කාර්ය සඳහා කලාපෙය් මිල
ගණන්, නව නිෂ්පාදනෙය් පතිලාභ සහ පිරිවැය ඵලදායිකත්වය
සැලකිල්ලට ගත යුතු ය" කියලා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබන්ෙන්.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම අවසන් කරනවා. මම ෙම්
පිළිබඳව කියන්න ෙහේතුව ෙම්කයි. ෙම් ඖෂධ ෙවළඳාම කරන
ව්යාපාර දැනෙගන ඉන්නට ඕනෑ, හැම එකක්ම තමන්ට කැමැති
කැමැති විධියට තමන්ට එකතු ෙවලාවත් කරන්න බැහැ කියන
කාරණය. ෙමොකද, ෙම්ක රට ගැන, මිනිස්සුන්ෙග් ෙසෞඛ්යය ගැන,
ජීවිත ගැන තිෙබන පශ්නයක්. ඒක නිසා ෙම් අධිකාරිය විසින් ෙම්
මිල පාලනය සිදු ෙවන්නට ඕනෑමයි.
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මෙග් අවසාන කරුණ ෙමයයි. රාජ්ය ඖෂධ නිෂ්පාදනය අපි
වැඩි කරන්නට ඕනෑ. ඒ ගැන කථා කරන්න ෙව්ලාවක් නැති නිසා
අෙප් රජෙයන් මම ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් කාර්යය අපි ඉදිරියට
ෙගන යන්නට නම් විෙශේෂෙයන්ම විද්යාත්මකව ෙම්වා හදා
බැලීමටයි, ඒ තාක්ෂණයටයි -researchවලට- වැඩිපුර
ආෙයෝජනයක් කරන්න කියා. ඒ ආෙයෝජනය නැත්නම් අපට ෙම්
ෙද් ඉෂ්ට කරන්නට බැරි ෙවනවා. ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු විමල් වීරවංශ මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 15ක්
තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.03]

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත විවාදයට ගනු ලබන අවස්ථාෙව්දී
කරුණු කිහිපයක් ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන්න මම
කැමැතියි. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා කලක්
වෘත්තීය සමිති නායකෙයක් හැටියට කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය්ත්
ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන එතුමා ඉතා ඕනෑකමින්
අදහස් දැක්වූවා අපට මතකයි. අෙප් රෙට් දැනට තිෙබන මීට අදාළ
නීති-රීතිවලට සාෙප්ක්ෂව බැලුෙවොත් එක්තරා ඉදිරි වර්ධනයක්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් සිදු ෙකොට තිෙබන බව අපි
පිළිගන්නවා. හැබැයි ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය සියයට
සියයක් නූතන ෙලෝකෙය් ඒ අයුරින්ම ගළපන්න පුළුවන් ෙවයි
කියන මෙනෝරාජික අදහසක මම නැතත්, ඒ ඖෂධ පතිපත්තිය
ඇතුෙළේ තිබුණු පධාන වැදගත් සාධක ගණනාවක් පිළිබඳව අවශ්ය
පමාණයට තද අවධානය ෙමයින් ලක් ෙවලා නැහැ කියන
කරුණත් ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න
කැමැතියි. ඔබතුමන්ලා පත් කරන ෙම් අධිකාරිෙය් සාමාජික
සංඛ්යාව 13ක් ෙවනවා.
ඒෙකන් 9 ෙදෙනක් විෂය භාර
අමාත්යවරයා විසින් පත් කරනවා. ෙම් පනත අනුව ඖෂධ අනුමත
කිරීමත් ෙම් අධිකාරියට තමයි පැවෙරන්ෙන්.
ඒ කියන පමිතීන්ට අදාළව, ඒ කියන සුදුසුකම්වලට අදාළව
වුවත් වැඩි සාමාජික සංඛ්යාවක් විෂය භාර අමාත්යවරයා විසින් පත්
කිරීම නිසා සාධාරණ සැකයක් මතු ෙවන්න පුළුවන්. බහුතර
සාමාජික සංඛ්යාවක් පත් කිරීම සිදු වන්ෙන් විෂය භාර
අමාත්යවරයා විසින් නිසා ඖෂධ අනුමත කිරීෙම් කටයුත්තට
ෙද්ශපාලන බලපෑමක් එල්ල කිරීෙම් හැකියාවක්, -ඒක ඔබතුමා
විෂය භාර අමාත්යවරයා හැටියට, පුද්ගලෙයක් හැටියට කරනවාද,
නැද්ද කියන එක ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. නමුත් අවශ්ය නම්
එබඳු පුද්ගලෙයක් ඒ අමාත්ය ධුරෙය් ඉන්නවා නම්- ඒකට ඉඩක්
ෙම් මඟින් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඕනෑ නම් ඖෂධ අනුමත
කිරීෙම් කාර්යයට පවා ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලපෑමක් කරන්න
ඉඩක් ෙම් මඟින් නිර්මාණය ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා කරන
ඇමතිවරුත් ෙම් රෙට් බිහි ෙවන්න පුළුවන්; ෙනොකරන
ඇමතිවරුත් ෙම් රෙට් බිහි ෙවන්න පුළුවන්. මෙග් පශ්නය
ඇමතිවරයා ගැන ෙනොෙවයි. ඒ ඉඩ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින්
ඉදිරිපත් වී තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඖෂධ
අනුමත කිරීම වැනි කාර්ය භාරයකට උරෙදන රාජ්ය ආයතනයක්
නිර්මාණය ෙවනෙකොට එහි පධාන බල මණ්ඩලෙය්, මුදුෙන්
සභාපතිවරයා පමුඛ ෙකොට ගත් 13ක් වන සාමාජික සංඛ්යාෙවන්
9ක්ම විෂය භාර අමාත්යවරයා ඒ අදාළ නිර්ණායක අනුව පත්
කිරීම ඒ තරම් සුදුසු හා සාධාරණ ෙදයක් හැටියට මම පිළිගන්ෙන්
නැහැ.
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ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සෑදීෙම්දී තමුන්නාන්ෙසේලා එක්තරා
ආකාරයකට මීට අදාළ විෙශේෂඥ හැකියාවක් තිෙබන ෛවද්යවරු
සංඛ්යාවක් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.
හැබැයි, දැන් අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනෑ එක ෙදයක්
තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත තමුන්නාන්ෙසේලා කඩිනමින්
ෙම් ගරු සභාවට ෙගනාවා.
ෙම් සම්බන්ධෙයන් සාර්ථක
අධ්යයනයක නියැෙලන්න අපට පමාණවත් කාලයක් ලැබුෙණ්
නැහැ. අද උෙද් තමයි උපෙද්ශක කාරක සභාවටත් දැම්ෙම්.
ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත පශස්ත පනත්
ෙකටුම්පතක් නම්, ෙම්ක මීට වඩා පශස්ත ආකාරයට ෙගන ආ
හැකිව තිබුණා. ෙහොඳ සමාජ සංවාදයක් ඇති ෙවන්න ඉඩකඩ
හැරලා, උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දීත් අපට පමාණවත් කාලයක්
දීලා, ෙම් ගැන අපට ෙහොඳ සාකච්ඡාවක් කරලා එෙහම ෙග්න්න
තිබුණා. [බාධා කිරීමක්]උපෙද්ශක කාරක සභාව තිබුෙණ් නැහැ.
අද උෙද් තිෙබනවා කියලා කිව්වා. මම නම් -[බාධා කිරීමක්]
නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සාමාජික සංඛ්යාව 9යි. 9 න් 5ක් පත් ෙවන්ෙන් එක එක
අංශවලින්. මහාචාර්යවරු -

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

නමුත් ඇමතිතුමා තමයි ඔවුන් නම් කරන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ වුණාට මහාචාර්යවරු පත් ෙවන්ෙන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ඒකයි මම කිව්ෙව්. යම් යම් නිර්ණායකවලට යටත්ව වුණත්
අමාත්යවරයා විසින් පත් කරන 9 ෙදෙනක් ඉන්නවා.[බාධා
කිරීමක්] නැහැ. නිල බලෙයන් පත්ෙවන 4 ෙදෙනක් ඉන්නවා.
ඒවාට ඔබතුමාට කිසිම බලපෑමක් කිරීෙම් හැකියාවක් නැහැ. ඒ
පුද්ගලයා ෙමෙසේ විය යුතුයි; ෙමෙසේ විය යුතුයි කියලා එක එක
නිර්ණායක තිෙබනවා. ඔබතුමාටත් පත් කරන්න ෙවන්ෙන් ඒ
රාමුව ඇතුෙළේ තමයි. හැබැයි, අවසාන වශෙයන් ගත්ෙතොත්
ඔබතුමා පත් කරන 9 ෙදෙනක් ඉන්නවා. ඒකයි මම මතු කරන
පශ්නය. ඔබතුමා කියන්ෙන් "අමාත්යවරයා"; ඔබතුමා ෙනොෙවයි.
"ඒ" ද, "බී" ද, "සී" ද කියලා ෙනොෙවයි, අමාත්යවරයා. මම
කියාෙගන ආෙව් උපෙද්ශක කාරක සභාව තිබුණා නම්, අපට
ටිකක් මීට වඩා ෙබොෙහොම සද්භාවෙයන් සාකච්ඡා කරලා, තව
අවශ්ය නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙහොඳ තිෙබනවා නම් ඒවා තව
වැඩි කර ගන්න තිබුණා. ඒ වාෙග් අවස්ථාවක් තිබුණා. මම
දන්ෙන් නැහැ ෙමොන කරුමයටද කියලා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ආෙව් හරියට අර අමාරුෙව් වැටුණු ගැහැනු ළමෙයක්ව බන්දලා
ෙදනවා වාෙග්යි. ඒ විධියට තමයි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ආෙව්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔක්ෙකෝම සාකච්ඡා කරලා, 2014 ජුනි මාසෙය් අෙප් හිටපු
අමාත්යවරයා දවසක වැඩ මුළුවක් පවත්වා, ෙම් සියලුම අංශ
එක්ක කථා කරලා ගත්ත අදහසුත් එක්කාසු කරලා හදලා තිබුණු
පනත් ෙකටුම්පත තමයි මම ෙම් ඉදිරියට ෙගන යන්ෙන්.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ වුණාට -[බාධා කිරීමක්] පරණ පනතමද
ෙම් එන්ෙන් කියලා අපි විපක්ෂෙය් සිටින අය හැටියට දන්ෙන්
නැහැ ෙන්. ඔබතුමන්ලාට ඒ අවෙබෝධය තිෙබනවා. එදා දීපු
පනත් ෙකටුම්පතයි, අද පනත් ෙකටුම්පතයි සංසන්දනය කරලා
බැලුෙවොත් ෙන් අපට ඒ අවෙබෝධය ලැෙබන්ෙනත්. එතෙකොටයි
ඒක අපට පත්යක්ෂ වන්ෙන්. මම කියන්ෙන් අපට ඒකවත්
පත්යක්ෂ කර ගන්න පමාණවත් කාලයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සම්බන්ධෙයන් ලැබුෙණ් නැහැ කියලායි. ඒක ලැබිය යුතුව
තිබුණා. අමාරුෙව් වැටුණු දරුෙවක් -ගැහැනු ළමෙයක්- බන්දලා
ෙදන විධියට ෙම්ක ෙනොකළ යුතුව තිබුණා. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත් දැන්
ෙමතැන තිෙබන පධාන පශ්නය මම කියන්නම්. අපි දන්නවා, යුද
අවි ජාවාරම සහ ඖෂධ ජාවාරම කියලා ෙලෝකෙය් පධාන ජාවාරම්
ෙදකක් තිෙබන බව. ඖෂධ ව්යාපාරය කියලා කියන්ෙන් ඉතා
බැරෑරුම් ෙලස විශාල සමාගම් ජාලයක් විසින් ෙමෙහයවනු ලබන
ව්යාපාරයක්. ඒ නිසා තමයි ෙසේනක බිබිෙල් වැනි අය ෙම් දැවැන්ත
සමාගම්වල අවශ්යතාවයි, මහජන අවශ්යතාවයි අතර ගැටීමක්
තිෙබන නිසා ඒ ගැටීම ෙබොෙහෝදුරට තුලනය කරන්න එෙහම
නැත්නම් ඒ ගැටීෙමන් වඩා වාසිදායක තත්ත්වය ෙරෝගියාට
අරෙගන ෙදන්න ෙම් විධිෙය් පතිපත්තියක් 70 දශකය පමණ ඈතදී
ඉදිරිපත් කෙළේ.
එහිදී පධාන වශෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණා, ඖෂධයක
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ කාරණය. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ විවිධ ෙවෙළඳ නාමවලින් ඖෂධ තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ඖෂධීය නාමෙයනුත් ඖෂධ තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා එක හා
සමාන ඖෂධ කියා සැලකුවාට ඒවාෙයන් ෙරෝගියාට වන
බලපෑෙම් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. සමහර ෙවලාවට ෛවද්යවරු
කියනවා, "ෙම්වා ඉන්දියාෙව් ෙබෙහත්. ඉන්දියාෙව් ෙබෙහත්වලට
වඩා ෙහොඳයි යුෙරෝපෙය් හදන ෙබෙහත්." කියලා. ඉතින්, සල්ලි
නැති මනුස්සයාට
ෛවද්යවරයා ඉන්දියාෙව් ෙබෙහත ලියා
ෙදනවා. හැබැයි, ෛවද්යවරයාට ෙපෙනනවා නම් ෙම් පුද්ගලයාට
යම්කිසි ආර්ථික හැකියාවක් තිෙබනවා කියලා, ඉන්දියාෙවන්
හදලා එවන ෙවෙළඳ නාමය සහිත ෙබෙහතට වඩා යුෙරෝපෙයන්
එන ෙබෙහෙත් ගුණාත්මක බලපෑම වැඩි බව ඔහු ෙහොඳින්ම දන්නා
නිසා එම ෙබෙහත ලියා ෙදන අවස්ථා තිෙබනවා. එය අෙප් ඖෂධ
ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන විසමතාව නිසා ඇති ෙවලා තිෙබන
තත්ත්වයක්. ඒ නිසා වඩා වැදගත් වන්ෙන් ඖෂධවල
ගුණාත්මකභාවය බිඳ වැෙටන අවස්ථාවල ගනු ලබන කියා
මාර්ගයි. ඉතා වැදගත් වන්ෙන් එයයි. නමුත් ගරු අමාත්යතුමනි, ඒ
ඖෂධවල ගුණාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳ පශ්නවලට පබල
බලපෑමක් කිරීෙම් හැකියාවක් ෙම් අධිකාරිය සතුව නිර්මාණය
ෙවලා තිෙබනවා කියලා මට නම් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. යම්කිසි
තත්ත්වයක් තිෙබනවා තමයි, එවැන්නක් නැහැ කියලාම කියනවා
ෙනොෙවයි. හැබැයි, ඖෂධවල ගුණාත්මක තත්ත්වය පිළිබඳව
තිෙබන පශ්න නිරාකරණය කරන්න මීට වඩා මැදිහත් ෙවන්න
පුළුවන්. ගුණාත්මක තත්ත්වය බිඳ වැටීම් බහුලව සිදු වන විට
ඒවාෙය් ලියා පදිංචිය ආරක්ෂා කරගන්න හැකි වී තිෙබන සමහර
නීතිමය දුර්වලතා තිෙබනවා. ඒ දුර්වලතා මකලා, රිංගන්න තිෙබන
හිල් වහපු ස්වභාවයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මඟින් අපට
පැහැදිලිව ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට ෙම් ෙකටි කාලය
තුළ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අධ්යනය කරපු නිසා අපට ෙනොෙපනන
කාරණයක් ෙමහි තිෙබනවාද දන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම ෙවලා නම්
ඒකටත් වග කියන්න ඕනෑ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාපු විධියම
තමයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟ පශ්නය ෙම්කයි. පැරැණි
පනත යටෙත් ඖෂධ දසදහස් ගණන් ලියා පදිංචි කරන්න
සමාගම්වලට හැකි වුණා. හැබැයි, එෙහම කරන්න හැකි වුෙණ්
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ගුණාත්මක තත්ත්වය එක්තරා ආකාරයකට සනාථ කිරීෙමන්
පසුව. නමුත් අද ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් බලධාරින්ට ෙවලා
තිෙබන්ෙන් කසළ ෙගොඩකට අත දාලා ෙහොඳ ඖෂධයක්
ෙසොයාගන්නවා වාෙග් අතට හසු වූ ටිකක් ගන්නයි. ඒ තරම් ඖෂධ
විශාල පමාණයක් එකම ෙලෙඩ් ෙවනුෙවන් ලියා පදිංචි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ සමාගම් විශාල පමාණයම තරගකාරි අරගළයක
ෙයෙදනවා, තමන්ෙග් ඖෂධය වඩා වැඩිෙයන් අෙළවි වන
ඖෂධය බවට ෙපරළාගන්න. ෙම් තරගෙයන් වන අනර්ථකාරි
බලපෑමට තමයි මහ ජනයා ෙගොදුරු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම්
තරගය යම්කිසි ආකාරයකට පාලනය කරන්න, එෙහම නැත්නම්
එකම ෙරෝගයකට ෙමතරම් ෙබෙහත් විශාල සංඛ්යාවක්, සමාගම්
විශාල පමාණයකින් ඕනෑද නැද්ද කියන පශ්නයට උත්තර
ෙසොයන්න පමාණවත් බලපෑම්සහගත මැදිහත් වීමක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත හරහා නිර්මාණය ෙවලාය කියා මට නම් ෙපෙනන්ෙන්
නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පැහැදිලිවම ෙපෙනන්න තිෙබනවා. ෙමහි තමයි තිෙබන්ෙන්
ඖෂධ නියාමනය පිළිබඳව. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට
තීන්දු කරන්න පුළුවන් එක වර්ගයකට ඖෂධ වර්ග කීයක් ද ඕනෑ
කියලා. ඒ වාෙග්ම, අලුතින් එන ඒවා පතික්ෙෂේප කිරීෙම් බලයත්
ලබා දීලා තිෙබනවා. එතෙකොට අලුතින් එකක් register කරන්න
බැරි වනවා.
ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය හැටියට ඔබතුමා
ගුණාත්මකභාවය ගැන කිව්වා. ඒ සඳහා ෙවනම lab එකක්
තිෙබනවා. තවම ඒ lab එෙක් නිසි standard එකක් නැහැ. මම
උෙද් වරුෙව්ත් ෙම් ගැන පකාශ කළා. අපි ඉදිරිෙය්දී එය world
standards වලට අනුව හදනවා. ඒ ආකාරයට lab එක හදපු ගමන්
අපි ඒ brand names ඔක්ෙකෝම අයින් කරනවා. Generic name
එක විතරයි ඊට පසුව භාවිත කරන්න පුළුවන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එෙසේ කිරීෙම්දී මට පශ්නයක් මතු ෙවනවා ගරු ඇමතිතුමනි.
ෙමය මෙග් ෙනොදන්නාකමට අහන පශ්නයක් ෙවන්න ඇති.
ඔබතුමා ඔය කියන තත්ත්වය හැදුවාට පස්ෙසේ ෙවෙළඳ ෙපොළට
එන්ෙන් ඖෂධීය නාමය සහිත ඖෂධ පමණක්ද? එෙහම
නැත්නම්, ඒ සමඟම ෙවෙළඳ නාම සහිතව එන ඖෂධත් ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ තිෙබනවාද? ඔබතුමා කියපු ඒ තත්ත්වය හැදුවාම ඇති
වන තත්ත්වය ගැනයි මා අහන්ෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එතෙකොට generic name එක විතරයි තිෙබන්ෙන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

එතෙකොට ෙවළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන්ෙන් එය විතරද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔව්, ගරු මන්තීතුමා.
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ගරු විමල් වීරවංශ මහතා

(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට අවුරුදු ෙදකකින් ඒ
තත්ත්වයට පරිවර්තනය ෙවනවා නම් අපට බලාෙපොෙරොත්තු
තියාගන්න පුළුවන් සැලකිය යුතු වශෙයන් ෙමයින් බලපෑමක්
ෙවනවා කියලා. දැනට ෙම් තිෙබන තත්ත්වය අනුව මට නම්
ෙපෙනන්ෙන් ෙමෙහමයි. අර කියපු විධිෙය් පබල ෙවනස්කම්
වුෙණොත් පශ්නයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් නීතිමය රාමුව
තුළ පමණක්, දැනට තිෙබන තත්ත්වය අනුව පමණක් ෙමය
ඉදිරියට ගිෙයොත් මට නම් ෙපෙනන්ෙන් ෙමයයි. අද සමහර ඖෂධ
සමාගම් ෛවද්යවරුන් විවිධාකාරෙයන් සමීප කරගන්නවා;
සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්ෙසේ වඩා වැඩිෙයන් සලකන
සමාගම්වල ඖෂධ වැඩිෙයන් අෙළවි වන ආකාරයට කටයුතු
කරන්න සමහර ෛවද්යවරු සමහර විට උනන්දු ෙවනවා. ෙමය
රහසක් ෙනොෙවයි. නමුත් හැම ෛවද්යවරයකුම ඖෂධ සමාගම්වල
ෙගොදුරක් බවට පත් ෙවලා නැහැ. හැබැයි ෙම් තිෙබන තත්ත්වය
යටෙත් නම් සිදු වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෛවද්යවරයා ඖෂධීය නාමය
ලියනවා. ඕනෑ නම් ඊට අතිෙර්කව ඔහු ෙවෙළඳ නාමයකුත්
ලියනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට යම්කිසි කාලයක් දක්වා
ෙවෙළඳ නාම ලියන්න පුළුවන්. ඖෂධීය නාමයයි, ෙවෙළඳ
නාමයයි අරෙගන ගියාම ෆාමසිෙය් ෙකනාට ඕනෑ නම් පුළුවන්කම
තිෙබනවා, ඒ ඖෂධීය නාමයට අදාළ ෙබෙහත තියාෙගන එය
නැහැ කියන්න. එෙහම නැත්නම්, ඒ ලියපු ෙවෙළඳ නාමය
ෙවනුවට ඒ හා සමාන ෙවනත් ෙවෙළඳ නාමයක් තිෙබන
ෙපත්තක් ගන්න කියලා ෙයෝජනා කරන්න ඔහුට පුළුවන්.
ඔබතුමන්ලා කියනවා වාෙග් ෙමහි යම් යම් නීති තිෙබනවා ඒවා
පාලනය කරන්න. හැබැයි ඒවා පමාණවත් නැහැ කියලායි මා
කියන්ෙන්.
ෙබෙහත ගන්න යන්ෙන් ෙලඩා. ෙලඩාට බැහැ, ෙබෙහත ගැන
ෆාමසිෙය් අයත් එක්ක සණ්ඩු සරුවල් ෙවන්න. එෙහම නැත්නම්
ෙම් පනත අර ෙගන ගිහිල්ලා පනෙත් වගන්ති ගැන කථා කර කර
ඉන්න බැහැ. ඒක පාෙයෝගිකව ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් පසු ගිය
අය වැෙයන් සිෙමන්ති මිල අඩු කළාය කිව්වාට ෙවෙළඳ ෙපොළට
ගියාම සිෙමන්ති මිල අඩු ෙවලා නැහැ ෙන්. එෙහම පශ්න ටිකක්
තිෙබනවා. ඒ සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙමොනවා හරි පැහැදිලි
කිරීම් ඇති. ෙමතැනදී ෙරෝගියාත් ඒ වාෙග් පාෙයෝගික පශ්නයකට
මුහුණ ෙදනවා. ෛවද්යවරයාට ෙබෙහත් හරහා යම්කිසි බලපෑමක්
කරන්න කලින් ඉඩ තිබුණා නම්, ෙවෙළඳ නාම පවර්ධනය කිරීෙම්
ඕනෑකමක් ෛවද්යවරයාට තිබුණා නම්, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
හරහා ෛවද්යවරයා සතු ඒ හැකියාව අවම ෙවනවා වාෙග්ම, ඒ
හැකියාව සහ බලය ඖෂධ ෙවෙළඳාම කරන ෆාමසි එෙක් ඉන්න
අයට ෙවනත් අනියම් ආකාරයකින් ආෙරෝපණය ෙවනවා;
ලැෙබනවා. සමහරවිට ඖෂධ සමාගම්වලින් ඔවුන් සන්තර්පනය
කරන්න මැදිහත් වන පමාණය වැඩි වන්න පුළුවන්. එතැනදී
ඔවුන්ට හැකියාවක් ඇති ෙවනවා, තමන්ට පවර්ධනය කරන්න
අවශ්යයි කියන ෙවෙළඳ නාම සහිත ෙබෙහත පවර්ධනය කරන්න.
හැබැයි, ඔබතුමා කියන විධියට වසර ෙදකකින් පසුව ඒ කියන
තත්ත්වය නැති ෙවනවා නම් ඒ අවුල, අවදානම නැති ෙවනවා.
ඒක අපට පිළිගන්න ෙවනවා. හැබැයි, මම කියන්ෙන් දැනට ෙම්
අවදානම තිෙබන බවයි.
මා මතු කළ පශ්නය අනුව ඔබතුමා පැහැදිලි කළා ගුණාත්මක
තත්ත්වය වර්ධනය කරන්න, එෙහම නැත්නම් ඖෂධවල
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්නවලට මැදිහත් ෙවන්න යම් යම්
පියවර ගන්නවාය කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
අන්තර්කාලීන ලියා පදිංචිය, ගුණාත්මක තත්ත්වය බිඳ වැටුණාම
ඒ සම්බන්ධෙයන් ඉතාම දැඩි පියවර ගැනීෙම් හැකියාව,
ගුණාත්මක තත්ත්වෙය් බිඳ වැටීම් අසාදු ෙල්ඛනගත කරන්න
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තිෙබන හැකියාව, ෙමන්න ෙම් ඖෂධවල ගුණාත්මක තත්ත්වෙය්
ෙම් වාෙග් ෙදයක් ඇති ෙවලා අපි ෙම් සමාගම් අසාදු ෙල්ඛනයට
ඇතුළත් කර තිෙබනවා කියලා ඒ ෙතොරතුරු මහජනතාවට පසිද්ධ
කරන්න හැකියාව තිෙබන්න ඕනෑ. ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය ටිකක්
ආන්ෙදෝලනාත්මක පශ්නවලට ලක් වුණු අවස්ථාවල නම් ඒ
විධියට කටයුතු කරලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් මහ බැංකුව වුණත්
කාෙග් හරි සල්ලි ටිකක් නැති වුණාම ෙන්, නීති විෙරෝධී මූල්ය
ආයතන ගැන දැනුවත් කිරීම පටන් ගන්ෙන්. ඒ වාෙග් සිදු වන
අවස්ථා තිෙබනවා. නමුත්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක්
තිෙබනවා.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

-ඒ පැත්ත පිළිබඳව ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන අවධානය
අඩුයි. මට තව තිෙබන්ෙන් විනාඩියක කාලයක් නිසා මම ඉතාම
ඕනෑකමින් කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙකොටස ඔබතුමාෙග්
අවධානයට ෙයොමු කරන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වැදගත්ම ෙද් ෙම්කයි. ෙමය
ෙසේනක බිබිෙල් මහත්මයා අනුගමනය කරපු ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිය
හා ඇසුරින් සකස් කළ පනත් ෙකටුම්පතක් නම් පධාන වශෙයන්ම
ෙවන්න ඕනෑ කරුණු කිහිපයක් තිෙබනවා. මම ඉතා ඉක්මනින් ඒ
කරුණ අවධාරණය කරන්නම්. මම මුලින් මතු කළ, ඖෂධවල
ගුණාත්මක තත්ත්වය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳ පශ්නය තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ඒ ගුණාත්මක තත්ත්වය බිඳ වැෙටන තැන්වලට අදාළව
ගනු ලබන පශස්ත පියවර අවශ්ය ෙවනවා. දැනට තිෙබන පියවර
පමාණවත් නැහැයි කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගන්නවා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙතනුත් ඊට වඩා එහාට යන පියවර අරෙගන
තිෙබනවාය කියලා අපට ෙපනී යන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කාරණය
තමයි-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ කාලය අවසන්.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

විනාඩියක් ගිෙය් නැහැ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගියා. කමක් නැහැ, කථා කරන්න.

ගරු විමල් වීරවංශ මහතා
(மாண் மிகு விமல்

ரவங்ச)

(The Hon. Wimal Weerawansa)

ෙහොඳයි, ඔබතුමාෙග් අනුකම්පාව යටෙත් තව විනාඩියක්
ෙදන්න.
ෙම් තුළින් ෙරෝගියා සූරාෙගන කන්න ඖෂධ සමාගම්වලට
තිෙබන හැකියාව සැලකිය යුතු වශෙයන් අවම ෙවලා තිෙබන
බවක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ

පාර්ලිෙම්න්තුව

1631
[ගරු විමල් වීරවංශ මහතා]

තත්ත්වය අනාගතෙය් හැෙදනවා නම් ඒ සුරක්ෂිත වාතාවරණය
හැෙදයි කියන බලාෙපොෙරොත්තුව අපට තිෙබනවා. ෙකෙසේ ෙවතත්
ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මම කිව්ව ඌණ
පූරණ සහිතව ෙහෝ ෙගන ඒමට හැකි වීම පිළිබඳව සතුටු වන බව
සඳහන් කරමින් මා මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුතු සම්පූර්ණ වූ දවසට ෙබොෙහෝ
ෛවද්යවරු generic නාමය ලියනවා. ෙමහි කියා තිෙබන්ෙන්
අවශ්ය වූ විෙටක පමණයි brand name එක ලියන්ෙන් කියලා.
ඒක එකක්. අෙනක, මට පත් කරන්න පුළුවන් හතර ෙදනායි.
අෙනක් professionalsලා එන්ෙන් ඒ professional bodiesවලින්.
Deanෙග් අනුමැතිය ඇතිව තමයි professorsලා එන්ෙන්. මට ඕනෑ
ෙකෙනක් පත් කරන්න බැහැ. ඒක rotate ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මිළඟට, ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.20]

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ෙදවන වර කියැවීම සඳහා ඉදිරිපත්
කළ ෙම් ඓතිහාසික අවස්ථාෙව් අෙප් හිතවත් ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට අෙප් සතුට, පසාදය, ස්තුතිය
පථමෙයන්ම පිරිනමා සිටිනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් නිර්මාතෘවරයා වශෙයන් සලකන
ජනාධිපති ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කාලාන්තරයක්
තිස්ෙසේ ෙබොෙහොම උෙද්යෝගීව, ෙවෙහස මහන්සි වී ඉටු කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි කාර්ය භාරයක් අද ඉෂ්ට කරන්න
ලැබීම ගැන එතුමා සතුටු වනවා ඇති. ෙමය ඉදිරිපත් කිරීම
සම්බන්ධෙයන් අපිත් එතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංකල්පය ඉදිරිපත් කරපු
ෙදොස්තර ෙසේනක බිබිෙල්, ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ යන
ෙදෙදනා ෙම් සංකල්පය මත ෙම් පතිපත්තිය ෙකටුම්පත් කරන
ෙකොට මට අවස්ථාව ලැබුණා, එතැනට යෑමට. ෙබොරැල්ෙල්,
Bawa Place හි පිහිටි ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් ෙගදර
කාමරෙය් ෙමය ෙකටුම්පත් කරන අවස්ථාෙව් තමයි පළමු වතාවට
ෙදොස්තර විකමසිංහ මහත්මයා විසින් ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාව
මට හඳුන්වා දුන්ෙන්. ඒ 1970 කාලෙය්.
අෙප් රෙට් පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් විවිධ අවස්ථාවල ඉදිරිපත්
කරපු විප්ලවකාරී අණ පනත් අරෙගන බලන ෙකොට, පගතිශීලී
අණ පනත් අරෙගන බලන ෙකොට ෙපෙනනවා, විෙශේෂෙයන්
1956න් පස්ෙසේ කුඹුරු පනත, බස් ජනසතුව, වතු ජනසතුව වාෙග්
පනත් ෙගොඩක් ෙගනැවිත් ඇති බව. ඊට සමාන හා ෙනො ෙදෙවනි
පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය
පනත් ෙකටුම්පත. ඒ නිසා තමයි ෙම් අවස්ථාව ඓතිහාසික
අවස්ථාවක් වන්ෙන්. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාටම ෙම්
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පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාවක් ලැබීම එතුමාෙග්
ෙද්ශපාලන ජීවිතෙය් ඉතාම තෘප්තියට පත් වන අවස්ථාවක් වනවා
ඇති. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා එදා ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා වශෙයන් ඉන්න කාලෙය් හැම වර්ෂයකම විෙශේෂ
ආරාධිතයකු ෙගන්වා ෙසේනක බිබිෙල් ගුණානුස්මරණ
සම්මන්තණයක් පැවැත් වූවා. 2013 වර්ෂෙය් පැවැති
සම්මන්තණයට එතුමා මට ආරාධනා කළා, ෙද්ශනයක් කරන්න
කියලා. මා කිව්වා "මා ෛවද්යවරයකු ෙනොෙවයි, ඒ සඳහා සුදුසු
ෙකනකුට ආරාධනා කරන්න" කියලා. නමුත් එතුමා මට ඒකට
ආරාධනා කළා. ෙමොකද, ෙම් සංකල්පය ෙසේනක බිබිෙල් කියන
පුද්ගලයා ෙගනාෙව් ෛවද්යවරයකු වශෙයන් ෙනොෙවයි.
ෛවද්යවරු ඕනෑ තරම් හිටියා ෙන්. එතුමාට ෙමවැනි ෙදයක් ඇති
කරන්න පුළුවන් වුෙණ් ඔහුෙග් තිබුණු ෙද්ශපාලන චින්තනය
නිසයි. ෙසේනක බිබිෙල් ආර්ථික විද්යාව පිළිබඳව, සමාජ විද්යාව
පිළිබඳව දැක්මක් තිබුණු පුද්ගලයකු නිසා, මම වෙම් නායකයකු
නිසා මාව ඔහු ෙතෝරා ගත්තා කියලා කිව්වා, ඒ විෙශේෂ ෙද්ශනයට.
මම ඒ ෙද්ශනය කරපු අවස්ථාෙව් තමයි පළමු වතාවට ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා පකාශයට පත් කෙළේ, සම්පාදනය කරපු පනත්
ෙකටුම්පත අතුරුදහන් ෙවලායි කියන කාරණය. පසුව එතුමා මාත්
එක්ක සාකච්ඡා කරන ෙකොට මා එතුමාට කියා සිටියා, "ෙම් කුඹුරු
පනත වාෙග් ෙනොෙවයි, බස් ජනසතු පනත වාෙග් ෙනොෙවයි,
ෙම්ෙකදී ඊට වඩා පෙව්සම් ෙවන්න ඕනෑ. ඔබතුමා හැප්ෙපන්න
යන්ෙන් මහා විශාල කර්මාන්තයක් එක්කයි. ඒ නිසා ෙම්ෙකදී
තනියම සටන් කරන්න බැහැ. ෙම් පිළිබඳව ජනමතයක් රට තුළ,
අද සමාජය තුළ ඇති කරන්න ඕනෑ. ඒ නිසා අපි අමාත්යාංශෙයන්
පිට මහ ජනතාව එක්ක ෙම් සම්බන්ධෙයන් ව්යාපාරයක් කර
ෙගන යමු, නැත්නම් පසු බසින්න වනවා" කියලා. මා එදා එතුමාට
ඒක ෙපෞද්ගලිකව කිව්වා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ස්වභාවය එයයි. ෙසේනක
බිබිෙල් මැතිතුමා ෙම් සංකල්පය ඉදිරිපත් කරලා අවුරුද්දක් තුළ
රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාව පිහිෙටව්වා. ඒෙකන් අලුත් සංකල්පය
පතිපත්තියක් බවට හදලා පතිපත්තිය නීතියක් බවට හරවලා අප
රට තුළ පමණක් ෙනොෙවයි, ජාත්යන්තර වශෙයනුත් ෙම්ක
පිළිගැනීෙම් තත්ත්වයකට පත් වුණා. 1976 බණ්ඩාරනායක
මැතිනියෙග් නායකත්වය යටෙත් ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග්
සම්ෙම්ලනය පැවැති ෙවලාෙව් අගාමාත්යතුමිය එතුමාට ආරාධනා
කළා, ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සම්ෙම්ලනයට ෙම් සංකල්පය ඉදිරිපත්
කරන්න කියලා. ඒ හරහා ෙනොබැඳි ජාතීන්ෙග් සමුළුවටත් ෙම්
සංකල්පය ගියා. ඊට පස්ෙසේ එතුමාට ආරාධනා කළා, WHO
එෙකන්, 1977 දී. එතුමා ඒ අවස්ථාව වන විට අභාවපාප්ත ෙවලා.
ෙම් සංකල්පය අර ෙගන ගියා, ඊට පස්ෙසේ හිටිය ෙදොස්තර
බාලසුබමනියම්. ඒ වාෙග්ම ඔස්මන්ඩ් ජයරත්න මැතිතුමා ෙම්
පිළිබඳ මතවාදය රට තුළ අර ෙගන ගියා. ඔහුෙග් මිතෙයෝ
කණ්ඩායමක් හිටියා, කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා වැනි අය. ඔවුන් ෙම්
මතය මැෙරන්නට ෙනොදී දිගින් දිගටම ඉදිරියට අර ෙගන ගියා.
1980 වන ෙකොට ෙම් මතය WHO එෙකන් පිළිගත්තා.
ෙදොස්තර බිබිෙල් ඉදිරිපත් කළ ෙම් කාරණෙයහි ඓතිහාසික
පසුබිම ටිකක් කියන්න වනවා. අවාසනාවකට ඒ වනෙකොට වෙම්
පක්ෂ ආණ්ඩුෙවන් ඉවත් ෙවලා ගියා. බලන්න, ඒ පක්ෂ
ආණ්ඩුෙවන් යන ෙකොට ඔහුත් රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාෙව්
සභාපතිකෙමන් ඉවත් වුණා. ඉවත් ෙවලා මාස ගණනයි හිටිෙය්.
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ආරාධනාවක් මත ඔහු
ලංකාෙවන් ඝානාවලට ගියා. ඒ ගිෙය් විෙශේෂඥෙයක් විධියට ෙම්
සංකල්පය ලතින් ඇෙමරිකාවට ඉදිරිපත් කරන්න. එෙහේ ගිහින්
ඔහු මාස ගණනයි හිටිෙය්. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමාෙග් මරණය
ඒක ඝාතනයක් කිව්වාට කමක් නැහැ, සාක්ෂි, මරණය සිදු ෙවච්ච
පසුබිම බලන ෙකොට. රාතී ෙභෝජන සංගහයක දී වස දී ඔහුව
මැෙරව්වා. ඒ ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, drug mafia එකයි.
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ෙම් සංකල්පය පතිපත්තියක් බවට හැරවිලා, ශී ලංකාව තුළ
නීතියක් බවට පත් ෙවලා, තුන්වන ෙලෝකයටත් ගිහින්, ඊළඟට
ෙලොව පුරා ගමන් කළාට පස්ෙසේ ෙලොකු කර්මාන්ත අයිතිකරුවන්
ෙම් පුද්ගලයා ගැන බියට පත් වුණා.
ගරු ඇමතිතුමනි, මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා අෙප්
රෙට් විෙශේෂෙයන් ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් විද්වෙතක් හැටියටයි
සලකන්ෙන්. ඇත්ත තමයි ෙදොස්තර විකමසිංහ මැතිතුමා ඔහුත්
එක්ක සහාය වුණා; ෙද්ශපාලන සගෙයක් විධියට ඔහුත් එක්ක
එකට වැඩ කළා. නමුත් මූලික වශෙයන් ෙමම ඖෂධ පතිපත්තිෙය්
නිර්මාතෘවරයා වශෙයන් අපි සලකන්ෙන් ෙසේනක බිබිෙල්
මැතිතුමායි. ඔහු ෙලොවට ඉදිරිපත් කළ සංකල්පය ෙලෝකෙය්
රටවල් 110ක අද අඩු වැඩි වශෙයන් කියාත්මක වනවා. එම නිසා
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට මා ෙයෝජනාවක් කරනවා, එතුමාෙග්
පිළිරුවක්වත් තියන්න ඕනෑය කියා. ජීවතුන් අතර ඉන්න
කට්ටියෙග් ෙනොෙවයි, ෙමොකද, අෙප් රට ෙලෝකයට හඳුන්වා දුන්
එක් පුද්ගලෙයක් තමයි ෙදොස්තර ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ ඓතිහාසික පසුබිෙම්
ඉඳෙගන තමයි අපි ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පත ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ. මා ඉතාමත් සන්ෙතෝෂ
වනවා, අපි ෙම් කථා කරන අවස්ථාෙව් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කළ ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ගරු සභාෙව්
ඉන්නවා. ෙම්ක එෙහමත් ෙකනකුට තමයි කරන්නට පුළුවන්.
ෙම්ක අභිෙයෝගාත්මක කාර්ය භාරයක්. මම ඔබතුමාව භය
කරනවා ෙනොෙවයි. ෙම් පශ්නය ඉදිරිෙය් තිෙබන අභිෙයෝග ගැන
ෙත්රුම් අරෙගන කටයුතු කරන්න අවශ්යයි. ෙම්ක එතරම් සරල
ෙදයකුත් ෙනොෙවයි. හැබැයි ස්ථිරසාරව ෙහමින් - සාමාන්යෙයන්
ඔබතුමා ඉක්මන් තීරණ ගන්නවා. ඉක්මන් තීරණ ගන්න යන්න
එපා.- පැහැදිලිව, සාමුහිකව කටයුතු කරන්න. අපි පැත්තකින්
ඉන්නවා, තමුන්නාන්ෙසේට සහෙයෝගය ෙදන්න. පළමුව කළ යුතු
ෙදය ෙම් පිළිබඳව සමාජය, රට දැනුවත් කිරීමයි. විෙශේෂෙයන්
ෛවද්ය වෘත්තිය දැනුවත් කරන්න. එය කිරීම අවශ්යයි. ෙමොකද,
ෛවද්යවරුන්ෙග් සහෙයෝගය ෙම්කට ලබා ගත්ෙත් නැත්නම්
ෙමය කියාත්මක කිරීම අමාරු වනවා.
ෙමොකද, ෙදොස්තර බිබිෙල් ෙම් සංකල්පය ඉදිරිපත් කළ
ෙලෝකය ෙනොෙවයි අද තිෙබන්ෙන්. එදා තිබුණු ෙලෝක රටාව
ෙනොෙවයි අද. එදා සමාජවාදී ෙලෝකයත් තිබුණා, ඒ වාෙග්ම
ධනවාදී ෙලෝකයත් තිබුණා, ෙම් පතිපත්තිය කියාත්මක කරන්නට
පහසුයි. ෙබෙහත් නියම කළාම ෙබෙහත් ගන්න තරගකාරී
තත්ත්වයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම බටහිර ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනය
වූ ඒ ෙබෙහත් දව්ය භූෙගෝලීයව සීමාසහිත රටවල් ගණනකටයි
ගිෙය්. ෙලෝකෙය් රටවලින් තුෙනන් එකකට ගිෙය් නැහැ, තුෙනන්
ෙදකක තමයි තිබුෙණ්. ඒ වාෙග් තත්ත්වයන් යටෙත් තමයි එදා
ඔහු ෙම් සංකල්පය ඉදිරිපත් කරන්ෙන්. නමුත් අද එය ඒ
ආකාරෙයන්ම ඉදිරිපත් කරන්න බැහැ. අද ඒ ෙලෝක රටාව
ඇත්ෙත් නැහැ.
ඔහු 1977 දී ලතින් ඇෙමරිකාවට යනෙකොට එදා 1977
වකවානුෙව් ෙලෝකෙය් තත්ත්වය ගැන සිතා බලන්න. 1977
වකවානුව කියන්ෙන් ෙලෝක රටාව ෙවනස් වන වකවානුවක්.
1977 වකවානුව තැචර්, ෙර්ගන් බලයට එන අවස්ථාව; ෙමෙහේ
අෙප් ෙජ්. ආර්.ජයවර්ධන මහත්මයා බලයට එන වකවානුව; නව
ලිබරල් වාදය ආර්ථික පතිපත්තියක් විධියට ආර්ථික න්යායක්
විධියට ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කර, ඒක ලතින් ඇෙමරිකානු රටවල
කියාවට නැංවීමට උත්සාහ කරන වකවානුව. අද ඒ රටාව ෙවනස්
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් බිබිෙල්ෙග් ඒ පතිපත්තිවල මූලික හරය
ගත්තාම කාරණා හයක් තිෙබනවා. ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා කථා
කරන ෙවලාෙව් මා ෙම් ගරු සභාෙව් සිටිෙය් නැහැ. සමහරවිට
එතුමා ෙම් කාරණය සඳහන් කරන්න ඇති. නමුත් මම යළිත් වරක්
ඒ කාරණා ෙදක, තුන කියන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්
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පතිපත්තිය සකස් කර තිෙබන්ෙන් මූලික වශෙයන් කාරණා 6ක්
පදනම් කර ෙගනයි. පළමු වැනි එක තමයි, අත්යවශ්ය ඖෂධ
ලැයිස්තුගත කිරීම. ඖෂධ ආනයනය කිරීම සහ ෙබදා හැරීම
රජයට පැවරීම, ශී ලංකාව තුළ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කිරීම, ඖෂධ
පිළිබඳ දැනුම සහ ෙතොරතුරු ෙබදා හැරීම, ඖෂධ පිළිබඳ
ෙප්ටන්ට් අයිතිය අෙහෝසි කිරීම ආදී වශෙයන් කාරණා 6ක්
ෙමයට අන්තර්ගත කර තිෙබනවා. ඒ අනුව එතුමා විෙශේෂෙයන්ම
රාජ්ය ඖෂධ සංස්ථාව හරහා ඖෂධ ආනයනය කිරීෙම් කාර්යය
කියාවට පරිවර්තනය කළා.
ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා අදට ගැළෙපන ආකාරයට
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ ෙදනා
මටත් දුරකථන මාර්ගෙයන් කිව්වා, පුවත් පත්වලත් පළ ෙවලා
තිබුණා, ෙම්ක ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි කියා.
පනතක් හදනෙකොට පතිපත්තිය පනතට දමන්න පුළුවන්කමක්
නැහැ. සංකල්ප හරහා තමයි පතිපත්ති එන්ෙන්. පතිපත්ති තමයි
නීතියට හරවන්න ඕනෑ. නීතිෙයත් සියලු ෙදය ඇතුඵ කරන්න
බැහැ. ඒක නිසා තමයි ෙරගුලාසි ෙගෙනන්න ඇමතිතුමාට
බලතල තිෙබන්ෙන්. විවිධ අවශ්යතාවන් පැන නැඟුණාම
ෙරගුලාසි ෙගෙනන්න ඕනෑ. ෙමවැනි කාරණා මත තමයි ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සකස් කර තිෙබන්ෙන්. මම ඉස්ෙසල්ලා කිව්වා
වාෙග් ෙම් පිළිබඳ ඉදිරිෙය්දී ඇති වන අභිෙයෝගාත්මක කාරණා
කීපයක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

අද වනෙකොට පරිසරය ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ෙත්රුම්
ගන්න ඕනෑ. ඊළඟට ෙමහි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර තිෙබන
ෙදයක් තමයි දැනුම ඇති කිරීම. වෘත්තීය ෛවද්යවරුන්ෙග්
සහෙයෝගයක් නැතිව ෙම්ක කියාත්මක කරන්න අමාරුයි. එෙහම
බලනෙකොට ඉදිරිෙය්දී ෙමය කියාත්මක කරනෙකොට ඖෂධ නාම
වුණත් භාවිතයට එනවා. අපි ෙනොෙයකුත් ඖෂධ නාම පාවිච්චි
කරනවා ෙන්. අවුරුද්දක්, හමාරක් යනෙකොට ගෙම් ෙගොෙඩ්
මිනිස්සුත් ෙම් ඖෂධ නාම ඔක්ෙකොම පාවිච්චි කරාවි. අද ෙවෙළඳ
නාමෙයන් ඖෂධ වර්ග 10,000ක් විතර තිෙබනවා. එදා කිව්ව
විධියට 200ක් විතර ඇති. අද එදාට වැඩියි. ඕනෑ නම් ඒක 500ක්ය
කියමු.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

370යි.

ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

370ක් නම් ඒවාෙය් නම් ටික අපි කාටත් කටපාඩම් ෙව්වි.
ඒක නිසා කියාවට නංවනෙකොට ඒක එච්චර අමාරු ෙවන්ෙන්
නැහැ. නමුත් මම හිතන්ෙන් ඒෙක්දී භාෂා පශ්නයක් ඇති
ෙවන්න පුළුවන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මහතා
(மாண் மிகு

குணேசகர)

(The Hon. DEW Gunasekara)

ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම සිංහල
හා ෙදමළ භාෂාව ගැන සඳහන් කර තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒක
සැලකිල්ලට ගන්න ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම්ක ඓතිහාසික
අවස්ථාවක්. වෙම් නායකෙයෝ ෙදෙදනක්; බුද්ධිමත් නායකෙයෝ
ෙදෙදෙනක්; රට පිළිගත්තු නායකෙයෝ ෙදෙදෙනක් වුණු මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මහතා සහ ෙදොස්තර ඇස්.ඒ. විකමසිංහ මහතා
එක්කාසු ෙවලා ඉදිරිපත් කරපු ෙම් සංකල්පය අද ෙලොව පුරා
පිළිෙගන තිෙබනවා. අවුරුදු 45ක් පමාද ෙවලා වුණත් ෙමය
අදට ගැළෙපන ෙලස කියාවට නැංවීෙම් කාර්ය භාරය ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙවත පැවරී තිබීම ගැන අපි සන්ෙතෝෂ
ෙවනවා. අපට ඒ ගැන විශ්වාසයක් තිෙබනවා. අෙනක් ඒවා
ෙමොනවා වුණත් ඔබතුමාෙග් ෙද්ශපාලන ජීවිතය ඉතිහයාසයට එක්
කිරීමට
නම්
කිසිම
පශ්නයක්
නැතිව,
ෙනොබියව,
ෙනොපැකිළව,එඩිතරව ෙමය කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන
ෙලසට ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක කාලයක් තිෙයනවා.
[අ.භා. 3.34]

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (පතිපත්ති සම්පාදන,
ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெகாள்ைக
உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர், இைளஞர்
மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මම ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා කරපු පළමු කථාෙව්දී මම කිව්වා, මම
ෙද්ශපාලනය කරන්න ආපු පධාන ෙහේතුව ගැන. මම එය තීරණය
කෙළේ මෙග් අම්මා මැෙරනෙකොට එතුමියෙග් වයස අවුරුදු 40යි.
ඒකට ෙහේතුව වුෙණ්, ඒ දවස්වල පිළිකා ෙරෝගය සුව කරන්න
අවශ්ය ඖෂධ ෙනොතිබීමයි. එතෙකොට අපි ෙපොඩි ළමයි. අද
වනෙකොට මෙග් නංගි විෙශේෂඥ ෛවද්යවරියක් හැටියට කටයුතු
කරනවා. ඒ ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
ඇය රජෙය් ෙසේවකෙයකු හැටියට දැන් අවුරුදු ගණනාවක්
තිස්ෙසේ ෙරෝගීන් සුව කිරීෙම් ෙසේවය කරනවා. අපි කල්පනා
කරන්න ඕනෑ, ඇයි ෙම් ෙබෙහත් නැත්ෙත් කියලා. ෙවළඳ ෙපොළ
හරහා ඒ ඖෂධ සඳහා පවතින ඉල්ලුම හා සැපයුම
කළමනාකරණය ෙවනවා නම්, සාධාරණ මිලකට ජනතාවට ඒ
ඖෂධ ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ෙම් පශ්නය ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ.
මම සමහර විට ෙපොඩ්ඩක් ෙවනස් මතයක් දරන්න ඉඩ තිෙබනවා.
නමුත් මම හිතනවා, අපි අද ෙම් සම්මත කර ගන්නා වූ පනත්
ෙකටුම්පත දිහා පුළුල් ෙලස බලන්න ඕනෑය කියලා. එදා,
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් ෛවද්යාචාර්යතුමා ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න උත්සාහ කළ කාලෙය් ගරු ඩිව්
ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් සමාජවාදි කමෙව්දයක්
තිබුෙණ්. රජෙයන් තමයි සියලුම ඖෂධ ෙගන්වීම කෙළේ. නමුත්
අද තිෙබන්ෙන් ඒ කමය ෙනොෙවයි. අද තිෙබන්ෙන් ෙවළඳ ෙපොළ
කියාවලියක්. අපි ෙසේනක බිබිෙල් සංකල්පය එදාට වඩා යම් කිසි
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ෙවනස් කිරීමක් හරහා තමයි අද ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්.
ෙමොකද, එදා තිබුණු පනත් ෙකටුම්පතම අද ඉදිරිපත් කළා නම් අද
තිෙබන ආර්ථික කමෙව්දයට අනුව ඒක පරස්පරයක් ෙවනවා.
එෙහම නම් අපි ෙමෙහම කල්පනා කරමු. වයස අවුරුදු 14ක්, 15ක්
පමණ වන දරුෙවක් සිටිනවා කියලා හිතමු. ඒ දරුවාට අවුරුදු
40ක් පමණ වන අම්මා ෙකෙනක් ඉන්නවා නම් ඒ අම්මාට
පිළිකාවක් ෙහෝ ෙවනත් ෙලඩක් හැදිලා තිෙබනවා නම් ඒ දරුවා
පුළුවන් ෙවන්න ඕනෑ, ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඒ ඖෂධ අරෙගන ඒ
අම්මා සුව කර ගන්න. සමහර විට රජෙය් ෙරෝහල්වලින් නිකම්
ෙබෙහත් ලබා ෙදන අවස්ථාත් තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල
ෙබෙහත් නිකම් ෙදන්ෙන් නැති බවත් අපි කවුරුත් දන්නවා. එෙසේ
ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඖෂධ අරෙගන ඒ අම්මාව ෙහොඳ කර ගන්න
හැකියාවක් අපට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් නම්, ගරු (ෛවද්ය)
රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, අපි කළ යුත්ෙත් එයයි.
දැන් ෙමතැන මූලිකම ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් මිල තීරණය
කිරීම සම්බන්ධවයි. ඖෂධවල මිල තීරණය කරන්ෙන් කවුද?
ෙමොකද, ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක මිල හරහා තමයි ඉල්ලුම හා
සැපයුම කළමනාකරණය ෙවන්ෙන්. ඖෂධයක දැන් විකිෙණන
මිල රුපියල් 40යි නම්, ෙහට සිට එම ඖෂධය රුපියල්4ට
විකුණන්න ඕනෑය කියලා අපි කිව්ෙවොත්, එතෙකොට ෙමොකද
ෙවන්ෙන්? සිදු ෙවන්ෙන් ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු ඒ ඖෂධය
ෙවළඳ ෙපොෙළේ නැති වන එකයි. ඒ ෙවනුවට ගුණාත්මකභාවයක්
නැති, යම් කිසි පමිතියක් නැති ඖෂධයක් සමහර විට විකිෙණන්න
ඉඩ තිෙබනවා. ෙදොස්තර මහත්මෙයකුෙගන් ඇසූ විට, මෙග්
ෙසොෙහොයුරිය ෛවද්යවරියක් නිසා එතුමියෙගන් ඇසුවාම ඇය මට
කියන්ෙන්, "අයිෙය්, ෙමන්න ෙම් ෙබෙහත අරෙගන වැඩක් නැහැ.
ඒ ෙබෙහෙත් කිසිම reaction එකක් නැහැ" කියලායි. ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් තිෙබන මූලිකම ෙදය තමයි පත්යක්ෂ, ආරක්ෂාකාරී
සහ නිවැරදි තත්ත්වෙයන් යුතු ඖෂධ සාධාරණ මිලකට
මහජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු කිරීම. ඒක තමයි ෙම් කරන්න
හදන්ෙන්. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙතහි පිටු ගණනාවක් තිබුණාට ඒ
ෙදය කරන්න තමයි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්. එතෙකොට ජනතාවට,
ඒ ෙරෝගියාට හැකියාව තිෙබන්න ඕනෑ, ඒ ඖෂධය ලබා ගැනීමට.
ෙම්ෙක් කථාව එපමණයි. නමුත් අද ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? වකුගඩු
ෙරෝගය ගැන බලමු. සල්ලි තිෙබනවා නම් ඒ අවශ්ය කරන ඖෂධ
ලබා ෙගන සුව ෙවන්න පුළුවන්. සල්ලි නැත්නම් ඖෂධය ලබා
ගන්න බැරි ෙවන නිසා මිය යන්න සිදු ෙවනවා. නමුත් එදා මෙග්
මෑණිෙයෝ මිය යන ෙකොට තිබුණු තත්ත්වය ඒක ෙනොෙවයි. මම
ෙම් කථාව කියන්ෙන් ඒකයි. ෙකොපමණ මුදලක් වියදම් කරන්න
හැකියාව තිබුණත් ඒ ඖෂධ ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා
අෙප් ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා අද කරලා
තිෙබන්ෙන් පුණ්ය කර්මයක්.
අද ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධෙයන් ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා ගරු සභාව අමතා කළ කථාව
මම අහෙගන සිටියා. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් ෙනොකර තිබීම නිසා එදා මම වැනි තවත්
දරුවන්ට ඔවුන්ෙග් අම්මලා අහිමි වුණා නම් ඒක පාප කර්මයක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා පනත් ෙකටුම්පත් සම්මත කර ෙගන ෙම් කරන්ෙන්
ෙමොකක්ද ? අපි ෙම්වාට ෙමච්චර මහන්සි වන්ෙන්, ෙමපමණ
දඟලන්ෙන් ඇයි? ජනතාවට ගුණාත්මකභාවෙයන් යුතු සමාජයක්
නිර්මාණය කර ෙදන්නයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් ආර්ථික
පතිපත්ති යම් විධියකට ෙවනස් කරන බව ෙම් වනෙකොට රටට
ෙහළි කර තිෙබනවා. රැඩිකල් පතිපත්තිය හරහා සමාජ ආර්ථික
කමෙව්දයක් ෙම් රටට ෙගෙනන්න අපි කැප ෙවලා ඉන්නවා. ෙම්
සමාජ ආර්ථික කමෙව්දය කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඒක ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතට එකතු වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මූලාසනාරූඪ
ගරු මන්තීතුමනි, සම්පත් ෙබදී යාෙම්දී, ඉල්ලුම හා සැපයුම
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කළමනාකරණය කිරීෙම්දී ෙලෝකෙය් ෙම් වනෙකොට කියාත්මක
වන එකම කමෙව්දය තමයි, ෙවෙළඳ ෙපොළ කමෙව්දය. ෙවෙළඳ
ෙපොළ හරහා තමයි ෙම් සියලු කාර්යන් සිදු වන්ෙන්. නමුත්
ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල දී ෙවෙළඳ ෙපොළ කමෙව්දෙයන් අපි
බලාෙපොෙරොත්තු වන ධනාත්මක පිළිතුරු අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
සමහර ෙවලාවට ෙවෙළඳ ෙපොළ කඩා ෙගන වැෙටනවා. ඒකට
කියනවා, market failure කියලා. ඉල්ලුමයි, සැපයුමයි අවශ්ය
විධියට කළමනාකරණය කර ගන්න ෙවෙළඳ ෙපොළ අසමත්
ෙවනවා. එතැනදී තමයි රජය මැදිහත් වන්න ඕනෑ. ඒක තමයි ෙම්
කරන්න හදන්ෙන්. ෙම් කරන්න හදන්ෙන් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ
තිෙබන ඖෂධ සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කරලා දාලා අලුත්
කමයකට ඖෂධ ලබා ෙදන වැඩ කටයුත්තක් ෙනොෙවයි. ෙවෙළඳ
ෙපොළ නියාමනය කරලා ඒ හරහා ජනතාවට සමාජ සහ ආර්ථික
යුක්තියක් - social and economic justice - ලබා ෙදන්න හදන
එකයි ෙම් කරන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රට ගැන එච්චර කථා කරපු,
ෙද්ශීය ෙද්ශීය කියලා කියපු, ෙපොඩි මිනිහා ගැන කථා කරපු පසු
ගිය රජය ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ෙම්
රෙට් ජීවත් වන ජනතාව ගැන ඇත්ෙතන්ම ඔවුන්ට කැක්කුමක්
තිබුණා නම් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙම් වන ෙතක් ෙකොෙහේ හරි file
එකක් අස්ෙසේ හැංගිලා තිෙයන්ෙන් නැහැ; ෙම් වනවිටත් ඒක
සම්මත ෙවලා. ඒක ආෙව් නැත්ෙත් ඇයි? මම කනගාටුෙවන් ෙහෝ
කියන්නට ඕනෑ, ඒක ආෙව් නැත්ෙත් එවකට හිටපු රජය ඇත්ත
වශෙයන්ම ජනතාව ගැන ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් ෙපොකට් එක ගැන
උනන්දු වුණු නිසයි. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අද
රුපියල් ෙකෝටි 100 කථාවක් ගැනත් කිව්ෙව් ඒ නිසයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ තුළ ෙම් පුණ්ය කර්මය ඉටු කරමින් එම කියාවලිය
ඉස්සරහට අරෙගන යනෙකොට අපි කල්පනා කළ යුතු ෙබොෙහෝ ෙද්
තිෙබනවා. ගරු ඩිව්. ගුණෙසේකර මන්තීතුමා කිව්වා, ඝානාෙව් දී
ෙසේනක බිබිෙල් ෛවද්යාචාර්යතුමාව ඝාතනය කෙළේ ෙකොෙහොමද
කියලා. ඖධෂ මාෆියාව ගැන කථා කළා. අදත් ඖෂධ මාෆියාව
ෙලෝකෙයන් තුරන් ෙවලා නැහැ. කුඩු මාෆියාව වාෙග්ම තමයි
ඖෂධ මාෆියාවත්. අපි පෙව්ශම් වන්නට ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට
ඔවුන් ෙම්ක hijack කරලා ජනතාව අපහසුතාවට පත් කරන්න
පුළුවන්. මම අෙප් ගරු ඇමතිතුමාට අවධාරණය කරනවා, hijack
කරන්න නම් ඉඩ තබන්න එපා කියලා. මම ගරු ඇමතිතුමාෙගන්
ඇහුවා, "දැන් අපි ඖෂධ වර්ග 200ක් පමණක් සීමා කරනවාද?"
කියලා. එතුමා කිව්වා, "නැහැ. එෙහම කරන්න අවශ්යතාවක්
නැහැ. දැනට ඖෂධ පමාණයක් තිෙබනවා. නමුත් අලුෙතන් ලියා
පදිංචි වනවා නම් එහිදී ඒවාෙය් ගුණාත්මකභාවය, පත්යක්ෂභාවය
සහ මිල සාධාරණද කියන එක ෙහොයලා බලන්න ඕනෑ" කියලා.
එෙහමනම්, ඒවාට එකඟ ෙවනවා නම් තමයි එම ලියා පදිංචිය
ලබා ෙදන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන වැදගත්ම
කාරණය නම්, එම මිල තීරණය කිරීෙම්දී ෙහෝ මිල ලියා පදිංචි
කිරීෙම් දී එය මීට කලින් අවස්ථාවලදී අපි කල්පනා කරපු ෙදයක්
ෙනොවීමයි. මම හිතනවා, මම වැරැදි නම් ගරු ඇමතිතුමා විසින් එය
නිවැරැදි කරයි කියලා. එෙහම ෙන්ද ගරු ඇමතිතුමනි? එතෙකොට
ෙමම ලියා පදිංචි කිරීම සිදු කිරීෙම් දී මිල එක අංගයක් හැටියට
සලකන්න නියාමන අධිකාරියට හැකියාව ලැෙබනවා. ඒඩ්ස්
ෙරෝගය සම්බන්ධෙයන් ෙම් දිනවල ඖෂධ ආයතන ෙඩොලර්
ෙකෝටි ගණනක් වියදම් කරනවා. ඔවුන් කියන්ෙන් ඒ ආකාරෙයන්
ෙඩොලර් වියදම් කරලා, ඔවුන්ට patent එක නැතිනම් යම් කිසි
කාලයක් ෙහෝ ෙමම ෙවෙළඳාම කර ෙගන යන්න බැහැ කියන
එකයි. ඒ අයට research and developmentවලට සල්ලි
ෙයොදවන්න බැහැ කියන එකයි. එතෙකොට research and
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development කරන්න රජයට හැකියාවක් නැතිනම් - රජය කියලා
කියන්ෙන් අෙප් රජය පමණක් ෙනොෙවයි, ඇෙමරිකාව ෙව්වා,
එංගලන්තය ෙව්වා, චීනය ෙව්වා, ඕස්ෙට්ලියාව ෙව්වා ෙලෝකෙය්
සියලුම රාජ්යයන්. අය වැය හරහා ලබා ෙදන්න මුදල් නැත්නම්,
ඒ ඖෂධ ෙකොම්පැනි මුදල් වියදම් කරලා ෙම්වා research කරන
බව අප අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු
වන්ෙන් එයින් ලාභයක් ලබා ගන්නයි. එතැනදී තමයි ෙවෙළඳ
ෙපොළ හරහා සාමාන්ය ජනතාවට සිදු ෙවන අසාධාරණය
නැවැත්වීම සඳහා නියාමනය අවශ්ය වන්ෙන්. එතැනදී ෙසේනක
බිබිෙල් ෛවද්යාචාර්යතුමා පළමුෙවන්ම ෙගෙනන ලද පතිපත්තිය
ඉතාම ෙහොඳට සංෙශෝධනය කරලා අද ෙලෝකයට, අද රටට
ගැළෙපන විධියට ෙම් පතිපත්තිය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා.
මම අද එනෙකොට තර්ස්ටන් පාෙර් ෙපෝස්ටර් අලවලා
තිෙබනවා දැක්කා, "ෙම් ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය ෙනොෙවයි,
ෙම්ක හකුලා ගනිව්" කියලා. ඕවා කියන අය අද ආර්ථිකය ගැන
අබමල් ෙර්ණුවකවත් දැනුමක් ඇතිවද ෙම් කථා කරන්ෙන්? අපට
ඕනෑ ඕනෑ විධියට ෙම් පතිපත්තීන් ෙගනැල්ලා, තිෙබන ආර්ථික
කමෙව්දයක් අස්ෙසේ ඔබන්නට බැහැ. අපි ෙම්කත් එක්කම යන්නට
ඕනෑ. එවකට හිටපු රජයට ෙමම ෙවෙළඳ ෙපොළ ආර්ථික
කමෙව්දය ෙවනස් කරන්න ඕනෑ කියලා හිතුනා නම් ෙවනස්
කරන්න ඕනෑ තරම් කාලයක් තිබුණා. නමුත් ෙවනස් කෙළේ නැහැ.
එෙහම නම් hijack කරන්ෙන් නැතිව අෙප් අලුත් පනත්
ෙකටුම්පත කියාත්මක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක පිළිබඳව
අපි අවධානය ෙයොමු කරන්නට ඕනෑ.
ෙමතැනදී මම තව එක ෙදයක් කියන්නට කැමැතියි. ෙවෙළඳ
නාමය ෙවනුවට ඖෂධ නාමය පමණක් සඳහන් කරන අවස්ථාෙව්
දී, එෙහම නම් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ෙවෙළඳ නාම තිෙබන්න
හැකියාවක් නැහැ. මම ෙම් කියන ෙද් ගැන ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න.
දැන් තිෙබන්ෙන් ෙවෙළඳ නාම නම්, ෙවෙළඳ නාම ෙවනුවට
ඖෂධ නාම පමණක් prescription එෙක් ලියලා ෙදනවා නම්,
එෙහම නම් ෙමොනවාද ෙදන්ෙන්? හැම ෙවෙළඳ නාමයකටම
ඖෂධ නාමයක් - generic name - තිෙබන්නට ඕනෑ. අපට ඒ
තත්ත්වයට ෙහට එන්න බැහැ. ඒ සඳහා කාලයක් ගත ෙවනවා.
ඉතින් ෙම් රෙට් ජනතාව ඉවසීෙමන් කටයුතු කරන්නට ඕනෑ. අපි
switch එකක් දැමුවාම ලැෙබනවා වාෙග් ෙම් සියලු පතිලාභ ෙහට
වනෙකොට ලැෙබයි කියලා හිතන්න එපා. දින සියයකින් ලැෙබයි
කියලා හිතන්න එපා. නමුත් රජෙයන් කරන්නට යන ෙමම
පුණ්යකර්මයට විපක්ෂෙය් සියලුම ෙදනා සහෙයෝගය පළ කරනවා
කියලා මම දන්නවා. ෙමයට විරුද්ධව කිසිම ෙකෙනක් ඡන්දය
ලබා ෙදයි කියලා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙගෞරවය මුළු
පාර්ලිෙම්න්තුවටම හිමි ෙවනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙමය පටන් ගත්ෙත් - ඇත්ත
වශෙයන්ම පටන් ගත්තා ෙනොෙවයි, අවසන් කළාත් ෙනොෙවයි.
ෙසේනක බිබිෙල් ෛවද්යාචාර්යතුමා පටන් ගත් ෙදයක් යම් කිසි
දුරකට ෙගනැල්ලා අද වන විට රාජිත ෙසේනාරත්න
ෛවද්යාචාර්යතුමා ෙමය ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. ෙවෙළඳ
ෙපොළ කියාදාමයක් ඇතුෙළේ ඖෂධ ෙවෙළඳාම නියාමනය කිරීම
සඳහා - මා මුලින් සඳහන් කළා වාෙග් ජනතාවට පත්යක්ෂ,
ආරක්ෂාකාරී හා නිවැරැදි තත්ත්වෙයන් යුතු ඖෂධ සාධාරණ
මිලකට ලබා දීම සඳහා - ෙගනාපු පනත් ෙකටුම්පතක් හැටියට
තමයි මම ෙමය දකින්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඔබතුමාට තව විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ෙහොඳයි. මම පටන් ගත්ත කාරණෙයන්ම මෙග් කථාව අවසන්
කරන්නම්.
මින් ඉදිරියට තරුණ අම්මලා තමන්ෙග් කුඩා දරුවන් අනාථ
වන්නට හැරලා මිය ඇෙදන තත්ත්වයකට ෙනොයවා, සාමාන්ය
මිනිසුන්ෙග් ජීවිත කාලය දිග් කර ගන්නත්, ෙලඩක් හැදිලා
ඉන්නවා නම් ඒ ෙලෙඩන් සුවය ලබන්නත් අද අෙප් රජය කරපු
ෙම් පුණ්ය කර්මය දායක ෙවයි කියලා අපි බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඊළඟට, ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි
පහෙළොවක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 3.51]

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවන වර කියැවීම සඳහා අද
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වන සුවිෙශේෂ වැදගත්කමක් ඇති ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීමට මා
පළමු ෙකොට අෙප් සහෙයෝගය පළ කරන බව කියන්න කැමැතියි.
ඒ වාෙග්ම ෙම් වැදගත් ෙවනස ඇති කිරීම සඳහා ඉටු කළ කාර්ය
භාරය ෙවනුෙවන් ගරු ඇමතිතුමාටත්,
එවකට ෙසෞඛ්ය
අමාත්යවරයා හැටියට කටයුතු කළ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්
මෙග් ෙගෞරවය සටහන් කරන්න කැමැතියි. ෙමය දවසකින්
ෙදකකින් බිහි වූවක් ෙනොෙවයි. ෛවද්යාචාර්ය එස්.ඒ. විකමසිංහ
මැතිතුමාත්, ෛවද්යාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාත් ෙම්
කටයුත්ත ආරම්භ කළා. එය යම් තාක් දුරට අභිෙයෝගාත්මක
ෙපරළියක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට දැරූ උත්සාහය නිසාම
ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ජීවිතය පවා තර්ජනයට ලක් වුණා.
අද ධනවාදී ෙලෝකය මූල්ය සම්භාරය ලබා ගන්නා පධානතම
ෙකොටස් ෙදකක් තමයි, අවි ආයුද ෙවෙළඳාම සහ ඖෂධ
ෙවෙළඳාම. ඒ නිසා ඒවා ෙවෙළඳාෙම්දී කිසි ෙලසකින් ෙහෝ
ෙවනසක් ඇති කිරීම සඳහා දරන උත්සාහයන්ට ඉඩ ෙනොදීමට වග
බලා ගන්නා ඔවුන් ඝාතනයන්ට පවා ෙපලෙඹනවා. ෙලෝකය
ෙවනස් වන බවත්, ධනවාදය ෙවනදාට වඩා අභිෙයෝගයට ලක් වී
තිෙබන බවත්, මිනිස්කම හා මිනිස් සමාජය ෙව්ගෙයන් තමන්ෙග්
අයිතිවාසිකම් කියා පාන ෙලෝකයකට රටින් රටට ගමන් කරන
බවත් ෙබොෙහෝ විට ධනවාදී සමාජය ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැහැ. ෙම්
වැදගත් ෙවනස ඇති කිරීම සඳහා මූලාරම්භයක් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතින් ලැෙබනවා.
ඖෂධයක ෙවෙළඳ නාමය හා ඖෂධ නාමය අතර
නිරන්තරෙයන් ඇති ගැටලු පිළිබඳව අපි දන්නවා. ෛවද්යවරයා
නිසා පමණක් ෙනොෙවයි, අපි වට කර ගත් ආර්ථික රටාෙව්
දැවැන්ත බලපෑම නිසාත් ඒ ගැටලු ඇති වන බව සටහන් කළ
යුතුයි. ෙම් ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත මඟින් තවත් විධිවිධාන ෙගන ඒම අවශ්ය වන
බව අපි විශ්වාස කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් දැන්වීම්
පළ කිරීම සඳහා ඇතුළත් කර තිෙබන වගන්ති තවත් ශක්තිමත්
කළ යුතුය කියා මම හිතනවා. ෙබොෙහෝ විට ෙවෙළඳ ව්යාපාර,
නිෂ්පාදන ව්යාපාර, සමාගම්, බහුජාතික සමාගම් ෛවද්යවරයා
ළඟටම ඇවිල්ලා ෙමම දැන්වීම් පවර්ධනය කරනවා. ඔවුන් ෙම්
සඳහා journals, magazines භාවිත කරනවා.
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අද ඊටත් වඩා දියුණු ෙලෝකයකයි අපි ඉන්ෙන්. Websites
internet මඟින් ෙලෝකෙය් ෛවද්යවරුන් ෙම් අලුත් පවාහයට
ෙතොරතුරු ෙසොයනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවාට ෙගොදුරු ෙවනවා. ඒ නිසා
ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් වගන්ති පිළිබඳව තවත් සාකච්ඡා ෙකොට ඒව
ශක්තිමත් කිරීෙම් අවශ්යතාවක් තිෙබන බව මම විෙශේෂෙයන්ම
සඳහන් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම 55.(1) උප
වගන්තිෙයහි ශක්තිමත්භාවය ඉදිරි කාලෙය්දී මීට වඩා වැඩි කිරීම
තුළින් අප මුහුණ ෙදන එක අභිෙයෝගයක් ජයගහණය කරන්නට
පුළුවන් ෙව්විය කියා මා හිතනවා.
ගරු ඇමතිතුමාත් දන්නවා, අපි ෙම් මහා විපර්යාසයක් ගැන
කථා කළත් අදත් අෙප් සමාජෙය් වැඩි ෙදනා අෙප් ෙද්ශීය
ෛවද්යවරයා ළඟට ගියාම සල්ලි ෙදන්ෙන් නැහැ, බුලත් ෙකොළය
තමයි ෙදන්ෙන් කියලා. සල්ලි දීලා ෙබෙහත් කර ගන්න කමය
ආෙව් සුද්දාෙග් කාලෙයන් පසුවයි. සුද්ෙදෝ තමයි ෙම් ගිලින ෙපති
වාෙග් ඔවුන්ෙග් නිෂ්පාදන අපට විකිණීම ආරම්භ කරමින් බටහිර
ෛවද්ය කමය නීතිගත කෙළේ. ඒ බටහිර ෛවද්ය කමය නීතිගත
කරන ෙකොට මූල්ය පතිපාදනයන් පිළිබඳ නීතියක් තිබුෙණ් නැහැ.
එය අපි ඇති කර ගත්ත සම්පදායයක් නිසා අද අපි ෙම් ගැටලුවට
මුහුණ ෙදනවා. ඖෂධ නාමය ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් ඖෂධවල මිල
අඩු කර ගැනීමට පුළුවන් කමෙව්දයක් ඇති වී සැබෑ ෙලසම
ෙරෝගියාෙග් පසුම්බියට විශාල සහනයක් ලැෙබනවා වාෙග්ම වඩා
ෙහොඳ ඖෂධයක් ෙතෝරා ගන්නටත් පුළුවන් ෙවයි කියලා අපි
විශ්වාස කරනවා.
නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයත්, නිදහස් අධ්යාපනයත් අෙප් රෙට්
ආඩම්බරයයි. එය විනාශ කරන්නට කුමන රජයන් උත්සාහ
දැරුවත් කිසි ෙලසකින් එය සපල වී නැහැ. ෙපොදු ජනතාවට
තිෙබන ෙලොකුම ශක්තිය එයයි. එය ආරක්ෂා කරන්න ගත්ත
තවත් වැදගත් පියවරක් හැටියට අපි ෙමය සලකනවා. ඖෂධ,
උපකරණ ආදී ෙම් සියලු ෙද් සඳහා රුපියල් මිලියන 40,000ක්
පමණ අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් අනුමත කරනවා. ෙමය යම්
කමෙව්දයකට පරිවර්තනය කිරීෙම් අභිෙයෝගය දිගටම තිබුණා.
ෙම් රෙට් ෙටන්ඩර් කමවල අයිතිය කියා පාන නිලධාරිවාදය ඇති
කරපු ෙද්වල් ෙවනසකට භාජනය කරන්නට ෙම් අධිකාරියට
පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ඒ අධිකාරියට
එෙසේ කියා කිරීමට පුළුවන් වන්ෙන් ෙම් අඩු පාඩුකම් ඇති
වගන්තිවලට ශක්තිය දීෙමනුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඖෂධ නිෂ්පාදනය
ඉතාම වැදගත්. නමුත් ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අප ලබා දුන් ඉඩ කඩ
මදි. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව ඖෂධ නිෂ්පාදනයට අවතීර්ණ
විය හැකි අවස්ථාව වැඩි ෙවනවා. එය වැඩි කර ගත හැකියි. නමුත්
එය වැඩි ෙවන ෙකොට ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාට, ෙද්ශීය
ව්යාපාරිකයාට ඉඩක් ඇති වන ආකාරයට අපි ඒ ගැන කල්පනා
කරනවා නම් ෙහොඳයි. ෙමොකද, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අනුව Sri
Lanka Chamber of Pharmaceutical Industry එක නිෂ්පාදනයට
කිසි ආකාරයකින් සම්බන්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකළින්ම විෙද්ශ
සමාගමක් එන විට ෙද්ශීයත්වය මත අෙප් රෙට් ව්යාපාරික
පැලැන්තිය හවුල් කර ගැනීෙම් වැදගත්කම අපි දකින පැත්ෙතන්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ. බංග්ලාෙද්ශෙය් ඇති වී තිෙබන්ෙන් එවැනි
තත්ත්වයක්. බංග්ලාෙද්ශය අපට වඩා හුඟාක් ඉදිරිෙයන් ඉන්නවා.
මට මතකයි, දැනට අවුරුදු තුනකට පමණ පථම බංග්ලාෙද්ශෙය්
අගාමාත්යතුමිය හමු වූ ෙවලාෙව්දී එතුමිය අපිව ඒ ඖෂධ
නිෂ්පාදනය කරන තැන්වලට යැව්වා. ඔවුන් අපට වඩා හුඟාක්
ඉදිරිෙයන් ඉන්ෙන්. නමුත් ඒ ෙබෙහත් වර්ග ෙගෙනන්න අපි ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. ෙම් මාෆියාව ෙරෝගියාට ඒෙක් සහනය ගන්න ඉඩ
දුන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමාත් සඳහන් කළා, ඒ වාෙග්ම අෙප්
ජනාධිපතිතුමාත් ඒ ගැන සඳහන් කළා. ඒ මාෆියාව කඩන්ෙන්
නැත්නම්, ෙලෝකෙය් රටවල් නිෂ්පාදනය කරන වැදගත් ෙබෙහත්
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වර්ග අෙප් රටට ගන්න බැහැ. නමුත් ආසියාෙව් හා ෙපොදු රාජ්ය
මණ්ඩලීය අෙනක් රටවල ඒවා භාවිත කරනවා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල්
ඇති කිරීමට - [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙගෙනනවා. මම ෙම්
කියන්ෙන් කලින් තිබුණු තත්ත්වයයි.
මම ෙම් කාරණයත් ඔබතුමාට කියන්න ඕනෑ. ඒක වැදගත්
ෙබෙහත් වර්ගයක්. විෙශේෂෙයන්ම පිළිකා ෙරෝහලට වැදගත්ව
තිබුණු ඒ ෙබෙහත් වර්ගය ෙගෙනන්න අවුරුදු කීයක් ගත කරන්න
සිද්ධ වුණාද? බංග්ලිෙද්ශය සූදානම්ව සිටියා, බංග්ලිෙද්ශෙය්
ව්යාපාරිකෙයෝ සූදානම්ව සිටියා. නමුත් ඉඩ දුන්ෙන් නැත්ෙත්
අමාත්යාංශවල සහ ආයතනවල ඉන්න මාෆියාවයි. ඒ නිසා අපි ෙම්
බරපතළ පශ්නයට මුහුණ ෙදන ෙකොට; නිෂ්පාදනයට අවතීර්ණ
ෙවන ෙකොට බංගලිෙද්ශය පමණක් ෙනොව ෙද්ශීය ආයතන හා
ෙද්ශීය ව්යාපාරික ෙපළැන්තිය ෙම් සම්බන්ධෙයන් වූ Sri Lanka
Chamber of Pharmaceutical Industry එක සම්බන්ධ කර ගැනීම
ඉතාම අවශ්යයි.
ගරු ඇමතිතුමනි, ඊළඟට ඔබතුමාෙග් ෙම් බලය, ෙම්
අධිකාරියට යනවා. අපි අද නිෂ්පාදන කියාවලිය සඳහා පැරණි
යන්ෙතෝපකරණ ෙගෙනනවා. ෙම්ක තමයි වැදගත්ම ෙද්. අපි
නිෂ්පාදනය ශක්තිමත් කරනවා නම් අද යුගෙය් දියුණුතම
යන්ෙතෝපකරණ සවි කරන්න ඕනෑ. නැත්නම් අෙප් රට පිට රට
පැරණි නිෂ්පාදනාගාරවල ෙතෝතැන්නක් බවට පරිවර්තනය
ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් ක්ෙෂේතෙයන් අපට ලබන්නට පුළුවන් පගතිය
අෙප් ජනතාවට ලබා ගන්න බැරි ෙවන්නට පුළුවන්.
මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් කාරණයත්
කියන්න ඕනෑ. අෙප් රට බහුවිධ ෛවද්ය කමය පාවිච්චි කරනවා.
අපට ඒක පිළිගන්න ෙවනවා. ආයුර්ෙව්දෙය් ඒ බහුවිධ ෛවද්ය
කමය ඔබතුමාෙග් උපෙද්ශක සභාව පිළිඅරෙගන තිෙබනවා.
නමුත් එතැන පමණයි පිළිඅරෙගන තිෙබන්ෙන්. මා කිසි ෙලසකින්
ෙම්කට ආයුර්ෙව්දය ඇතුළු කරන්න කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්
ආයුර්ෙව්දයට -ෙද්ශීය ෛවද්ය කමයට- ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට්
තිෙබන සිද්ධ, යුනානි, ෙහෝමිෙයෝපති ෛවද්ය කමවලට
ෙමතැනින් ආරක්ෂාවක් තිෙබන්නට ඕනෑ. ආරක්ෂාවක් ලබා
ෙදන්න බැරි වුෙණොත් ඔවුන්ට වැෙටන්ෙන් තහංචියයි. ඒ තහංචිය
වැෙටන්න ඉඩ තියන්න එපාය කියන ටික ඉතාම ඕනෑකමින් ෙම්
අවස්ථාෙව් කියන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, අපි දන්නවා වැල්මී අරෙගන ගිහිල්ලා වැල්මී “x”
හදලා එවනවා. අපි වැල්මී “x” පාවිච්චි කරනවා. වැල්මී සාරය
අරෙගන ගිහිල්ලා තමයි ෙමහි පධාන නිෂ්පාදනය සිදු කරන්ෙන්.
ෙම් වාෙග් උදාහරණ ඕනෑ තරම් ෙගෙනන්න පුළුවන්. ෙම් වාෙග්
විවිධ ඖෂධ තිෙබනවා. නමුත් ෙම් ක්ෙෂේත ආරක්ෂා කරන වගන්ති
අපි ඇති කර ගන්නට ඕනෑ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පාරිෙභෝගික
ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව විධිමත් කිරීමට ෙම් පනත කියාත්මක
කිරීෙම්දී ෙරෝගියාට සහනයක් සහ ව්යාපාරිකයාට සහනයක්
ෙනොවන කමය ගැන පබුද්ධත්වෙයන් කටයුතු කරයි කියා අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අපි ඉතාම පැහැදිලිව එක් කාරණයක්
කියන්න ඕනෑ. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ ෙරෝග වැළැක්වීම
ෙවනුවට ෙරෝග නිවාරණයට බර පැටවුණු ගමන් මාර්ගයක තමයි
අපි ගමන් කර තිෙබන්ෙන්. එය ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතයට ඉතාම
වැදගත්. ෙරෝග වැළැක්වීම පිළිබඳ අවධානය අඩු වී තිෙබන
තත්ත්වය යළි ශක්තිමත් කරලීෙම් කියාදාමයට අවතීර්ණ වීෙම්
වැදගත්කම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.
පසු ගිය රජෙය් අඩු පාඩුකම් හුඟක් කියැවුණා. හැම රජයකින්ම
අඩු පාඩුකම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන නිසා ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
එන්න ෙමපමණ කල් ගිෙය්. ආණ්ඩු කීයක් තිබුණාද, ආණ්ඩු
කීයකින් පසුවද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ආෙව්. ඒවාට හරස් වන
බලෙව්ග රාශියක් කියාත්මක වන බව අපට කියන්න පුළුවන්.
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ගරු ඇමතිතුමනි, විෙශේෂෙයන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී
ෙශේෂ්ඨාධිකරණ නඩු තීන්දුෙව් Clause 49 (1) c) පිළිබඳව
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරවන්නට කැමැතියි. එහි දක්වා
තිෙබන අදහස් ඉතාම වැදගත්. ෙමොකද, injury එකක් පිළිබඳව
ෙබොෙහොම සියුම් ෙලස ඇති විය හැකි බරපතළ තත්ත්වයක්
අධිකරණය ඒ නඩු තීන්දුෙව් වගන්තිවලින් පකාශ කර තිෙබනවා.
ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒ පිළිබඳව ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙයන්
ලබා ගත් වචනයක් නිර්වචනය සඳහා භාවිත කිරීම හා
ෙශේෂ්ඨාධිකරණය ෙපන්වා දී තිෙබන ෙමම සංෙශෝධනය ඉතාම
වැදගත්. රජය එය ඉදිරිපත් කිරිමට එකඟතාව පළ කිරීම ගැන මම
සතුටු ෙවනවා. ෙමොකද, ෙබොෙහෝ ඖෂධ විවිධ වර්ගයන්ෙගන්
තිෙබන නිසා පසු කාලයක ඒ ඖෂධවල පතිවිපාකවලට සහනයක්
ෙහෝ වන්දියක් ෙකෙසේ ලැෙබනවාද කියන පශ්නය අද ඉතාම
වැදගත්. අද ෙසෞඛ්ය කමය රාජ්ය නිදහස් ෙසෞඛ්ය කමය ෙවනුවට
ෙව්ගෙයන් ගමන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව
විනාඩියක කාලයක් තිෙබනවා.

ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு திேனஷ் குணவர்தன)

(The Hon. Dinesh Gunawardena)

මට විනාඩියක කාලයක් ඇති. මම කථාව අවසන් කරනවා,
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ෙපෞද්ගලීකරණයට භාජනය වන ෛවද්ය කමයකුයි
ෙව්ගෙයන් ගමන් කරන්ෙන්. සෑම ආණ්ඩුවක්ම කියා කරන්ෙන්
ෙපෞද්ගලීකරණයට. ඒ ගැන අබ මල් ෙර්ණුවක ෙවනසක් නැති
බව, මහජන එක්සත් ෙපරමුණ ෙවනුෙවන් මා කියනවා. එය
ෙනොෙවයි සිදු විය යුත්ෙත්. අෙප් රෙට් ජනතාවට ෙහෝ දියුණු වන
ධනවාදී ආර්ථිකයට අනිවාර්යෙයන්ම-ධනවාදය ෙහෝ දියුණු
කරන්න- ෙහොඳ, නීෙරෝගී ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයක් අවශ්ය වනවා.
ගරු ඇමතිතුමනි, අද ෙම් ෙසෞඛ්ය කමය සමඟ අෙප් රක්ෂණ
කම සියල්ෙල්ම ඇති බැඳියාව පිළිබඳව යළි අප ගෙව්ෂණයක
ෙයෙදන්නට ඕනෑ. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් මුළු මහත් නිදහස්
ෙසෞඛ්ය ෙසේවයම ෙපෞද්ගලීකරණයට ෙගොදුරු වන රක්ෂණ
භාවිතවකට පරිවර්තනය විය හැකියි.
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා, ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතෙය් ශක්තිය
වැඩි කරන්නට අවශ්ය බව. පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමන්
ආණ්ඩුව ෙගන යන්ෙන් ධනවාදී ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකයක් මත
බවට දැන් පකාශ කළා. ධනවාදී ෙවළඳ ෙපොළ ආර්ථිකය, සුබවාදී
මහජන ආරක්ෂාව සඳහා වූ කියාදාමය ඉතාම වැදගත්
සිද්ධාන්තයක්ය යන්න යළි අප මතක් කරමින්, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පතට අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදන බව කියා සිටිනවා.
අපට ලබා දුන් පතිඥා පරිදි, තවත් ඇති කළ යුතු සංෙශෝධනයන්
ඉදිරි කාලෙය්දී ෙගන එමින්, ජනතාවෙග් පැත්ත සහ ෛවද්ය
කමෙය් පැත්ත ශක්තිමත් කරන්නට අපි කටයුතු කරමු.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි. මීළඟට, ගරු ෛවද්ය රෙම්ෂ් පතිරණ මන්තීතුමා.
ඔබතුමන්ට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 4.07]

ගරු (ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ரேமஷ் பதிரண)

(The Hon. (Dr.) Ramesh Pathirana)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක් පිළිබඳව විවාදය ෙම් සභාෙව් පැවැත්ෙවන
ෙමොෙහොෙත් සභාව අමතා වචන කිහිපයක් පකාශ කිරීමට
අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා ඉතාම සතුටට පත් වනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය ස්ථාපනය
කිරීම ෙවනුෙවන් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමන්ෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව, ෙසෞඛ්ය අමාත්ය ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා කාෙලෝචිත වූ ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙම්
ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳව ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමන් වාෙග්ම, ෙම්
උත්තරීතර සභාෙව් කථා කළ මැති ඇමතිවරුන් රාශියක් දීර්ඝ
ෙලස අදහස් දැක්වූවා. ෙම් රෙට් දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් විෙශේෂෙයන්ම තමන්ෙග් ආර්ථික මට්ටම අනුව තත්ත්වෙයන්
ඉහළ, ගුණාත්මක ෙබෙහත් සාධාරණ මුදලකට ලබා ගැනීම
ෙවනුෙවන්- ඉතාම සාධනීය පියවරක් හැටියට ඉදිරිපත් කළ ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම ෛවද්ය ක්ෙෂේතයට
සම්බන්ධ පුද්ගලෙයක් හැටියට, මෙග් ස්තුතිය ගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාට වාෙග්ම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමන්ට ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පුද කරන්න කැමැතියි.
ෙම් යටෙත් ඉතාම වැදගත් පියවරක් හැටියට නව අධිකාරියක්
ස්ථාපනය වන බව අප දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම, ස්වාධීනව කියා
කරන්නට හැකි වන පරිදි ඖෂධ ලියා පදිංචිෙය් සිට නැවත ලියා
පදිංචිය අලුත් කිරීම, ගුණාත්මකභාවය ආරක්ෂා වන ආකාරෙයන්
ෙවෙළඳ ෙපොළට ඖෂධ නිකුත් කිරීම වාෙග්ම, මිල නියාමනය
කිරීම ඇතුළු කරුණු රාශියක් ආවරණය වන පරිදි විෙශේෂඥ දැනුම
ලබා ෙගන, ෙම් රෙට් ජනතාවට ෙහොඳ ඖෂධ ලබා දීෙම්
වැඩසටහනක් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා
කියාත්මක කරන්නට අවශ්ය කටයුතු සිදු ෙවයි කියා අප
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.
මීට අවුරුදු 40කට පමණ ෙපර, මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල්
මැතිතුමන් ෙම් පනත ඉදිරිපත් කරන්නට මූලික වුණු සාධක
ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම, අවුරුදු 40කට පසුව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ඉදිරිපත් කළත්, ෙමහි සාධනීය පියවර ඉදිරියට ෙගොස් ජනතාවට
සැබෑ ෙසේවාවක් ෙම් හරහා ලබා ෙදන්නට තවත් ෙකටි කාලයක්
ගත ෙවයි කියා අප හිතනවා. එම නිසා, ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා
ෙමහිදී සඳහන් කළ ආකාරයට, ෙම් පියවර ඉදිරියට ෙගන ෙගොස්,
වඩාත් ශක්තිමත් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් සහ වඩාත් ෙහොඳ ඖෂධ තත්ත්වෙයන් ඉහළ ගුණාත්මක ඖෂධ- සාධාරණ මුදලකට ලබා
ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් පනත හරහා ෙම් රෙට් ජනතාවට ලැෙබයි
කියන විශ්වාසය අෙප් සිත් තුළ තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විවිධ රජයන් මඟින් මෑත
ඉතිහාසය තුළ ෙම් රෙට් ඖෂධ ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව රුපියල්
බිලියන 35ක්, 40කට ආසන්න මුදල් පමාණයක් වැය කළා.
ෙපෞද්ගලික ඖෂධ සඳහාත්,ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල් සඳහා ජනතාව
තමන්ෙග් අතින් වියදම් කරන මුදල රුපියල් බිලියන 45ක් 50ක්
වනවා.
එෙහම බැලුවාම ෙම් ඖෂධ සඳහා සියයට 60කට ආසන්න
මුදල් පමාණයක් ෙපෞද්ගලික අංශෙයන් තමයි වියදම් වන්ෙන්.
ෙමහිදී ඖෂධ භාවිත කරන ෙරෝගීනුත්, ඖෂධ නියම කරන
ෛවද්යවරයාත්, ඖෂධ ලියා පදිංචිය ඇතුළු ෙබදා හැරීෙම්දී
ඖෂධෙව්දින් ඇතුළු විශාල කණ්ඩායමකුත් පාර්ශ්වකරුවන්
හැටියට සම්බන්ධ ෙවනවා.
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ෙමහිදී මතු වන ඉතාම වැදගත් කාරණය තමයි, ෙමෙතක් කල්
සමහර විට ෙවෙළඳ නාමයන්ෙගන් පමණක් නියම වූ ඖෂධ මීට
පසුව අනිවාර්යෙයන්ම ෙබෙහෙත් කාණ්ඩය අනුව, වර්ගීකරණය generic name එක - අනුව ෙරෝගියාට ලබා ෙදන්නට
ෛවද්යවරුන්ට සිදු වීම. එය ඉතාම ෙහොඳ, සාධනීය ඉදිරි පියවරක්
ෙලස අප දකිනවා. අවශ්ය නම් ෙවෙළඳ නාමය සඳහන් කරන්න
පුළුවන් බවත්, ඉදිරි කාලෙය්දී ඒ සඳහා සංෙශෝධනයක් ෙගනැත්,
ගුණාත්මක ඖෂධ පමණක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන තත්ත්වයක්
යටෙත්දී ඖෂධෙය් නාමෙයන් පමණක් එම ඖෂධ ලබා දීම සඳහා
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ සකස් වන බවත් ඇමතිතුමා සඳහන් කළා.
අපට ඉතාම සතුටුයි, එවැනි වැඩසටහනක් සකස් වීම පිළිබඳව. ෙම්
හරහා ඉදිරි කාලෙය්දී රාජ්ය අංශෙය් වාෙග්ම, ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ඖෂධ පිළිබඳ ගැටලුව අවම ෙවයි කියන විශ්වාසය අපට
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ලබා දී තිෙබන සීමිත
කාලය තුළදී මම ෙම් කාරණයත් කිව යුතුයි. මෑත ඉතිහාසෙය්
ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් අප දැකපු පධාන ගැටලුව තමයි, රජෙය්
ෙරෝහල්වල විටින් විට ඖෂධ හිඟයක් මතු වීම. අනික් පධානතම
කාරණය තමයි, රජෙය් ෙරෝහල්වල තිෙබන ඖෂධවල
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව ගැටලු පැන නැඟිලා, විවිධ
අවස්ථාවලදී එම ඖෂධ නිෂ්කාශනය කරන්න -බැහැර කරන්නසිදු වීම. ෙම්ක තමයි පධානතම ගැටලුව. ෙම් හා බැඳුණු සාධක
කිහිපයක් තිෙබනවා. ඒ කරුණු පිළිබඳව කථා කළා. හැබැයි, මා
හිතන විධියට රජෙය් ෙටන්ඩර් පතිපත්තිය අනුව ඖෂධ ලබා
ගැනීෙම්දී දැනට තිෙබන තත්ත්වයන් යටෙත් අවම ලන්සුවට
ඖෂධ ලබා දීෙම් පතිපත්තියක් ෙබොෙහෝ දුරට කියාත්මක ෙවනවා.
ඒක රජය පැත්ෙතන් බැලුවාම හරි. හැබැයි, ෙමහිදී ගුණාත්මක
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙබොෙහොම පැහැදිලි ගැටලුවක් මතු ෙවනවා.
ලියා පදිංචිෙය්දී ෙහොඳ ඖෂධ ඉදිරිපත් කරලා, ෙටන්ඩර්
පටිපාටිෙය්දී -මූලික අවස්ථාෙව්දී- විමර්ශනයට ෙහොඳ ඖෂධ
ඉදිරිපත් කරලා ෙවෙළඳ ෙපොළට කාණ්ඩ කීපයකින් ඖෂධ ලබා
දීෙම්දී ෙදවැනි, තුන්වැනි, හතරවැනි කාණ්ඩ එන ෙකොට සමහර
විට තත්ත්වෙයන් බාල ඖෂධ ලබා දීෙම් පවණතාවක් අප දැක
තිෙබනවා. ඒ සඳහා ෙහොඳ වැඩසටහනක් අවශ්යයි. පළමුෙවනි
කාණ්ඩය විතරක් ෙනොෙවයි, විවිධ batches මාස ගණනාවකට
පසුව එන ෙකොට, ඒ සියලුම කාණ්ඩ සඳහා ෙහොඳ පරීක්ෂණ
යාන්තණයක් අවශ්යයි. මා හිතන විධියට ඒක තමයි, ෙම් රෙට්
ඖෂධ පිළිබඳව විසඳන්න තිෙබන පධාන ගැටලුව.
ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්ෙය්ෂණාගාරෙය් National Drug Quality Assurance Laboratory එෙක් - තිෙබන
අඩු පාඩු පිළිබඳව අප මීට ෙපර අවස්ථාවකත් සඳහන් කළා.
පධාන ඖෂධ කාණ්ඩ වශෙයන් analyse කරලා, පරීක්ෂණයට
ලක් කරන්න පමණක් ෙනොෙවයි, මූලික අවස්ථාෙව්දී ඉඳහිට
කරන පරීක්ෂණවලටවත් - random checkingවලට- අවශ්ය
සම්පත් ෙම් ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ පර්ෙය්ෂණාගාරෙය්
නැහැ. එහි මානව සම්පත්වල විශාල ඌනතාවක් තිෙබනවා. ඒ ඒ
කටයුතු සඳහා ඖෂධෙව්දින් තව විශාල සංඛ්යාවක් අවශ්යයි;
රසායන විද්යාඥයන් විශාල සංඛ්යාවක් අවශ්යයි; උපකරණ විශාල
පමාණයක් අවශ්යයි. ෙම් ආයතනය "National Medicines
Quality Assurance Laboratory" කියලා නම් කරලා අලුත්
ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය කරන්න දැන් ඇමතිතුමා ෙයෝජනා
කර තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඖෂධ පතිපත්තිය සාධාරණ විධියට
කියාත්මක කරන්න නම් අප මූලිකව ඉෂ්ට කළ යුතු කරුණ
වන්ෙන් ෙමන්න ෙම් ජාතික ඖෂධ තත්ත්ව ආරක්ෂණ
පර්ෙය්ෂණාගාරය ඉහළ මට්ටමකට නංවා ගැනීමයි කියන
කාරණය මා සඳහන් කරනවා.
ගරු ඇමතිතුමාෙග් කථාෙව්දී කිව්වා, ඒ සඳහා විෙද්ශ
ආෙයෝජන ලබා ෙගන ඉතාම ඉහළ මට්ටෙම් රසායනාගාරයක් ෙම්
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රෙට් ස්ථාපනය කරන්න කටයුතු කරන බව. අප එතුමාට කියනවා
එය ඉතාම වටිනා කාරණයක් බව. එම කරුණ ඉෂ්ට කරන්ෙන්
නැතිව අනික් කුමන කරුණකින්වත්, ගුණාත්මකභාවෙයන් ඉහළ
ඖෂධ ෙම් රෙට් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන බව අපට නිශ්චිත
වශෙයන්ම සහතික කර ගන්න බැහැ.
ගරු ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙමන්න ෙම්
කාරණයත් සඳහන් කර තිෙබනවා. ඖෂධෙය් කාණ්ඩ නාමෙයන් generic name එෙකන්- prescribe කළාට පස්ෙසේ, ඒ අදාළ
ෛවද්යවරයාෙග් වට්ෙටෝරුව - prescription එක - pharmacy
එකකට අරෙගන ගියාම ඒ අදාළ pharmacy එකට වග කීමක්
තිෙබනවා ෙම් රෙට් ෙරෝගීන්ට දැනුම් ෙදන්න, "ෙමන්න ෙම් අදාළ
කාණ්ඩෙයන් ෙම් ෙබෙහත් වර්ග තිෙබනවා, ෙම් මුදලට ෙම්වා
ලබා ගන්න පුළුවන්" කියලා. හැබැයි, ෙම් රෙට් ඖෂධෙව්දින්
2,500කට 3,000කට ආසන්න පමාණයක් තමයි ඉන්ෙන්. ඒ
කියන්ෙන් ඉතාම අඩු පිරිසක්. ෙබොෙහෝ ඖෂධ ෙවෙළඳසැල්වල
දැනටත් පමාණවත් ඖෂධෙව්දීන් ෙසේවෙයහි ෙයදවිලා නැහැ. ඒ
නිසා ෙම් හා සමගාමීව ඖෂධෙව්දින් පුහුණු කරන්න පිළිගත්
මට්ටෙම් කියා මාර්ගයක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්යයි. තවත්
ඖෂධෙව්දින් 2,500කට, 3,000කට ආසන්න පමාණයක් අෙප්
රටට අවශ්ය වනවා.
අනික් පැත්ෙතන්, ෛවද්යවරයා නියම කරන ෙබෙහත
ෛවද්යවරයාෙග් අනුදැනුමකින් ෙතොරව ඖෂධෙව්දියා මඟින් ලබා
ෙදන්නට ෙයෝජනා කරනවා නම් කිසියම් විධියකට එයත්
ගැටලුකාරි තත්ත්වයක් බව අපි අවෙබෝධ කර ගත යුතුයි. ෙමොකද,
ෙරෝගියාෙග් තත්ත්වය අනුව, ඔහුෙග් ආර්ථික ශක්තිය අනුව, ඔහුට
තිෙබන ෙරෝගි තත්ත්වය අනුව වඩාත්ම ෙහොඳ සාධනීය ඖෂධය
ෙමොකක්ද කියන කාරණය දන්ෙන් ෛවද්යවරයායි. එම නිසා
ඖෂධ වට්ෙටෝරුෙව් තිෙබන ඖෂධයක් ෙවනස් කරනවා නම්
ඖෂධෙව්දියාෙග් කැමැත්තට ෙනොව ෛවද්යවරයාෙග් කැමැත්ත
අනුව ෙවනස් කළ යුතුයි කියන කාරණය මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
සිහිපත් කරනවා.
ඒත් එක්කම ෙම් හා බැඳුණු කාරණා පිළිබඳ දැනුම් දීෙම්දී මා
හිතන හැටියට ඉදිරි කාලෙය්දී අපි ෙතෝරා ගත් ඖෂධ සඳහා
ෙටන්ඩර් කියා මාර්ගය අනුගමනය කරන ෙකොට ඖෂධ ලබා
ගැනීම සඳහා අවම ලංසුව පිළිබඳව කථා කරන්ෙන් නැතුව
භාවිතෙය් තිෙබන ඖෂධවලින් ඖෂධ 5ක් ෙහෝ ඖෂධ 10ක්
ෙතෝරා ෙගන, ඒ ඖෂධ අතරින් භාවිතෙය්දී දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ
ෙහොඳින් පාවිච්චි කරලා ෛවද්යවරුන් අතර ෙහොඳ නමක් දිනා
ෙගන තිෙබන, භාවිත කිරීෙමන් පසු ෙරෝගින් ෙහොඳ පතිඵල ලබා
ගත් ඖෂධ සඳහා ෙම් අවස්ථාව ලබා ෙදනවා නම් අපට ෙවෙළඳ
ෙපොෙළේ තිෙබන ගැටලු අවම කර ගැනීමට හැකියාව ලැෙබනවාය
කියන කාරණයත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී සිහිපත් කරනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒත් එක්කම අපි ඉතාම සතුටු
වනවා, ෙද්ශීය යන්තණයක් හරහා ඖෂධ නිෂ්පාදනය වැඩිදියුණු
කරන්න අවශ්ය පතිපත්ති සැකෙසමින් පැවතීම පිළිබඳව. ෙම්
කාරණය පිළිබඳව ලංකාෙව් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ කථා කළා.
හැබැයි ගැටලුවක් තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව්, බංග්ලාෙද්ශෙය්,
පාකිස්තානෙය් මිලියන 300ක ෙහෝ මිලියන 400ක ජනතාවකට,
එෙහම නැත්නම් බිලියනයක ජනතාවකට අවශ්ය ඖෂධ
නිෂ්පාදනය කරන ෙකොට නිෂ්පාදන පිරිවැය ඉතාම පහත මට්ටමක
තිෙබනවා. ලංකාෙව් මිලියන 20ක ජනතාවකට ෙබෙහත්
නිෂ්පාදනය කරනවා නම් විශාල ගැටලුවකට මුහුණ ෙදන
තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියා මා හිතනවා. එෙහම නම් ඒ සඳහා
රජෙයන් නිෂ්පාදකයින්ට කිසියම් සහනාධාරයක් ලබා දිය යුතුයි.
එෙහම නැත්නම් ඖෂධ අපනයනය කිරීම සඳහා අවශ්ය ෙවෙළඳ
ෙපොළ සකස් කර දිය යුතුයි. එෙහම නැති වුෙණොත් ෙම් ව්යායාමය
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අසාර්ථක වනවා. එම නිසා තමයි ෙමෙතක් කල් සුළුෙවන් ෙහෝ
ඖෂධ නිෂ්පාදනය පටන් ගත් කර්මාන්තකරුවන්ට ෙම් කටයුතු
ඉදිරියට කර ෙගන යන්න බැරි වුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මට ෙමම සීමිත කාලය ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් සාධනීය පියවරත් එක්ක ඉදිරියට ගිහින්,
තත්ත්වෙයන් උසස්, ගුණාත්මක ෙබෙහත් ජනතාවට සාධාරණ
මුදලකට ලබා ෙදන්න අපි සෑමෙදනාම කටයුතු කරමුය කියන
ඉල්ලීම කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ස්තුතියි. ඊළඟට ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 17ක කාලයක් තිෙබනවා.
ඊට ෙපර කවුරුන් ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම්
මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන්න.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

"ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි
මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු ෙමොහමඩ් අස්ලම් මහතා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன்பிறகு, மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. ASHOK ABEYSINGHE left the Chair,
and THE HON. MOHAMED ASLAM took the Chair.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කථා කරන්න.
[අ.භා. 4.19]

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු ඇමතිතුමනි, ඖෂධ
පිළිබඳ ඉතා වැදගත් විවාදයක් පැවැත්ෙවන ෙමම අවස්ථාෙව්දී
ඖෂධ මිල වාෙග්ම ඖෂධ කළමනාකරණය පිළිබඳ කාරණය ඉතා
වැදගත් වනවා. සමහර ෙවලාවට අමාත්යාංශෙය් ගබඩාවල ඖෂධ
තිෙබනවා. හැබැයි නියමිත ෙවලාවට, නියමිත ෙරෝහලට, අදාළ
වාට්ටුවට, අදාළ ෛවද්යවරයාෙග්, ෙහදියෙග් අවධානයට ඒ
ඖෂධය ලක් වන්ෙන් නැහැ. එෙහම නැත්නම් අවශ්ය ෙවලාවට ඒ
ෙමොෙහොතට ඒ ඖෂධය නැහැ. ඒ පිළිබඳව අපට ෙබොෙහෝ
පාෙයෝගික අත් දැකීම් තිෙබනවා. අෙප් හිතවතුන්ට,
අසල්වැසියන්ට, ඥාතීන්ට ඒ පිළිබඳව ගැටලු මතු වුණාම අපි ඒ
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

පිළිබඳව ෙසොයා බලනවා. ඊට අමතරව මට ෙම් ගැන විෙශේෂ අත්
දැකීමක් ලැබුණා. ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමාත් ඇතුළුව
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අෙප් ගෙව්ෂණ චාරිකා මන්තී කණ්ඩායම
දැන් මාස කිහිපයකට කලින් කළුතර නාෙගොඩ මහ ෙරෝහෙල්
කරපු ගෙව්ෂණෙය්දී අපට ෙපනී ගියා, ඒ ෙරෝහෙල් ඖෂධ
කළමනාකරණය පිළිබඳව තිෙබන කමෙව්දය ඉතාමත් දුර්වලයි
කියන එක. ෙයොදා ගන්නා පරිගණකවල මෘදුකාංගවල තිෙබන
ෙදෝෂයක් ෙහෝ එෙහම නැත්නම් ඒ ජාලය හැබෑ ෙලසම ජාලගත
ෙනොවීම පිළිබඳ පශ්නයක් ෙහෝ ෙම් රෙට් ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත්
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ඖෂධ අවශ්යතාව ඒ ඒ ෙමොෙහොෙත්, මාසෙයන් මාසයට, සතිෙයන් සතියට, දිනෙයන් දිනයට- යම් එක්
මධ්යස්ථානයක වාර්තාගත වන ආකාරයටත්, ඒ එක් එක්
ෙරෝහෙල් ඒ මාසෙය්, ඒ සතිෙය්, ඒ දිනෙය් මතු වන්නා වූ ඖෂධ
පිළිබඳ අවශ්යතාවන් පරිගණකගත කරනු ලබන කළමනාකරණ
කමෙව්දයක් මඟින් ලබා ෙගන අදාළ ෙරෝහල ෙවත
අපහසුතාවකින් ෙතොරව ළඟා ෙවන ආකාරෙය් යම් කළමනාකරණ
වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි. ෙම්ක බරපතළ පශ්නයක්.
අපි සාමාන්යෙයන් කථා කරන්ෙන් ඖෂධ මිල ගැන. අපි
සාමාන්යෙයන් කථා කරන්ෙන් ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය
පිළිබඳව. නමුත්, ඒ ඖෂධය නියම ෙවලාවට, අවශ්ය ෙකනාට
ළඟාවීම පිළිබඳ පශ්නය බැරෑරුම් පශ්නයක්. ඒක ෙපොදුෙව් ෙම්
රාජ්ය කළමනාකරණයම පිළිබඳ පශ්නයක්. ඖෂධයත්,
ෙරෝගියාත්, ෛවද්යවරයාත් සම්බන්ධ වන ෙම් කියාදාමෙය්දී අදාළ
විනාඩිය, පැය, දිනය අතිශයින් වැදගත් කාරණයක්. ඒ නිසා, ඉතාම
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගන්නා ෙවලාෙව්, ඉතාම
පගතිශීලී පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කර ගන්නා ෙවලාෙව් මතක්
කළ යුතු කාරණය ෙමයයි. ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, අෙප් රෙට්
ඖෂධ කළමනාකරණය පිළිබඳව, එනම් මිලදී ගැනීම, ෙතොග
ගබඩා කිරීම, එතැන් සිට පාෙද්ශීය ෙරෝහල් දක්වා ඖෂධ ෙබදා
හැරීම, ඒ ඒ ෙරෝහෙලන් තමන්ට අවශ්ය ඖෂධ පිළිබඳ ෙතොරතුරු
මධ්යගත ස්ථානයකට ළඟා කිරීම
කියන කාරණා පිළිබඳව
විෙශේෂම අවධානයක් ෙයොමු විය යුතුයි. ඒ පිළිබඳ කමෙව්දයක්
සකස් කළ යුතුමයි. එෙහම කෙළොත් තමයි අද සම්මත කර ගන්නා
වූ ෙම් පගතිශීලී පතිපත්තිය සාර්ථක කර ගැනීමට අපට
හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන්. එෙහම නැත්නම් ඖෂධ හිඟයි, අවශ්ය
ෙවලාවට නැහැ, ෙම් ෙමොෙහොෙත් නැහැ කියන ඒ පරණ සාමාන්ය
දුක්ගැනවිල්ලම අහන්න සිදු ෙවනවා.
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කථා කරමින් සඳහන්
කළා, ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය පිළිබඳව ඇති වන්නා වූ වර්ධනය විසින්
නිදහස් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ අයිතිවාසිකම ගිල ගැනීම පිළිබඳ බියක්
එතුමා තුළ තිෙබනවා කියලා. අෙප් රෙට් තිෙබන නිදහස් ෙසෞඛ්ය
පිළිබඳ අයිතිවාසිකම ඉතා සුවිෙශේෂී ෙදයක් බව ඇත්ත. මම හිතන
හැටියට ෙමවැනි නිදහස් ෙසෞඛ්ය පිළිබද අයිතිවාසිකම් ෙලෝකෙය්
රටවල් කිහිපයක පමණයි තිෙබන්ෙන්. අපි ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය
අයිතිවාසිකම ලබා දීමදී අදාළ ෙරෝගියාෙගන් ෙහෝ පුරවැසියාෙගන්
ඒ ෙවනුෙවන් කියා විෙශේෂෙයන් අය කිරීමක් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ
ෙවනුෙවන් විෙශේෂ බද්දක් අය කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ ෙවනුෙවන්
ෙවනත් ආකාරයක බැඳීමක් ලබා ගන්ෙන්ත් නැහැ. එවැනි වට
පිටාවක් තුළ ෙරෝගීන්ට අද අවශ්ය වන්ෙන් ෙරෝහලක් සහ ඖෂධ
පමණක් ෙනොෙවයි. අද ෙරෝගීන්ට අවශ්ය වන්ෙන් ෛවද්යවරෙයක්
සහ ෙහදියක් පමණක් ෙනොෙවයි. අද ෙරෝගීන්ට අවශ්ය ෙවනවා,
ෙරෝහෙලන් ගුණාත්මක ෙසේවාවක් ලබා ගැනීමට. ෙම් අභිෙයෝගය
ජය ගැනීෙම්දී ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය පිළිබඳ කාරණය පෙසකට
දමන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙම් නිදහස් ෙසෞඛ්ය අයිතිවාසිකම
ෙම් විධියටම තිබියදී, රජය සැලකිය යුතු මුදලක් ඒ ෙවනුෙවන්
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ආෙයෝජනය කරද්දී, වර්තමාන රජය ඒ ආෙයෝජනය කළ මුදල
ෙදගුණයක්, එනම් සියයට 3 දක්වා වර්ධනය කිරීමට පසු ගිය
අතුරු අය වැෙයන් ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබියදීත් අද ෙපෞද්ගලික
ෙසෞඛ්ය ෙසේවය ඉතා ෙව්ගෙයන් වර්ධනය ෙවමින් පවතිනවා
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින්
ලැෙබන ෙසේවෙය් මිල ඉතා අධිකයි. මධ්යම පාන්තිකයකුට
පමණක් ෙනොෙවයි ඉතා ධනවත් පුද්ගලයකුට වුණත් සති ෙදකක්,
සති තුනක්, මාසයක් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක ෙරෝහල්ගත වී සිටීම
ඉතාම අසීරු කාරණයක්. තමන්ෙග් ෙදමව්පියන් මහලු වියට පත්
ෙවලා ෙරෝගී වන විට, තමන්ෙග් දරුෙවෝ ෙරෝගී වන විට දිගු
කාලයක් ෙපෞද්ගලික ෙරෝහලක ෙරෝහල්ගත ෙවලා ඉන්නට
තිෙබන අවස්ථාව පිළිබඳ කාරණය දරා ගැනීමට තරම් අමාරුයි.
නමුත් එෙහම තිබියදීත් අද ෙම් රෙට් පුරවැසිෙයෝ තමන්ෙග් ඉඩ
කඩම් විකුණලා ෙහෝ, කන කර විකුණලා ෙහෝ, යාන වාහන
විකුණලා ෙහෝ දරුවාට, අම්මාට, තාත්තාට පතිකාර කරනවා. ඇයි
එෙහම කරන්ෙන්? අද රජෙය් ෙරෝහල්වලින් ලැෙබන ඒ ෙසේවාෙව්
ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව තිෙබන පශ්නය නිසා.
අෙනක් අතට, අෙප් රෙට් මධ්යම පන්තිය පමාණෙයන්
වර්ධනය වන ෙමොෙහොෙත්, ඒ මධ්යම පන්තිය ගෙම් ෙරෝහලට,
නගරෙය් තිෙබන මහ ෙරෝහලට ගිහිල්ලා අෙනක් ෙරෝගීන් එක්ක
එකට පතිකාර ලබන්න අකමැති නම්, ඔවුන්ට හැකි පමණට
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් පතිකාර ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි
සාධාරණ වූ ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ කම වර්ධනය වීම මම අනුමත
කරනවා; අෙප්ක්ෂා කරනවා. නමුත් අද තිෙබන ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ
කම ෙබොෙහොමයකින් ඒ රක්ෂණය ලබා ගන්නා තැනැත්තාට යම්
ෙරෝගයක් ඇති වූ අවස්ථාවකදී ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණ
සහනය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. අසනීප ෙවනකම් අපි හිතාෙගන
ඉන්නවා, අපට ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක් තිෙබනවා කියලා. හැබැයි,
ෙරෝහල්ගත ෙවලා බිල ෙගවන්නට උත්සාහ කරනෙකොට තමයි
අපට ෙත්ෙරන්ෙන් අෙප් අවශ්යතාව ඒ ෙසෞඛ්ය රක්ෂණෙයන් ඉටු
ෙවලා නැහැ කියන කාරණය. අපි ඒ ෙවනුෙවන් විශාල premium
එකක් ෙගවලා තිෙබනවා. හැබැයි, අවසානෙය්දී අප
බලාෙපොෙරොත්තු වන ෙසේවයක් ලැෙබන්ෙන් නැති තත්ත්වයක්
අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය පිළිබඳ ඒ
පතිපත්ති අපි දිරිමත් කළ යුතුයි. හැකියාව තිෙබන අයට
ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලින් ඒ ෙසේවාව ලබා ගැනීමට අවස්ථාව
ලබා දිය යුතුයි. හැබැයි, ඒ ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ පිළිබඳව, ඒවාෙය්
ඇති ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳව, ඒ ගිවිසුම් තුළ ඇති සැඟවුණු
ෙකොන්ෙද්සි පිළිබඳව ෙසොයා බැලීම සඳහා රජය යම් විෙශේෂ වැඩ
පිළිෙවළක් කියාත්මක කළ යුතුයි.
සමහර ෙව්ලාවට ඒ රක්ෂණ පිළිබඳ මිනිසුන් යම්
දුෂ්කරතාවන්ට පත් ෙවච්ච අවස්ථාවලදී නීතීඥයන් වන අප මුණ
ගැහිලා ඒ පිළිබඳව අෙප් උපෙදස් පතනවා. අත් දැකීෙමන් අපි ඒවා
දන්නවා. එම නිසා මා විශ්වාස කරනවා, ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ පිළිබඳව
යම් ආකාරයක විමර්ශනය කිරීෙම් වගකීමක් ෙසෞඛ්ය
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට, විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුවට තිෙබනවා කියලා.
අපි ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ෙසේවය සැපයුෙව් නැති වුණාට ෙම්
ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය පිළිබඳ කාරණය වැදගත් කාරණයක්. හැබැයි,
ඒ ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය තුළ ඇති හැකි අය ඇති හැකි පමණට ඒ
ෙසේවය ලබා ගන්නා අතරතුර නිදහස් ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව වූ ඒ
උත්තරීතර අයිතිවාසිකම සියයට සියයක් තහවුරු කරලා,
වර්ධනය කරලා, ෙපෝෂණය කරලා පවත්වා ෙගන යෑම සඳහා
ෛධර්යය දිය යුතුයි කියන කාරණයයි මම ෙම් කියා සිටින්ෙන්.
නමුත් ෙම් මුළු රෙට්ම ෙසෞඛ්ය උෙදසා ෙසෞඛ්ය රක්ෂණයක්
හඳුන්වා දිය යුතුයි, මුළු රෙට්ම ෙසෞඛ්ය ෙපෞද්ගලීකරණය කළ
යුතුයි කියන ඒ මතය තුළ මම ෙමොෙහොතකටවත් ෙනොමැති බව
කියන්න ඕනෑ. මමත් නැහැ, මෙග් පක්ෂයත් ඒ මතෙය් නැහැ.
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අපි දැක්කා ෙලෝකෙය් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය පිළිබඳව අලුත් අත්
දැකීම් ඇති ෙවන හැටි. අෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය්
පබලතම රාජ්ය වුණත්, එරට පුරවැසිෙයෝ ෙම් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව
ලබා ගැනීම පිළිබඳව විශාල දුෂ්කරතාවකට මුහුණ දුන්නා.
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙලෝකෙය් ධනවත්ම රාජ්යය,
බලවත්ම රාජ්යය වුණත් එහි ඇති-නැති පරතරය අතිවිශාලයි.
ඉතාම දුප්පත් කළු ජාතිකයන් සහ ස්පාඤ්ඤ සම්භවය සහිත
ජාතිකයන්, මැක්සිකානු සම්භවය සහිත ජාතිකයන් විශාල පිරිසක්
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් සිටිනවා. ධනවත් සුදු ජාතිකෙයෝත්
ඉන්නවා. දුප්පත් සුදු ජාතිකෙයෝත් ඉන්නවා. ෙම් අය අතර තිෙබන
ෙම් පරතරය තුළ ඉතා විශාල විෂමතාවක් තමයි තිබුෙණ්. එහිදී
රාජ්ය මැදිහත් ෙවලා යම් ආකාරයක රක්ෂණ කමයක් හඳුන්වා
දුන්නා. ඒ පිළිබඳව විවිධ මත තිෙබනවා. මුළු රටටම රක්ෂණ
කමයක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳ අෙමරිකානු අත් දැකීම අපට
ෙමතැනදී අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, නිදහස් ෙසෞඛ්ය
අයිතිවාසිකම තහවුරු කරපු, සැලකිය යුතු දුරකට ගුණාත්මක
අතින් ඉහළ ෙසෞඛ්ය තත්ත්වයක් ෙම් රෙට් ස්ථාවර කරපු,
විෙශේෂෙයන්ම ගර්භිණී මාතාවන්, ළදරුවන් පිළිබඳ වූ ඒ දර්ශක
ෙලෝකෙය් ඉතාම ඉහළම මට්ටමකට අරෙගන ආපු ජාතියක් අපි.
එම නිසා අපි ඒ අෙමරිකානු අත් දැකීමට යා යුතු නැහැ. නමුත්
මම ෙයෝජනා කරන්න කැමැතියි, තමන්ට හැකි පමණින් දායක
ෙවන්න පුළුවන් විධියට, අවශ්ය අයට ෙතෝරා ගැනීමට හැකි විධියට
අෙප් රෙට් ෙසෞඛ්ය රක්ෂණ කම හඳුන්වා දිය යුතුයි කියලා. අවශ්ය
නම් ඒ සඳහා ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් තිෙබන ෙම්
අත්දැකීමත් සලකා බැලීමට හැකියාව තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉතාම විෙශේෂ පශ්න කිහිපයක්
මම නිෙයෝජනය කරන කළුතර දිස්තික්කෙය් තිෙබනවා. ගරු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් දන්නා කළුතර, නාෙගොඩ මහ
ෙරෝහල ඉතා බරපතළ ෙලස පසුගාමී තත්ත්වයක තිෙබන්ෙන්.
කළුතර, නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල විවිධ ෙහේතු නිසා බලධාරින්ෙග්
අවධානයට ලක් ෙනොවී තිෙබන ෙරෝහලක්.
අප මීට මාස කිහිපයකට කලින් ෙම් ෙරෝහෙල් ගෙව්ෂණ
චාරිකාවක නිරත වුණා; එහි නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කළා;
ෛවද්යවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කළා; ෙරෝහල පුරාම ඇවිදලා ඒ
කරුණු ෙසොයා බැලුවා. කළුතර නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල වැඩි දියුණු
කිරීම සඳහා විටින් විට ෙයෝජනා කම ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.
හැබැයි, ෙමොනයම් ෙහෝ ෙහේතුවක් නිසා සෑම ෙවලාෙව්ම ෙම්
නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල දියුණු කිරීම සඳහා වූ ඒ ෙයෝජිත, අනුමත
වුණ ෙයෝජනා කියාත්මක ෙනොවුණු තත්ත්වයක් තිෙබනවා. ෙම්
ෙරෝහෙල් සැලැස්මත් ඒ වාෙග්මයි.
අෙනක් කාරණය, කළුතර නාෙගොඩ මහ ෙරෝහලට හදිසි
අනතුරු වාට්ටුවක අවශ්යතාව තිෙබනවා. මාෙග් මිත ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය්දී අනතුරට
ලක් වුණාම එතුමාව අරෙගන ආෙවත් ෙම් ෙරෝහලට කියලා අපි
දන්නවා. හැබැයි, හදිසි ශල්ය කර්මයක්, කරන්නට පුළුවන්
ආකාරෙය් පහසුකම් සහිත හදිසි අනතුරු වාට්ටුවක් කළුතර මහ
ෙරෝහෙල් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා ෙහොඳින්
දන්නවා, කළුතර, නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල කියන ස්ථානයට
ෙරෝගීන් අතිවිශාල සංඛ්යාවක් නිරතුරුව එන බව. නිල වශෙයන්
ඇඳන් 850ක් පමණ එහි තිෙබනවා. නමුත් ඕනෑම දවසක රාතී
වනෙකොට ෙරෝගීන් 1,100ක් 1,200ක් ෙමම ෙරෝහෙල් ඉන්නවා. ඒ
වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, දැඩි සත්කාර ඒකකෙය් තිෙබන්ෙන්
ඇඳන් 4 ක් පමණයි. ෙම් තරම් විශාල ෙරෝහලක ෙම්ක ඉතාම
බරපතළ තත්ත්වයක්. ඒ නිසා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්
අතපසු ෙවලා, අමතක ෙවලා තිෙබන ෙම් කළුතර නාෙගොඩ මහ
ෙරෝහල ෙගොඩනැඟීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණයයි.
ෙමොකද, ෙම් ෙරෝහල පිහිටා තිෙබන්ෙන් ෙකොළඹත් ෙනොෙවයි,
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ඉතාම දුර බැහැරත් ෙනොෙවයි කියන කාරණය මත අන්තිෙම්දී
අමතක වීමට ලක්ෙවලා තිෙබනවා. ඉතා දුරබැහැර පෙද්ශවල ඇති
ෙරෝහල් දියුණු ෙවලා තිෙබන බව අපි දන්නවා.
අම්පාර මහ ෙරෝහල ඉතාම ෙහොඳ දියුණු තත්ත්වයක
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ෙකොළඹ
මහ ෙරෝහලත් ඉතාම ෙහොඳින් දියුණු වනවා. හැබැයි, ෙම් අතරමැද
තිෙබන අෙප් කළුතර නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල හැම ෙවලාෙව්ම
අමතක වීමට ලක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙම් ෙරෝහල අයිති
වන්ෙන් මධ්යම ආණ්ඩුවට. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත්
නිෙයෝජනය කරන්ෙන් කළුතර දිස්තික්කය. ඒ නිසා කළුතර
නාෙගොඩ මහ ෙරෝහල දියුණු කිරීම උෙදසා අපි විෙශේෂ බරක්
ෙයොදලා, විෙශේෂ ආධාර ෙහෝ ලබා ෙගන එය කළ යුතුයි කියන
කාරණය මම ඔබතුමාෙග් අවධානයට ලක් කරනවා. ඒක
අත්යවශ්ය ෙදයක්.
අවසාන වශෙයන්, ෙම් ෙයෝජනාව පිළිබඳ අෙප් ගරු අජිත්
කුමාර මන්තීතුමා ඊෙය් දිනෙය් අරෙගන ආ විෙරෝධතාව පිළිබඳව
මම යමක් කියන්නට අවශ්යයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
සමහර ෙවලාවට අපි ෙලෝකෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්නා වූ
සියලු ෙද්වල් අපට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 1970 කියපු ෙද්වල් ඒ
ආකාරෙයන්ම ෙම් 2015ට අදාළ කර ගන්න අවශ්යත් නැහැ.
හැබැයි, මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා එදා දුරදක්නා
නුවණින් යුතුව මහා පඥාවන්ත විධියට ඒ ඖෂධ පතිපත්තිය
ෙගොඩ නඟනෙකොට, එදා කියපු ඒ මූලධර්ම අපට ආරක්ෂා කර
ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ අනුව නවීන කාලයට ගැළෙපන්නා වූ ෙම්
අවශ්යතාවන් සලකා ෙම් නවීන නීති හදන්න ඕනෑ කාලෙය් අපි ඒ
අදාළ පියවර ගත යුතුව තිෙබනවා. සමහරුන්ට අවශ්යයි, අන්තිම
ෙමොෙහොෙත් හරි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වන එක නතර
කරන්න. සමහරුන්ට අවශ්යයි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කළත් ඒ පනෙත් ඇති විශ්වාසනීයභාවය පිළිබඳ සැක සංකා පහළ
කරන්න. සමහරු ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට විරුද්ධ වන්න තරම්
හිෙත් හයියක් නැති වුණත්, ෙම් පනෙත් තිෙබන විශ්වාසනීයභාවය
අඩු කරන්නට වක ෙලස කටයුතු කරනවා. අජිත් කුමාර
මන්තීතුමා සාමාන්යෙයන් පගතිශීලිව අදහස් දක්වන ෙකෙනක්.
නමුත් ඉතාම පගතිශීලි නීතියක් ඉතා අසීරුෙවන් සම්මත
කරන්නට යන ෙම් ෙමොෙහොෙත් නම් අජිත් කුමාර මන්තීතුමාෙග්
විෙරෝධතාව එතුමා දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව පසුගාමී
තැනකටයි අපව අරෙගන යන්ෙන්.
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කිව්වා, අපට ෙම්ක ගැන කථා කරන්න
පුළුවන්; ෙම් ෙමොෙහොෙත් අපට සමහර සංෙශෝධන කර ගන්න
පුළුවන්; එෙහම ෙනොෙව් නම් පසුව වුණත් යම් අඩුපාඩු තිෙබනවා
නම් භාවිතය තුළ අපි ඒවා හදා ගනිමු කියලා. නමුත් මූලික නීතිය
සම්මත කරගත යුතුයි කියන කාරණය එතුමා සඳහන් කළා. අද
රට පුරා ෙපෝස්ටර් ගහලා, ෙම්ක සලකා බලන්න ෙවලාවක්
නැහැයි කියලා පශ්නයක් මතු කරලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
විශ්වාසනීයභාවය පශ්නයකට ලක් කරන්න උත්සාහ කරන එක
ඉතාම වැරැදියි කියන කාරණය නම් මම කියන්නට ඕනෑ. සමහර
ෙවලාවට සෑම ෙද්කටම විරුද්ධවීම පහසු නිසාත්, ඒ විරුද්ධවීම
තුළ ලැෙබන ජනපියතාව, ඒ ලැෙබන වටිනාකම නිසාත් ෙම්
ආකාරයට කියා කරනවා වන්නට පුළුවන්.
"ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම විතරයි හැම ෙද්කටම විරුද්ධ, අන්
සියලු ෙදනා එක මතයකයි ඉන්ෙන්" කියන අදහස ගරු අජිත්
කුමාර මන්තීතුමා තුළ, එෙහම නැත්නම් එතුමාෙග් පක්ෂය තුළ
තිෙබනවා වන්නට පුළුවන්. විෙරෝධාකල්ප ඉතා සතුට ෙගන ෙදන
කාරණයක්. ඒ තුළින් ෙලොකු වින්දනයක් ලබාගන්න පුළුවන්.
හැබැයි පෙරස්සෙමනුයි ඒ විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

ෙමොකද,
ෙම්
වාෙග්
වටිනා
පනත්
ෙකටුම්පතක
විශ්වාසවන්තභාවයට ගහන ඒ පහර ෙම් පනත ෙම් රෙට් භාවිතය
පිළිබඳ කාරණෙය්දී නරක අතට බලපාන්න ඉඩ තිෙබනවා.
අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ෙමය හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක්
ෙලස ෙගන ඒම පිළිබඳව, ෙමහි තිෙබන්නා වූ දුෂ්කරතාව පිළිබඳව
ඔබතුමා ෙගන එන තර්කෙයහි යම් සත්යතාවක් තිෙබන නමුත්
දීර්ඝ කාලයක් කථා කරලා ෙගන ආ ෙබොෙහෝ ෙසයින් වටිනා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ඉක්මනින් සම්මත කර ගැනීම පිළිබඳව දක්වන
ෙම් විෙරෝධය තුළ අනිවාර්යෙයන් වාසිය ලබන්ෙන්
ජාවාරම්කරුවන් සහ ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළත් එය
කියාත්මක කිරීම වැළැක්වීමට පාර්ථනා කරන අයයි. අපි විවිධ
පනත් ෙකටුම්පත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර තිෙබනවා ෙන්.
හැබැයි ඒ පනත්වලට අවශ්ය කරන යාන්තණය ෙගොඩ නැඟුෙණ්
නැත්නම්, ඒ පත්වීම් ටික කෙළේ නැත්නම්, අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
කිව්වා වාෙග් නිසි පුද්ගලයන් පිරිස පත් වුෙණ් නැත්නම්
අනිවාර්යෙයන් සිද්ධ වන්ෙන් ඒ පනත කියාත්මක ෙනොවී තවත්
අවුල්සහගත තත්ත්වයට පත් වීමයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
ඒ නිසා ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමාට විකල්ප මතයක් දරන්න
තිෙබන අයිතියට ගරු කරන ගමන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත්
විශ්වසනීයභාවය නැති කිරීම උෙදසා කටයුතු කරන්න එපා කියා
මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් පනත පිළිබඳ කාරණය අෙප්
රෙට් ජනතාව පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී මූල ධර්මයක්
වශෙයන් අනුමත කරපු, අප ෙවත පවරපු වගකීමක්. ජනතාව අප
ෙවත පවරා තිෙබනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දින සියයක් තුළ
සම්මත කිරීම සඳහා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මන්තීතුමා.
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය මිනිත්තු 10යි.
[අ.භා. 4.37]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් ෙරෝගී පීඩිත ජනතාව
දශක හතරකට ආසන්න කාලයක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටි
ඉතාම සාධනීය පනත් ෙකටුම්පතක් ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය නමින් අද ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, අෙප් ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා වන ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා. ෙම් ෙවනුෙවන්
අෙප් හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා වූ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශාල
ෙවෙහසක් ගත්තා. ඒ ෙවෙහස ගත්තත් එතුමාට ෙසෞඛ්ය
ඇමතිවරයා හැටියට අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් එය ඉදිරිපත් කිරීමට
ෙනොහැකි වීම ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ෙමවැනි පගතිශීලි පනත්
ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට මූලික පදනම හැටියට, මූලික හරය
හැටියට මූලික වශෙයන් ෙගන තිෙබන්ෙන් අෙප් ෙසේනක බිබිෙල්
මහාචාර්යතුමා ෙසෞඛ්ය සම්බන්ධෙයන්, ඖෂධ සම්බන්ධෙයන්
ඉදිරිපත් කළ පතිපත්තියයි. එතුමා ෙවල්ලස්ෙසේ වීරයකු හැටියටත්,
ෙම් රෙට් ජාතික වීරයකු හැටියටත් අපි සලකනවා. ෙමොකද,
එතුමාට ඒ සඳහා ජීවිතෙයන් වන්දි ෙගවන්නත් සිද්ධ වුණා කියලා
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා අද කියනවා අපට ඇහුණා. ඒ
වාෙග්ම, අපිත් එය අසා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් විශිෂ්ට ගණෙය්
පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැනත්, ෙම් පනත්
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ෙකටුම්පෙත් සංයුතිය ගැනත් අපි සතුටු ෙවනවා. විවිධ ක්ෙෂේතවල
නිපුණතාව ඇති, මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන්, ෛවද්යවරුන්
සහ අමාත්යාංශෙය් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා අධ්යක්ෂ ජනරාල්තුමා ඇතුළුව
විවිධ ක්ෙෂේතවල නිලධාරින් පත් කිරීමට නම් කර තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙද්ශපාලන බලපෑම, ඇඟිලි ගැසීම අවම වන ආකාරෙයන්
ඔබතුමා ෙමය සකස් කර තිෙබනවා ගරු ඇමතිතුමනි. අපි ඒ
සම්බන්ධෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. හැබැයි අප කල්පනා
කරන්න ඕනෑ ෙම්කයි. ෙසේනක බිබිෙල් ෙසෞඛ්ය පතිපත්තිෙයන්
බලාෙපොෙරොත්තු වූ පධානම කාරණාව තමයි දුප්පත් ෙරෝගි
ජනතාවට අඩු මුදලකට, විශ්වාසවන්තව සහ ඖෂධීය නාමෙයන්
ෙබෙහත් ලබා ගැනීම. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමය කන්දක් විළි ලා මී
පැටියකු වැදුවා වාෙග් ෙනොවන්න නම්, ඔබතුමාෙග් කථාෙව්දී
කිව්වා වාෙග් ෙම් පනත හා සම්බන්ධ යන්තණය ශක්තිමත් කරලා
තවත් ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළකට අවතීර්ණ වන්න සිදු
වනවා. එෙහම වුෙණොත් තමයි නිසි පතිලාභ ජනතාවට
ලැෙබන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ෙපෞද්ගලිකවත්
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය පළාත් සභා මැතිවරණෙය්දී
මෙග් දිස්තික්කයට ආපු අෙප් කැබිනට් ඇමතිවරුන් අතරින්
ඔබතුමා විතරයි මෙග් පුතාට ඡන්දයක් ෙදන්න කියලා කිව්ෙව්.
මම ඒ අතිනුත් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. එවැනි
කෙශේරුකාවක් තිබුණු ඔබතුමාට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත්
කරන්න ෙලොකු ශක්තියක් තිබුණා කියලායි මා හිතන්ෙන්. ගරු
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් ගැන ඉතාම සාධනීය
ෙලසයි බලන්ෙන්. අපි දන්නවා, ගම්වල ජීවත් වන අෙප් අහිංසක
ජනතාව දරුවකුට අසනීප වුණාම සිලි බෑග් එකක ෙරදි ටිකක්
දාෙගන ඉස්පිරිතාලයට යන බව. එෙහම ගියාම ඔවුන්ට මුහුණ
ෙදන්න සිදු වන තත්ත්වය කනගාටුදායකයි. එක්ෙකෝ ඒ ෙලඩාව
බදුල්ලට මාරු කරනවා.
එෙහම නැත්නම් නුවරට මාරු කරනවා, ගාල්ලට මාරු
කරනවා, අම්පාරට මාරු කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, මම පධාන
ඇමතිවරයා හැටියට පත් වන ෙකොට ඌව පළාෙත් තිබුෙණ් එවැනි
තත්ත්වයක්. අපට ඒෙක් ෙවනසක් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා.
පසු ගිය රජය කාලෙය් මම ඌව පළාෙත් පධාන ඇමතිවරයා
හැටියටත් කටයුතු කළා. එෙසේ කටයුතු කරපු කාලෙය් අපට
දියතලාව ෙරෝහල wall oxygen සහිත ඉතා ෙහොඳ ෙරෝහලක් බවට
පත් කරන්න හැකි වුණා. ඒ වාෙග්ම මහියංගනය ෙරෝහලත් දියුණු
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. මට ලැබුණු පතිපාදනවලින්
රුපියල් මිලියන 113ක් මහියංගනය ෙරෝහලට මම ෙවන් කළා.
ඒ වාෙග්ම හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා වන නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මහතාත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී අපි මතක් කරන්න ඕනෑ. ඉතාම
විශිෂ්ට විධියට ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය පිළිබඳව අවෙබෝධෙයන් එතුමා
කටයුතු කළා. එතුමා Cancer Hospital එකක් හැදුවා. ඒ වාෙග්ම
තට්ටු තුනකින් සමන්විත ආකාරයට බිබිල ෙරෝහල වැඩිදියුණු
කළා. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමනි, එම ෙරෝහල බලන්න
යන්න මම අද ඔබතුමාට ආරාධනා කළා. ඒ වාෙග්ම සියඹලාන්ඩුව
ෙරෝහල, ෙමොනරාගල ෙරෝහල දියුණු කරන්න අපට පුළුවන්කම
ලැබුණා. හැබැයි, ඒ ෙරෝහල් සඳහා අපට දැන් අවශ්ය වන්ෙන්
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු, ෙබ්ත්-ෙහේත් සහ ෛවද්ය උපකරණයි. ෙම්
ආෙයෝජනය කරපු මුදෙල් නිසි පතිලාභ දුප්පත් ජනතාවට ලබා
ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ඔබතුමා ලබා ෙදනවා නම් ෙහොඳයි. ඌව
පළාෙත් පධාන ඇමතිවරයා හැටියට මම කටයුතු කළ කාලෙය්
පළාෙත් ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කෙළේ ෙදොස්තර
පුෂ්පකුමාර මහතායි. අෙප් බුද්ධදාස ඇමතිතුමාත් ෙසෞඛ්ය ඇමති
ධුරෙය් ෙකටි කාලයක් කටයුතු කළා. අපි ඔක්ෙකෝම එකතු ෙවලා
ඌව පළාෙත් ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය දියුණු කළා.
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අෙප් අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අද
ෙමක්සිෙකෝව ගැන කථා කළා. නමුත්, නාගරික සහ ගම්බද
පෙද්ශවල ජනතාවට තිෙබන ෙම් විෂමතාව අපි දැක්කා. ෙම්
විෂමතාව මඟ හැර ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිෙය් පතිඵල
පහළ මට්ටෙම් ගාමීය ජනතාවට ලබා ගැනීම තමයි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් අරමුණ. ඒක ඉෂ්ට කරන්න ඔබතුමාට ශක්තිය,
ෛධර්ය, වාසනාව ලැෙබන්න කියලා අපි පාර්ථනා කරනවා.
හැෙට් දශකයත්, අදත් අතර ෙලොකු ෙවනසක් තිෙබන බව අපි
දන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, බහුතර ෛවද්යවරු තමන්ෙග්
අධ්යාපනය යාවත්කාලීන කර ගන්ෙන් ඖෂධ සමාගම්වලින් ලබා
ෙදන ශිෂ්යත්ව අරමුදල් නිසා බව අපි දන්නවා. තමන් ඉෙගන ගත්
ෙදයින් දිගටම ෙවද ෙහදකම් ෙනොකර ඔවුන්ෙග් දැනුම
යාවත්කාලීන කරන්න නිතර නිතර පිට රටවල පැවැත්ෙවන
සම්මන්තණවලට සහ වැඩමුළුවලට අෙප් ෛවද්යවරුන්ට සහභාගි
වන්න සිද්ධ වනවා. ඒ ෛවද්යවරුන්ට ජාත්යන්තර
සම්මන්තණවලට සහ වැඩමුළුවලට සහභාගි විය හැකි ආකාරයට
රජෙයන් යම් ශිෂ්යත්ව කමයක් හදනවා නම් ඉතා වැදගත් කියලා
මම හිතනවා. එෙහම වුෙණොත් අෙප් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය අලුත්
ෙලෝකයත් එක්ක බද්ධ කරලා මීට වඩා ඉස්සරහට ෙගන යන්න
පුළුවන්; ෙසෞඛ්ය ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් අලුත් දැනුම අෙප් රටට
ෙග්න්න පුළුවන්. ඒක නිසා අද ෙමහි වගකීම අපි පිළිගන්නවා.
බහුජාතික සමාගම් සහ අෙනකුත් සමාගම් විසින් තමයි ඒ
දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන්.
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බලන්න, විවිධ මිල ගණන් යටෙත් එකම ෙබෙහත මිලදී
ගන්න අද තිෙබනවා. දැන් Meropenem injection එකක් රුපියල්
400ටත් තිෙබනවා, රුපියල් 4,000ටත් තිෙබනවා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාත් එය දන්නවා. ෙම්ෙක් ගුණාත්මකභාවය
අපි දන්ෙන් නැහැ. අද අෙප් විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායක ගරු
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමාෙගනුත් කියැවුණා, අපි ෙබෙහත්
නිෂ්පාදනයට යන එක ගැන. මිල ගණන්වලට තරගයක් ෙදන්න
අෙප් තිෙබන ජාතික ෙවෙළඳ ෙපොළ පමාණවත් නැහැ කියන
කාරණය ෙමතැනදී කියැවුණා. අෙප් රෙට් තිෙබන පිරිසිදුකම,
අෙප් රෙට් ජනතාවෙග් අධ්යාපනය, හැකියාව ගැන බලන විට
ඉන්දියාවට, බංග්ලාෙද්ශට වඩා අපට විජාතික ෙවෙළඳ ෙපොළවල්
ගහණයට හසු කර ගන්නට පුළුවන් පමාණය වැඩියි කියා මම
කල්පනා කරනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ විජාතික ඖෂධ
සමාගම්වලින් ෙහෝ අෙප් රෙට් ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා
ඔබතුමාට යම් පියවරක් ගන්නට පුළුවන් නම් ඒක ඉතා වැදගත්ය
කියා මා හිතනවා. අප ගැන අප අවතක්ෙසේරුවකින් සිතන්ෙන්
නැතිව අපට කරන්නට පුළුවන් ෙද්වල් හුඟක් තිෙබනවා. ඒ
ෙද්වලට අපි ෙයොමු විය යුතුයයි මා කල්පනා කරනවා. පසු ගිය
කාලෙය් ඉන්දියානු ෙබෙහත් ගැන අපට ෙනොෙයකුත් විෙව්චන
එල්ල වුණා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ඒ එක්කම අද අෙප් අලුත් සමාජෙය් ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙම්
සන්නාමවලට - brandsවලට - පුරුදු ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම
පුරුදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකද? එදා හැෙට්, හැත්තෑෙව් දශකවල
හිටපු ජනතාව අද අෙප් රෙට් නැහැ. අද සිටින ජනතාව ෙහොඳම
ෙබෙහත, ෙහොඳම brand එක ගන්න ඕනෑය කියන තැනයි
ඉන්ෙන්. ෙමතැන ෙදපැත්තක් තිෙබනවා. එකක් තමයි, විෙද්ශ
රටවලින් දැන් අෙප් රටට සංචාරකෙයෝ එනවා. විෙශේෂෙයන්
මාලදිවයින වාෙග් රටවලින් අෙප් රටට පතිකාර ගන්න විශාල
විජාතිකෙයෝ පමාණයක් එනවා. ඒකට අපි කියනවා, "health
tourism" කියලා. එතෙකොට ෙම් අංශය දියුණු කරන්න අපි හිතන
තැනට වඩා ෙවන තැනක ඉඳලා කටයුතු කරන්න අපට සිද්ධ
වනවා.
පසු ගිය දවස්වල බුත්තල පෙද්ශෙය් ෆාමසි එකකින්
ෙබෙහතක් අරෙගන පාවිච්චි කරලා ෙලෙඩක් මැරුණා. ෙපොලීසි
ගිහිල්ලා ඒ රාජකාරි වන ෙකොට එතැන ෙලොකු පශ්නයක් ඇති
වුණා.
ෙම්
විධියට
බහුතර
ෆාමසිවල,
ඔසුසල්වල,
ෙබෙහත්ශාලාවල වැඩ කරන්ෙන් පළපුරුදු නැති අය; ෙබෙහත්
ගැන දැනුමක් නැති අය. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ගැන ෙසොයා
බලන්න කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ෙම්ෙකන් පීඩා
විඳින්ෙන් ගම්බද ජනතාව.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද ෙහොර ෛවද්යවරු විශාල පමාණයක්
අෙප් රෙට් ඉන්නවා. ඒ ෙහොර ෛවද්යවරුන්ෙගන් විශාල වශෙයන්
පතිකාර ලබන්ෙන් ගම්බද ජනතාව. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා
ෆාමසිවල වැඩ කරන අයෙග් සුදුසුකම්, ඔවුන්ට තිෙබන
හැකියාවන් පිළිබඳව එක් පැත්තකින් විමර්ශනය කරන ගමන් ෙම්
ෙහොර ෛවද්යවරු නැති කරන වැඩ පිළිෙවළකුත් සකස් කරන්න
කියලා මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ෙකොපමණ ෙහොඳ
ෛවද්යවරු හිටියත්, සමහර විට අෙප් ගම්බද පෙද්ශවල ජීවත් වන
අයට ඒ සම්බන්ධෙයන් දැනුමක් නැහැ. අෙප් ගම්බද පෙද්ශවල
ජීවත් වන අය පුරුදු වුණු ෛවද්යවරයා ළඟටම යනවා. සමහර විට
ඒ ෛවද්යවරයා ෙහොර ෛවද්යවරෙයක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා
අෙප් ගම්බද ජනතාව ෙමයින් ආරක්ෂා කළ යුතුය කියලා අප
කල්පනා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් විෙශේෂ
අවධානය අපි ෙම් සඳහා ෙයොමු කරනවා.

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)
ෙනොෙයකුත් තත්ත්වයන් ඇති වුණා. ඒ තත්ත්වයන්වලට අපි
මුහුණ ෙදන්නට කටයුතු කරන්නට ඕනෑය කියා මා හිතනවා. ඒ
වාෙග්ම ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් කටයුත්ත ගැන අවධානය ෙයොමු
කරන ෙලස මා ඔබතුමාට ආරාධනා කරනවා. බිබිෙල් ෙරෝහල
ළමා සහ මාතෘ චිකිත්සාගාරයක් හැටියටයි අප ආරම්භ කෙළේ.
පසු ගිය දිනවල ළමයින් 23ක් එහි ඉපදුණා. ඉතාම සාර්ථක දරු
උපත්. ෙමොනරාගල දිස්තික්කෙය් ළදරු මරණ සංඛ්යාව අපි අඩු
කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ පවාහන පහසුකම් හා අෙප් ෙරෝහල්
පද්ධතිය යාවත්කාලීන වුණ නිසා. එම නිසා ෙමම ෙරෝහල්
පරීක්ෂා කර, ෙමම ෙරෝහල්වලට අවශ්ය ෛවද්ය උපකරණ,
ශල්යාගාර උපකරණ සහ විෙශේෂඥ ෛවද්යවරු , nursesලා යන
සියලු අංශවලින් ෙම් ෙරෝහල අංග සම්පුර්ණ කරන්නට - දින
සියය ඇතුළත ඔබතුමාට කරන්නට පුළුවන් ද බැරි ද කියා අපි
දන්ෙන් නැහැ. - දින සියය ෙහෝ ඉන් ඔබ්බට ගිහින් ෙම්
කටයුත්ත කරන්නට ඔබතුමාට ශක්තිය ෛධර්ය, වාසනාව
ලැෙබ්ය කියා විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

The next speaker is the Hon. Ajith Kumara. You have
12 minutes.
[අ.භා. 4.47]

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට කථා කිරීමට ඊට වඩා
කාලය ඇති කියා මා හිතනවා.

1655

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් කුමාර මහතා]

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ගැන අදහස් කිහිපක් ඉදිරිපත් කිරීමට
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන මම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්
1970 දශකෙය් යුගෙය් මිනිසා විධියට පසු ගිය කාලෙය් හඳුන්වා
දුන් මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තියක් සම්බන්ධෙයන් විශාල කතිකාවතක් මතු කළා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ කථා කළා වාෙග්ම ඔහු විෙශේෂෙයන් පීඩිත
ජනතාව ඇසුරු කළ ෙකෙනකු විධියටත්, ඔවුන්ෙග් දුක්ඛ
ෙදොමනස්සයන් දැකපු ෙකෙනකු විධියටත් අපි දකිනවා. ඒ අත්
දැකීම්වලට
අමතරව
සමසමාජ
වාමාංශික
ව්යාපාරෙය්
ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් ෙද්ශපාලන ඇසුර ලබා වාමාංශික අදහස්
තිබුණු ෙකෙනකු විධියටත් ඒ දර්ශනය අනුව ඔහුට එෙහම
කල්පනාවක් තිබුණු බවත් අපි දකිනවා. එම නිසා එතුමා ඒ
ෙවනුෙවන් ඉතාම සරලව අවංකව කැප වුණා. එහි පතිඵලයක්
විධියට ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් කීර්තිමත් නායකෙයක් වුණ
එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාත්, බිබිෙල් මැතිතුමාත් එකතු වී හැදුව
වාර්තාව 1971 මාර්තු මාසෙය් 23 වන දා එවකට සිටි
අගාමාත්යතුමියට භාර දුන්නා. ඒ වාර්තාව අනුව 1971 සැප්තැම්බර්
මාසෙය් 22 වනදා පථම සභාපතිවරයා ෙලස බිබිෙල් මහත්මයා
පත් වුණු ශී ලංකා ඖෂධ සංස්ථාව බිහි වුණා. ඒ ගැන ඉතාම
විචිතවත් විධියට ෙදනගම සිරිවර්ධනයන් "යුගෙය් මිනිසා" යන
කෘතිය නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියවා
නැති, එය අධ්යයනය කරන්නට ෙවලාවක් නැති මන්තීතුමන්ලා
බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් කල්පනාව සරලව ෙත්රුම් ගන්න අඩුම
ගණෙන් ෙම් කෘතියවත් කිෙයව්වත් ඇති. 1992 වර්ෂෙය් ඒ
ෙපොත එළි දක්වන ෙවලාෙව් පාසල් ශිෂ්යෙයක් විධියට ෙම්
ඖෂධ පතිපත්තිය ෙවනුෙවන් මා ඊෙය් කිව්වා වාෙග්ම කරාපිටිය
ෙරෝහෙල් ෛවද්ය පීඨෙය් සෙහෝදරවරුත් එක්ක අපි කණ්ඩායමක්
විධියට යම් මතවාදි මැදිහත් වීමක් කළා.
ෙම් පතිපත්තිෙය් මූලික කරුණු කිහිපයක් එතුමා මතු කළා.
විෙශේෂෙයන් බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඖෂධ පතිපත්තිය ගැන අපට
අදහසක් නැහැ, අවෙබෝධයක් නැහැ වාෙග් කරුණුත් සභාෙව් මතු
වුණු නිසාත්, ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්න සමහර අයට ඒ ඖෂධ
පතිපත්තිය ගැන ඇත්තටම අදහසක් තිෙබනවා ද කියා ඔවුන්ට
අදහසක් ගන්න ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එපිට
ඉන්න ජනතාවට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙවන්න මා උපුටා
දැක්වීමක් කරන්න කැමැතියි. දැනට කියාත්මක වන වර්තමාන
ඇත්ත පතයට -ෙම්ක අෙප් පතයක් ෙනොෙවයි. ෙකොමියුනිස්ට්
පක්ෂෙය් නිල පුවත්පතක්- මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා
මැතිතුමා මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ගැන ලිපි
ගණනාවක් ලිව්වා.
මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ෙම් ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ගැන විශාල කථිකාවක්
ෙගොඩනඟන්න සකීයව මැදිහත් වුණු ෙකෙනක්. ඔහු ඒ ලිපි තුළින්
1971 මාර්තු 23 වැනිදා දුන් වාර්තාෙව් කරුණු කිහිපයක් උපුටා
දක්වනවා. බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ජීවිත පරිත්යාගෙයන් ඔට්ටු වුණු
බිබිෙල් පතිපත්තිෙය් අරමුණ ෙමොකක්ද? "අත්යවශ්ය ඖෂධ
ලැයිස්තුවක් සම්පාදනය කර අනවශ්ය ඖෂධ රටට ආනයනය
ෙනොකිරීම. ඖෂධීය නම්වලින් මිස ෙවෙළඳ නම්වලින් ඖෂධ
භාවිත ෙනොකිරීම. ශී ලංකාෙව් ඖෂධ නිෂ්පාදනය ෙබදා හැරීම,
ෙගන්වීම රජය මැදිහත්ව කරන්න ආරම්භ කිරීම. විෙශේෂෙයන්
ඖෂධ ෙගන්වීම සහ ෙබදා හැරීම. ඖෂධ පිළිබඳ දැනුම සහ
ෙතොරතුරු ෛවද්ය වෘත්තිකයන්ට සහ මහජනතාවට නිවැරදිව
සන්නිෙව්දනය කිරීම රජෙය් වගකීමක් බවට පත් කිරීම. ඖෂධ
පිළිබඳ ෙප්ටන්ට් අයිතිය අෙහෝසි කිරීම. රටට ෙගන්වන ඖෂධවල
ගුණාත්මකභාවය විද්යාත්මකව තහවුරු කිරීම සඳහා රසායනාගාර
පිහිටුවීම." ෙම් මහාචාර්ය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා විසින් ඒ
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යුගෙය් මිනිසා - මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා - පිළිබඳව
2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් "ඇත්ත" පතයට ලියපු ලිපියක උපුටා
දැක්වීමක්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පනත් ෙකටුම්පතට
අදාළ ෙම් පතිපත්ති, සංකල්ප පිළිබඳව අවුරුදු හතළිස් ගණනක්
තිස්ෙසේ සාකච්ඡා වුණා. ෙම්ෙකන් ෙත්රුම් ගත යුතු එක ෙදයක්
තිෙබනවා. ෙම් උත්තරීතරය කියන පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම් රෙට්
ලක්ෂ ගණනක් වූ පීඩිත ජනතාව ෙවනුෙවන් පනත් ෙකටුම්පතක්
සම්මත කර ගන්න ගිය කාලය ෙකොපමණද කියන එක. ඒෙකන්
එක කරුණක් පැහැදිලි ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව වැඩිෙයන්ම
උත්සුක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් රෙට් පීඩිත ජනතාව ෙවනුෙවන්
පනත් සම්මත කරන්න ෙනොෙවයි, සමාගම් ආරක්ෂා කරන්නයි
කියන කාරණය. ඒක ෙම් රටට ෙහළිදරවු කරන්න ඕනෑ. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීමට ෙමපමණ පමාද වුණු
එෙකන් ෙහළිදරවු වන්ෙන් ඒකයි. පාග්ධන හිමිෙයෝ,
ෙකොම්පැනිකාරෙයෝ ආරක්ෂා කරන්න තමයි ෙම් රෙට්
පාර්ලිෙම්න්තුව කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ජනතාව ෙවනුෙවන්
කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරලා නැහැ. අවුරුදු ගණනාවක් ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සාකච්ඡා කරන්න සිදු වුෙණ් ඒකයි. එක
පැත්තකින්
ඒ සඳහා පෙව්ශයක් ගැනීම පිළිබඳව;
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙම් සාකච්ඡාව ආරම්භ වීම පිළිබඳව අපි සතුටු
ෙවනවා.
නිදහස් අධ්යාපන පනත ගැනත් සාකච්ඡා ෙවනවා, අපි
දැක්ෙක් ෙමෙහම තමයි. විෙශේෂෙයන්ම වෙම් ව්යාපාරය,
උඩකැන්දවල සිරි සරණංකර හාමුදුරුෙවෝ, ෙකොමියුනිස්ට්,
සමසමාජ ව්යාපාරය නිදහස් අධ්යාපන පනත ෙවනුෙවන් අරගළ
කරලා, මැදිහත් ෙවලා ඒකත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කරද්දී
විවිධ බාධා තිබුණා. ෙසේනක බිබිෙල් පතිපත්තිය ලංකාෙව් විතරක්
ෙනොෙවයි ෙලෝකයම පිළිගත්තා. ලංකාෙව් හැර ෙලෝකෙය් රටවල
ඒක කියාත්මක ෙවනවා. එතුමා උපන් රෙට් හැර ෙලෝකෙය්
රටවල කියාත්මක ෙවනවා. ඔහු ඒ සඳහා ජීවිතෙයන් වන්දි
ෙගව්වා. අන්තිමට ෙමොකක්ද වුෙණ්? එදා ඒ සමාගම් පබලයි. අද
ඊටත් වඩා පබලයි. එදා ඔහුට කැරීබියන් දූපත්වල දී ඝාතනය
වන්නට සිදු වුණා. නමුත් ෙම් ෙගන එන පනත් ෙකටුම්පත නිසා
කාටවත් එෙහම අතුරු ආන්තරාවක් ෙවයි කියලා මම හිතන්ෙන්
නැහැ. මට එෙහම හිෙතන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැන් ඒ පනත්
ෙකටුම්පත ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ සාකච්ඡා වුණු පනත්
ෙකටුම්පත ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්ක 2005 දී ආවා, 2014 දී
ආවා. 2005 දී ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අඩු පාඩුකම් සහිතව
සාකච්ඡාවට ගත්තා. එහි බරපතළ පශ්න තිබුණා. 2014 දී නැවතත්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ආවා. දැන් නැවතත් 2015 දී ඇවිල්ලා
තිෙබනවා. 2005 දිත්, 2014 දිත් ගැටලු තිබුණා. 2015ත් ගැටලු
තිෙබනවා. ඒ ගැටලු සාකච්ඡා කළ යුතුයි. 2014 දී ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනාපු ෙවලාෙව් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 2014 ජූලි
මාසෙය් 4වැනිදා මම පශ්නයක් ඇහුවා. ෙමොකද, ෙම් ගැන ඇම්මක්
තිබුණු නිසා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව 21වැනිදා ෙවබ්
අඩවියට දමලා තිබුෙණ් ඉංගීසි භාෂාෙවන් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට්
පතිකාව. මම ඇමතිතුමාෙගන් අහපු පශ්නය ෙමොකක්ද? "ෙම්
රෙට් සිංහල සහ ෙදමළ රාජ්ය භාෂාව වන්ෙන්ය. එෙසේ නම් ඇයි
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉංගීසි භාෂාෙවන් විතරක් ෙවබ් අඩවියට
දැම්ෙම්?" කියලා මා ඇහුවා. දැන් ඇමතිතුමා කියන විධියට
සංවාදය හැදුෙණ් එෙහමයි. ඉංගීසි භාෂාෙවන් පමණක් ෙවබ්
අඩවියට දැම්මා.
වත්මන් ජනාධිපතිතුමා, හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා විධියට අද
ගරු සභාෙව් පකාශයක් කළා. මෙග් පශ්නයට උත්තරය හැන්සාඩ්
වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ජූලි මාසෙය් 4වැනිදා හැන්සාඩ් වාර්තාව
බලන්න. එදා එතුමා කිව්වා "අනිද්දාට පදනම් ආයතනෙය්
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රැස්වීමක් තිෙබනවා. ඒකට එන්න. ඒෙකදී සාකච්ඡා කරමු"
කියලා. හැබැයි, පදනම් ආයතනෙය් ෙනොෙවයි තිබුෙණ් ෙල්
බැංකුෙව්. එතුමා ඒ වනෙකොට දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ, පදනම්
ආයතනෙය්ද, ෙල් බැංකුෙව්ද රැස්වීම තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒකත්
එතුමා දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. ෙකොෙහොම වුණත් ජූලි 5වැනිදා
නාරාෙහේන්පිට ෙල් බැංකුෙව් තිබුණු සාකච්ඡාවට අපි ගියා. ඒ
වාර්තා තිෙබනවා. එදා සංෙශෝධන ගණනාවක් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත්
කළා.
සංෙශෝධන සැලකිය යුතු පමාණයක් භාර ගැනීම ගැන අපි
සතුටු ෙවනවා. එහිදීත් ඖෂධීය නාමය සහ අෙළවි නාමය වරහන්
ඇතුෙළේ තිෙබන කථාවක් තිබුණා. එවකට හිටපු ෙසෞඛ්ය
ඇමතිතුමා එතැනදී ෙපොෙරොන්දු වුණා, "ඉංගීසි භාෂාෙවන් පළවුණු
එක සිංහල සහ ෙදමළ භාෂාවලිනුත් ෙදනවා, ඒ වාෙග්ම දිස්තික්ක
පුරා සම්මන්තණ පවත්වනවා, සාකච්ඡා කරන්න ඉඩකඩ ෙදනවා"
කියලා. එතැනට විවිධ සංවිධාන ගණනාවක් ආවා. ෙලොකු
උෙද්යෝගයකින් මැදිහත් වුණා. එදා ඉදිරිපත් කළ, එතුමා එකඟ
වුණු එක සංෙශෝධනයක් තිබුණා. ඒ අවස්ථාෙව් හිටපු
මාධ්යෙව්දීන්, සංවිධාන ෙම්කට සාක්ෂි දරනවා. ඖෂධ නාමයට
අමතරව වරහන් ඇතුෙළේ ෙවෙළඳ නාමය තිෙබනවා කියලා ඒ
ෙවලාෙව් එතුමා දැන ෙගන සිටිෙය් නැහැ. එතුමා කිව්වා එෙහම
එකක් නැහැයි කියලා. ඒක එතුමාට ඉදිරිපත් කළා.
එතුමාට කරුණු ෙපන්නුවාට පසුව එතුමා කිව්වා, ෙම්ක
ෙවන්න බැහැ, ෙම්ක ෙවනස් කරනවා කියලා. ඒක තමයි සාකච්ඡා
වුෙණ්. ඒ සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයින් ඉන්නවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සංකල්පය පිළිබඳවයි පුළුල්
ෙලස සාකච්ඡා වුෙණ්. ෙමය පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට වගන්ති
(අ),(ආ),(ඇ),(ඈ) සහ 31 වගන්තිය, 51 වගන්තිය ආදී වශෙයන්
ඉදිරිපත් වී නීතිමය ලියවිල්ලක් විධියට ෙකොෙහේවත් සාකච්ඡා
වුෙණ් නැහැ. නීතිමය ලියවිල්ලක් විධියට සාකච්ඡා ෙවන්න ඊෙය්
තමයි ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වුෙණ්. ෙම්ක ඉදිරිපත්
වුෙණ් හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක් විධියටයි.
විෙශේෂෙයන් 2015 ජනාධිපතිවරණෙය් දී ජනාධිපති ධුර
අෙප්ක්ෂක, වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති පකාශනෙය්
පධාන මාතෘකාවක් වුෙණ් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම, විධායක ජනාධිපති කමය
සම්බන්ධෙයන් ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයක් සිදු කිරීම ආදී කරුණුයි.
එහිදී දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළක් ඉදිරිපත් කළා. ෙම් දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවළ අනුව ෙපබරවාරි මාසෙය් 06 වැනිදා ජාතික ඖෂධ
පතිපත්තිය කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් අනුමත ෙකොට පනත්
ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම කළ යුතුයි. එෙහම
වුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව ෙපබරවාරි මාසෙය් 06 වැනිදා ඉදිරිපත්
කරලා මාර්තු මාසෙය් 18 වැනිදා ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය සම්මත
කර ගන්න ඕනෑ. ඒකට තව කල් තිෙබනවා. එතෙකොට ෙම්ෙකන්
කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? දැන් ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළා
කියන්ෙන් රටට ඉදිරිපත් කළා කියන එකයි. ෙම්ෙකන් කියන
විධියට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා
දවස් 35ක් ෙම් රෙට් සාකච්ඡා වනවා. ෙමච්චර කල් සංකල්පයක් වී
තිබුණු පනත් ෙකටුම්පත වගන්ති, වාසගම් (අ),(ආ),(ඉ),(ඊ)
විධියට, "(a)", "(b)", "(c)", "(d)" විධියට රෙට් සාකච්ඡා වනවා.
ඒ කියන්ෙන්, පනත් ෙකටුම්පත. නමුත් එෙහම වුෙණ් නැහැ. දැන්
ෙමොකක්ද වුෙණ්? දැන් අපට කියනවා, ෙම්ක සෑෙහන්න සාකච්ඡා
වුණාය කියලා. නැහැ, එෙහම වුෙණ් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
සාකච්ඡා වුෙණ් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විධායක ජනාධිපති කමය
අෙහෝසි කළ යුතුයි කියන සංකල්පයක් ගැන දැන් සාකච්ඡා වනවා.
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"දඩස්" ගාලා ෙහට වනෙකොට කවුරු ෙහෝ පනත් ෙකටුම්පතක්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කෙළොත්, අනිද්දාට ඒක සම්මත
කරන්න පුළුවන්ද? ඒ සංකල්පය ගැනයි දැන් සාකච්ඡා වන්ෙන්.
විධායක ජනාධිපති කමය අෙහෝසි කරන්ෙන් ෙමොන විධියටද,
ෙමොනවාද ඉවත් වන්ෙන් කියලා වගන්ති විධියට එන්න ඕනෑ.
එතෙකොට තමයි අපට පුළුල් සාකච්ඡාවක් කරන්න පුළුවන්
වන්ෙන්. (අ) යන්නට පක්ෂ ෙවනවා ද, (ආ) යන්නට විරුද්ධ
ෙවනවාද කියලා බලන්න ඕනෑ. එෙහම නැතිව සංකල්පයක් ගැන
කථා වුණා කියලා පනත් ෙකටුම්පතක් ඉදිරිපත් කරලා එක
දවසින් සම්මත කරන එක සාධාරණීකරණය කරන්න බැහැ. දැන්
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් වුෙණ් ෙකොෙහොමද? හදිසි පනත්
ෙකටුම්පතක් විධියටයි. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට්
පාර්ලිෙම්න්තුවට හදිසි පනත් ෙකටුම්පත් ආෙව් ෙකොෙහොමද?
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය වැනි සංෙශෝධන
ඇවිල්ලා හදිසි පනත් ෙකටුම්පත් විධියට සම්මත කර ගත්තා.
නමුත් ෙමොකක්ද ෙම්ෙක් තිෙබන හදිසිය? ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු
මන්තීවරුන් තව සුමානයකින් එක පාරටම ෙම්වාට විරුද්ධ
ෙවනවාද? මා හිතන්ෙන් නැහැ, ෙම් රෙට් ජනතාවට හිෛතෂී
පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගනාෙවොත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට විරුද්ධ
වනවා කියලා. විරුද්ධ වන්ෙන් නැහැ. එෙහම විරුද්ධ වුෙණොත්,
ඒ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් ගෙම් දී, දිස්තික්කෙය් දී, මහජන
ඡන්දෙය් දී ජනතාව අතර පශ්නයකට මැදි ෙවනවා. එෙහම
කරන්න ඕනෑ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට වර්තමාන රජය ෙහොඳ පනත්
ෙකටුම්පතක් ෙගෙනනවා නම්, ඒ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වීම
වළක්වන්න කවුරු ෙහෝ කටයුතු කරනවා නම් ඒක ගැන ඒ
අයෙගන් පශ්න කරන්න ඕනෑ ෙමතැන දී ෙනොෙවයි. දිස්තික්කෙය්
දී, ඊළඟ ඡන්දෙය් දී ජනතාව ඒ ගැන පශ්න කළ යුතුයි. ෙම්වා
සම්බන්ධෙයන් ෙවනදාට වඩා ජනතාවෙග් මැදිහත් වීමක්
තිෙබනවා කියලා මා හිතනවා. ජනතාව ෙම්වා ගැන උනන්දුෙවන්
බලා ෙගන ඉන්නවා. එෙහම ෙවන්නට ඕනෑ.
දැන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් ෙකොෙහොමද? ෙම්
තිෙබන්ෙන් ෙපබරවාරි මාසෙය් 02වැනිදා කැබිනට් මණ්ඩලයට
ඉදිරිපත් කළ පතිකාවක්. දැන් අහන්න එපා, ෙම්ක හම්බ වුෙණ්
ෙකොෙහොමද කියලා. ෙකොෙහොම හරි හම්බ වුණා. ෙම්ක ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමාෙග් ආවරණ ලිපියත් එක්ක කැබිනට්
මණ්ඩලයට ෙපබරවාරි මාසෙය් 02වැනිදා ඉදිරිපත් කළා. කැබිනට්
මණ්ඩලය ඒක 06 වැනිදා අනුමත කළා. ඊට පසුව සුපීම් උසාවියට
ගියා. ඊෙය් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් වන තුරු ෙම්ක වහලයි
තිබුෙණ් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් ෙකටුම්පත වහලයි
තිබුෙණ්. සංකල්පය ඇරලා තිබුණා. සංකල්පය තිෙබනවා.
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කරපු ඒ මූලික
අදහස දිගටම තිබුණා.
දැන් ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවට හදිසි පනත් ෙකටුම්පතක් විධියට
ඊෙය් ෙගනාවා. ඉස්සරහා මන්තී පිවිසුම ළඟ පුවරුෙව් ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාව අවලංගුයි - “cancelled”කියලා ගහලා තිබුණා. අද උෙද් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක
කාරක සභාව පැවැත්වුණා. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී විනාඩි
පහක් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න හම්බ වුෙණ් නැහැ. ආණ්ඩු
පක්ෂෙය්, විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් දහෙදොෙළොස් ෙදනකුෙගන් මා
ඇහුවා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කිෙයව්වාද කියලා. ඊෙය් රාතී එළි
ෙවනකනුත් මා ෙම්ක කිෙයව්වා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,
ෙපොතක් අලුතින් මුදණය කළාට පසුව කපාපු නැති ෙකොළ
තිෙබනවා ෙන්. ඒ වාෙග් කැපුෙණ් නැති ෙකොළ කපන්නත් විනාඩි
15ක් 20ක් ගත ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් වගන්ති 142ක්
තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමාෙගන් විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිතුමා
පශ්නයක් ඇහුවාම ඒ කාරණය නැවත තහවුරු කර ගන්න
නිලධාරින්ෙගන් අහන්න වුණා. ඒෙක් වරදක් නැහැ. ඇයි? ෙම්ෙක්
වගන්ති කට පාඩම් නැහැ. මූලික ෙද්වල් ඔක්ෙකෝම මතක තියා
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ගන්න බැහැ. ඉතින් ෙම් රෙට් අවුරුදු හතළිස් ගණනක් මරාෙගන
මැෙරන සටනක් කරපු ඖෂධ පතිපත්තියක් ඊෙය් පනත්
ෙකටුම්පතක් විධියට ෙගනැල්ලා අද සම්මත කරන එක ෙකොච්චර
සාධාරණ ද?
මා ෙම් පශ්නය ඇහුවාම ඒකට හම්බ වුණු උත්තරය ෙමොකක්ද?
විපක්ෂෙය් තිස්ස විතාරණ මැතිතුමාත්, වාසුෙද්ව නානායක්කාර
මැතිතුමාත් ෙගනාපු සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න අද බැහැ කියලා
ඒකට කල් ගත්තා. ඇයි? ඒක තාක්ෂණික වශෙයන් හදන්නත්
ෙවලාවක් ඕනෑ නිසා. එෙහම නැතිව මෙග් කරුණු පිළිෙගන
ෙනොෙවයි. ඒක එක පැත්තකින් [බාධා කිරීමක්] කමක් නැහැ.
ෙකොෙහොම වුණත් ඒ ඉදිරිපත් කරපු සංෙශෝධනයත් නීති
ෙකටුම්පත් අංශයට ගිහිල්ලා අනුමත කරලා, හදලා බලන්න
කාලයක් ඕනෑය කියන එක ෙන් පිළිෙගන තිෙබන්ෙන්. මූලික
අදහස ඒක ෙන්? එෙහම හරි ඒක ගත්තු එක මම අගය කරනවා.
ෙම්ක ඔබතුමා ගැන කරන ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් ෙනොෙවයි.
ඒක එෙහම ෙත්රුම් ගන්න එපා. ඔබතුමා ඒක එෙහම ෙත්රුම්
ෙනොගනීවිය කියා මා හිතනවා. ෙකොෙහොම වුණත් මමත් ෙම් ගැන
ෙද්ශපාලන මතවාදී අරගළයක් කරපු ෙකෙනක් විධියටයි ෙම් ගැන
කියන්ෙන් ඇමතිතුමනි. ෙම් ෙවනුෙවන් පශ්න අහන්න ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුණ ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ. මම දන්ෙන් නැහැ,
ඔවුන් ෙම් පනතට පක්ෂව ඡන්දය ෙදනවාද නැද්ද කියා. ඔවුන් අද
අමුතු ජාතිෙය් ෙසල්ලමක් කරනවා. ජනාධිපතිවරණෙය්දීත් කෙළේ
ඒකයි. ඔවුන් ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරනවා. කැබිනට් එකටත්
ඉහළින් තමයි විධායක සභාව තිෙබන්ෙන්. ඒෙකදි ෙම් පනත්
ගැන, ෙම්වාෙය් මූලික අදහස් කථා කරනවාද නැද්ද කියන්න මම
දන්ෙන් නැහැ. ෙම්වාට ඡන්දය විමසන ෙවලාෙව්දී සභාෙව්
ඇත්ෙතත් නැහැ, හැංෙගනවා. මම දන්ෙන් නැහැ, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග්
අදහස ෙමොකක්ද කියා.
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණු ඉතිහාසෙය් ලංකාෙව් වැඩිම ලකුණු
අරෙගන ෙරෝයල් ෙකොලීජිෙයන් ෙත්රිච්ච ෙවනුර එදිරිසිංහලා,
තිමාවිතානලා ෙම් රෙට් නිදහස් ෙසෞඛ්යයක් ෙවනුෙවන්, නිදහස්
අධ්යාපනයක් ෙවනුෙවන් අරගළ කරලා මැරුණා. ෙම් රෙට්
වෘත්තිකෙයෝ ෙසෞඛ්ය සහ නිදහස් අධ්යාපනය ෙවනුෙවන්
දැවැන්ත කැප කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. එෙහව් රටක ෙම්වාට
නිකම්ම ෙකොෙළේ වහලා යන්න ෙදන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි. මම කියනවා, ෙම් කමෙව්දය වැරදියි කියලා. ඒ
ගැන කාරුණිකව නිහතමානී ෙවන්න. විරුද්ධ වුණත්, පක්ෂ
වුණත් ෙම් පනත අද සම්මත ෙව්වි. හැබැයි ඉදිරිෙය්දී හරි
පජාතන්තවාදෙය් නාමෙයන් ඔබතුමන්ලා ෙතොරතුරු දැන ගැනීෙම්
අයිතිය ගැන කථා කරන්න. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ෙගන් කී ෙදෙනක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කිෙයව්වාද
කියා මම අහනවා. ඔට්ටු තියලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අසවල්
අසවල් තැන්වල තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද කියා ඇහුෙවොත් කියන්න
බැහැ. මම ඒක වැරැද්දක් විධියට දකින්ෙන් නැහැ. එෙහම
කියන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙකොෙහොමද
කියන්ෙන්? ඊෙය් උෙද් ෙමය ඉදිරිපත් කෙළේ. පශ්න පතයක් වාෙග්
ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම්ක බරපතළ නීතිමය ලියවිල්ලක්. ඊෙය් උෙද්
ඉදිරිපත් කළාම, ෙකොෙහොමද වගන්ති 147ක් කියවන්ෙන්? මම
ඉල්ලන්ෙන් මෙග් අයිතිය විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට්
වෘත්තිකයන්, වෘත්තිය සමිති, විශ්වවිද්යාල ශිෂ්ය සංගම්, ෛවද්ය
සංගම් තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල්
අනුස්මරණ පදනම මාධ්ය සාකච්ඡාවක් කැඳවලා කිව්වා, "ෙම්
සංකල්පය පනතක් හැටියට ආපු එක ෙහොඳයි, අපි ඒකට සාධනීය
පතිචාර දක්වනවා, හැබැයි අපි ඒ පනත් ෙකටුම්පත දැක්ෙක්
නැහැ" කියා.
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මම එක් ෛවද්යවරියකෙගන් ඇහුවා, දැකපු නැති පනතක්
ෙහොඳයි කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් සියලු
නායකයන් ෙම්ක දචසකින් ෙගෙනන එකට එකඟ වුණා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර විපක්ෂයක් ඉද්දි එෙහම කෙළේ ඇයි?
විපක්ෂයට බරපතළ වගකීමක් තිෙබනවා, ෙම් රෙට් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙගෙනන පනතක දී ඒ පනත සාධාරණ විවාදයකට
භාජනය කරන්න. ෙම් රෙට් අනිකුත් අයටත් ඒ පනත් ෙකටුම්පත
ෙවනුෙවන් කථා කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ. විපක්ෂය ඒ
අයිතිය නැති කළා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතර විපක්ෂයක් ඉඳලත්,
ඒ අයිතිය නැති කරපු සියලු ෙදනාට මම මෙග් කනගාටුව,
විෙරෝධය පකාශ කරනවා. කරුණාකර ඒක එෙහම කරන්න
එපා. මහජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම්ක සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව
ෙදන්න. පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරලා ඉවර ෙවලා ඊටපසුව
සංෙශෝධන ගැන කථා කරන්න යන්න එපා. කලින් පළාත් පාලන
සංෙශෝධන පනත් ෙකටුම්පෙත්දීත් ඒක කළා. පසුව සංෙශෝධන
ෙගෙනනවාය කිව්වා. තවම ෙගනල්ලා නැහැ.
"බිබිෙල් පතිපත්තිය" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? හර්ෂ ද සිල්වා
මන්තීතුමා කිව්වා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ආර්ථික දැක්ම අනුව
බිබිෙල් පතිපත්තිය ෙවනස් කරන්න ෙවනවාය කියා. එතුමා ඒක
කියපු එක ගැන මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. "බිබිෙල්
පතිපත්තිය" කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? "ඇත්ත" පුවත් පෙත් ෙම්
පිළිබඳ මූලික කාරණය ඉදිරිපත් කළා. ඒ පිළිබඳ ලිපි කිහිපයක් මා
සභාගත* කරනවා.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් ෙමොනවාද තිෙබන්ෙන්? ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගනා කමය වැරදියි. ෙමතුමන්ලා පජාතන්තවාදය,
යහ පාලනය ගැන කථා කරලා, පාර්ලිෙම්න්තුව ශක්තිමත්
කරනවාය කියලා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ව හයකුත් අකිය කර
තිෙබනවා. උපෙද්ශක කාරක සභා ව හය අකිය කර තිෙබනවා.
නිලධාරින් ෙගන්වලා අපට පශ්න අහන්න තිබුණු තැන, ඇයි
ෙමෙහම
ෙවන්ෙන් කියා අහන්න තිබුණු තැන, ෙසෞඛ්ය
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමාෙගන් ෙම් පනත ෙකටුම්පත් කිරීම
ගැන පශ්න අහන්න තිබුණු තැන, ඒවා නිරවුල් කර ගන්න තිබුණු
තැන නැති කළා. උත්තරීතරයි කියා පිළිගන්නා පාර්ලිෙම්න්තුව,
විධායකය අෙහෝසි කරලා ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියන
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙමතුමන්ලා දුර්වල කළා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා කියන විධියටද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඔක්ෙකොම
ෙගෙනන්න ඕනෑ? එෙහම නම් විපක්ෂෙය් ඔක්ෙකොම වැරදියි,
ආණ්ඩු පක්ෂයත් වැරදියි, තමුන්නාන්ෙසේ විතරයි ෙම්ෙකදි හරි.
අනික් ඔක්ෙකොටම ෙම්ක කියවලා දැන ගන්න පුළුවන්.
තමුන්නාන්ෙසේට බැරි නම් ඉතින් ෙමොනවා කරන්නද? එෙහම නම්
තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම තීන්දු ගන්න
ඕනෑ. ඒෙක තිෙබන පජාතන්තවාදය ෙමොකක්ද කියන්න.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමා මෙග් ෙවලාව ගන්නවා. මම දන්නවා, රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙලෝකෙය් වාමාංශික ව්යාපාරය ගැන
දන්නා ෙකෙනක් බව. බහුතරය අනුව තීරණ ගැනීම වාෙග්ම

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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සුළුතරයට ඒ මතය දරන්නට ඉඩ දීමත් පජාතන්තවාදෙය් මූලික
ලක්ෂණයක්. මුළු ෙලෝකෙය්ම පජාතන්තවාදය ගැන සාකච්ඡා
ෙවනවා. ඒ නිසා මෙග් ෙම් සුළුතර මතය ගැනත් අහන්නෙකෝ. මම
දන්ෙන් නැහැ, මම ෙම්ක කිව්වාය කියා ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
ඔබතුමන්ලා ෙම්ක පිළිගනීවිද කියලා. ඔබතුමන්ලාම කියපු
සංකල්පය අනුව පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ ෙම්ක සාකච්ඡා කරන්න
සාධාරණ ඉඩක් ෙදන්න තිබුණා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමාට
වැරදිලා. තීරණ ගන්ෙන් බහුතරෙයන්. හැබැයි, සුළුතරෙය් අදහසට
ඉඩ තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමාෙග් වාසියට
විවිධ ෙවලාවට අර්ථ නිරූපණ ෙදන්න එපා. දැන් ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් අඩංගුව ෙමොකක්ද? පාර්ලිෙම්න්තු කමය ශක්තිමත්
කරද්දී උපෙද්ශක කාරක සභාවක් තිෙබන්න ඕනෑ.
අපට ඔබතුමාෙගන් පශ්න අසනවාට වඩා නිලධාරිෙයකු සමඟ
මුහුණට මුහුණ පශ්න අහන්න තිබුණු අවස්ථාව, ෙම්වා නිරවුල් කර
ගන්න තිබුණු අවස්ථාව එතැනයි. දැන් ඔබතුමන්ලාම කියනවා,
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඉදිරිෙය්දී තව සංෙශෝධන ෙගෙනන්න
ඕනෑය කියලා. ඇයි, ඉදිරිෙය්දී ෙගෙනන්ෙන්? අදම ෙගනැල්ලා
අපට ඉවර කරන්න තිබුණාෙන්. අපරාෙද් ෙන්. දැන් පනත්
ෙකටුම්පෙත් අඩංගුව ෙමොකක්ද?
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ඖෂධ ලැයිස්තුවක් සම්පාදනය කිරීම. 56. (1), (2), (3) සහ (4)
වගන්ති යටෙත් ෙම් කාරණය ගැන සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
බිබිෙල් මැතිතුමා ෙයෝජනා කළා කියලා අෙප් මහාචාර්ය කාෙලෝ
ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා ඖෂධ 232ක ලැයිස්තුවක් ගැන කියනවා.
දැන් කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාම කියනවා, 500ක විතර
ලැයිස්තුවක් ඕනෑය කියලා. මට ඇසුණා, 300ක ගණනක් ෙම් ගරු
සභාෙව් කියනවා. ඒ විෂය පිළිබඳව අපි පවීණයන් ෙනොෙවයි.
ෙකොෙහොම වුණත් 300ක ෙහෝ 500ක ලැයිස්තුවක් ගැන කියනවා.
නමුත් කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමා කියනවා, 15,000ක් විතර
ෙබෙහත් වර්ග ලංකාවට ෙගන්වනවා කියලා. ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමනි, ඔබතුමාට ෙම් පිළිබඳව අදහසක් ඇති.
මම ඒ ගැන දන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

8,100යි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔය කියන වාෙග් හුඟක් ෙද්වල් කරන්න ගිහිල්ලා ෙන් අවුරුදු
45ක් ගත වුෙණ්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාවාට පසුව
ඔබතුමන්ලාෙග්ත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න. එතෙකොට ආපසු
ෙගෙනන්නම්.

8,100ද? එෙහම නම් ලංකාවට අවශ්ය ෙබෙහත් වර්ග 300ක්
වුණත්, ෙබෙහත් වර්ග 8,000ක් ෙගන්වනවා. බිබිෙල් මැතිතුමාෙග්
පධාන ෙයෝජනාව ඖෂධ ලැයිස්තුවක් හදන එක.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි එය ෙයෝජනාවක් විධියට ඇතුළත්
කර තිෙබනවා. ෙමමඟින් තමයි, එය නියාමනය කර අඩු
කරන්ෙන්. පධානම ෙදය ඒකෙන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමනි, වැෙඩ් ෙකරුණාට පසුව සංෙශෝධන
ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ ෙන්. මම කියන්ෙන් මූලික ෙදය. ඔබතුමා
ෙත්රුම් ගන්න. මම කියන්ෙන් මෙග් අයිතිය ගැන විතරක්
ෙනොෙවයි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි. ඉන්න මම කියනකම්. ඊළඟට, මිල තීරණය කිරීම.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තමුන්නාන්ෙසේලාටත්
තිෙබනවා ෙන්

තව

දවස්

ෙදකක

කාලයක්

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මෙග් අයිතිය විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් අනිකුත් ජන
සමාජයට - [බාධා කිරීමක්] - ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ කරන ෙදය
ෙවන ෙදයක් ෙන්. එතුමන්ලාට විධායක සභාෙව්ත් ෙයෝජනා
ෙදන්න පුළුවන් ෙන්. සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. මම කියන්ෙන්
මෙග් අයිතිය ගැන විතරක් ෙනොෙවයි. එදා ෙල් බැංකුෙව් තිබුණු
සාකච්ඡාවට දැවැන්ත පිරිසක් සම්බන්ධ වුණා. ෙම් රෙට් ෙම් ගැන
උනන්දුෙවන් සිටින පිරිසක් සිටිනවා. මෙග් අයිතිය ගැන විතරක්
ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. ඒ සියලුම ෙදනාෙග් අයිතිය ෙවනුෙවන්
මම කථා කරන්ෙන්.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් අඩංගු ෙද්වල් ෙමොනවාද? ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත කියවා ගන්නට ලැබුණු ෙව්ලාව අනුව මම ෙම් පනත්
ෙකටුම්පෙත් අඩංගු ෙද් කියන්නම් ෙකෝ. බිබිෙල් මැතිතුමාෙග්
පතිපත්තිෙය් මූලිකම අදහස තමයි, ඖෂධ නියම කිරීම, අත්යවශ්ය

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

තමුන්නාන්ෙසේ ඔය කාෙලෝ ෙෆොන්ෙසේකා මැතිතුමාෙග්
ලැයිස්තුවක් ගැන කිව්වා ෙන්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පෙතහි ඒ
ගැනත් තිෙබනවා. හරියට කිෙයව්වා නම් දැන ගන්න පුළුවන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි. ඊළඟට, මිල තීරණය කිරීම. ෙමම පනත්
ෙකටුම්පෙතහි 56. (1) උප වගන්තිෙය් සඳහන් ෙවනවා,
ඖෂධයක වාර්ගික නාමය ඖෂධ වට්ෙටෝරුෙව් ලිවිය යුතු බව.
දැන් ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා, අවුරුදු ෙදකකින් ඖෂධ නාමය
විතරක් ෙගෙනනවා කියලා. එෙහම නම් අවුරුදු ෙදකකින්
ෙගෙනන එක ගැනත් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කරන්න
තිබුණාෙන්.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අවුරුදු ෙදකකින් කියලා කිව්ෙව් නැහැ.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඒකත් පනත් ෙකටුම්පතට දමන්න තිබුණා ෙන්. ඇයි එෙහම
දැම්ෙම් නැත්ෙත්?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

පශ්නයක් තිෙබනවා. ෙබෙහත් ලියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා
ෙනොෙවයි ෙන්, ෛවද්යවරුන්ෙන්. එතෙකොට ෛවද්යවරුන් ඒක
කරන්ෙන් නැත්නම් ෙබොරුවට පනත් ෙගනැල්ලා වැඩක් නැහැ.
ඒවා අපාෙයෝගික වැඩ. අජිත් කුමාර මන්තීතුමාවත්, මමවත්, ෙම්
ඩිව් ගුණෙසේකර මහතාවත් ෙනොෙවයි ෙම්ක කරන්ෙන්.
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ඇමතිතුමායි. අද දින ෙම් ගරු සභාෙව් ජනාධිපතිතුමාත් කථා කර
තිබුණා. ඒ ෙව්ලාෙව් මම සිටිෙය් නැහැ. එතුමාත් කියා තිබුණා,
ඇමතිවරයා අනුව ෙම්වා ෙවනස් ෙවන්න පුළුවන් කියලා.
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා දන්නවා, ෙම් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් අල්ලස්
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට ලැබුණු
ෙචෝදනාවලින් වැඩිපුරම ෙචෝදනා ෙගොනු කර තිබුෙණ් ඇමතිවරුන්
සම්බන්ධව කියලා. ඔබතුමාට විරුද්ධවත් එක ෙචෝදනාවක් ෙගොනු
කර තිබුණා. ඔබතුමා ඒ සම්බන්ධව පකාශයක් කර තිබුණා.
ඔබතුමාට විරුද්ධව එම ෙචෝදනාව මුලින්ම ඉදිරිපත් කෙළේ, ධීවර
අමාත්යාංශෙය් වැය ශීර්ෂය දවෙසේ හඳුන්ෙනත්ති මන්තීවරයායි. ඒ
පැමිණිල්ල මත -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

ගරු මන්තීතුමා දැන් අවසන් කරන්න.

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කථා කරන ෙකොට මෙග් ෙව්ලාව ඉවර
ෙවනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එතෙකොට ෙමහාට ෙගෙනන ඖෂධවල quality එක
සම්බන්ධෙයන් ඒ ෙගොල්ලන්ට පශ්නයක් තිෙබනවා. එම නිසා
quality assurance lab එකක් අලුතින් සකස් කිරීමට තමයි ෙම්වා
ස්වාධීන කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒක world standardsවලට
ෙගොඩනඟනවා. එදාට අපි generic name එක විතරක් ඇති
කරනවා. ෙමොකද, එතෙකොට quality එක assured.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ෙහොඳයි. ඒ ඔබතුමාෙග් අදහස ෙන්. මෙග් ෙව්ලාව අවසන්
වුණා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමාෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. එෙහම තිෙබන ෙකොට
ඇමතිවරෙයකුට ෙමෙහම බලයක් ෙදනවාද?
ඊළඟට, ෙම් නිෙයෝග සෑදීම සම්බන්ධව මම අහන්න කැමැතියි.
නිෙයෝග සෑදීෙම් බලය ඇමතිවරයාට දීලා තිෙබනවා. ෙවන පනත්
ෙකටුම්පත්වල නම් නිෙයෝග සෑදීෙම් බලය ඇමතිවරයාට තිබුණත්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලාත් සඳහන් ෙවනවා.
නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් කිසිම තැනක නැහැ,
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. වගන්ති ගණනාවක්
තිෙබනවා. මිල තීරණය කිරීම, මිල පාලනය කිරීම, මණ්ඩල
පිළිබඳව තීරණ ගැනීම් සියල්ල නිෙයෝගවලින් කරන්ෙන්. ඒ
නිෙයෝග පිළිබඳව ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් පැහැදිලිව සඳහන්
ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද
කියලා පැහැදිලිත් නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒක පනත් ෙකටුම්පෙතන් ෙගෙනන්න බැහැ.

(The Presiding Member)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය
අවසන්.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

ඒක හරි. ඒක මට ෙත්ෙරනවා. මම අසන්ෙන් ඒක
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනවාද කියලායි.

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු ඇමතිතුමා මෙග් කාලයත් අර ගත්තා. ඒකයි වුෙණ්. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ගැන කථා කරන විට, ඇමතිවරයාට තිෙබන
බලතල ගැන විෙශේෂ කථාවක් කියැවුණා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමා කිව්ව කරුණ, කරුණක් විධියටත් වැරදියි. ගරු විමල්
වීරවංශ මැතිතුමා කිව්වා, ඇමතිවරයාට දස ෙදෙනක් පත් කරන්න
පුළුවන් කියලා. එහිදී ඔබතුමා කිව්වා නැහැ, හතරයි කියලා. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පෙත් අන්තිම ෙකොටස බලන්න. ඒ අනුව ඔබතුමාට
පුළුවන්, කළමනාකරණය, නීතිය, ගණකාධිකරණය ෙහෝ ෙසෞඛ්ය
යන
ක්ෙෂේතවල විශිෂ්ටත්වයක් දක්වා ඇති වෘත්තිකයන්
හතරෙදෙනකුත් පත් කිරීමට. එෙහම කිව්වත් අට ෙදෙනකු පත්
කරන්න පුළුවන්. පත් කිරීම්, ඉවත් කිරීම් සියල්ල ඇමතිතුමාට
කරන්න පුළුවන්. පශ්නය තිෙබන්ෙන් එතැනයි. ඊට පසුව තිෙබන
අභියාචන මණ්ඩලයත් පත් කරන්ෙන් ඇමතිතුමා. ඒ සියල්ල සිදු
කරලා ඒ ඔක්ෙකෝම පිළිබඳව අවසාන තීරණය ගන්ෙන්ත්

ෙවන පනත් ෙකටුම්පත්වල සඳහන් ෙවනවා, ඇමතිවරයාට
නිෙයෝග හදන්න පුළුවන්, ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
ඕනෑය කියලා. නමුත් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් එෙහම නැහැ. එම
නිසා පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිෙයෝග පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්
කරනවාද කියලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් සඳහන් ෙවලා නැහැ.
ඒකයි මම කිව්ෙව්, ෙම්ක කියවන්න ඕනෑ කියා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන තව කරුණු ෙගොඩක් කියන්න තිෙබනවා.
නමුත් මම අහන්ෙන්, ඔබතුමන්ලා බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් නම
පාවිච්චි කර ෙමොකක්ද ෙම් කරන්ෙන් කියායි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.
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ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කරුණ කියා මෙග් කථාව
අවසන් කරනවා.
ඔබතුමන්ලා "බිබිෙල්, බිබිෙල්, බිබිෙල්" කියමින්, "බිබිෙල්
පතිපත්තිය" කියා තහවුරු කරන්න හදනවා බිබිෙල් පතිපත්තිය
ෙනොවන එකක්. ඒ කියන්ෙන්, කන්දක් විලිලා මී කුණක් තමයි ෙම්
වදන්න හදන්ෙන්. ඒ නිසා මා කරුණිකව ඉල්ලනවා, ෙම් පිළිබඳව
මීට වඩා පුළුල් සංවාදයක්-

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමා, ඒක පිළිගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මෙග් අදහස ෙන් කිව්ෙව්. ඔබතුමා පිළිගන්න, ෙනොගන්න එක
ගැන පශ්නයක් නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන අධ්යයනය
කළාම මට දැනුණ ෙද් තමයි මම කිව්ෙව්. මම විතරක් ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් වෘත්තිකයන්, සංවිධාන ගණනාවක් ඒක කියනවා. ෙම්
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න කියා ඔබතුමාට ලියුම් එවා තිෙබනවා
ෙන්. ඒවා හම්බ වුණා ද කියා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
කරුණාකර මීට පස්ෙසේවත් පාර්ලිෙම්න්තුවට පනත් ෙකටුම්පත්
ඉදිරිපත් කරන ෙකොට හදිසි පනත් ෙකටුම්පත් විධියට
ෙගෙනන්ෙන් නැතුව අවුරුදු 40ක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කළ පනත්
මහජන සංවාදයකට ෙගෙනන්න. ෙම් ආදර්ශයම ඔබතුමන්ලා
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනයටත් ෙගෙනන්න ලෑස්ති ෙවයි.
එෙහම කරන්න එපා. මහ ජනතාව, මහජන ව්යාපාර, වෘත්තීය
සමිති හා සියලු ජන කණ්ඩායම් ෙම්වාට සම්බන්ධ කර ගන්න.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)
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මහාචාර්ය බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් පතිපත්තිෙය් අඩංගු පධාන
කරුණු අපි කියන්නට ඕනෑ. ඒ තමයි, ෙපෞද්ගලික සහ රාජ්ය
අංශය කියන ෙදෙක්ම භාවිතය පිණිස රටට අවශ්ය කරන ඖෂධ
සහ නිෂ්පාදන, අවශ්ය අමුදව්ය සියල්ලම රජය විසින් පමණක්
ආනයනය කිරීම සඳහා විවෘත ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින් ෙතොග
මිලදී ගැනීම. ෙපෞද්ගලික ඖෂධ සමාගම් විසින් සිදු කරන ලද
ඖෂධ පචාරණ කටයුතු සම්පූර්ණෙයන් නැවැත්වීම හා ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් ෛවද්යවරු, ෙසෞඛ්ය කාර්ය මණ්ඩලය, මහ
ජනතාව අඛණ්ඩව දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු මුළුමනින්ම රාජ්ය
ආයතන විසින් සිදු කිරීම. අනවශ්ය ඖෂධ වර්ග ලැයිස්තුගත
කිරීම, ඊට ඇතුළත් ෙනොවන ඖෂධ වර්ග ආනයනය සීමා කිරීම.
රජෙය් ඖෂධ සම්බන්ධෙයන් සිදු කරන කටයුතුවලදී ෙමන්ම
ෛවද්යවරු ඖෂධ නියම කිරීෙම්දී ෙවෙළඳ නාමය, ඖෂධ නාමය
වශෙයන් භාවිත ෙනොකිරීම. ඖෂධවල ඵල පෙයෝජනය මහ
ජනතාවට ලැෙබන, ඖෂධ සමාගම්වල අවශ්යතා ආරක්ෂාවීම
පිණිස කියාත්මක වන ෙප්ටන්ට් බලපතය ඇතුළු ඇතැම්
විධිවිධාන, ගිවිසුම් යළි සලකා බැලීම සහ අත්යවශ්ය අවස්ථාවලදී
ඒවා ෙනොසලකා ලාභදායි මූලාශ ඖෂධ ආනයනය කිරීමට කටයුතු
කිරීම. ඖෂධ සඳහා විධිමත් මිල පාලනයක් ඇති කිරීම. ඖෂධ
සම්බන්ධෙයන් සියලු කටයුතු සඳහා අවශ්ය මානව සම්පත්
පවර්ධනය කිරීම. රට තුළ භාවිත වන සියලු ඖෂධවල පගතිය
සහතික කිරීම සඳහා කමෙව්දයක් කියාත්මක කිරීම. ඒ
කමෙව්දයට යම් වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදිය යුතුයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියට
විෙව්චන එල්ල ෙවමින් පවතිනවා. ඒ තමයි, නව ඖෂධ
පතිපත්තිය තුළ ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය අන්තර්ගත
ෙනොවීම. පත් වූ නව රජය විසින් රජෙය් ෙරෝහල් සඳහා අත්යවශ්ය
ඖෂධ ලබා ෙදන බවට සහතිකයක් ලබා ෙනොදීම. ඖෂධ තත්ත්ව
පාලනය පිළිබඳ කරුණු ඉදිරිපත් කර තිබුණද ඒවා උල්ලංඝනය
වුවෙහොත් ගනු ලබන කියා මාර්ග ගැන කිසිදු සඳහනක් ෙනොමැති
වීම. අවස්ථාව අනුව වඩාත් සුදුසු ඖෂධ ඖෂධීය නාමය ද සහිත
ෙවෙළඳ නාමයකින් නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් අයිතිය ෛවද්යවරුන්ට ලබා
දීම. ෙම් නිසා ඖෂධ පතිපත්තියක් පැවතියද තමන්ට කැමැති
ආකාරෙයන් ෙවෙළඳ ෙපොළ හැසිරවීෙම් අයිතිය බහු ජාතික
සමාගම්වලට නිරන්තරෙයන් ලබා දීම.

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මැතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
10ක කාලයක් තිෙබනවා.

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත විවාද වන ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී මටත්
අදහස් දක්වන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන ස්තුතිවන්ත වනවා.

ෙමම කමෙව්දය තුළ ඖෂධ ෙගන්වීම, ෙබදා හැරීම සඳහා
ශී ලංකාව තුළ නිෂ්චිත කමෙව්දයක් අනුගමනය කළ යුතුයි.
විෙශේෂෙයන්ම බාල වර්ගෙය් ඖෂධ ආනයනය කිරීම ගනිමු. පසු
ගිය වසර ගණනාව තුළ බාල වර්ගෙය් ඖෂධ සමාගම් ෙලස හඳුනා
ගත් සමාගම් විශාල සංඛ්යාවක් තිෙබනවා. සමාගම් 74කට
ආසන්න සංඛ්යාවක් ඉන්දියානු සමාගම්, මැෙල්සියානු සමාගම්,
සිංගප්පූරු සමාගම්, පිලිපීන සමාගම්, සයිපස් සමාගම්, චීන
සමාගම්, ෙකොරියානු සමාගම්, තායිලන්ත සමාගම් වාෙග්ම
පාකිස්තාන සමාගම් ෙමම කමෙව්දයට ඇතුළත් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් ෙහේතුව නිසාම ඖෂධ විෂ වී ෙරෝහල් ගත වන පුද්ලයින්ෙග්
සංඛ්යාව විශාල වශෙයන් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.

සෑෙහන කාලයක් මුළුල්ෙල් සාකච්ඡාවට භාජනය ෙවමින්,
ෙලොප් ෙවමින්, මතු ෙවමින් ආපු ෙම් කාරණාෙව් මුල්ම සාකච්ඡාව
1966 ආරම්භ ෙවලා ෙරෝහල් සූත සංගහය ෙලස එළි දක්වන්න
ෙයොදලා, ෙදවැනි වරට ඖෂධ පතිපත්තිය ෙගනාෙව් 1970 දීයි.
ෙසේනක බිබිෙල් මහාචාර්යතුමාත්, අෙප් විකමසිංහ මැතිතුමාත්
1971දී ඖෂධ වර්ග 236ක් පිළිබඳ කාරණය කියාත්මක කළාම ඒ
සියල්ලම 1978දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා ආරම්භ කළ විවෘත
ආර්ථිකය නිසා අවසාන වුණා. ඒ සියල්ලම අතර මඟ දමලා විවෘත
ආර්ථිකයකට ෙම් ඖෂධ යටත් කරන්න සිද්ධ වුණා. ෙම් සඳහා
1991 ෙමන්ම, නැවත වරක් 1996දී කැබිනට් අනුමැතිය ලැබුණත්
ඒක කියාත්මක කරන්න ලැබුෙණ් නැහැ.

ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලෙය් අධිකරණ ෛවද්ය අංශෙය් මහාචාර්ය
රවීන්ද පනාන්දු මහතා සඳහන් කරන ආකාරයට ඖෂධ විෂ වීම
ෙහේතුෙවන් වසරකට පුද්ගලයින් දහදාහක පමණ සංඛ්යාවක්
ෙරෝහල් ගත ෙවනවා. එහිදී මිය යන පුද්ගල සංඛ්යාව 100කට
වඩා වැඩි බව සඳහන් කර තිෙබනවා. අප යම් යම් වැඩ සටහන්
කියාත්මක කිරීෙම් දී විෙශේෂෙයන්ම සලකා බැලිය යුතු කාරණා
කිහිපයක් තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒවා
කියන්න කාලය පමාණවත් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම කියන්නට ඕනෑ,
කරාපිටිය ෙරෝහෙල් මිය ගිය දැරිය ගැන; රුෙබල්ලා එන්නත ලබා
දීම නිසා මාතර මිය ගිය දැරිය ගැන වාෙග්ම නිට්ටඹුෙව්
කාන්තාවකට පතිජීවක ඖෂධ ලබා දීෙම්දී අවසාන සිදුවීම

[අ.භා. 5.11]

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා]

කියාත්මක කිරීම ගැන. ඖෂධ ෙගන්වන ව්යාපාරිකයින් එම
ඖෂධවලින් සියයට 800ක පමණ ලාභ ලබා අෙළවි කරන බව
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියට අනාවරණය ෙවලා
තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ගැන හැම දාම කථා
කරනවා. ඉතාමත් අමාරුකම් තුළ ෙහෝ ෙම්ක ෙමොන ආකාරෙයන්
ෙහෝ එළිදක්වන්න, යම්කිසි පමිතියක් රාමුවක් තුළ එළිදක්වන්න
අවශ්ය වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරන්න අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාට පුළුවන් ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකාවට ෙගන්වන
ෙබොෙහෝ ඖෂධයන් කල් ඉකුත්වීම නිසාත්, කල් ඉකුත්වීමට
ආසන්න දිනවල පැවැතීම නිසාත් ෙගන්වීෙම්දී ආනයනකරුවන්ට
විශාල ලාභයක් අත්වනවා. ඒ ආකාරයට අඩු මිලට ෙවෙළඳ
ෙපොෙළන් ලබා ගන්නා ෙබෙහත් වර්ග කල් ඉකුත් වීෙම් ආසන්න
දිනය කිට්ටු කර ෙගන්වා ෙගන, ෙකටි කාලයකින් එම කාලය
ඉකුත්වීම නිසා ශී ලංකාව තුළ විශාල වශෙයන් ගැටලු මතු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ සඳහා උදාහරණ රාශියක් කියන්න තිෙබනවා. එම
නිසා ෙමම තත්ත්වය තුළ විෙශේෂෙයන්-,

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මන්තීතුමා, වරායට එන විට shelflife එක සියයට 75ක්
තිෙබන්නට ඕනෑ. ෙම්ක වගන්තිෙය් තිෙබනවා.

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

එම නිසා පසු ගිය කාලෙය් ෙගන්වූ ඖෂධ ෙමටික් ෙටොන්
19,000ක් පුත්තලෙම් ෙහොල්සිම් ලංකා ආයතනයට යවලා විනාශ
කර තිෙබනවා. ඉතිහාසය පුරා ෙම් වාෙග් විනාශ කරපු ඖෂධ
පමාණයන් විශාල වශෙයන් තිෙබනවා. ඒවාට ෙගවපු -

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන ඒවා නිවැරැදියි. ඔබතුමා
කිව්ව පරිදි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් මිලියන සිය ගණනක ඒවා
තිෙබනවා. එම නිසා මම තීන්දු කර තිෙබනවා, අවුරුද්දටම මුළු
එකම ෙගන්වන්ෙන් නැතිව මාසයකට වරක් order එක දීලා
මාසයකට වරක් ෙගන්වනවා කියා. මම ෙම් ගැන ඉන්දියානු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා සමඟත් සාකච්ඡා කළා. ඔවුන්ෙග් ආණ්ඩුවයි,
අෙප් ආණ්ඩුවයි එකතු ෙවලා ෙමම වැඩ පිළිෙවළ ෙගන යන්න.
ෙමොකද, ඉන්දියාෙවන් තමයි සියයට 80ක් එන්ෙන්.

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් රජෙය්
ෙරෝහල්වලට අවශ්ය ඖෂධ පිළිබඳ විධිමත් ෙතොරතුරු
පරිගණකගත කර යාවත්කාලීන ෙනොකිරීෙමන් සිදු වන අවාසිය
රුපියල් ෙකෝටි ගණනක්. විෙශේෂෙයන් ඖෂධ අපෙත් යාම, වැඩි
මිලට ඖෂධ ලබා ගැනීමට සිදු ෙවනවා. එම නිසා අපි කියන්ෙන්
ෙරෝහල් සඳහා අවශ්ය ඖෂධ වර්ග ෙමොනවාද, ලබා දිය යුතු
පමාණය ෙකොපමණද; ඖෂධ කල් ඉකුත් වී ඇති දිනය කවදාද;
හිඟ ඖෂධ ආදිය පිළිබඳව ෙතොරතුරු රැස් කරමින් ෙරෝහල්වල යම්
කිසි දත්ත ගබඩාවක් ආරම්භ කරන්න ඕනෑ කියායි.
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම නිෙයෝජනය කරන
යාපහුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට අයත් ෙපොල්පිතිගම ෙරෝහල
මීට වසර ෙදකකට කලින් දිස්තික්කෙය් ෙහොඳම ෙරෝහල වුණා.
වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා විධියට හිටපු
කාලෙය් අපි ඒ ෙරෝහලට ගියාම අපි දැක්කා, ඒ ෛවද්යවරු හා
කාර්ය මණ්ඩලය ෙබෙහත් ෙහේත් එක්තරා විද්යාත්මක කමයක්
තුළ ගබඩා කරලා තිබුණා. ඒ ගබඩා කිරීම විනිවිදභාවෙයන් යුතුව
කියාත්මක කිරීම නිසා ඒ ෙරෝහලට විශාල ලකුණු පමාණයක්
හම්බ ෙවලා තිබුණා. ෙපොල්පිතිගම වාෙග් ඈත දුෂ්කර ෙරෝහලක
ඒක කරන්න පුළුවන් නම් අෙනක් ෙරෝහල්වල කරන්න බැරිකමක්
නැහැ. ඒ සඳහා ඕනෑකම අවශ්යයි. ඒ වාෙග්ම එය කියාත්මක
කිරීමට යම් සංයුතියක් අවශ්යයි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය ෛවද්ය අංශයටත් ෙම්
වාෙග්ම කමෙව්දයක් අපි හැදිය යුතුයි. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒකත්
ඔබතුමාට අයිති අංශයක් නිසායි මම ඒ කාරණය කියන්ෙන්.
ෙමොකද බටහිර ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය්ත් කිසිම උගත්කමක් නැති,
අධ්යාපනයක් නැති ෛවද්යවරු ඉන්නවාය කියන එක පුවත්
පත්වල, සම්මන්තණවල ෙකොපමණ කථා කළත් ඒ පිළිබඳව
ෙහළිදරවු කිරීමක් නැහැ. ඒ අය උසාවියට ෙගන ගිහිල්ලා ඒ
ෙබොරු සහතික අවලංගු කිරීෙම් කමෙව්දයක් නැහැ. ඒකත් අපි
ෙමයට ඇතුළු කරන්න ඕනෑ.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසන්.

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

ෙද්ශීය ෛවද්ය අංශෙය්ත් ෙම් කාර්යය කියාත්මක කරන්නට
ඕනෑ. අපි දන්නවා, රට පුරා ඒ අංශය තුළත් විශාල වංචා සිද්ධ
ෙවලා තිෙබන බව. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය
අංශය ගැනත් කියන්නට ඕනෑ. එහි ෛවද්යවරුන් ඇතුළු ඒ ෙසේවක
ෙසේවිකාවන් ෙහොඳ කළමනාකරණෙයන් යුක්තව ඒ කාර්ය
කියාත්මක කරනවා. හැබැයි, සමහර අවස්ථාවලදී සැපයීම්
අංශෙයන් අෙප් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය අංශයට අවශ්ය ෙබෙහත්
ෙහේත් ලබා දීෙම් පමාවක් තිෙබනවා. ඒ ගැනත් ඔබතුමා ෙසොයා
බැලිය යුතුයි. ෙමොකද මන්තීවරුන් 225ෙදනාෙග්ම ෙසෞඛ්යය ගැන
කියා කරන්ෙන් එම ෛවද්ය මධ්යස්ථානය නිසා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ අපි
ඉදිරිපත් කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා සිටි ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන අඩු පාඩුකම් අපි
නියාමනය කරමින් කියාත්මක කරමු. ෙම් ඉතාමත් වැදගත්
කාලීන කාර්යය සඳහා අෙප් සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට නිවැරැදි කිරීමක්
කරන්නට ඕනෑ. අජිත් කුමාර මන්තීතුමා කිව්වා, ගැසට් කිරීම
පිළිබඳව කිසිම නිෙයෝගයක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් නැහැ
කියලා. ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පෙත්
142. (4) උප වගන්තිය බලන්න. එහි ෙමෙසේ තිෙබනවා:
"අමාත්යවරයා විසින් සාදන ලද සෑම නිෙයෝගයක්ම එය ගැසට් පතෙය් පළ
කිරීෙමන් පසු මාස තුනකට ෙනොඅඩු කාලසීමාව දී අනුමතය සඳහා
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය......."
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ඔබතුමා ෙපෝස්ටර් ගහන ෙවලාෙව් ෙම්ක කිෙයව්වා නම් ඔය
පශ්නය එන්ෙන් නැහැ. අෙනක් කට්ටිය ඔක්ෙකෝම කියවලා
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙපෝස්ටර් ගැහුෙව් නැහැ ෙන්.
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අනතුරුව ගරු ෙමොෙහොමඩ් අස්ලම් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ெமாஹமட் அஸ்லம்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

(The Presiding Member)

Whereupon THE HON. MOHAMED ASLAM left the Chair, and
MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.23]

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම
ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. අද හැම ෙදනාම පක්ෂ
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන පශංසා කරද්දී
අෙප් අජිත් කුමාර මන්තීතුමා ෙබොෙහොම ෛවරෙයන්, ද්ෙව්ෂෙයන්
වාෙග් කථා කළා. ෙකොෙහොම වුණත් එතුමා අවසානෙය්දී ඇහුෙව්,
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙමච්චර ඉක්මනට ෙගනාෙව් ඇයි කියන
එකයි. එතුමාටත් පැය 24ක් තිබුණා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ගැන
අධ්යයනය කරන්න. ඊෙය් හවසයි අපට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
හම්බ වුෙණ්. අද හවස ෙවන ෙකොට පැය 24ක් ගත ෙවලා ඉවරයි.
එතුමාට ඒක ෙහොඳට අධ්යනය කරන්න පැය 24කට වඩා වැඩි
කාලයක් තිබුණා. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් එතුමා ෙපෝස්ටර්
ගහමින් හිටියා මිසක් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත කියවන්න උනන්දු
ෙනොවුණු එක තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එතුමා
අවසාන වශෙයන් කිව්වා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙහොඳයි, ෙගනාපු
කමය වැරැදියි කියලා. බළලා මැටිෙයන් හැදුවත් මීෙයෝ අල්ලනවා
නම් පශ්නයක් නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. ෙමෙතක් කල් මීෙයෝ
අල්ලන බළෙලක් හදා ගන්න බැරිකම තමයි අපට තිබුණු එකම
පශ්නය. නමුත් ෙමපමණ කාලයකට පස්ෙසේ හරි ෙමවැනි පනත්
ෙකටුම්පතක් නිර්භයව ෙගන ඒම ගැන -නිර්භයව ඉදිරිපත් කිරීම
ගැන- ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමාට අප ස්තුතිවන්ත
ෙවනවා. "ෙම්ක කියවපු අය ඉන්නවා නම් මම ඔට්ටුවක්
අල්ලනවා" කියලා අජිත් කුමාර මන්තීතුමා කිව්ෙව්, දැන්
තිෙබන්ෙන් ගිය ආණ්ඩුව කියලා හිතාෙගන ෙවන්න ඇති. පසු ගිය
ආණ්ඩුෙව් තමයි ඔට්ටුවට හා සූදුවට ඉඩ තිබුෙණ්. කැසිෙනෝ
ව්යාපාරවලට විරුද්ධව අපි කථා කළා. ඒ සඳහා විශාල බදු පනවලා
තිෙබනවා. ඔබතුමා ඔට්ටු අල්ලන්න එනවා නම් ඒ බද්දත් ෙගවලා
එන්න කියලා මා සඳහන් කරනවා.
ගරු විමල් වීරවංශ හිටපු ඇමතිතුමාට ෙපොඩි පශ්නයක් සැකයක්- ඇති ෙවලා තිබුණා. එතුමාෙග් සැකය සාධාරණයි. ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත වුණාට පස්ෙසේ පත් කරන කමිටුවට
ඇමතිවරයා විසින් නව ෙදෙනක් පත් කරනවා කියලා එතුමා
පකාශ කළා. නමුත් ඇමතිතුමා ඒක නිවැරැදි කළා, දහතුන්
ෙදනාෙගන් ඇමතිවරයා විසින් හතර ෙදෙනකුට වඩා පත්
කරන්ෙන් නැහැ කියලා. එතුමාෙග් සැකය සාධාරණයි. ෙමොකද
පසු ගිය රජය තමන්ෙග් ඥාතීන්, හිතවතුන්, -අයියලා, මාමලා,
බාප්පලා, පුංචි අම්මලා ෙම් ඔක්ෙකෝම- පත් කළා. නමුත් ෙම්
ෛමතී පාලනය තුළ කිසිම දවසක ඥාති සංගහයකට ඉඩ ෙදන්ෙන්
නැහැ කියන එක විෙශේෂෙයන්ම එතුමාට සඳහන් කරනවා වාෙග්ම
එවැනි ඇමතිවරු නැවතත් පත් ෙනොවන්නට අපි අවශ්ය ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය ඉදිරිෙය්දී ෙම් රටට ඉදිරිපත් කරනවා කියන එකත්
විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනය ගන්නවා ඇති.

அவர்கள்
தவிசாளர்

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

ෙමතරම් ඉක්මනට ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගනාෙව් ඇයි
කියන පශ්නය තමයි අජිත් කුමාර මන්තීතුමාට තිබුෙණ්. ඇත්තටම
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න ගිහිල්ලා තමයි ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාට තමන්ෙග් ෙසෞඛ්ය ඇමතිකම පමණක්
ෙනොෙවයි, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපතිකමත් දාලා එන්න
සිද්ධ වුෙණ්. ෙමය ඒ තරම් භයානක කියාවක්. ෙමොකද, ෙමය
ෙලෝකෙය් බලවත් ෙවලා ඉන්න බහුජාතික සමාගම්වල ඖෂධ
මාෆියාවට එෙරහිව කරන සටනක්. ෙම් ජයගහණය අතිවිෙශේෂ
ජයගහණයක්. තමන්ෙග් ජීවිතය පවා පරදුවට තියලා තමයි රාජිත
ෙසේනාරත්න මැතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත අද ෙම් ගරු සභාවට
ෙගනාෙව් කියන කාරණයත් මම සඳහන් කරනවා. කාල ෙව්ලාව
පුළුවන් තරම් ෙකටි වන තරමට තමයි ෙම් කියාවලිය
පැවෙතන්ෙන්. ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න අවුරුදු 45ක්
තිස්ෙසේ කටයුතු කළා. නමුත් කාටවත් ෙම් වන තුරු ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න බැරි වුණා. ඒ ගැන කථා කළා විතරයි.
අෙප් දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමා නම් ෙම් පිළිබඳව
පශංසා කරලා කථා කළා. Machines ගැන ෙපොඩි සැකයක්
තිෙබනවා, ඖෂධ හදන්න කල් ඉකුත් වුණු පරණ machines
ඖෂධ සංස්ථාවට ෙගෙන්ද දන්ෙන් නැහැ කියලා එතුමා කිව්වා.
එතුමාෙග් සැකයත් සාධාරණයි. ෙමොකද, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් ගල්
අඟුරු විදුලි බලාගාරය දිහා බලන ෙකොට ෙපෙනනවා, පසු ගිය
ආණ්ඩු කාලෙය් පරණ machines ෙගනැල්ලා මුළු පාරිෙභෝගික
ජනතාවම අතර මං කළ ආකාරය. විදුලි නිෂ්පාදන ක්ෙෂේතෙය්
ෙලොකු අර්බුදයක් ඇති කළා. නමුත් එවැනි machines අෙප් පාලන
කාලය තුළ ෙම් රටට ආනයනය කරන්ෙන් නැහැ කියන සහතිකය
ලබා ෙදනවාය කියලා අපි විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙලොව ලාභදායකම
ව්යාපාරය තමයි ආයුද ෙවෙළඳාම. ඊට සම කළ හැකි තවත්
ව්යාපාරයක් ඇත්නම් ඒ ඖෂධ ෙවෙළඳාමයි. මම එෙහම කියන්න
ෙහේතුවක් තිෙබනවා. වැඩිහිටිෙයකු තමුන්ට ලැෙබන ආදායමින්
වැඩිම මුදලක් වියදම් කරන්ෙන් ෙබ්ත්-ෙහේත්වලට කියලා අපි
දන්නවා. නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවයක් තිෙබන රෙට් පසු ගිය කාලෙය්
තිබුණු වාතාවරණය ඒකයි. වැඩිහිටියන් ජීවත් කරවීමටත්,
තමුන්ෙග් වැටුෙපන් වැඩි ෙකොටසක් ෙබ්ත්-ෙහේත් සඳහා වැය
ෙනොකර එය සරල ෙදයක් බවට පත් කරන්නත්, විෙශේෂෙයන්ම
ජීවන බර අඩු කරන්නත් තමයි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් දින
සියය තුළ ෙගනැල්ලා කටයුතු කරන්න අපි උත්සාහ කරන්ෙන්.
යුද ගිනි ඇවිෙළන තරමට ආයුද ව්යාපාරිකයින්ට වාසිදායකයි. ඒ
වාෙග්ම රටක ජනතාව ෙලඩ වන තරමට ෙම් ඖෂධ
ව්යාපාරිකයින්ට වාසිදායකයි. වර්තමාන තත්ත්වය ගත් විට
දවසකට ෙම් රෙට් දියවැඩියා ෙරෝගය සඳහා අවශ්ය ෙබෙහත්
පමණක් රුපියල් ෙකෝටි ෙදක ඉක්මවා විකිෙණනවා. ඔන්න ඕක
තමයි ෙම් රෙට් තිෙබන වර්තමාන තත්ත්වය. ඖෂධ මාෆියාව
ෙකොෙතක් දුරට ව්යාප්ත ෙවලා තිෙබනවාද කියලා කිව්ෙවොත්,
ෙලඩ සුව වනවා ෙවනුවට ෙබෙහත්වල ගණන ඇහුවාම,
ෙබෙහත්වල තිෙබන පශ්න දිහා බැලුවාම, කල් ඉකුත් වුණු
ෙබෙහත් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා දැක්කාම මම හිතනවා,
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ඖෂධ නිසා මරණයට පත් වුණු, ෙබෙහත් ටික ගන්න සල්ලි
නැතිව, පමිතිය තිෙබන ෙබෙහත් ටික ගන්න බැරිව මරණයට පත්
වුණු අය අනන්තයි, අපමාණයි කියලා.
අෙප් රෙම්ෂ් පතිරණ ගරු මන්තීතුමාත් පකාශ කළා, පසු ගිය
කාලෙය් වාර්තා අනුව ඖෂධ විෂ වීම ෙහේතුෙවන් වසරකට
දහදාහක් පමණ ෙදනා ෙරෝහල්ගත කර තිෙබනවාය කියලා. එයින්
සිය ෙදෙනකු මිය යනවා. පසු ගිය කාලෙය් ගාල්ල කරාපිටිය
ෙරෝහෙල් දැරියක් මිය ගිෙය් පතිජීවක ඖෂධයක් වන Ceftriaxone
ලබා දීම නිසායි. ඒ වාෙග්ම මාතර පෙද්ශෙය්දී රුෙබල්ලා එන්නත
ලබා දීෙමන් පසුව දැරියක් මිය ගියා. ඒ වාෙග්ම නිට්ටඹුව
ෙරෝහෙල් සිෙසේරියන් සැත්කමට භාජනය වූ මවක් මිය ගිෙය්ත්
පතිජීවක ඖෂධයක් වන Amoxicillin-clavulanic Acid සහ
Meropenum ඖෂධය ලබා දීම නිසායි. අෙප් රෙට් ඉතිහාසය ගත්
විට ෙම් වාෙග් සිද්ධීන් ෙබොෙහොමයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඖෂධ
මාෆියාකරුවන්ට කළ ෙනොහැකි ෙදයක් නැහැ. ඕනෑම ෙදයක්
කරලා තමන්ෙග් ඖෂධ මාෆියාව ෙම් රට තුළ ව්යාප්ත කර ෙගන
ඉන්න තමයි ඔවුන් බලන්ෙන්. ජාවාරම ජයට කර ෙගන යෑමට
එෙරහි වන්නන්ෙග් ජීවිත පවා නැති කරන්නට ඔවුන් උත්සාහ
කරනවා; කටයුතු කරනවා. ඉතිහාසය ගත් විට ෙසේනක බිබිෙල්
මහාචාර්යතුමා පවා ඝාතනයට ලක් වුෙණ් ෙමම පනත් ෙකටුම්පත
ෙගන ඒම ෙවනුෙවන් හඩ නැඟූ නිසා කියන කාරණයත් අපි අහලා
තිෙබනවා. ඖෂධ මාෆියාවට සහාය ෙදන්නන් යස ඉසුරු ලබනවා.
ඒ වාෙග්ම ඒකට එෙරහි වන්නන් ෙදවරක් හිතා බලන්න වනවා.
ෙමොකද, ෙම් පබල සංවිධානය තුළින් ඔවුන්ෙග් ජීවිතවලට
තර්ජනයක් ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙම් කටයුත්තට එෙරහි
වනවා නම් ෙදවරක් ෙනොෙවයි, ඊටත් වඩා වැඩි වාර ගණනක් ඒ
ගැන හිතන්නට ඕනෑ. ෙමෙතක් කාලයක් බලවතුන්ෙග් ව්යාපාරිකයින්ෙග්- ගහණයට හසු ෙවලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
හමස් ෙපට්ටිෙය් තිබුෙණ්.
රනිල්-ෛමතී ආණ්ඩුව පසු ගිය දින 50 තුළ ෙමවැනි පතිපත්ති
රෙට් ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා. ඉදිරිපත් කරලා අවශ්ය නීති-රීති
සැකසුවා. හමස් ෙපට්ටිෙය් තිබුණු ෙමවැනි පතිපත්ති ගණනාවක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒෙකන් එකක් තමයි දුම්ෙකොළ හා මද්යසාර පිළිබඳ
ජාතික අධිකාරිය පනත සංෙශෝධනය කිරීම සඳහා වූ පනත්
ෙකටුම්පත. ඒකත් බහු ජාතික සමාගම්වල අධිකාරියට එෙරහිව
තමයි අපි ෙගනාෙව්, ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය සඳහා. විෙශේෂෙයන්ම
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකම නිර්භයව කරළියට ෙගනාෙව්
රාජිත ෙසේනාරත්න ගරු ඇමතිතුමා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙදකම
එතුමා ෙගනාවා. එතුමා අව්යාජ, අවංක නායකෙයකු නිසාම එය
කළ හැකි වුණා. යුක්තිය හා සාධාරණත්වය ෙවනුෙවන් එතුමා
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිකම පවා පැත්තකට දමලා,
එය පරිත්යාග කරලා ආණ්ඩුෙවන් එළියට ආවා. ඉතින් එෙහම
ෙකෙනකුට තමයි ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පතක් ෙගෙනන්න
පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
ගරු රනිල් විකමසිංහ අගාමාත්යතුමාත්, අතිගරු ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත් අපට අමතක කරන්න බැහැ. එතුමන්ලා
අවංක, මානව හිතවාදී, ධනයට බලයට ෙනොනැෙමන පාලකයන්
වීමද ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒමට හැකි වීමට ෙහේතු වුණාය
කියන එකත් විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමා හිටපු ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරයා වශෙයන් පසු ගිය
කාලෙය් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගෙනන්න උත්සාහ කළත්,
ජනාධිපතිවරයා, නැත්නම් ඉහළින් සිටි පාලකයන් ඒ සඳහා
එතුමාට ඉඩ දුන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා එතුමා දැඩි සිත් තැවුලකට පත්
වුණා. නමුත් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ෙගෙනන්න නිර්භයව ඉදිරිපත් වුණා. ඒ වාෙග්ම අතිගරු ජනාධිපති
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ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්ත්, අගාමාත්ය ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාෙග්ත් ආශිර්වාදය ෙම්වාට ලැබුණා. එතුමන්ලා
ෙම් කටයුතු block කරන්න ගිෙය් නැහැ. ඉතින්, ඒ ගැන අපි
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. නව රජය පත් ෙවලා ගත වූ දින 50ක් වැනි
ෙම් කාලය තුළ ඓතිහාසික තීන්දු ගණනාවක්ම ගත්තා. ෙමෙතක්
කල් හමස් ෙපට්ටිෙය් තිබුණු ෙමවැනි පනත් ෙකටුම්පත්
ගණනාවක්ම ඉදිරියට ෙගනාවා. ඒ නිසා "හංසයා" ලකුණ ඉදිරිෙය්
කතිරය ගහපු ජනතාවට සන්ෙතෝෂ ෙවන්න පුළුවන්, අෙප් කතිරය
හරියට වැඩ කරලා තිෙබනවාය කියලා. අද ෙවන ෙකොට අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තු හරියට ඉෂ්ට කරලා, අවුරුදු ගණනක් තිස්ෙසේ
කරළියට ෙගෙනන්න බැරි ෙවලා තිබුණු, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්
යහපත ෙවනුෙවන් ෙගෙනන්න තිබුණු පනත් ෙකටුම්පත් දැන්
දැන් එළියට එන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා කියලා ඔවුන්ට සතුටු
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් දින සියෙය් ෙපොෙරොන්දු පතෙය් ෙපොෙරොන්දු
ෙකෙමන් ෙකෙමන් ඉෂ්ට ෙවනවාය කියලා මම හිතනවා. ඒ
කියන්ෙන්, ජනතාව දැන් යහ පාලනෙය් අරුණලු දකිනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රට ෙවනස් රටක් බවට පත් ෙවනවාය කියන
එක ජනතාවට ෙත්ෙරනවා.
පසු ගිය රජය කාලෙය් අවුරුදු ගණනක් බහු ජාතික
සමාගම්වලට බය ෙවලා, එෙහම නැත්නම් රෙට් යහ පාලනය
ඉස්මතු ෙවයි කියලා බය ෙවලා හමස් ෙපට්ටිෙය් තබා තිබුණු
පනත් ෙකටුම්පත් ෙම් දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ තුළ කරළියට
එද්දී තම හෘදය සාක්ෂිය යටපත් කර ෙගන හිටපු අවංක ඇමතිවරු
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් සභාව ඉදිරිෙය් ජාතිෙයන් සමාව ඉල්ලපු
අවස්ථා අපි දැක්කා. ඉතින් අපි ඒ පිළිබඳව ඔවුන්ට නිහතමානීව
ආචාර කරනවා. තමුන්ෙග් පාලන කාලෙය් අකමැත්ෙතන් වුණත්
සිදු වූ වැරදි ගැන කනගාටුව පකාශ කිරීම ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම
එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෛමතී-රනිල් ආණ්ඩුව ගත කරන ෙම් දින සියය - දින සියෙය්
වැඩසටහන - ෙම් රෙට් යහ පාලනය උෙදසා, නැත්නම් පිවිතුරු
සමාජයක් උෙදසා නිර්භයව ජාතිය ෙගොඩ නැඟීමට තීන්දු ගන්නා
ඓතිහාසික කාල පරිච්ෙඡ්දයක් වශෙයන් ඉතිහාසයට එක්
ෙවනවාය කියලා මා හිතනවා. දින සියෙය් වැඩසටහන කිව්වාට
දින පනහක් ගත ෙවන්නටත් මත්ෙතන් පුදුමාකාර ෙවනසක්,
ෙපරළියක් ෙම් රෙට් ඇති කරලා තිෙබනවාය කියන එකත්
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ශී ලංකාව වසර
ගණනාවක සිටම ෙම් ඖෂධ මාෆියාවට යට වී සිටියා. දරුවා
ලැෙබන්න ඉන්න අම්මා ෙකෙනක් කුෙසේ සිටින දරුවා ෙවනුෙවන්
ෙබෙහත් ටික ෙබොන ෙකොට මව් කුෙසේ උන් ඒ දරුවාත් ෙම් ඖෂධ
මාෆියාවට ෙගොදුරු වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ දරුවා ෙම් ෙලෝෙකට බිහි
ෙවලා මිය යන ෙමොෙහොත දක්වාම ෙම් ඖෂධ මාෆියාවට ෙගොදුරු
ෙවලා ඉන්නවාය කියන එක විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කරන්න
ඕනෑ. ෙම් තත්ත්වය දැකලා තමයි මීට අවුරුදු හතළිහකට කලින්
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා ඖෂධ පතිපත්තියක් ෙම්
රටට අවශ්යයි කියලා හඬ නඟා කිව්ෙව්. එතුමා ඒ සඳහා අවශ්ය
පසු බිම සකස් කළා; ඒ සඳහා අවශ්ය ෙකටුම්පත් සකස් කළා. ඒ
සඳහා සටන් කළා. ඒ සටෙන් පතිඵලයක් වශෙයන් රාජ්ය ඖෂධ
නීතිගත සංස්ථාව බිහි වුණා.
රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව බිහි වුණත්, අද ෙම් රටට
ෙගන්වන ඖෂධ වර්ග 1,500කට ආසන්න සංඛ්යාවක් තිෙබනවා.
අවුරුදු 40ක්, 45ක් ගත වුණත් අද ෙවනකල් ඖෂධ වර්ග 50ක්
නිෂ්පාදනය කරගන්න රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට් ෙපෞද්ගලික අංශයටත්
ඖෂධ වර්ග 50 ඉක්මවා නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට ෙනොහැකි ෙවලා
තිෙබනවා.
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ෙමෙතක් පහළ වූ සියලුම ෙසෞඛ්ය ඇමතිවරු, සියලුම රජෙය්
නිලධාරින්, සියලුම රජෙය් නායකයන් අවුරුද්දක් පාසා මහාචාර්ය
ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ගුණ අනුස්මරණය කළා. එතුමා
අපට ෙහොඳ පතිපත්තියක් ෙගනාවා. නමුත් ෙසේනක බිබිෙල්
පතිපත්තිය කියාවට නංවන්න ෙම් කිසිම ෙකෙනකුට ෙකොන්ද
පණ තිබුෙණ් නැහැ. වර්තමාන රජයට පමණයි එය කියාවට
නැංවීම සඳහා ෙකොන්ද පණ තිබුෙණ් කියන එකත් විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

Give me one more minute, please.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් පනත් ෙකටුම්පත ෙගන ඒෙමන් ෛමතීරනිල් රජෙය් අමාත්ය රාජිත ෙසේනාරත්න මැතිතුමා අද කරන
කැපවීම ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් ෙවනුෙවන් ජීවිතය පූජා කළ
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මහතාෙග් සිහිනය යථාර්ථයක් වනු
ඇත. අප තව දුරටත් කැප ෙවමින් ෙමම පනතට අදාළ අවශ්යතා
සම්පූර්ණ කරමින් ෙමම ඖෂධ පතිපත්තිය කියාත්මක කළ යුතුයි.
එවිට බාල ෙබෙහත් ෙගනැවිත්, කල් ඉකුත් වූ ෙබෙහත් ෙගනැවිත්
අධික ලාභ ලබමින් ෙරෝගීන් අසරණ කළ ඖෂධ
ජාවාරම්කරුවන්ට ෙමම පනත නිර්වින්දනයක් වනු ඇත.
[අ.භා. 5.37]

ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය
(மாண் மிகு (ைவத்திய
பர்னாந்
ள்ேள)

கலாநிதி)

(தி மதி)

சுதர்ஷினி

(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini Fernandopulle)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව කථා කිරීමට
අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා ඉතා සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් මුදල්වලින් විශ්වවිද්යාල
අධ්යාපනය ලබලා, ඒ වාෙග්ම පශ්චාත් ෛවද්ය උපාධිය හදාරලා,
විෙශේෂඥ ෛවද්යවරියක හැටියට ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය්
අවුරුදු 24ක් ෙසේවය කරලා, ජනතා වරමින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඇවිල්ලා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්නා අවස්ථාෙව්දී
එයට සහෙයෝගය දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව මා
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, ෙම් රටට ඉතාම වැදගත්
පනත් ෙකටුම්පතක් තමයි අද ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. අෙප්
රෙට් ඖෂධ පතිපත්තියක් හදලා අවුරුදු ගණනාවක් ගත වුණත්, ඒ
පතිපත්තිය හරහා නීති රාමු සකස් කරලා ජනතාවට ගුණාත්මක
හා ආරක්ෂිත ඖෂධ අවශ්ය ෙවලාවට ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දය
ශක්තිමත් කරන්න බැරි වුණ නිසා ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ඉතාම
වැදගත් බව විෙශේෂෙයන්ම අපි මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෙම් පතිපත්තිය ආරම්භ කෙළේ 1960 ගණන්වල වුණත්,
ෙදොස්තර එස්.ඒ. විකමසිංහ මහත්මයාත්, මහාචාර්ය ෙසේනක
බිබිෙල් මහත්මයාත් එකතු ෙවලා 1970 දී තමයි ෙම් ජාතික
පතිපත්තිය ශී ලංකාව තුළ හඳුන්වලා දුන්ෙන්. එදා හඳුන්වා දුන්
ජනතාවට ආරක්ෂිත ඖෂධ අඩු මිලට -පහසු මිලට- ලබා දීෙම්
පතිපත්තිය මුළු මහත් ෙලෝකය පුරාම පසිද්ධ වුණා. විෙශේෂෙයන්ම
සංවර්ධනය වන රටවල් පවා එය වැලඳ ගත්තා. ශී ලංකාෙව් නම
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වාෙග්ම, මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් කියන නම ජාත්යන්තරයට
ගියා. එදාත් බහුජාතික සමාගම්වලින් එතුමාට ෙලොකු පීඩනයක්
එල්ල වුණා. විෙශේෂෙයන්ම එතුමා හඳුන්වා දුන් වැඩසටහන තුළින්
රටවල්වල ඖෂධ පිළිබඳ ඒකාධිකාරය බිඳ දමලා ජනතාවට දීපු
සහනය නිසා එතුමාට ෙලොකු බලපෑමක් එල්ල වුණා. පසුව එතුමා
ඝානාෙව්දී අභිරහස් ෙලස මිය ගියා. මිය ගියත් ෙසේනක බිබිෙල්
කියන නාමය ෙම් රෙට් විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු මහත් ෙලෝකය
පුරාම අදටත් පසිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
ඇත්තටම ෙමම පනත හඳුන්වා ෙදන්න අඩිතාලම දැමූ
මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාටත්, ෙදොස්තර එස්.ඒ.
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් එහි ෙගෞරවය හිමි ෙවන්න ඕනෑ. අපි
ඇත්තටම ඒ ගැන සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
යටෙත් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියක් ස්ථාපිත ෙවනවා. ඒ
යටෙත් විවිධ පුද්ගලයන්ෙගන් සැදුම්ලත් ජාතික උපෙද්ශන
කමිටුවක්, විෙශේෂෙයන්ම විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙගන්, ඒ ක්ෙෂේත
නිෙයෝජනය කරන විවිධ වෘත්තිකයන්ෙගන් සැදුම්ලත් ජාතික
උපෙද්ශන මණ්ඩලයක් පිහිටුවනවා. ඒ වාෙග්ම ඖෂධ, ෛවද්ය
උපකරණ සහ සීමාස්ථ නිෂ්පාදන හා අදාළ සියලු කරුණු
නියාමනය කරන්න, පාලනය කරන්න අවශ්ය කරන කමෙව්දය
ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඇතුළත් කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
සාමූහික විධිවිධාන, ඔසුසල් නියාමනය කියන සියලුම අංශ ෙම්
පතිපත්තිය තුළ ඉතාම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන්ම ශල්ය ෛවද්ය විෙශේෂඥවරු, කායික හා ළමා
ෙරෝග විෙශේෂඥවරු වාෙග්ම නාරි හා පසව විෙශේෂඥවරු, ෛවද්ය
සංගම්වල නිෙයෝජිතෙයෝ ෙමම ජාතික උපෙද්ශන කමිටුෙව්
ඉන්නවා. ඖෂධවලට අදාළ කරුණු නියාමනය කිරීෙම්දීත්,
ෛවද්ය උපකරණ නියාමනය කිරීෙම්දීත් විෙශේෂෙයන්ම එම
කමිටුවලට ශී ලංකා ළමා විෙශේෂඥ ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමෙය්
නිෙයෝජිතෙයකුත් පත් කිරීම ඉතාම සුදුසුයි කියා මම ෙයෝජනා
කරනවා. ෙමොකද, දරුවන්ට ලබා ෙදන ඖෂධ මාතාවල සහ
වැඩිහිටියන්ට ලබා ෙදන ඖෂධ මාතාවල ෙවනස්කම් තිෙබනවා;
උපකරණවලත් ෙවනස්කම් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් උපෙද්ශක
මණ්ඩලවලට ඔවුන්ෙග් නිෙයෝජනයක් තිෙබනවා නම් ඉතාමත්
ෙහොඳයි කියා මම විශ්වාස කරනවා.
අවශ්ය ෙව්ලාවට ගුණාත්මක ඖෂධ ෙනොමැති වීම ගැන ෙම්
රෙට් ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. විෙශේෂෙයන්ම, රජෙය්
ෙරෝහල්වලට අවශ්ය ඖෂධ නියමිත ෙව්ලාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත හරහා එය නියාමනය කර, ඒ තිෙබන
ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ගැටලු සියල්ලටම විසඳුම්
ලබා දී, අවශ්ය කරන ගුණාත්මක ෙබෙහත් රජෙය් ෙරෝහල්වලින්
පමණක් ෙනොෙවයි, ඔසුසල්වලිනුත් ලබා ගැනීෙම් කමෙව්දය
ඉදිරියට කියාත්මක ෙවයි කියා අප හිතනවා. ඖෂධයක් ලබා
ගත්තත්, ඒ ඖෂධවල නියමිත මාතාව තිෙබනවාද, අවශ්ය
සංෙයෝජක තිෙබනවාද කියන bioequivalence studies කරන්නට,
තත්ත්ව පරීක්ෂාවට, අවශ්ය කරන පහසුකම තවම
ශී ලංකාෙව් ෙහොඳින් ස්ථාපිත වී නැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
හරහා ස්ථාපිත කරන තත්ත්ව පරීක්ෂණ laboratories දියුණු වී,
නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත පරීක්ෂණ කිරීමට ඔවුන්ට
හැකියාව ලැෙබයි කියා අප හිතනවා.
සෑම ෙරෝගියකුටම prescription එකක් ලැෙබන්නට ඕනෑ
කියා අප විශ්වාස කරනවා. අද සමහර ෙරෝගීන් ෆාමසියට ගිහින්
අවශ්ය කරන ෙබෙහත් ලබා ගන්නවා. පාවිච්චි කරන ඖෂධය
ෙමොකක්ද, මාතාව ෙමොකක්ද, වාර ගණන කීයද කියා ඔවුන්
දන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා සෑම ෙවලාෙව්ම ෙම් prescription එක
අත්යවශ්ය කිරීම ඉතාම වැදගත් වනවා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය]

අප සාකච්ඡා කළා, ඖෂධය ලියන්නට ඕනෑ ඖෂධීය
නාමෙයන් මිසක් ෙවෙළඳ නාමෙයන් ෙනොෙවයි කියා. නමුත්
එතැනදී ගැටලුවක් ඇති වනවා. ෙමොකද, අද ෙම් රෙට් ෆාමසිවල,
ෙරෝහල්වල තිෙබන ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්න
තිෙබනවා. ඒ නිසා තමයි සමහර ෛවද්යවරුන්ට ෙවෙළඳ
නාමෙයන් ඖෂධය ලියන්නට සිදු වී තිෙබන්ෙන්. ෙවෙළඳ
නාමෙයන් ලියන විට සමහරවිට ඖෂධවල මිල වැඩි වනවා. එකම
වර්ගෙය් ෙබෙහත් වර්ග හුඟක් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබනවා.
උදාහරණයක් ගත්තාම, Amoxicillin කියන ෙබෙහත සඳහා වර්ග
එකසිය ගණනක් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෛවද්යවරයා ඖෂධීය
නාමෙයන් ලිව්වත්, ෆාමසියට ගියාම ඔසුසෙල් සිටින පුද්ගලයා
තමන්ෙග් අවශ්යතාව මත වැඩිපුර මුදල් ලබා ගැනීමට, එෙහම
නැත්නම් ඒ සමාගම්වල තිෙබන බලපෑම්වලට වැඩි මුදලට ඒවා
අෙළවි කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ෙමයට අප කමෙව්දයක් සකස්
කරන්නට ඕනෑ.
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ෙරෝගියා ෙපෞද්ගලික ෛවද්යවරෙයක් ළඟට ගියත් සමහර විට
ෙබෙහත් ෙකොටසයි ෙදන්ෙන්. ඉතිරි ෙබෙහත් ටික ඔහුට
ෆාමසියකින් තමයි ගන්න වන්ෙන්. තමන් පාවිච්චි කරන්ෙන්
ෙමොන ඖෂධයද කියන කාරණය දැන ගන්න ෙරෝගියාට අයිතියක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා ආරක්ෂිත, පත්යක්ෂ, ගුණාත්මක ෙබෙහත්
ලබා දීෙම්දී ෛවද්යවරයා දැනුවත් වීම වාෙග්ම, ෙරෝගියා දැනුවත්
කිරීම සඳහාත් වැඩසටහන් කියාත්මක කිරීම ඉතාම වැදගත් බව
මා මතක් කරනවා.
වර්තමානෙය් ෙම් රටට ඉතාම වැදගත් වන ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව
අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්ය ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමාටත් මෙග් ස්තුතිය පුද කරමින්, මෙග් කථාව අවසන්
කරනවා.
[අ.භා. 5.47]

සමහරවිට ෛවද්යවරුන්ට ලාභම ෙබෙහත ලියන්න බැහැ.
ඖෂධීය නාමෙයන් ලාභම ෙබෙහත ලිව්වත්, එහි ගුණාත්මකභාවය
තහවුරු කරන්න අපට බැරි වනවා. ෙරෝගියාට ඉක්මන් සුවය ලබා
දීම සඳහා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ තහවුරු වුණු ෙවෙළඳ නාමය
තිෙබන ෙබ්ත්-ෙහේත් ලිවීමටයි ෛවද්යවරුන් උත්සාහ කරන්ෙන්.
නමුත්, ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළ වහාම ඖෂධීය
නාමෙයන් ෙබෙහත් ඇණවුම් කිරීම අනිවාර්ය කරන්න බැහැ. ෙම්
කමෙව්දය සකස් වන ෙතක් ඒ සඳහා යම් කාලයක් ලබා දිය යුතු
වනවා.
ෙම් ෙබෙහත් වර්ග දීම පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් කමය හරහා
අතුරු ආබාධ නියාමනය කිරීෙම් කමෙව්දයකුත් සකස් කර තිබීම
ගැන අප ඉතාම සන්ෙතෝෂ වනවා. විෙශේෂෙයන්ම, එන්නත් ලබා
දීෙම්දී ෙමය සිදු වනවා. එන්නත්වල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු
කිරීමටත් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශයට හැකි වී තිෙබනවා. එම නිසා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත හරහා අතුරු ආබාධ නියාමනය කිරීම තුළින් ඒ
ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කර, ෙරෝගීන්ට සහනයක්
ලබා දීමට හැකි වනවා ෙසේම ෙරෝග සුවවීම ඉක්මන් කර ගන්නත්
පුළුවන් වනවා.
ඖෂධවල ගුණාත්මකභාවය තහවුරු කිරීම ඉතාමත් වැදගත්
වනවා. අද රාජ්ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව හරහා ෙලෝකය පුරාම
ෙටන්ඩර් ඉදිරිපත් කර අවශ්ය කරන ෙබෙහත් ඇණවුම් කර
ලංකාවට ෙගන්වා ගන්නවා. නමුත්, ඒ ෙගන්වා ගන්නා
ෙබෙහත්වල ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පශ්න තිෙබනවා. ලියා
පදිංචි කිරීම සඳහා ඔවුන් ලබා ෙදන සාම්පල්වල ගුණාත්මකභාවය
ෙහොඳ වුණත්, ඇණවුම භාර ගත්තාට පසුව ලබා ෙදන ෙබෙහත්වල
ගුණාත්මකභාවය random checksවලදී තහවුරු කළත් ෙරෝහල්වල
ගබඩාවලින් ඒවා හුඟක් ඉවත් කර තිෙබන බව අප දැක තිෙබනවා.
ෙම් ආකාරයට රජෙය් ෙරෝහල්වල ඒවා හඳුනා ගත්තත්,
ෙපෞද්ගලික ෆාමසිවලට ෙගෙනන ගුණාත්මකභාවෙයන් අඩු
ෙබෙහත් හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ.
ෙපෞද්ගලික ෙසේවෙය් පුහුණුව ලැබූ ෛවද්යවරුන් වාෙග්ම
සමහරවිට නුපුහුණු ෛවද්යවරුන්ද ෛවද්ය ක්ෙෂේතෙය් නියැලී
සිටිනවා. සමහරවිට ඔවුන් රට තුළට ගුණාත්මකභාවෙයන් අඩු,
ලාභ ෙබෙහත් වර්ග ෙහොෙරන් ෙගන එනවා අප දැක තිෙබනවා.
ඒ නිසාත් සමහර ෙවලාවට ෙරෝගීන්ට බලවත් අසාධාරණයක්
සිද්ධ වනවා. ෙම් සඳහාත් තිෙබන ඉඩකඩ ඇහිරීම සඳහා නීතිය
තදින්ම කියාත්මක කිරීම අත්යවශ්ය බවත් අප මතක් කරන්න
ඕනෑ.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, වසර 45කට ආසන්න
කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා ෙවමින් පැවැති ෙම් ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත පිළිබඳව ෙම් රෙට් විශාල
ආන්ෙදෝලනයක් තිබුණා. ඉතා දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සාකච්ඡා
ෙවමින් තිබිලා, ෙම් කාලයට සරිලන අන්දමට ෙමම පනත්
ෙකටුම්පත ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය
ෛවද්ය අමාත්යතුමාටත් රජය හා මහ ජනතාව ෙවනුෙවන් අප
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීම
හරහා අප බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවාව
ගුණාත්මක තත්ත්වයට පත් කිරීමයි. තත්ත්වෙයන් බාල ෙනොවන,
පමිතිෙයන් යුත් ඖෂධ ෙම් රටට ෙගන්වලා, ඒවා ෙම් රෙට් ෙබදා
හැරීම කරලා ජනතාවෙග් ෙසෞඛ්ය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම තමයි
ෙමම පනතින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්.
වසරක් පාසා රුපියල් ෙකෝටි 13,000ක්, 14,000ක් -දළ
ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 1.5ක් පමණ - පමණ ෙසෞඛ්ය
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් ෙවන් කරලා, ෙබෙහත් දව්ය ෙම් රටට
ෙගන්වීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි 4,000ක් පමණ ෙවන් කරනවා.
ෙමවැනි අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් කරන ෙසෞඛ්ය ෙසේවාෙව්
ගුණාත්මකභාවයක් ඇති කිරීම සඳහා ෙමම පනත ඉවහල් ෙව්
යැයි අප කල්පනා කරනවා. රෙට් සමස්ත ෙසෞඛ්ය වියදමින්
සියයට 45ක් පමණ රජය දරමින්, ජනතාව විසින් තම ෙපෞද්ගලික
වියදමින් සියයට 55ක් පමණ දරමින් ෙගන යන ෙම් ෙසෞඛ්ය
ෙසේවාව, සාමාන්යෙයන් ෙලෝක තත්ත්වයන්ද සලකා බලලා,
ඉදිරිෙය්දී රජෙය් වියදම සියයට 70ක් දක්වා වැඩි කරලා, සාමාන්ය
ජනතාවෙග් වියදම සියයට 30 දක්වා අඩු කරන තත්ත්වයකට
ෙගන එන්න ෙමම පනත උපකාරී ෙවයි කියලා මා හිතනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමම පනත තුළින් පමිතිෙයන්
යුත් ඖෂධ ෙම් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙසෞඛ්ය හා ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා ෙම් ෙවලාෙව්
ෙම් ගරු සභාෙව් හිටියා නම් ෙහොඳයි. ෙමන්න ෙම් කාරණය ගැන
මම එතුමා දැනුවත් කරන්න කැමැතියි. විෙශේෂෙයන්ම පමිතිෙයන්
ෙතොර ෙබෙහත් දව්ය ෙම් රෙට් ජනතාව අතට පත් ෙවන්න ෙහේතුව
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මම උදාහරණයක් කියන්නම්.
අෙප් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෛවද්ය මධ්යස්ථානය
වායුසමීකරණය කරලා නැහැ. එතෙකොට ෙබෙහත් දව්ය ගබඩා
කිරීම සම්බන්ධෙයන් විශාල පශ්නයක් මතු ෙවනවා.
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නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now
take the Chair.
අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்
தைலைம வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and MR. DEPUTY SPEAKER took the Chair.

ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙබෙහත් දව්ය පවාහනය
කිරීම සහ ගබඩා කිරීම ෙම් පනත තුළින් නියාමනය කළ යුතුම
ෙවනවා. ඒ මක් නිසාද? විෙශේෂෙයන්ම ෙපෞද්ගලික අංශෙය් නම්
එම ෙබෙහත් දව්ය පවාහනය කිරීම වායුසමීකරණය කරන ලද
වාහන තුළින් සිදු ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ඔසුසල්ද වායුසමීකරණය
කර තිෙබන නිසා එම තත්ත්වයන් යටෙත් ඒ ෙබෙහත් දව්ය ගබඩා
කිරීමත් සිදු ෙවනවා. නමුත්, රජෙය් පැත්ෙතන් ෙම් තත්ත්වය
ඉඳුරාම ෙවනස් ෙවනවා. රජෙය් ෙබෙහත් ගබඩාවලින් ෙබෙහත්
අරෙගන යන්ෙන් සාමාන්ය රථවලයි. එෙසේ අරෙගන යෑම තුළ
ඒ ෙබෙහත් දව්යවල ගුණාත්මකභාවය අනිවාර්යෙයන්ම අඩු
ෙවනවා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෛවද්ය මධ්යස්ථානය මම
උදාහරණයක් වශෙයන් තමයි ගත්ෙත්. අඩු තරෙම්
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන ෛවද්ය මධ්යස්ථානයවත්
වායුසමීකරණය කරලා අප ෙපන්වන්න ඕනෑ, අෙප් ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්ම ෙම් කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යන්න
පුළුවන් කියලා.
ෙමම අවස්ථාෙව්දී ඇමතිතුමා ෙම් ගරු සභාවට පැමිෙණන එක
ෙහොඳයි. මා කියමින් සිටිෙය් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෛවද්ය
මධ්යස්ථානය වායු සමීකරණය කරලා නැහැයි කියන එකයි.
ෙබෙහත් තත්ත්වෙයන් බාල වීමට එක ෙහේතුවක් තමයි හැම
ෙවලාෙව්ම storage condition එක නැති වීම. විෙශේෂෙයන්ම
රජෙය් ෙබෙහත් පවාහනය කිරීෙම්දී වායු සමීකරණ වාහන
ෙනොමැති වීම ෙමයට විශාල ෙලස බලපානවා. එම නිසා මා
ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
වුණාට පසුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්නය
කියලා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙබෙහත් දව්යවල මිල පිළිබඳව හර්ෂ ද
සිල්වා මැතිතුමාත් කිව්වා. අද ෙමම ගරු සභාෙව් කථා කළ
ඇමතිවරු වැඩි පිරිසක් ෙබෙහත්වල මිල පිළිබඳව කථා කළා.
ෙබෙහත් මිල සඳහා අනිවාර්යෙයන්ම මිල සූතයක් ඇති කළ
යුතුයි. හිටපු ජනාධිපති ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් කාලෙය්දී 1980
ගණන්වල ඖෂධ පිළිබඳව මිල සූතයක් ඇති කරලා තිබුණා. එම
අවස්ථාෙව්දී CIF අනුව රුපියල් 100ක් වන ඖෂධයක් මහ
ජනතාව අතරට යද්දී මිල සූතය අනුව රුපියල් 160ක් වැනි
මුදලකට තමයි නියම කර තිබුෙණ්. අවුරුදු 25කට පමණ ෙපර
එෙසේ මිල නියම කර තිබුණත් අද වන විට සාමාන්යෙයන් රුපියල්
100ක් මිල ෙබෙහතක් රුපියල් 180ක් වැනි මිලකට මහ ජනතාව
අතරට යන ෙලසට මිල සූතයක් සකස් කෙළොත් ෙහොඳයි කියා මා
හිතනවා. එය අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතු ෙවනවා. එවැනි
තත්ත්වයක් ෙනොමැති වීම තමයි ෙමම ෙබෙහත්වල මිල ඉතා අධික
ෙවන්න ෙහේතු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
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සාමාන්යෙයන් ෙමහිදී ඔසු සල් හිමියාට සියයට 17ක් පමණ
පමාණයකුත්, ෙබදා හරින්නන්ට සියයට 10ක් පමණ
පමාණයකුත්, ෙම් රටට ආනයනය කරන අයට සියයට 50ක්
පමණ පමාණයකුත් නියම කරලා නීතිගත කිරීම තුළින් ෙමම
ෙබෙහත් මිල ඉහළ යෑම අනිවාර්යෙයන්ම වළක්වා ගන්න
පුළුවන්. ඒ පිළිබඳව අමාත්යතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරලා,
පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය සමඟත්, ආහාර
සුරක්ෂිතතාව අමාත්යාංශය සමඟත් සාකච්ඡා කරලා ෙම්
ෙබෙහත්වල මිල පිළිබඳ විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරනවා නම්
ෙහොඳයි. එෙහම කෙළොත් පමණයි, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත තුළින් ජනතාවට අවශ්ය ෙද් දුන්නා
ෙවන්ෙන්.
ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබනවා, ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරියට පත් වන සාමාජිකයින් ඉන් ඉවත් වුණාට පස්ෙසේ
අවුරුදු 3ක් යන කල් ඖෂධ සමාගම්වල ෙසේවය කරන්න බැහැයි
කියලා. නමුත් ඇමතිතුමා අද සංෙශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා,
මුලින් අවුරුදු 3ක් සිටි අය ෙමම අධිකාරියට පත් ෙනොකළ යුතුයි
කියලා. ෙමය ඉතා ෙහොඳ සංෙශෝධනයක් කියලා මා ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කියා සිටිනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂෙයන්ම ගරු
ඇමතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත වනවා.
අෙප් තිස්ස විතාරණ හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා, ජනතාව
දැනුවත් කිරීම ගැන. ඒ සම්බන්ධෙයන් මටත් අත් දැකීම්
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම ජනතාව දැනුවත් කිරීම
කළ යුතුයි. ෛවද්යවරයකු ෙබෙහත් වට්ෙටෝරුවක් දුන්නාට
පස්ෙසේ ඔසු සෙල් -ෆාමසි එෙක්- ඉන්න ඖෂධෙව්දියාට එතුමාෙග්
අභිමතය පරිදි ඖෂධයක් ෙදන්න පුළුවන්. මමත් ඒ ගැන එතරම්
කැමැත්තක් නැහැ. ෙමොකද, ෙවෙළඳ නාමය ෙහෝ ඖෂධ නාමය
සඳහන් කිරීම ෛවද්යවරයාෙග් අභිමතය අනුවයි සිදු විය යුත්ෙත්.
විෙශේෂෙයන් මට මතකයි, 1980 ගණන්වල එක්තරා
ෛවද්යවරෙයක් ෙබෙහත් වට්ෙටෝරුව ලියන්ෙන් ෙවෙළඳ
නාමෙයන් ෙනොෙවයි, ඖෂධීය නාමෙයන්. මට මතකයි, එතුමා
"Diazepam" කියන ෙබෙහත් වර්ගය මිලිගෑම් 2 ෙපති 7ක්
වට්ෙටෝරුවකට දීලා තිබුණු බව. ඒ ෙවලාෙව් ෙබෙහත් ෙපත්තක
වටිනාකම ශත 05යි. එතෙකොට ෙපති 7 වටිනාකම ශත 35යි. ඒ
කාලෙය්දී ෙරෝගියා පරීක්ෂා කරන්න ෛවද්යවරයාෙග් ගාස්තුව
රුපියල් 60යි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙබෙහත්වලට මිල ශත 35ක්
කියලා කිව්වාම, -ඒ ෙවලාෙව් මා අෙප් ෆාමසි එෙක් සිටියා- ඒ
ෙරෝගියා ඒ තුණ්ඩුව අරෙගන ඉරලා දැම්මා. ඉරලා දමා කිව්වා,
"මා රුපියල් 60ක් දීලා ගිෙය් ශත 35ක ෙබෙහත් ගන්නද කියලා".
එෙක් හදන
Roche Pharmaceuticals නමැති company
"Valium" කියන ෙබෙහත ඒ ෙවලාෙව් රුපියල් 2ක් විතර වනවා.
"Diazepam" සහ "Valium" කියන ෙබෙහත් වර්ග ෙදකම එක
සමානයි. ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒ ෙබෙහත ලියා තිබුණා නම් එවැනි
සිද්ධියක් වන්ෙන් නැහැ. එම නිසා වර්ග ෙදකකින් එන්ෙන් එකම
ෙබෙහතයි කියන එක පිළිබඳව ෙරෝගින් දැනුවත් කිරීම අත්යවශ්ය
වනවා.
ෙමම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කළ ගමන්ම ඒ සියල්ලම
සිද්ධ වන්ෙන් නැහැ. නමුත් ඉදිරිෙය්දී ඒ පිළිබඳව ජනතාව
දැනුවත් කිරීම අත්යවශ්ය වනවාය කියලා මා හිතනවා. පමිතිෙයන්
ෙතොර ෙබෙහත් දව්ය ලංකාවට එන එක වැළැක්වීම සහ ෙබෙහත්
දව්යවල මිල පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමයි අවශ්ය වන්ෙන්.
තමන්ෙග් අෙත් තිෙබන මුදලට සරිලන ෙසේ අවශ්ය ෙබෙහත් මිල දී
ගැනීෙම් හැකියාව ෙම් පනත තුළින් ඇති කිරීම ඉතාම ෙහොඳ
ෙදයක්.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාට කියා
සිටිනවා, ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලා නියාමනය කිරීම සඳහා
යම්කිසි වැඩ පිළිෙවළක් තිබිය යුතුයි කියලා.
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ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලා ෙලඩුන් සූරාකන තත්ත්වයක්
තිෙබනවා. මම මීට ෙපරත් ෙම් කාරණය ගැන පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී
කිව්වා. ඇපෙලෝ ෙරෝහලට හෘදය ෙරෝගිෙයක් ඇතුළත් ෙවලා දවස්
කීපයකට පසුව ඒ ෙරෝගියා මිය ගියා. ඔහුට පතිකාර සඳහා රුපියල්
ලක්ෂ 9ක් විතර වැය වී තිබුණත් ඉන් පසු ඒ මෘත ෙද්හය ලබා
දීමට ඒ ෙරෝහෙලන් රුපියල් ලක්ෂ 16ක් ඉල්ලා, එය ලබා ෙදන
තුරු මෘත ෙද්හය ෙනොදී සිටින තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒ නිසා ෙම්
පනත්
ෙකටුම්පත
තුළ
අනිවාර්යෙයන්ම
ෙපෞද්ගලික
ආෙරෝග්යශාලා නියාමනය කිරීෙම් ෙරගුලාසි අඩංගු විය යුතුයි.
ෙමොකද, ෙපෞද්ගලික ආෙරෝග්යශාලා තුළින් ජනතාවට විශාල
අපහසුතාවන් විඳින්නට ෙවනවා. මම හිතනවා ඉදිරිෙය්දී ගරු
ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමා ඒ පිළිබඳව යම් කිසි කමෙව්දයක් සකස් කරයි
කියලා.
විෙශේෂෙයන් මම ගරු ෙසෞඛ්ය ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලා
සිටින්ෙන් ෙමයයි. අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර
ගැනීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්, -මම මුලින් කිව්වා වාෙග්ජනතාවට ගුණාත්මකභාවයන් යුතු ෙබෙහත් දව්ය ලබාදීලා, ෙම්
රෙට් ජනතාවට ෙහොඳ ෙසෞඛ්ය ෙසේවාවක් ලබා දීමයි.
රුපියල් ෙකෝටි 13,500ක් කියන්ෙන් විශාල මුදලක්. මම
හිතනවා, ඉදිරි වර්ෂවලදී අෙප් රජය තුළින් නිදහස් ෙසෞඛ්ය ෙසේවය
සඳහා මීට වැඩි මුදලක් ෙවන් කරයි කියලා. ඒ විධියට අති විශාල
මුදලක් ෙවන් කරලා අෙප් ගාමීය ෙරෝහල්වල තිෙබන අඩු පාඩු
ඉවත් කළ යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම ගරු ටී.බී. ඒකනායක මන්තීතුමා
කිව්වා වාෙග් ෙපොල්පිතිගම වාෙග් ෙරෝහල්වල තිෙබන අඩු පාඩු
නැති කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම රෙට් තිෙබන සෑම ෙරෝහලකම
ෙබෙහත් ගබඩා කිරීම නිසි පරිදි සිදු කළ යුතු ෙවනවා. අපි දැකලා
තිෙබනවා ෙරෝහල්වල ගමන් කරන ෙකොරිෙඩෝවල පවා ෙබෙහත්
තැන්පත් කරලා තිෙබන බව. එවැනි තත්ත්වයන් තුළ ෙබෙහත්වල
ගුණාත්මකභාවය අඩුවීම වළක්වන්නට බැහැ. අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගැනීෙමන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්
ජනතාවට පතිලාභ ලබා දීම නම්, ඒ කාරණය ඉටු විය යුතු බව
පකාශ කරමින්, මට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
[பி.ப. 5.57]

ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ேதசிய ம ந் கள்
ஒ ங்குப த் ம் அதிகாரசைபச் சட்ட ல விவாதத்திேல
உைரயாற்ற ேநரம் ெகா த்தைமக்காக நான் உங்க க்கு
நன்றி ெதாிவிக்கின்ேறன். உண்ைமயிேல இ
எவ்வளேவா
காலத் க்கு
ன் ெகாண் வந்தி க்கப்பட ேவண் ய ஒ
சட்ட லமாகும். இப்ெபா
காலந்தாழ்த்தியாவ
இந்த
விடயத்ைதப்
திய
அரசு
தன
100
நாள்
ேவைலத்திட்டத் க்குள்
உள்வாங்கிக்ெகாண்டைதயிட்
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர் மாண் மிகு ராஜித ேசனாரத்ன
அவர்க க்கு
என
பாராட் க்கைளத்
ெதாிவிக்க
வி ம் கின்ேறன்.
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இந்தச்
சட்ட லம்
நிைறேவற்றப்ப வதனால்
பயனைடயப்ேபாவ
இந்த நாட் ேல வா ம் ஏைழ
மக்கள்தான்! ஒவ்ெவா
கு ம்ப ம் அவர்கள
ம த் வ
ெசல க்காகப்
பாாிய
ெதாைகயிைன
ஒ க்கேவண்
யி க்கின்ற . இன்ைறய காலகட்டத்தில் ம த் வ ெசல கள்
அதிகாித் ச்ெசல்கின்ற நிைலைமயில் இந்தச் சட்ட லம் ஏைழ
மக்க க்கு ஆ தல் அளிக்குெமன்
நான் நம் கின்ேறன்.
ஏெனனில், இலவச ம த் வமான
இன்
வியாபார
மாக்கப்பட்ட நிைலைமையப் பார்க்கின்ேறாம். பல்ேதசியக்
கம்பனிகள் இந்த விடயத்தில் அவற்றின் நலன்க க்காக
அதிகாரத்தில்
இ ப்பவர்களிடம்
ஆதிக்கம்
ெச த்தி
ெப ந்ெதாைகயான பணத்திைனக் ெகாள்ைளய க்கின்ற
நிைலைமயினால் இலவச ம த் வம்
ேகள்விக்குறியாகி
யி க்கின்ற . அந்த வைகயில், இந்த விடயத்தில் பல்ேதசியக்
கம்பனிகைளக் கட் ப்ப த்தி மக்கள் நியாயமான விைலயில்
ம ந் கைள ம்
ேவ
ம த் வ
உபகரணங்கைள ம்
ெபறக்கூ ய சூழைல ஏற்ப த் வதற்கு இந்தச் சட்ட லம்
வழிவகுத்தி ப்ப பாராட்டக்கூ ய .
இந்தச் சட்ட லத்ைதக் ெகாண் வ வதற்காக அன்
தான் எதிர்ேநாக்கிய ெந க்க கள் பற்றி ேமதகு ஜனாதிபதி
அவர்கள் இன்
இதற்கான விவாதத்ைத ஆரம்பித்
உைரயாற் ம்ேபா
குறிப்பிட்டார்.
அத்தைகய
ெந க்க கைளக் கடந்
இப்ெபா
இந்தச் சட்ட லம்
அவசரமாகப் பாரா மன்றத்திற்கு ெகாண் வரப்பட்
க்
கின்ற . காலத் க்குக் காலம் இந்த விடயம் பற்றிப்
ேபசப்பட் வந்தா ம் குறிப்பாக மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த
சில்வா அவர்கள் சுகாதார அைமச்சராக இ ந்த காலத்தி ம்
தற்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்கள் சுகாதார அைமச்சராக
இ ந்த
காலகட்டத்தி ம்
இச்சட்ட லத்ைதப்
பாரா மன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க
யாமல்ேபான . இப்ேபா
மாண் மிகு அைமச்சர் ராஜித ேசனாரத்ன அவர்கள் அந்தப்
ெபா ப்ைப
எ த்தி ப்பதன்
பின்னர்தான்
இதில்
இ க்கக்கூ ய சவால்கைள எங்களால்
ாிந் ெகாள்ள
கின்ற .
மக்க க்கு நன்ைம பயக்கக்கூ ய இ ேபான்ற பல
சட்ட லங்கைள நிைறேவற்றாமல் காலத்ைத இ த்த ப்ப
மக்க க்குச் ெசய் ம் மிகப் ெபாிய ேராகமாகும் என் தான்
நான் நிைனக்கின்ேறன். பந்தயக் கார்கைள வாிச் ச ைகக்கு
ஊடாக இறக்குமதி ெசய்வதற்கு இந்தப் பாரா மன்றத்திேல
அவசர
அவசரமாகச்
சட்ட லங்கள்
ெகாண் வரப்
பட்
க்கின்றன. ஆனால், மக்க க்கு நன்ைம பயக்கும்
இவ்வாறான திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் வதற்கு இன்
எவ்வளேவா சவால்கள் இ ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம்.
இன்
ெப ம்பாலான அரச ைவத்தியசாைலகள் ந ன
உபகரணங்கள், நல்ல நி ணத் வம் ெபற்ற ம த் வர்கள்
மற் ம் வசதிக டன் இயங்கினா ம் ஏைழ மக்க க்கு
அவற்றின் லம்
நன்ைம
கிைடப்ப
அாிதாகேவ
இ க்கின்ற . இன் தனியார் ைவத்தியசாைலகளில் சிகிச்ைச
ெபற்றால்தான் ேநாையக் குணப்ப த்தலாம் என்ற ஒ
வைகயான உணர் மக்க க்கு மத்தியில் காணப்ப கின்ற .
எவ்வள
ஏைழகளாக இ ந்தா ம் அவர்கள் தங்கள
ேநாைய
விைரவாகக்
குணப்ப த்தேவண் ம்
என்ற
ேநாக்கத் க்காக
அதிக
ெதாைகயிைன
அந்த
ைவத்தியத் க்காகச் ெசல
ெசய்கின்றார்கள். எனேவ,
இலவச
ம த் வமான
நியாயமாக
மக்கைளச்
ெசன்றைடவ
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். மிகுந்த
சவால்கள் இ ந்தேபாதி ம் மாண் மிகு சுகாதார மற் ம்
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சுேதச ம த் வ அைமச்சர் அவர்கள் இந்தச் சட்ட லத்ைத
நிைறேவற்றி நைட ைறப்ப த்த ேவண் ம் என்பைத நான்
இங்கு வ
த் கின்ேறன்.
அண்ைமக் காலமாகப் ற் ேநாய், இ தயக் ேகாளா
ேபான்ற ேநாய்க க்கான ைவத்தியச் ெசல
மிக ம்
அதிகமாக இ க்கின்ற . இன்
ற் ேநாய் ஆஸ்பத்திாிகைள
நாங்கள் உ வாக்கினா ம் இ தயச் சிகிச்ைசக்காகப் பல
ஆஸ்பத்திாிகள் மற் ம் பல நி ணர்கள் இ ந்தா ம்கூட இந்த
ேநாய்கைளக்
குணப்ப த் வதற்கு
மக்கள்
ஏராளமான
நிதிையச் ெசல
ெசய்ய ேவண் ய
ர்ப்பாக்கிய நிைலைம
இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்த நிைலைமகைளப் மாற் வதற்கும்
மாண் மிகு
அைமச்சர் அவர்கள் நடவ க்ைக எ க்க
ேவண் ம்.
இந்தப் திய அரசு அதிகாரத் க்கு வந்தபின் பல க்கிய
சட்ட லங்கள் இந்தப் பாரா மன்றத்திேல எல்ேலா ைடய
ஆதர ட ம்
நிைறேவற்றப்பட்
க்கின்றன.
குறிப்பாக
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், ைகயிைல மற் ம் ம சாரம் மீதான
ேதசிய அதிகாரசைபச் சட்ட லம், கடற்ெறாழில், நீர்வாழ்
உயிாின
வளங்கள்
சட்ட லம்
ேபான்றவற்ைறக்
குறிப்பிடலாம். இன்
ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம்
அதிகாரசைபச் சட்ட லம் இந்த அைவயிேல விவாதத் க்கு
எ க்கப்பட்
க்கின்ற . அதைன இந்தச் சைபயி ள்ள
எல்ேலா ம்
ஒன் கூ
ஒேரகுர ல்
ஆதாித்
நிைறேவற் வதற்கு
ன்வந்தி க்கின்றார்கள்.
இந்த
ஒத் ைழப்பான
எல்லா விடயங்களி ம் இ க்குமானால்
நாட் ல்
பல
பிரச்சிைனக க்கு
விைரவில்
தீர்
கண் விடலாம்.
இந்தப்
பாரா மன்றம்
மற்ைறய
விடயங்களில் ஒற் ைமயாக இ ப்ப ேபான் , இந்த நாட் ல்
நீண்ட காலமாகத் தீராத பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற தமிழ்
மக்களின்
பிரச்சிைனையத்
தீர்ப்பதற்கும்
அவர்கள
அ ப்பைடக் ேகாாிக்ைககைள நிைறேவற் வதற்கும் இந்த
ஒற் ைமயான சூழைலப் பயன்ப த்திக்ெகாள்ள
ம்
என் நான் க
கின்ேறன்.
மாண் மிகு அைமச்சர் அவர்க க்கு நான் இந்தச்
சந்தர்ப்பத்திேல இன் ெமா
க்கியமான விடயத்ைத ம்
ெதாிவிக்க வி ம் கின்ேறன். அதாவ , ைவத்தியர்களால்
வழங்கப்ப ம் ம ந் ச் சிட்ைடகளில் - prescription அதிகமானைவ கி க்கிய எ த் கைளக் ெகாண்டதாகத்தான்
இ க்கின்றன. அவற்ைற ேநாயாளிகள் மாத்திரமல்ல, பல
ம ந்தகங்களிேல இ க்கின்ற ம ந்தாளர்கள் - pharmacists கூட விளங்கிக்ெகாள்ள
யாத நிைலைம இ க்கிற .
எனேவ,
அ
கணினிமயப்ப த்தப்பட
ேவண் ம்.
ெவளிநா களில்
அந்தச்
சிட்ைட
கணினிமயப்ப த்தப்
பட்டதாக இ ப்பைத நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். அதாவ ,
அந்தச் சிட்ைடயில் ம ந் க்குாிய எல்லா விபரங்க ம்
ெதளிவாக இ க்கும். ஆனால், இங்ேக அப்ப அல்ல. ஆகேவ,
இந்த
ைறைமைய இலங்ைகயி ம் ெகாண் வ வதற்குாிய
நடவ க்ைககைள எ க்க ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
இன் பல ம ந்தகங்களிேல pharmacist பயிற்சி
த் ச்
சான்றிதழ் ெபற்றவர்கள் இ ப்பதில்ைல. குறிப்பாக, எங்கள
பிரேதசங்களில் - வட பகுதியிேல பல pharmacy களில்
pharmacist
அ மதிப்பத்திரம்
இல்லாதவர்கள்
ேவைல
ெசய்வைத நாங்கள் அவதானிக்கின்ேறாம். இதனால், தவறான
ம ந் கள் ேநாயாளிக க்கு விநிேயாகிக்கப்படக்கூ ய ஒ
ர்ப்பாக்கிய நிைலைம அங்கு இ க்கின்ற . ஆகேவ,
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pharmacist களால் மட் ந்தான் ம ந்
விநிேயாகம் ெசய்ய
ெமன்ற இ க்கமான சட்ட நைட ைறகள் பின்பற்றப்பட
ேவண் ம் என்பைத நான் வ
த் கின்ேறன்.
உண்ைமயிேல
ஒவ்ெவா
ம ந் க்குாிய
விைல
ஒவ்ெவா இடத்தி ம் ஒவ்ெவா விதமாக இ க்கின்ற . சில
இடங்களி ள்ள pharmacyக க்குப் ேபானால், "உங்க க்கு
உள் ர் ம ந்
ேவண் மா? அல்ல
ெவளிநாட்
ந்
இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட ம ந் ேவண் மா" என் அவர்கள்
ேகட்கின்றார்கள்.
உள் ர்
ம ந்
என்றால்
விைல
குைறெவன் ம் ெவளிநாட்
ந் இறக்குமதி ெசய்யப்பட்ட
ம ந் என்றால் விைல அதிகம் என் ம் ெசால்லப்ப கின்ற .
ம ந்தில் என்ன ேவ பா என் எனக்குத் ெதாியவில்ைல.
வியாபார ேநாக்கத் க்காக அவர்கள் தாங்கேள விைலகைள
நிர்ணயித் க்ெகாள் ம் நிைலைமையப் பார்க்கின்ேறாம். இ
நியாயமற்ற .
பல
அரச
ம த் வமைனகளி்ல்
குறிப்பிட்ட
சில
ேநாய்க க்கு மட் ந்தான் ம ந் கள் இ க்கின்றன. ஏைனய
ம ந் கைள ெவளியில் வாங்கிப் பயன்ப த்த ேவண்
ெமன்
அரச ைவத்தியசாைலகளில் கடைமயாற் கின்ற
ைவத்தியர்களால்
ேநாயாளிக க்கு
அறி
த்தல்
வழங்கப்ப கின்ற ; இ நியாயமற்ற . இலவச ைவத்தியம்
என்
ெசான்னால், அ
விைல அதிகமான ம ந்தாக
இ ந்தா ம், அ
ம் அங்கு வழங்கப்படேவண் ம்; அந்த
நைட ைற
ெகாண் வரப்படேவண் ம்.
இன்
பல
பல்ேதசியக் கம்பனிகள் ம ந் க க்கான விைலகைளத்
தாேம
நிர்ணயித் ,
பணத்ைதக்
ெகாள்ைளய க்கும்
நிைலைமைய மாற்றி, அரச இலவச ைவத்தியசாைலகைள
ேநாயாளிகள் அதிகம் பயன்ப த் ம் ஒ
நைட ைறைய
இந்த நாட் ேல அறி கப்ப த்தேவண் ம். ஏெனன்றால்,
இலவச ைவத்திய ேசைவ என்ப
உலகத்தில் எல்லா
நா களி ம் கிைடப்பதில்ைல. இலங்ைக ேபான்ற
ன்றாம்
உலக நா களில் - வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் வா ம் அதிக
மக்கள் ெதாைகையக் ெகாண்ட நா களில் - இலவச ைவத்திய
ேசைவைய நம்பித்தான் அதிகமான மக்கள் இ க்கின்றார்கள்.
ஆனால், இன்
தனியார் ைவத்தியசாைலகள் மிக ம்
ேவகமாக
வளர்ந் ெகாண்
ெசல் ம்
நிைலைமேய
காணப்ப கின்ற .
சில ம த் வர்கள் இலாபம் ஈட் ம் ேநாக்கில், இலவச
ைவத்தியம் ெபறவ ம் ேநாயாளிகைள தனியார் ம த் வ
மைனக்கு வ மா
ண் கின்றார்கள்; அங்குதான் நல்ல
சிகிச்ைச
அளிக்க
ம்
என்ற
நம்பிக்ைகைய
ஊட் கின்றார்கள். நான் இங்கு எல்லா ம த் வர்கைள ம்
குைறகூற வி ம்பவில்ைல. சில ைவத்தியர்கள் இதன் லம்
சம்பாதிக்க
ைனகின்றார்கள்.
இந்த
நிைலைமகள்
மாற்றப்படேவண் ம். அரச ம த் வமைனகளில் ைவத்தியம்
ெசய் ம் ைவத்தியர்கள் தனியார் ைவத்தியசாைலகளில்
ேசைவயில் ஈ ப வைதத் த க்க
யாவிட்டா ம், ஏதாவ
கட் ப்பாடான
ெபாறி ைறெயான்
இ க்கேவண் ம்.
ஏெனன்றால், சில ைவத்தியர்கள் அரச ம த் வமைனகளில்
ைவத்திய ேசைவைய வழங்கேவண் ய ேநரங்களில் தனியார்
ைவத்தியசாைலகளில் பணி ாிவைத நாங்கள் பார்க்கக்
கூ யதாக
இ க்கின்ற .
இ
மிக ம்
சவாலான
விடயெமன்
எனக்குத்
ெதாி ம்.
ஆனால்,
இலவச
ைவத்தியமான
எல்லா மக்க க்கும் ெசன்றைடவைத
உ திப்ப த்தேவண் ய ெபா ப்
சுகாதார அைமச்சுக்கு
இ க்கின்ற . எனேவ, அைதத் திறம்படச் ெசய்யேவண் ம்
என்பைத நான் இங்கு வ
த்தி, எனக்குச் சந்தர்ப்பம்
அளித்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி, விைடெப கின்ேறன்.
நன்றி, வணக்கம்.
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ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද ෙම් ඉතාම වැදගත් වූ
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න සහාය ලබා ෙදමින් කථා
කරන්න අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා.
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියට අනුව ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පිහිටුවීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ වැදගත් තීන්දු රාශියක් අද
දවෙසේදී ගන්නවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පසු ගිය
කාලෙය් විවිධ අවස්ථාවලදී ඖෂධ පිළිබඳව අපි කථා කළා.
ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී දිගින් දිගටම
අපි ෙම්වා සම්බන්ධව කථා කළාම අවසානෙය් ඒ විෂය භාර
අමාත්යවරයා සහ ඒ නිලධාරින් "ෙම් නිසා තමයි අපි කියන්ෙන්
ජාතික ඖෂධ පතිපත්තියක් හදන්න ඕනෑ කියලා" කියන තැනට
ඇවිල්ලා නවතිනවා. ඒ වාෙග්ම ෛවද්ය උපකරණ
සම්බන්ධෙයන්, බලපත ලබා දීම සම්බන්ධෙයන්, ඖෂධ
ආනයනය කිරීම සම්බන්ධෙයන්, සායනික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම
සම්බන්ධෙයන් රෙට් විශාල පශ්නයක් මතු ෙවලා තිෙබනවා. විවිධ
පෙද්ශවල සිදු වන ෙම් ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් අපි ජනමාධ්ය
තුළින් විටින් විට දකිනවා. සමහර ෛවද්යවරුන් ඔවුන්ට අදාළ
නැති ෛවද්ය පතිකාර ලබා ෙදන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම එවැනි
සායනික මධ්යස්ථාන පවත්වාෙගන යනවා. ෙම්වා සම්බන්ධව
නියාමන කමෙව්ද තිබුෙණ් නැති නිසා විශාල වශෙයන් ජනතාවයි
අපහසුතාවට පත් වුෙණ්. ජනතාව තමයි දුක් වින්ෙද්. ෙම් රෙට්
අහිංසක ජනතාව ෙවනුෙවන් ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ
අද ෙම් ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත සම්මත
කරන්න ලැබීම ඔවුන් ලබපු විශාල භාග්යයක් හැටියටයි මම
දකින්ෙන්.
ඖෂධ ෙවළඳාම ෙලෝකෙය් තිෙබන පධානම ෙවළඳාම් අතරින්
එකක්. ෙමහි විශාල මාෆියාවක් තිෙබනවා. ඒක කාටවත් නැහැ
කියන්න බැහැ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත් ෙගෙනන්න ෙමපමණ පමාද
වුෙණ් ඇයි? ෙම් තත්ත්වය ෙත්රුම් ගත්ත මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ
පසු ගිය කාලෙය් හිටිෙය් නැද්ද? ෙම් තත්ත්වය තුළ අෙප් රෙට්
ජනතාව අසරණ ෙවනවා, ජනතාව දුක් විඳිනවා, අපි රටක් හැටියට
ආපස්සට යනවා කියලා දැන ගත්ත, අවෙබෝධ කර ගත්ත මහජන
නිෙයෝජිතෙයෝ හිටිෙය් නැද්ද? හිටියා. හැබැයි, ඒ අයට ෙම්
පිළිබඳව තීන්දු තීරණ ගන්න බැරි වුණා. 1966 දී තමයි මූලික
වශෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව එන්ෙන්. ඖෂධෙව්දිෙයකු වාෙග්ම
ෙප්රාෙදණිය විශ්වවිද්යාලෙය් ෛවද්ය පීඨෙය් පීඨාධිපති වශෙයන්
කටයුතු කළ මහාචාර්ය ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාට අපි
විෙශේෂෙයන් ගරු කරන්න ඕනෑ. එතුමා ෙම් පිළිබඳව පළමුෙවනි
වාර්තාව එළිදක්වලා, ෙම් පිළිබඳව පථම වතාවට ලංකාව තුළ
හඬක් නැඟුවා. ඊට පසුව ෛවද්ය එස්.ඒ. විකමසිංහ මැතිතුමාත්
සමඟ එකතු ෙවලා ෙම් පිළිබඳව විශාල වැඩ පිළිෙවළක් දියත්
කළා. 1970දීත් ෙම් පිළිබඳව කථා කළා. හැබැයි, අපි දන්නවා
1978 එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජෙය් විවෘත ආර්ථික පතිපත්තියත්
එක්ක ඒවා ඔක්ෙකෝම සම්පූර්ණෙයන්ම වළ දැමුවා කියලා. ඒකත්
අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. දිගින් දිගටම ෙම් පිළිබඳව සාකච්ඡා
කර ෙගන ඇවිල්ලා, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති, හිටපු ෙසෞඛ්ය
අමාත්ය ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 2011 ඉඳලා 2015
ෙවනකම් ෙම් ෙවනුෙවන් විශාල අරගළයක්, සටනක් ෙගන ගියා.
එතුමා යම් යම් අවස්ථාවල දැඩි පීඩනයන්ට ලක් ෙවනවා අපි
දැක්කා. එතුමා දැඩි අභිෙයෝගවලට ලක් වුණා.
මීට සතියකට පමණ ෙපර අපි සම්මත කරපු දුම්ෙකොළ හා
මධ්යසාර පිළිබඳ ජාතික අධිකාරිය (සංෙශෝධන) පනතට අනුව
දුම්වැටි අඩංගු ඇසුරුම්වල ෙසෞඛ්යමය රූපමය අවවාද ඇතුළත්
කිරීමට යෑෙම්දී තිබුණු අභිෙයෝග, ඒ වාෙග්ම ෙම් ඖෂධ පනත
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ෙගන ඒම සම්බන්ධෙයන් තිබුණු අභිෙයෝග අපි දැක්කා.
ඇත්ෙතන්ම එවැනි අභිෙයෝග ආෙව් ෙම්වා පිටුපස පැහැදිලිවම
මුදල් ගනුෙදනු රාශියක් සිදු වුණු නිසායි. ෙම්වා පිළිබඳව විශාල
මාෆියාවක් තිබුණා. ෙම් තුළ විශාල වශෙයන් ජාවාරම්කරුවන්
ව්යාප්ත ෙවලා සිටියා. ෙද්ශීය වශෙයන් විතරක් ෙනොෙවයි
විෙද්ශීය වශෙයනුත් යම් පුද්ගලයින් ෙම්වාට සම්බන්ධ ෙවලා
ඉන්න බව අපි දන්නවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාව එක දවසකට
රුපියල් ෙකෝටි 40ක ඖෂධ මිලදී ගන්නවා. අපි වැඩිෙයන්ම
ඖෂධ මිලදී ගන්ෙන් දියවැඩියාව ෙරෝගය සඳහායි. අද අෙප් රෙට්
අංක එකට ඖෂධ භාවිත කරන්ෙන් දියවැඩියාව සඳහායි. ඊළඟට
අධි රුධිර පීඩනය සඳහායි. ඒ කියන්ෙන් හෘදය ෙරෝග
සම්බන්ධවයි. ෙදවැනි තැනට වැඩිම ඖෂධ පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ
ෙවනුෙවනුයි. ඊළඟට වැඩිම ඖෂධ භාවිත කරන්ෙන් රූපලාවණ්ය
හා ඒ ආශිත කටයුතු ෙවනුෙවනුයි. ෙමපමණ වැය බරක් දරලාත්
ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු වන ආකාරෙය් ඖෂධ ලබා ගැනීමට
හැකියාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.
අෙප් රටට ඖෂධ ෙගන ඒෙම්දී වැඩිෙයන්ම ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන් කල් ඉකුත් වීමට ආසන්න ඖෂධයි. මම
උදාහරණයක් හැටියට කියන්නම්, පසු ගිය අවුරුදු 6ක කාලය
තුළදී කල් ඉකුත් වීමට ආසන්න ඖෂධ ෙමටික් ෙටොන් 19,000ක්
ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් කල් ඉකුත් වූ ෙබෙහත් විනාශ
කරන්ෙන්
පුත්තලෙම්
ෙහෝල්සිම්
කියන
සිෙමන්ති
කර්මාන්තශාලාෙව්යි. පසු ගිය අවුරුදු 6ක කාලය තුළ පමණක්
ෙමටික් ෙටොන් 19,000ක් කල් ඉකුත්වීමට ආසන්නව තිබුණු
ඖෂධ අෙප් රටට ෙගනාව නිසා ඒවා විනාශ කරන්නට සිදු වුණා.
ෙබෙහත්වල මිලට අමතරව ෙම් ෙබෙහත් විනාශ කිරීම සඳහා
පමණක් රජය රුපියල් 2,230,825ක් වියදම් කළා. ෙම්වා ජාතික
අපරාධ. ෙම් තීන්දු තීරණ නිවැරදිව ෙනොගැනීම නිසා අෙප් රෙට්
ජාතික ආර්ථිකයට ෙමොන තරම් පහරක් වැදිලා තිෙබනවාද?
බාල ඖෂධ ගැන කථා කිරීෙම්දී, අපි විෙශේෂෙයන්ම
ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ අෙප් රෙට් මාධ්යයට. ෙමොකද, ෙම් බාල
ඖෂධ ෙගනැල්ලා ඒවා පාවිච්චි කිරීම ගැන, වැරදි විධියට
ෙරෝගීන්ට ඖෂධ ලබා දීලා ඔවුන් මිය යන ආකාරය ගැන, ඒ
වාෙග්ම ඔවුන් පශ්නවලට, ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන ආකාරය ගැන
මාධ්ය තුළින් අෙප් අවධානය වැඩි කළා. වැරදි ආකාරයට ඖෂධ
පාවිච්චිය නිසා අෙප් රෙට් එක අවුරුද්දකට 10,000කට වැඩි
පිරිසක් ෙරෝහල්ගත කරනවා. වැරදි ආකාරයට ඖෂධ පාවිච්චිය
නිසා සිය ෙදෙනක්වත් ජීවිතක්ෂයට පත් ෙවනවා. හැබැයි, අපට
ෙම් ගණන් හිලවු එන්ෙන් නැහැ. ෙරෝහල් ගත වුණාම දන්නවා,
වැරැදි ආකාරයට ෙබෙහත් පාවිච්චි කර, වැරැදි නිර්ෙද්ශ මත
ෙබෙහත් දීලා, ෛවද්යවරෙයකුෙග් අඩු පාඩුවක් නිසා ෙහෝ
ෙබෙහත්වල අඩු පාඩුවක් නිසා බව. ෙරෝහල් ගත වුණාම ඔවුන්
ගණනය ෙවනවා. හැබැයි, එෙහම වන්ෙන් නැතිව ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, ෙමොන තරම් ෙරෝග පමාණයක්
නිදන්
තත්ත්වෙය් තිෙබනවාද? ඒ ෙරෝග නිදන් ෙවලා. ඒ ෙරෝග ලක්ෂණ
පහළ ෙවන්ෙන් තවත් අවුරුදු 5කින් නැත්නම් අවුරුදු 10කින්.
එතෙකොට ෙමොකක්ද වුෙණ් කියා දන්ෙන් නැහැ.
ෙමොන
ආකාරෙයන් ද ජීවිතක්ෂයට පත් වුෙණ් -මිය ගිෙය්- කියා දන්ෙන්
නැහැ. ෙම් වාෙග් පශ්න ගණනාවක් තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රටට බාල වර්ගෙය් ඖෂධ ෙගනාපු
ආයතන ගණන 74යි. නමුත් කියන්න කනගාටුයි, ඒෙකන්
ආයතන 5ක් විතරයි තහනම් කරන්න කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්.
සමහර අය කිව්වා, "ෙම් පනෙත් අඩු පාඩු ෙගොඩාක් තිෙබනවා"
කියා. ෙම්ක පුළුල්ව කථා කරන්න ඕනෑ. හැබැයි, අපි කථා කර
කර හිටිෙයොත් ෙම් කරන වැඩ ටිකවත් කරන්න හම්බ ෙවන්ෙන්
නැහැ. ගෙම් කථාවක් තිෙබනවා, සියලුම ෙද්වල් සම්පූර්ණ කර
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විවාහ ෙවන්න යනෙකොට එයා වයසට ගිහිල්ලා ඉවරයි කියා. ඒ
නිසා ෙකොෙහොම හරි විවාහ ෙවලා ඊට පස්ෙසේ එකින් එක, එකින්
එක අඩු පාඩු හදාෙගන යන එක තමයි ෙහොඳම කමය වන්ෙන්. ඒ
නිසා ෙම් පනෙත් යම් යම් අඩු පාඩු තිෙබනවා නම් අපට පුළුවන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට නැවත සංෙශෝධන ෙගෙනන්න. ඒ ෙවනුෙවන්
පුළුල් දැක්මක් තිෙබන විෂය භාර අමාත්යවරෙයක් සිටිනවා. එතුමා
ඒ පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.
මම කියාෙගන ආෙව් ශක්තිජනක ආහාර, ෙපෝෂ්ය ආහාර,
විටමින්, ෙව් ෙපෝටීන් වාෙග් ඒවා ගැනයි. ඒවා නියාමනය වන
කමයක් අෙප් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. පාසල් දරුෙවෝ, සමහර කීඩා
උපෙද්ශකවරු, කීඩා පුහුණුකරුවන් විටමින් වර්ග, ෙව් ෙපෝටීන්
වර්ග පාවිච්චි කිරීම සම්බන්ධව ෛවද්යමය වශෙයන් ඔවුන්
දැනුවත් නැහැ. ෙම්වා පාවිච්චි කිරීම නිසා සමහර කීඩකයන්ෙග්
දක්ෂතාවයන් වැළලී යනවා. එවැනි තත්ත්වයන් අපි දැක
තිෙබනවා. ඒ සම්බන්ධව ගරු ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානය
ෙයොමු
කරනවා.
විෙශේෂෙයන්ම
තහනම්
උත්ෙත්ජක
සම්බන්ධෙයන් කීඩා අමාත්යාංශය ෙවනමම වැඩ පිළිෙවළක් ෙගන
යනවාට වඩා එය නියාමනය කිරීෙම් කටයුත්ත ෙම් පනත
යටෙත්ම කියාත්මක කිරීම තුළින් අෙප් දක්ෂතා ඇති
කීඩකයන්ෙග් අනාගත සිහින ෙබොඳවීම වැළැක්වීමට අපට
අවස්ථාවක් ලැෙබනවයි කියන එක ඉතාම ෙගෞරවෙයන් යුතුව
මතක් කරන්න ඕනෑ.
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා කිව්වා, "ෙමෙතක් කල් කර
ගන්න බැරි වුණු, අෙප් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් නීතිමය වශෙයන්
ගත යුතු යම් යම් තීන්දු තීරණ, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්මත කර ගත
යුතු ඒ පනත් ෙකටුම්පත් සඳහා කැපවීමක් කරනවා" කියා. ඒක අද
යථාර්ථයක් බවට පත්ෙවලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
ෙව්ලාෙව්දී අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ෙමොකද, අද එතුමා
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ආරම්භක වශෙයන් ෙම් පිළිබඳව කථා
කර ෙම් කටයුතු ඉදිරියට කියාත්මක කර ගන්න අවශ්ය
නායකත්වය ලබා ෙදනවා. විෂය භාර ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
අමාත්යතුමා, අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය
සමඟ එකතු ෙවලා ඉතාම ෙකටි කාලයක් තුළ -ෙම්වා හදිසි පනත්
ෙකටුම්පත් කියා විෙව්චනය කළාට අපි දන්නවා, දීර්ඝ කාලයක්
තිස්ෙසේ සාකච්ඡා කරපු ෙදයක් බව.- ඉතාම යුහුසුළුව ජනතාව
ෙවනුෙවන්, රට ෙවනුෙවන් ෙම් පනත ෙගන ඒම සම්බන්ධව අපි
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. සමහර අය කියන්ෙන් මහාචාර්ය ෙසේනක
බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් අදහස, එතුමා එදා කළ නිර්ෙද්ශ, එතුමාෙග්
වාර්තාව එෙහම පිටින් ෙම්ෙක් ඇතුළත් කර නැහැ කියා. එෙහම
ඇතුළත් කරන්න බැහැ. එෙහම ඇතුළත් කරන්න බැරි ෙවනත්
ෙහේතුවක් නිසා ෙනොෙවයි. 1966 හිතපු විධියට ෙනොෙවයි, 1970
හිතපු විධියට ෙනොෙවයි, 1980 හිතපු විධියට ෙනොෙවයි අද ඒ විවිධ
ක්ෙෂේතයන්හි තත්ත්වයන් ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එදා ඖෂධ
භාවිත කරපු පමාණයට වඩා, එදා අෙප් රෙට් තිබුණු ෙරෝගී
තත්ත්වයන්ට වඩා ෙවනස් තත්ත්වයන්, ඒ ඖෂධ භාවිතය නිසා
ෙවනස් තත්ත්වයන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට අනුව තමයි ෙම්
පනත සකස් විය යුත්ෙත්.
කවුරුන් ෙහෝ ෙකනකු කියනවා නම් "ෙසේනක බිබිෙල්,
ෙසේනක බිබිෙල් කියා කිව්වාට ෙම්ක ෙසේනක බිබිෙල්ෙග් ම එකක්
ෙනොෙවයි." කියා, අපි එය පිළිගන්නවා. අපි එය පිළිගන්න ඕනෑ.
ෙමොකද, ෙමය ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා, රාජිත ෙසේනාරත්න
මැතිතුමා ඇතුළු විශාල කණ්ඩායමකෙග් දායකත්වෙයන් ෙගන ආ
එකක්. ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමා විසින් ආරම්භ කරන ලද අඩි
තාලෙමහි විවිධ හැඩ තලයන්ෙගන් යුතුව ෙගොඩනඟපු
ෙගොඩනැඟිල්ලක් හැටියටයි අප ෙම් පනත් ෙකටුම්පත දකින්න
ඕනෑ. ඒ ගැන ඊර්ෂ්යාෙවන්, ෛවරෙයන්, ෙකෝධෙයන් කතා කිරීම
ෙනොව ෙමහි තිෙබන ජාතික වැදගත්කම පිළිබඳවයි කතා කරන්න
ඕනෑ.
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ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් අප කියන්න
ඕනෑ, පීඩනයට පත් වන, අපහසුතාවට පත් වන අෙප් ජනතාව
ෙවනුෙවන් ෙම් ආකාරෙය් තීන්දු තීරණ රාශියක් අප ගත යුතුව
තිෙබනවා කියා. නමුත් අප ගෙම් ගියාම අද සමහර අය අහන්ෙන්,
"ඔබතුමන්ලා එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවකට සහෙයෝගය
ෙදනවාද?" කියායි. අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවකට
සහෙයෝගය ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පධානියා ෛමතීපාල
සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමායි. එක් පැත්තකින්, එතුමා ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් නායකයා. ඒක ෙවනම කථාවක්. එතුමාෙග්
යහපත් වූ වැඩ පිළිෙවළට අපි දායකත්වය ලබා ෙදන්ෙන් එහි
පතිලාභය ජනතාවට යන නිසායි. ජනතාවට පතිලාභයක් ලැෙබන
ආකාරයට, ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් එෙහම කටයුතු
කරන්ෙන් නැත්නම් අප ෙමොන ෙද්ශපාලන පක්ෂය නිෙයෝජනය
කළත් ඒ මහ ජන නිෙයෝජිතත්වෙයන් ඇති වැඩක් නැහැ කියන
එක අපි මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ජාතික ආණ්ඩුවක් පිළිබඳව
කථා කරද්දී සමහර අයට ගැරඬියාට භූමි ෙතල් දමනවා වාෙගයි.
හැබැයි, අපි ජාතික ආණ්ඩුවකට කවදා ෙහෝ යනවා නම් යන්න
ඕනෑ ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු පශ්න ගණනාවක් ෙම් රෙට්
ජනතාව ෙවනුෙවන් විසඳා ඳීම සඳහායි. ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා
සංෙශෝධනය ගැන කථා කරද්දී, එකී ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන තනි පක්ෂයකට විතරක්
කරන්න පුළුවන්ද කියා අප අහන්න කැමැතියි. කිසිදු පක්ෂයකට
එෙහම කරන්න පුළුවන්ද? කිසිදු පක්ෂයකට එෙහම කරන්න
බැහැ. මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම ගැනත් කථා කරනවා. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ තනි පක්ෂයකට ඒක කරන්න පුළුවන්ද?
එෙහම කරන්න බැහැ. පිටතින් එන මානව හිමිකම් අභිෙයෝගවලදී
ෙවන්න පුළුවන්, විවිධ අවස්ථාවල පශ්නවලට මුහුණ දුන් අෙප්
රෙට් ජාතින් අතර සංහිඳියාව ඇති කිරීෙම්දී ෙවන්න පුළුවන්, ෙම්
වාෙග් ජාතික වැදගත්කමකින් යුතු පශ්නවලදී තීන්දු තීරණ ගන්න
තනි ෙද්ශපාලන පක්ෂයකට හැකියාව ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා
ෙම් රෙට් සමස්ත ෙද්ශපාලන පක්ෂ එකතු ෙවලා ජනතාව
ෙවනුෙවන් සහ රට ෙවනුෙවන් තීන්දු තීරණ ගන්න ඕනෑ. ඒ
පබුද්ධ ෙද්ශපාලනයට අප වහ වහා ආ යුතුය කියන එක මා ෙම්
ෙවලාෙව්දී මතක් කරන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා මීට වඩා කථා කරන්න
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම නැවත වතාවක්
අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, වර්තමාන අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ- [බාධා කිරීම්] අෙප් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට.
[බාධා කිරීමක්] කලබල ෙවන්න එපා. ඒ නම කියැෙවනවා.
ෙමොකද, අවුරුදු 10ක් තිස්ෙසේ කියපු නම ෙන් එය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාට වාෙග්ම විෂය භාර අමාත්යතුමාටත්, ෙම්
ෙවනුෙවන් කැපවූ සියලු ෙදනාටත් අෙප් ෙගෞරවය පුද කරනවා.
ගෙමන් ආපු මහ ජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට අපි අද ෙබෙහවින්
සතුටු ෙවනවා, රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් සම්මත කරන ෙමවැනි
පනත් ෙකටුම්පතකට අවශ්ය සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න අවස්ථාව
ලැබීම පිළිබඳව. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙදවන වර කියවිය යුතුය යන පශ්නය
විමසන ලදින්, සභාසම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව ෙද වන වර කියවන ලදී.
சட்ட லம் இப்ேபா
இரண்டாம்
ைறயாக மதிப்பிடப்பட
ேவண் ெமன்ற வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப சட்ட லம் இரண்டாம் ைறயாக மதிப்பிடப்பட்ட .

Question that the Bill be read a Second time put, and agreed to.
Bill accordingly read the Second time.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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මතු පළවන ෙයෝජනාව සභා සම්මත විය :
''පනත් ෙකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිෙම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය
යුතු ය." - [ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]
தீர்மானிக்கப்பட்ட .
"சட்ட லம்
ப்
பாரா மன்றக்
கு
க்குச்
சாட்டப்
ப மாக" [மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன]
Resolved:
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament."
- [The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne]
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මහජන මුදල් වංචා කළ අයට එෙරහිව පියවර
ெபா மக்களின் பணத்ைத ேமாச ெசய்ேதா க்கு
எதிராக நடவ க்ைக
ACTION AGAINST PERPETRATORS FOR MISAPPROPRIATION
OF PUBLIC FUNDS

[අ.භා. 6.26]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කාරක සභා අවස්ථාව මාර්තු
තබනවා.

6 වන සිකුරාදා දක්වා කල්

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කාරක සභාව 2015 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා පවත්වනු ලැෙබ්.
கு , 2015 மார்ச் 06, ெவள்ளிக்கிழைம நைடெப ம்.
Committee Stage on Friday, 06th March, 2015.

කල්තැබීම

ஒத்திைவப்

ADJOURNMENT
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල්
තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මීළඟට, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව, ගරු අජිත්
මාන්නප්ෙපරුම මහතා. Before that, will an Hon. Member
propose the Hon. Athauda Seneviratne to take the Chair?

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ
மற் ம்
எாிசக்தி அைமச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power and

Energy)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න
මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. ATHAUDA SENEVIRATNE took the Chair.

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා

(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம)

(The Hon. Ajith Mannapperuma)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා:
"පසු ගිය රාජ්ය පාලනෙය් මහජන මුදල් දූෂණය හා වංචා කරමින් රට
පරිහානියට පත් කළ බව වර්තමාන ආණ්ඩු පක්ෂය පුනපුනා එදා
මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් කියා සිටිෙය්ය.
ඒ සම්බන්ධෙයන් කරුණු ෙසොයා රෙට් සිදුවූ මහජන මුදල් වංචා හා
දූෂණයන් ජනතාවට ෙහළි කර දූෂකයන්ට හා වංචාකාරයන්ට දඬුවම්
කිරීම සම්බන්ධෙයන් දැනට රජය ෙගන ඇති හා ෙගන යන පියවර
කුමක්ද? "

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම කියාව සම්බන්ධෙයන්
රජය ෙගන ඇති කියා මාර්ග කඩිනම් කරන ෙලස මා ෙම්
උත්තරීතර සභාවට ෙයෝජනා කරමි.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් ෙයෝජනාව
ෙගෙනන්න ෙහේතු වුණු කරුණු කීපයක් තිෙබනවා. ෛමතී රනිල් සුසංෙයෝගෙයන් පත් වූ නව රජය පත් ෙවලා දින කීපයක්
යනෙකොටම ෙම් රෙට් බඩු මිල අඩු කළ ආකාරය අපි දැක්කා.
අත්යවශ්ය භාණ්ඩ 10ක මිල අඩු කරනවා කිව්වාට, භාණ්ඩ 13කම
මිල අඩු කළා. ඒ අනුව ඩීසල්, ෙපටල්, ගෑස් වැනි ෙද්වල්වල මිල
අඩු වුණා. රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් පඩි වැඩි කළා. තවත් ෙනොෙයකුත්
ආහාර දව්යවල මිල අඩු කළා. ෙම් ෙද්වල් කෙළේ ෙවන කිසිම
ෙදයක් නිසා ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සිදු වූ වංචා හා දුෂණ ෙම් ෙකටි
කාලය තුළ නැවැත්වීම තුළිනුයි ෙම් ෙද්වල් කෙළේ. ෙමවැනි ෙකටි
කාලයකදී ලැබුණු පතිලාභවලින් ෙමවැනි විපර්යාසයක් -ෙමවැනි
හාස්කමක්- කරන්න පුළුවන් වුණා නම්, ෙමෙතක් කල් ෙම් රෙට්
විශාල වංචා හා දූෂණ සිදු ෙවලා තිෙබනවාය කියලා එයින් අපට
ෙත්ෙරනවා.
පසු ගිය කාලෙය් ජනතාවට සුරංගනා ෙලෝක මවා පාරවල්
හැදුවා; විවිධ සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක කියා කළා. අෙන්!
ආණ්ඩුව ෙවනස් වුණා විතරයි, පාරවල් හද හදා හිටපු
ෙකොන්තාත්කරුවන් ඒවා අතරමඟ නවත්වා දමා පැනලා ගියා.
ෙගොඩනැඟිලි හද හදා හිටපු ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙගොඩනැඟිලි
හැදීම අතරමඟ නවත්වා දමා පැනලා ගියා. අපි ෙම්කට ෙහේතුව
ෙහොයා බැලුවා. ෙම් ෙකොන්තාත්තු සිදු වුෙණ්, ෙම් රෙට් හිටපු
ෙද්ශපාලන පබලයන් ෙම් ෙකොන්තාත්තු භාර දුන්ෙන් කිසිම
නීත්යනුකූල පදනමකට ෙනොෙවයි; නීත්යනුකූල කමෙව්දයකට
ෙනොෙවයි කියලා ෙම් ෙකොන්තාත්කරුවන් දන්නවා. නිකම් කට
වචනයට කළ ෙකොන්තාත් තමයි ෙගොඩක් තිබුෙණ්. නමුත් ඒවාට
අධික මිල ගණන් ෙගව්වා. ෙම්වාෙය්දී අදාළ ෙකොන්තාත්කරුට
ලැෙබනවාට වඩා වැඩි මුදලක් බලධාරින් ඔවුන්ෙග් සාක්කුවට
දමා ගත්තා. "ෙම් යහ පාලනය නිසා ෙම්ක කරන්න ෙවන්ෙන්
නැහැ, ෙම් කියාදාමය ඉදිරියට ෙගන යන්න බැරි වනවා" කියලා
භය වූ ෙකොන්තාත්කරුවන් එම ෙකොන්තාත් අතරමඟ නතර කළා.
ඒ තුළින් ෙම් රෙට්ම සංවර්ධන ව්යාපාර ඇන හිටියා; අහිංසක
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ජනතාව අපහසුතාවට පත් වුණා. ෙබොෙහෝ මාර්ගවල වැඩ කටයුතු
භාගයක් අවසන් වී තිබියදී නතර කළා. දැන් ඒ මාර්ගවල දූවිල්ල
පිරිලා. දැන් දූවිල්ල නිසා මිනිස්සු අපහසුතාවට පත් ෙවලා. නමුත්
ෙකොන්තාත්කරුවන් පැනලා ගිහිල්ලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම්
ව්යාපෘතිවල ෙසේවය කළ ෙසේවකෙයෝ අසරණ ෙවලා. ඒ අයට
බලාෙපොෙරොත්තු වූ දීමනාව ෙහෝ පඩිය ලැෙබන්ෙන් නැති
තත්ත්වයට පත් ෙවලා. ෙමොකද, අදාළ ෙකොන්තාත්කරු ෙහොයා
ගන්න බැරි තත්ත්වයක් දැන් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා
ඔක්ෙකෝම වංචාව හා දූෂණය නිසා සිදු වූ ෙද්වල්.
පසු ගිය කාලෙය් ෙලොරිවල සිෙමන්ති ෙකොට්ට ෙගනියනවා
වාෙග් කුඩු කිෙලෝ ගණන්, containers ගණන් ෙගනියලා අහු වුණු
ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය දිනවලදී නීති විෙරෝධී
විධියට ෙම් රටට එතෙනෝල් ෙගන්වන ආකාරයත් අපි දැක්කා.
ඒවා ෙපොලීසිෙයන් ෙහොයා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම විවිධ අවස්ථාවලදී
කුඩු ෙගෙනන අයව අල්ලා දුන්නා. නමුත් ෙම්වා කළ අයට
නීතිෙයන් දඬුවම් ලැබුණාද? ෙම් ෙද්වල් සඳහා නීති කියාත්මක
කිරීම කඩිනම් කරන්න ඕනෑය කියන එක තමයි මම විෙශේෂෙයන්
අද ෙයෝජනා කෙළේ.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තවත් ෙනොෙයකුත් ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල්
අරෙගන බලන්න. පසු ගිය දවස්වල විවිධ මාධ්යවලින් ෙම්වා
අනාවරණය වුණා. Hiru TV පවෘත්ති ඔස්ෙසේ විකාශය වූ “CIA”
වැඩසටහනින් ෙගොඩක් ෙද්වල් ජනතාවට ඉදිරිපත් කළා. අද ඖෂධ
පතිපත්තිය කරළියට ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් කල් ඉකුත්
වූ ඖෂධ අනවශ්ය ෙලස ගබඩා කර තිබුණු ආකාරය, ඖෂධ ගබඩා
කිරීමට සුදුසු නැති තැන්වල ගබඩා කර තිබුණු ආකාරය, ගබඩා
තුළ ඉඳෙගන ඖෂධවල ඇති කල් ඉකුත් වීෙම් ෙල්බලය ෙවනස්
කරලා ෙබොරු ෙල්බලයක් ගහලා, ෙවනත් දිනයක් ගහලා
ජනතාවට එම ඖෂධ issue කරන ආකාරය, වැරදි විධියට ඖෂධ
පවාහනය කරන ආකාරය ආදී වශෙයන් ෙම්වා ඔක්ෙකෝම ෙපන්වා
දුන්නා. නමුත් එවකට පැවැති රජය ෙම් ජාවාරම්කරුවන්ට
එෙරහිව කියා මාර්ග ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසාම තමයි ජනතාව දැඩි
බලාෙපොෙරොත්තුවකින් යුතුව නව රජය බිහි කෙළේ. "අපට ෙමොකුත්
එපා, ෙම් ෙහොරුන්ව අල්ලා දඬුවම් ෙදන්න" කියන එක තමයි
ජනතාව කිව්ෙව්. ෙම් ෙහොරු කරළියට ෙගනැල්ලා දඬුවම් ෙදන
ෙතක් ජනතාව අද ඇසි පිය ගහන්ෙන් නැතිව බලාෙගන ඉන්නවා.
ෙබොෙහෝ ෙහොරකම් නැවැත්වීම නිසා ෙම් දින සියය තුළ
ජනතාවට පතිලාභ ලැබුණු ආකාරය අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම ෙම්
ෙහොරු කරළියට ෙගන ඒම පිළිබඳව, ෙහොරුන්ට දඬුවම් දීම
පිළිබඳව මන්දගාමී ස්වරූපයකුත් අපි දකිනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, ඒ නිසා තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ.
අපෙග් රජය ඉතා කඩිනමින් ෙම් වංචා නැවැත්වූවා. ගරු
ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති ෙවලා ගරු රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා බවට පත් ෙවලා ෙබොෙහෝ පක්ෂ
එකතු ෙවලා අලුත් කැබිනට් එකක් හදා ෙගන ක්ෂණිකව ෙම්
ෙහොරකම්, වංචා නැති කළා. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙහොරකම්, වංචා කළ
අයට දඬුවම් ෙදන කල් ෙම් රෙට් ජනතාව බලාෙගන ඉන්නවා. ඒ
නිසා ෙම් ගරු සභාවට මම විෙශේෂෙයන්ම ෙයෝජනා කරන්ෙන් ඒ
පියවර ඉතා කඩිනම් කරන ෙලසයි. නව රජය තුළින් ෙම් අය
සම්බන්ධෙයන් ගත් පියවර ෙමොනවාද, ඒ පියවර කඩිනම්
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියාත් මම අහනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.
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ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා

(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)

(The Hon. Ashok Abeysinghe)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්
ෙයෝජනාව මම ස්ථිර කරනවා.
දුෂණෙයන්, භීෂණෙයන් ෙතොර යහපාලනයක් ඇති කිරීම
ෙවනුෙවන්, ෙවනසක් ෙවනුෙවන්, ඒ වාෙග්ම දින සියෙය්
වැඩසටහන
ජයගහණය
කරවීම
සඳහා
පසු
ගිය
ජනාධිපතිවරණෙය්දී අපි ජනතාවෙගන් ජන වරමක් ඉල්ලා සිටියා.
දුෂණෙයන්, භීෂණෙයන් ෙතොර යහපාලනය සහ දින සියෙය්
වැඩසටහන සඳහා ජනතාව පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ඒ ජන
වරම ලබා දුන්නා. ඒ ජනවරම උපෙයෝගි කර ෙගන ඉදිරිෙය්දී
නව රජය වැඩ කරන්නට තීරණය කර තිෙබනවා. ෙම් රජය මහ
මැතිවරණයකින් පත් වුණු රජයක් ෙනොෙවයි. විධායක බලය
නිසාම පත් වුණු රජයක් නිසා දින සියයක් තුළ ෙපොෙරොන්දු වූ
කරුණු ඉෂ්ට කරන්නට අපි තීරණය කර තිෙබනවා. ඒ දින සියය
තුළ කියාත්මක කරන්නට ෙපොෙරොන්දු වූ කරුණු සියෙයන්
දැනටත් කරුණු හැටකට ආසන්න පමාණයක් ඉටු කර අවසානයි.
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මන්තීතුමා විසින් ෙගෙනන ලද
ෙයෝජනාව ඉතාම කාෙලෝචිතයි. ෙමොකද, පසු ගිය රජය විසින්
මහා මාර්ග සෑදීෙම්දී කළ දුෂණ පිළිබඳව අපි දන්නවා. දක්ෂිණ
අධිෙව්ගී මාර්ගය සෑදීෙම්දී එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ
8,000ක් වියදම් කරද්දී, කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට එක කිෙලෝ
මීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ 20,700ක් වියදම් කරද්දී, වට රවුම්
මාර්ගයට කිෙලෝ මිටරයට රුපියල් ලක්ෂ 67,000ක් වියදම් කරද්දී
මා එදා ෙම් කාරණය පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙපන්වා දුන්නා.
ඉන්දියාෙව් මං තීරු හයක අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එක කිෙලෝ
මිටරයකට වියදම ලක්ෂ 4250යි. ඒ වාෙග්ම නයිෙරෝබි නුවර
මංතීරු අෙට් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එක කිෙලෝමීටරයකට වියදම
ලක්ෂ 4500යි. අපි එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ
67,000ක් වියදම් කළ බවට ෙපන්වා තිෙබනවා. ෙමවැනි
ෙසොරකම් අනිවාර්යෙයන්ම රටට ෙහළි කළ යුතුයි.
වර්තමාන විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය ගරු පාඨලී චම්පික
රණවක මැතිතුමා එදා විදුලිබල අමාත්යාංශෙය් ෙකෝටි 150ක
වාංචාවක් පිළිබඳව පකාශ කළා. එතෙනෝල් විශාල පමාණයක් ෙම්
රටට ෙහොෙරන් ආනයනය කර තිෙබන බවත්, හිටපු
ඇමතිවරෙයක් එයට සම්බන්ධ බවත් අද ෙවනෙකොට පත්තරවල
තිෙබනවා මම දැක්කා. පසු ගිය රජය ආරක්ෂක අමාත්යාංශෙය්
ෙගොඩනැඟිල්ලක් තැනීම සඳහා රුපියල් ෙකෝටි හාර දාහක මුදලක්
ෙවන් කර තිෙබනවා.
ආරක්ෂක
අමාත්යාංශෙය්
ඒ
ෙගොඩනැඟිල්ෙල් භූමි පමාණය වර්ග අඩි තිස් ලක්ෂයක් කියා අපට
ආරංචි ෙවලා තිෙබනවා. වර්ග අඩි තිස් ලක්ෂයක් කියන්ෙන්
ෙපන්ටගනයටත් වඩා විශාල භූමි පමාණයක්. ෙමය ෙම් රටට
ඔෙරොත්තු ෙදන තත්ත්වයක්ද? ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් රටට කර
තිෙබන විනාශය ෙකොපමණද?
අෙප් රෙට් ආදායම ගැන බැලුවාම, අෙප් රට ෙගන තිෙබන
ණයවලට වාරික සහ ෙපොලී ෙගවන්න අෙප් රෙට් ආදායම මදියි.
අෙප් ණය වාරික සහ ෙපොලිය රෙට් ආදායමට වඩා අඩුයි කියා පසු
ගිය රජය ෙම් රටට ෙබොරු දත්ත ෙපන්නුවා. දැන් බලද්දී ණය
වාරික සහ ෙපොලිය රෙට් ආදායමට වඩා වැඩි තත්ත්වයක් තිෙබන
බවයි අපට ෙපනීයන්ෙන්. ෙමොකද, රෙට් සමස්ත ඇස්තෙම්න්තු
ගත ආදායමට වඩා අඩු ආදායමක් තමයි රටට ලැෙබන්ෙන්. අෙප්
රට ණය ෙගන තිෙබන පමාණයට 2015 වර්ෂයට පමණක්
ෙපොලිය වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 41,000කුත්, ණය වාරික
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වශෙයන් රුපියල් ෙකෝටි 85,000කුත් එකතුව රුපියල් ෙකෝටි එක්
ලක්ෂ විසිහය දාහක් ණය වාරික හා ෙපොලිය වශෙයන් ෙගවන්න
සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.
රජෙය් ෙසේවකයන් 14 ලක්ෂයකට පඩි ෙගවන්න රුපියල්
ෙකෝටි 55,000ක් ඕනෑ. විශාමිකයන් පන්ලක්ෂ අසූ දහසකට විශාම
වැටුප් ෙගවන්න රුපියල් ෙකෝටි 15,000ක් ඕනෑ. එතැනම රුපියල්
ෙකෝටි 70,000ක් ඕනෑ. වැටුප් ෙගවීමට, ණය වාරික සහ ෙපොලී
ෙගවීමට රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ අනූ හය දාහක් අවශ්යයි.
රුපියල් ෙකෝටි එක් ලක්ෂ විසිපන් දාහක්, එක්ලක්ෂ තිස් පන්දාහක්
වැනි ආදායමක් තුළ අෙප් රට ඉදිරියට යන්ෙන් ෙකොෙහොමද?
ෙමවැනි මහා පරිමාණ වංචා කරද්දී ෙම් රට ඉදිරියට යන්ෙන්
ෙකොෙහොමද?
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා නිෙයෝජනය කරන
කුරුණෑගල දිසතික්කෙය්, කුරුණෑගල - නාරම්මල මාර්ගය කාපට්
කිරීෙම්දී -පාර ෙදපැත්තට ෙකොන්කිට් දමන්න කියුබික් මීටරයකට
සාමන්යෙයන් ෙගවන්ෙන් රුපියල් 14,000යි- රුපියල් 48,000
ගණෙන් බිල් ඉදිරිපත් කර මුදල් ලබා ෙගන තිබුණා. එක
ෙකොන්කිට් කියුබික් මීටරයකට රුපියල් 48,000 ගණෙන් ලබා
ෙගන තිබුණා. ඒ වාෙග්ම එක කිෙලෝ මීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ
50කට වැඩිෙයන් මුදල් ෙගවා තිබුණා. ෙම්වා අල්ලන්න ඉතා
ෙලෙහසියි. ෙම්වා RDA එකට ඉදිරිපත් කරලා, chartered
accountant ෙකෙනක් දාලා ෙම්වා ෙසොයා බලන්න පුළුවන්.
ෙමොකද ෙම්වා හුඟක් bank-funded road projects. Unsolicited
Proposals විධියට, කිසිම ෙටන්ඩර් පටිපාටියකින් ෙතොරව ෙම්
පාරවල් හදන්න අරෙගන, බැංකු මඟින් කරන ව්යාපෘතිවලින්
විශාල වශෙයන් මුදල් ෙසොරකම් කර තිෙබනවා. ඒ bank-funded
road projectsවල තිෙබන දුෂණ ෙසොයා බලන්න. ඒක
සාමාන්යෙයන් එතරම් අමාරු ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම්වා කවුද කෙළේ
කියා ෙසොයා බලා ඒ ෙහොරුන්ට දඬුවම් ෙදන ෙලස මා ඉල්ලා
සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් ජනතාව ඒක බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
ජනතාව ෙම් දින සියය තුළ බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් රටට
විශාල වශෙයන් ජාතික ධනය අහිමි කළ පසු ගිය රජය කාලෙය්
සිටි නිලධාරින් සහ ෙද්ශපාලනඥයන් අල්ලාෙගන ෙම් රෙට්
ජනතා අධිකරණය හමුවට ෙගන ඒමයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා.
[අ.භා. 6.36]

ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு பாட்டளி சம்பிக ரணவக்க - மின்வ
மற் ம்
எாிசக்தி அைமச்சர்)
(The Hon. Patali Champika Ranawaka - Minister of Power and

Energy)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව, ගරු
අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමා ස්ථිර කළා. එතුමා මතු කරන
ගැටලුව අද ෙම් රෙට් තිෙබන දැෙවන ගැටලුවක්. ෙම් දූෂණ වංචා
සම්බන්ධෙයන් රජය පමාණවත් පියවර ෙගන නැහැ, ඒවා යට
ගහනවා කියන විධිෙය් දුක්ගැනවිල්ලක් අෙප් ජනතාව අතර
නැෙඟමින් තිෙබනවා. නමුත් ආණ්ඩුව ෙම් පිළිබඳව යම් යම්
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පියවර අරෙගන තිෙබනවා. පියවර ගැනීෙම් යම් යම් පමාවක්
තිෙබන බව ඇත්ත. ඒ වාෙග්ම, පියවර ෙනොගත්ත පාර්ශ්ව තිෙබන
බවත් ඇත්ත.
පසු ගිය කාලෙය්, විෙශේෂෙයන්ම 2010න් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් සිදු
වුෙණ් ආණ්ඩුවලින් සාමාන්ය පරිමාණෙයන් කවදත් සිදු වුණු
දූෂණ ෙනොෙවයි. අතීතෙය් ෙම් රෙට් කියාත්මක වුණු මහා
පරිමාණ ව්යාපාර වන මහවැලි ව්යාපාරය වැනි ව්යාපාරවලත් මහා
පරිමාණෙයන් දූෂණ සිදු වූ බවට ෙචෝදනා එල්ල ෙවලා තිෙබනවා.
නිදහසින් පස්ෙසේ එදා පිහිටවූ පළමුවැනි ආණ්ඩුෙව්, ඩී.එස්.
ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුෙව් ජී.ජී. ෙපොන්නම්බලම්
මැතිතුමාට දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල වුණා. බණ්ඩාරනායක
ආණ්ඩුවටත් ෙචෝදනා එල්ල වුණා. ඒ විධියට ෙචෝදනා එල්ල
වුණාට මහා පරිමාණ දූෂණ ෙචෝදනා එල්ල වුෙණ් මහවැලි
ව්යාපාරය සම්බන්ධෙයන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2010-2015 කාලෙය් වරාය,
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ෙමන්ම විදුලිබල ක්ෙෂේතෙය් වූ ෙයෝධ ව්යාපෘති
හරහා සහ විෙශේෂෙයන්ම මහාමාර්ග හා දුම්රිය මාර්ග ක්ෙෂේතෙය්
යටිතල පහසුකම් නැංවීම පිළිබඳව ෙගන ගිය ව්යාපෘතිවල මහා
පරිමාණ දූෂණ සිදු වූ බවට ෙචෝදනා එල්ල වුණා; කරුණු ඉදිරිපත්
වුණා. අපිත් ඒ කරුණු සනාථ කරන ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කළා.
මෙග් මතය නම් ෙම් කාලය තුළ ඇති වූ ඒ දූෂණය අතීතෙය්
පැවැති ආණ්ඩුවලදී ඇති වුණා වාෙග් සාමාන්ය දූෂණයක්
ෙනොෙවයි. "ෙමගා" දූෂණයකුත් ෙනොෙවයි. එය ජාතික මං
ෙකොල්ලයක්. ඒ ජාතික මං ෙකොල්ලෙය් තරම අපට ෙපනුණා,
අවසාන වශෙයන් ආර්ථික දත්ත තිෙබන 2013 වසෙර් රෙට්
ජනතාවෙග් පවුෙල් ආදායම වැඩිවීම සියයට දශම තුනක් වීෙමන්.
හැබැයි, රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.4ක් වුණා.
අතීතෙය් අෙප් ලංකාෙව් තිබුණ පවණතාව වුෙණ් ආර්ථික වර්ධන
ෙව්ගය වැඩි වන ෙව්ගයට සමාන ෙව්ගයකින් පවුෙල් ආදායමත්
වැඩිවීමයි. පවුෙල් ආදායම වැඩිවීම සියයට දශම තුනක් වන විට
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 7.4ක් කියන්ෙන්, කවුරු හරි
ෙකෙනක් මැදින් ඉඳ ෙගන ෙම් ධනය ෙකොල්ල කෑ බවයි. ඒක
භයානක, බරපතළ ජාතික මං ෙකොල්ලයක්. 2013 වසෙර්දී නම් ඒ
ගණන බිලියන 700ට ආසන්නයි. ෙමොරටු විශ්වවිද්යාලෙය් සිවිල්
ඉංජිෙන්රු අංශෙය් පවාහන ක්ෙෂේත විෙශේෂඥයන්ට අනුව
මහාමාර්ග ක්ෙෂේතය පමණක් රුපියල් බිලියන 200ක පමණ
මුදලක් අතිෙර්කව ලබා ෙගන තිෙබනවා.
ජනතාව ෙම් පිළිබඳව දැඩි අධිෂ්ඨානයක හිටියා. ඒ නිසාම ෙම්
ආණ්ඩුව පත් වුණාට පස්ෙසේ ගරු අගාමාත්යතුමාෙග්
පධානත්වෙයන් පූර්ණ බලැති දූෂණ විෙරෝධී කමිටුවක් පත් කළා.
ඒකට විවිධ ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නිෙයෝජිතවරුන්ෙග්
සහභාගිත්වය ලබා ගත්තා. අගමැතිතුමා එය නිෙයෝජනය
කරනවා. මමත් එහි නිෙයෝජිතෙයක්. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ්
නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහත්මයා, ෙදමළ ජාතික
සන්ධානෙය් නායක ආර්. සම්පන්දන් මහත්මයා, මුස්ලිම්
ෙකොංගසෙය් නායක රවුෆ් හකීම් මහත්මයා ඇතුළු ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වැදගත් ෙද්ශපාලන පක්ෂවල නායකයන්
ගණනාවක් එම කමිටුවට පත් කර ෙගන ඒ කමිටුව මඟින් පියවර
ගණනාවක් ගත්තා.
එයින් පළමුවැනි ෙද් තමයි, ෙම් යටෙත් දූෂණ මර්දන ෙල්කම්
කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම. ඒ ෙල්කම් කාර්යාලයට අවශ්ය කරන
අරමුදල්, ෙල්කම් කාර්යාලයට අවශ්ය කරන ෙසේවක මණ්ඩල
ආදිය ලබා දීලා 2015.02.19වැනි දින එහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ
කළා. ඒ මඟින් අල්ලස් දූෂණ හා බරපතළ මූල්ය අපරාධවලට
අදාළ ෙතොරතුරු රැස් කරලා, අපරාධවල ස්වභාවය අනුව ඒවා
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පරීක්ෂා කරන්න අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙදනවාද,
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට
ෙදනවාද, විගණකාධිපති හා මූල්ය අපරාධ විමර්ශන අංශවලට
ෙදනවාද කියලා තීරණය කරලා, ඒ දූෂණ සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්න අපි තීරණය කළා. ඊට අමතරව නිෙයෝජ්ය ෙපොලිස්පති රවි
ෛවද්යලංකාර මහත්මයා යටෙත් බරපතළ මූල්ය අපරාධ
විමර්ශනය කිරීම සඳහා ෙවනම ඒකකයක් දැන් පිහිටුවා
තිෙබනවා. ඒ මඟින් දැන් විවිධ ආයතන හා පුද්ගලයන් ගණනාවක්
සම්බන්ධෙයන් විමර්ශන ආරම්භ කර තිෙබනවා.

ෙවලා තිෙබන කරුණු ෙදකක් තිෙබනවා. එකක් තමයි,
ආෙයෝජන මඟින් හා අෙප් පාග්ධන ගිණුම විවෘත කිරීෙම්
පතිඵලයක් විධියට විෙද්ශීය කළු සල්ලි ශී ලංකාව තුළට ශීඝෙයන්
ගලා ඒෙම් තත්ත්වයක් තිබීම. විෙශේෂෙයන්ම කැසිෙනෝ ව්යාපාරය
ආදී ව්යාපාර හරහා වාෙග්ම නීති විෙරෝධී උණ්ඩියල් ආදී කමෙව්ද
හරහා විෙද්ශීය කළු සල්ලි ශී ලංකාවට අරෙගන ඇවිල්ලා ෙම්
රෙට් ආර්ථිකය අපට පාලනය කරන්න බැරි තත්ත්වයක් දක්වා
ගමන් කරවන කියාදාමයක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒ ගැන
විමර්ශනය කරනවා.

ඒ වාෙග්ම ෙම්වාට හසු ෙනොවී කටයුතු කරන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක් අපි හඳුනා ෙගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ෙවනුෙවන්ම
වූ විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිසමක් අපි ෙයෝජනා කරලා තිෙබනවා.
ඒ සඳහා වූ වගකීම් සහ බලතල සම්බන්ධෙයන් විෙශේෂ කැබිනට්
පතිකාවක් මා විසින් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, සාමාන්ය නීතිය
යටෙත්, සාමාන්ය කියාදාමය යටෙත් පහසුෙවන් විමර්ශනය කළ
ෙනොහැකි ඇතැම් ගැටලු විසඳා ගැනීම සඳහා එම විමර්ශන
ෙකොමිසමට පූර්ණ බලතල ලබා ෙදන්න.

ඊළඟට, රෙට් සිදු වුණු මහා පරිමාණ ව්යාපෘති හරහා
විෙද්ශවලදීම උපයා ගත් ධනය විෙද්ශවලම තැන්පත් කිරීෙම්
කියාවලියක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳ ෙතොරතුරු රැසක්
අප අතට පත්ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විෙද්ශීය බැංකු ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අප ආණ්ඩුවත් සමඟ ගනු-ෙදනු කිරීමට එකඟ
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර ඒවා එකඟ ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ඒවා
සම්බන්ධෙයන් දැන් කටයුතු කර ෙගන යනවා. විෙශේෂෙයන්ම
ඇතැම් ව්යාපාරිකයන්, ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ ඇතැම් අය
ෙනොෙයකුත් ෙහේතු ෙපන්වා විෙද්ශ ගත ෙවලා ඒ බැංකුවල
තැන්පත් කරපු තමන්ෙග් මුදල් ෙවනත් බැංකුවලට මාරු කරපු
බවට වන ෙතොරතුරු අප සතුව දැන් තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳවත්
විධිමත් විමර්ශනයක් කරනවා.

අෙප් විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් සහ මුදල්
ඇමතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් විෙද්ශගත ධනය පරීක්ෂා කිරීම
සඳහා ෙලෝක බැංකුෙව් "StAR" ආයතනෙය් - Stolen Asset
Recovery Initiative - සහෙයෝගය ලබා ගැනීමටත් අපි තීරණය
කරලා කටයුතු කර ෙගන යනවා. ෙමහිදී අපි විවිධාකාරෙයන්
ෙතොරතුරු ලබා ගැනීම් කරනවා. සියලුම අමාත්යාංශවල
ඇමතිවරුන්ට දැනුම් දී තිෙබනවා, ඒ ඒ අමාත්යාංශවල සිදු වුණා
යැයි කියන දූෂණ, වංචා පිළිබඳව ෙසොයා බලා ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක්
දූෂණ විමර්ශන ෙල්කම් කාර්යාලයට ලබා ෙදන්න කියලා.
අෙප් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශෙය් සිද්ධ වූ පධාන
වංචා ෙදකක් තිෙබනවා. එකක්, ගල් අඟුරු නැව් 05ක් ෙගන
එනවාය කියලා ෙපෞද්ගලික සමාගමක් සමඟ කරපු ගනු ෙදනුව.
දැන් ඒ ගැන විමර්ශනය කර ෙගන යනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ත් ෙලොකු ආන්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා, ඒ හරහා
බිලියන 150ක පමණ විශාල මුදලක් නැති ෙවලා තිෙබනවාය
කියලා. කියන්න සතුටුයි, අෙප් ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුව එම
පශ්නය පිළිබඳව දැන් ඉතා ෙව්ගෙයන් කියා කරලා අවශ්ය පිරිස්
අත් අඩංගුවට ගැනීම් කර ෙගන යන බව. ෙම් ජාවාරම පිටුපස සිටි
ව්යපාරිකයන් ඒ වාෙග්ම ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ අය, නිලධාරින්
තරාතිරම ෙනොබලා අත් අඩංගුවට ගැනීම සඳහා දැන් කියා
කරනවා.
අෙප් අමාත්යාංශයට අදාළව ෙතල් සංස්ථාෙව් තවත් වංචාවක්
සිදු වුණා, ෙබෝයාවක් සම්බන්ධ ගැටලුවක් ඇති වුණු ෙවලාෙව්
නැවක් කුලියට ගැනීම සම්බන්ධෙයන්. ඒ සම්බන්ධෙයනුත් ඉතා
ෙව්ගෙයන් අෙප් ෙපොලිස් නිලධාරින් කියාත්මක ෙවලා තිෙබන බව
මා ඉතා සතුටින් කියන්න කැමැතියි. අෙප් අමාත්යාංශය ගැන
කියනවා නම් ඒ අමාත්යාංශෙය් වූ සියලුම දූෂණ පිළිබඳව
විමර්ශනය කරන්න බලගතු තිපුද්ගල කමිටුවක් පත් කර
තිෙබනවා. අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ඒ අයෙග් වාර්තාව ෙම්
මාසෙය් මැදදී ලබා ෙගන, ඉන් පසුව ඒ අය සම්බන්ධෙයන්
නීතිමය කියා මාර්ග ගන්න දූෂණ විමර්ශන ෙකොමිටියට භාර
ෙදන්න.
සෑම අමාත්යාංශයකම වුණු සිදු වීම් පිළිබඳව දැන් ෙසොයා බලා
ෙගන යනවා. ඇතැම් ඇමතිවරු දැනටමත් තමන්ෙග් වාර්තා ලබා
දීලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා පියවර ගැනීම සිදු කර ෙගන යනවා.
ෙම් විෙශේෂ ජනාධිපති ෙකොමිසම මඟින් අපි බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා විෙද්ශ මුදල් ගනු-ෙදනු පිළිබඳව පළමුෙවන්ම අවධානය
ෙයොමු කරන්න. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම සිදු

ඊළඟට, අපි කලින් සිටම සඳහන් කරපු, ෙමගා ව්යාපෘති හරහා
සිදු කරන ඒ මහා වංචා සම්බන්ධෙයනුත් අපි අවධානය ෙයොමු
කර තිෙබනවා. එහිදී පධාන වශෙයන්ම වරාය නගරය පිළිබඳව
විෙශේෂ වාර්තාවක් අපි ලබා ගත්තා ආර්ථික සංවර්ධන කමිටුෙවන්.
එම වාර්තාෙවන් ලබා දී තිෙබන නිගමන කියාත්මක කිරීම ආරම්භ
කරලා තිෙබනවා, එහි නීතිමය ස්වභාවය පිළිබඳව, එහි මූල්යමය
ස්වභාවය පිළිබඳව, එහි පාරිසරික ඇගයීම පිළිබඳව. ඒවා රෙට්
වර්තමාන නීතියට අනුකූලව සිදු ෙනොවුණු බවට අපි සෑහීමකට
පත් ෙවලා තිෙබන නිසා එම කියාවලිය තාවකාලිකව නතර
කරලා, ඒවාෙය් නීත්යනුකූල තත්ත්වය සකසා ගැනීම සඳහා
අවස්ථාවක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. දැනට ෙකොන්තාත් ලබා දීලා තිෙබන
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගයත්, දකුණු අධිෙව්ගී මාර්ගයත් -මාතර සිට
හම්බන්ෙතොට දක්වා වූ ෙකොටස- දුම්රිය මාර්ගයත්, මහා මාර්ගයත්
අපි විෙශේෂඥයන් ලවා නැවත වතාවක් පරීක්ෂා කරවා එහි අගය
ෙසොයා ගැනීම සඳහා කටයුතු කරනවා. මා පකාශ කරන්න ඕනෑ,
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් වියදම දැනට ෙයෝජිත වියදමින් සියයට
45ක් පමණක් බව අපට ෙමොරටුව විශ්වවිද්යාලෙය් විෙශේෂඥයින්
දැනුම් දීලා තිෙබන බව. දැනට ෙකොන්තාත් භාර දීලා තිෙබන එම
මහා පරිමාණ ව්යාපෘති සම්බන්ධෙයනුත් ඒ කියාවලිය යනවා
පමණක් ෙනොෙවයි, ෙම් සෑම ව්යාපෘතියකටම අවශ්ය කරන පිල්
සලකුණු මිල - benchmark cost - ෙසොයා ගැනීම සඳහාත් කටයුතු
කරනවා. ඒ වාෙග්ම ඒවා සඳහා දායක වුණු තාක්ෂණික ඇගැයීම්
කමිටු සහ අනික් ඇගැයීම් කමිටුවල හිටපු නිලධාරින්ට නීතිය
කියාත්මක කිරීම සඳහා අපි කටයුතු කරනවා. ෙම්ක ඉතාම
සංකීර්ණ කියාවලියක්. උදාහරණයක් කියනවා නම්, ෙතල්
සංස්ථාෙව් ෙබෝයාව පිළිබඳ ගනුෙදනුව සහ ෙහජින් ගනුෙදනුව
පිළිබඳව කාරණා ෙසොයා බලන ෙකොට files 1,200ක් පරිශීලනය
කරන්න අපට සිද්ධ වුණා. ඒවාෙය් ඇතැම් පිරිස් උත්සාහ කළා,
ෙම් දින සියය පහු වන කල් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න.
එෙහම නැහැ. අපි ඒ අයට පැහැදිලි නිෙයෝග ලබා දීලා තිෙබනවා,
ෙකටි කලකින් ෙම් සියලුම filesවල විස්තර ලබා ෙදන ෙලසට.
සමහර files අතුරුදහන් ෙවලා තිෙබනවා, සමහර files
අස්ථානගත කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒ සියලුම නිලධාරින්ට
විරුද්ධව අපි කටයුතු කරනවා. දැනට ෙම් ෙමගා ව්යාපෘති
සම්බන්ධෙයන් නැවත ඇගැයීම සිදු කර ෙගන යනවා.
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[ගරු පාඨලී චම්පික රණවක මහතා]

පහළ මට්ටෙම් සිට ඉහළ මට්ටම දක්වා පුද්ගලයන්ෙග්
අතිෙර්ක ඉපැයීම් පිළිබඳ විස්තර ලැබිලා තිෙබනවා. අමාත්යාංශ
මට්ටමින් පමණක් ෙනොෙවයි, විවිධ ආයතන මඟින් දූෂණ විෙරෝධි
ෙපරමුණට, දූෂණ විෙරෝධි හඬ ආදී සිවිල් ආයතනවලින් සමහර
විට පුද්ගලයන් මඟින් දැනට පැමිණිලි ෙදදහසකට ආසන්න
සංඛ්යාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. ඒවායින් ෙචෝදනාගත කරන්න
පුළුවන් පැමිණිලි අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන්
සභාව ආදිය මඟින් දැන් පරීක්ෂා කර ෙගන යනවා. ඒ සඳහා
අවශ්ය කරන නිලධාරින් අපි පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒවා
සම්බන්ධෙයන් විධිමත් පියවර අපි ලබා ගන්නවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්න නිර්භීතව ඉදිරිපත් වීම ගැන ෙම්
රෙට් ජනතාවට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
අෙප් රෙට් පසු ගිය කාලෙය් සිදු ෙවලා තිෙබන විශාලතම
කියාවලියක් තමයි, ආරක්ෂක ෙහේතුන් සහ තවත් කරුණු
ෙපන්වමින් ඉඩම් මං ෙකොල්ල කෑෙම් ව්යාපාරය, කප්පම් ගැනීෙම්
ව්යාපාරය, අසරණ පුද්ගලයින්, වෘත්තීයෙව්දින් ආදීන් සතුව තිබුණු
ඉඩම් ඉතාම සහාසික ආකාරයට ෙකොල්ල කෑම් පිළිබඳ සිදු වීම්.
ෙමවැනි සිදුවීම් අතිවිශාල සංඛ්යාවක් වාර්තා ෙවලා තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම ආරක්ෂක තත්ත්වයන් සඳහා අවශ්යයි කියලා ගැසට්
කරලා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් පසුව ෙපෞද්ගලික කටයුතු සඳහා,
ව්යාපාර කටයුතු සඳහා භාර දීෙම් කියාවලියක් සිදු ෙවලා
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙකොළඹ නගරෙය් සහ නාගරික
පෙද්ශවල තිෙබන වටිනා ඉඩම් ඉතාම ෙකොල්ලකාරී ආකාරයට
හිතවතුන්ට සහ ව්යවසායකයන්ට, විෙද්ශගත පිරිස්වලට ලබා දීෙම්
කියාවලියක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමතැනදී ඉතාම පැහැදිලිව,
විෙශේෂෙයන්ම ෙකොටුෙව් තිබුණු කිෂ් සමාගම සම්බන්ධ වූ ඉඩම
පිළිබඳව කාරණය අපි සලකා බලා තිෙබනවා. එය ඉන්දියාෙව්
ඉතාමත් අපකීර්තිමත් පුද්ගලයින් පිරිසකෙග් ගනුෙදනුවක් බව
දැන් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අපි කටයුතු කර ෙගන
යනවා.
ෙමහි දුර්වලතා ගැනත් අපි කියන්නට ඕනෑ. එකක් ෙම් පවතින
නීතිෙය් ඇති දුර්වලතා. අපි සියලු ෙදනාම දන්නවා, 1987 - 1989
කාලෙය් මිනිසුන් අතිවිශාල සංඛ්යාවක් නීති විෙරෝධි ආකාරයට
ඝාතනය කළ බව. හැබැයි ඒ ඝාතකයන් සියලු ෙදනාටම දඬුවම්
ෙදන්න තරම් අෙප් නීතිය පමාණවත් වුෙණ් නැහැ. සූරියකන්ද සිදු
වීමට පමණයි, -ඇඹිලිපිටිෙය් ශිෂ්ය ඝාතනයට පමණයි- දඬුවම්
ලබා දීමට ඉදිරිපත් වුෙණ්. ඒ හැෙරන්න රට පුරා සිදු වුණු මහා
ඝාතනවලට දඬුවම් ලැබීමක් සිද්ධ වුෙණ් නැහැ. ගරු අධිකරණ
ඇමතිතුමා පකාශ කළා, අපරාධ නඩුවලින් සියයට 96ක්ම නිදහස්
වනවා; දඬුවම් ලැෙබන්ෙන් සියයට 4කට පමණයි කියලා. ඒ අනුව
අෙප් නීතිෙය් බරපතළ හිඩැසක්, බරපතළ කියාවලියක් තිෙබනවා.
ඒක ෙම් දූෂණ මර්දනයටත් බලපා තිෙබනවා. ෙම් කියාවලිය
පවතින නීතියට අනුකූලව කරන්න ගියාම එහි පමා වීම් සිද්ධ
වනවා. පමා වීම කියන්ෙන් යුක්තිය යටපත් වීමක් සිද්ධ වනවා.
ෙබොෙහෝ දුරට විශාල වශෙයන් අපරාධකරුවන් නිදහස් වීෙම්
පවණතාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා.
අපට යම් යම් අංශවලින් දැන් ෙචෝදනා එල්ල ෙවමින්
තිෙබනවා, දූෂිතයන්ෙග් බලපෑම්වලට යටත් ෙවලා, ඇතැම් විට
දූෂිතයන්ෙග් මුදල් අරෙගන ෙම් ෙචෝදනා යටපත් කරනවාය කියා.
ඒවා ගැනත් දැන් ආණ්ඩුව පරීක්ෂා කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම
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ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගෙම් සිද්ධිය සම්බන්ධෙයන් එවැනි ෙචෝදනා
එල්ල ෙවලා තිෙබනවා. ඒ පිරිස් පිළිබඳවත් අපි කියා කරන බව
පකාශ කරන්න ඕනෑ.
ෙද්ශපාලනමය අතෙකොඵවක් හැටියට, ෙද්ශපාලනමය
වශෙයන් යම් යම් වාසි ලබා ගැනීම සඳහා උපාය මාර්ගික
අවශ්යතාවක් හැටියට දූෂණ විෙරෝධී කියාවලිය පාවිච්චි කරන්න
අපි ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. යම් යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ෙදකඩ
කරන්න, එෙහම නැත්නම් යම් යම් ෙද්ශපාලන පක්ෂ ස්ථාවර
කරන්න, ෙද්ශපාලන පතිසංස්කරණවලදී යම් යම් පිරිස්වලට
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඡන්දය ලබා ගැනීම සඳහා දූෂණ විෙරෝධි
කියාවලිය ෙද්ශපාලන අතෙකොඵවක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න අපි
ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ගැන විමසුෙමන් සිටීම ගැන අපි
ජනතාවට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම මාධ්යවලට අපි
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් දින සියය ඇතුළත අෙප්
බලාෙපොෙරොත්තුව ෙමවැනි සිදු වීම් නැවත ඇති ෙනොවන
ආකාරයට බලගතු දූෂණ විෙරෝධි ෙකොමිසමක් පත් කරන්නයි.
තාක්ෂණික විගණනය කරන්න පුළුවන්, කළමනාකරණය
විගණනය කරන්න පුළුවන්, මූල්ය විගණනය කරන්න පුළුවන්
බලගතු ව්යවස්ථාපිත ආයතනයක් හැදීමයි අපි අවසාන වශෙයන්
කල්පනා කර ෙගන යන්ෙන්.
විෙශේෂෙයන්ම ඇවන්ට්ගාර්ඩ් සමාගම සම්බන්ධෙයන් විශාල
වශෙයන් කරුණු දක්වනවා. අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා, අවි
ආයුද නීති විෙරෝධි ආකාරයට ලබා දීලා තිෙබනවා නම්, එම අවි
ආයුද නීති විෙරෝධි ආකාරයට ගබඩා කර තිෙබනවා නම් සහ නීති
විෙරෝධි ආකාරයට මුදල් උපයා තිෙබනවා නම් තරාතිරම
ෙනොබලා ඒ අයට දඬුවම් දීමට අපි සූදානම් කියන එක. ඒ වාෙග්ම
"ඇවන්ට් ගාර්ඩ් සමාගම සම්බන්ධ සිද්ධිය ෙම් ආණ්ඩුෙව්
"ෙවෝටර්ෙග්ට්" සිද්ධියක් බවට පත්වීමට අප ඉඩ තබන්ෙන් නැහැ.
කවර තරාතිරමක අෙයකු සම්බන්ධෙයන් වුණත් එයට දඬුවම්
දීමට අපි ඉදිරිපත් වනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්
සියලු ෙදනා තුළම පවතින උනන්දුව ගැන ඒ සියලු ෙදනාටම අෙප්
ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් කියාවලිය ඉදිරියට ෙගන
යෑමට අෙප් සියලුම පාර්ශ්වවල ශක්තිමත් එකඟතාව ඉතාම අවශ්ය
බව පකාශ කරමින්, ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු මන්තීතුමා
ඇතුළු පිරිසටත් මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමමින් මම නිහඬ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.50ට, අද දින සභා
සම්මතිය අනුව, 2015 මාර්තු මස 06වන සිකුරාදා අ. භා.1.30 වන
ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அதன்ப பி.ப. 6.50 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன இன்ைறய
தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 மார்ச் 06 ெவள்ளிக்கிழைம பி.ப. 1.30
மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட .

Adjourned accordingly at 6.50 p.m. until 1.30 p.m. on Friday, 06th
March, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this Day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.
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 ෙනත වාද
(හැනසා)

பாரா

மன்ற விவாதங்கள்
(ஹன்சாட்)

PARLIAMENTARY DEBATES
(HANSARD)

ල වාතාව

அதிகார அறிக்ைக
OFFICIAL REPORT

අන්තර්ගත පධාන කරුණු
නිෙව්දන:
ඉන්දීය අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීම
2015 මාර්තු මස13 වන දින විෙශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධාන

කාන්තාවන්ට හා ගැහැනු දරුවන්ට එෙරහි හිංසනය පිටුදැකීම
සඳහා වන විපක්ෂ නායක ෙකොමිෂන් වාර්තාව : කාන්තා
කටයුතු අමාත්යතුමියෙග් පකාශය

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත:
සංෙශෝධිතාකාරෙයන් තුන් වන වර කියවා සම්මත කරන
ලදී

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය:
ශී

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය තුළ ෙකෙරන
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අනුයුක්තව සිටි
උපාධිධාරින් මුහුණ පා ඇති ගැටලු

කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව:
පසු ගිය රජය ආරම්භ කළ සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇනහිටීම

பிரதான உள்ளடக்கம்
அறிவிப் க்கள் :
இந்தியப் பிரதமர் பாரா

மன்றத்தில் உைரயாற் தல்

ெபண்கள் மற் ம் சி மிக க்கு எதிரான வன் ைறகைளத்
த ப்ப பற்றிய எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ஆைணக்கு
அறிக்ைக : மகளிர் அ வல்கள் அைமச்சாின கூற்

2015 மார்ச் 13ஆந் திகதி விேசட பா காப் ஒ ங்குகள்
வினாக்க

க்கு வாய்

தனி அறிவித்தல்

ேதசிய
ம ந் கள்
சட்ட லம் :

ல விைடகள்

ல வினா :

இலங்ைகப்
ேபாக்குவரத் ச்
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පාර්ලිෙම්න්තුව

பாரா

மன்றம்

PARLIAMENT
—————–—2015 මාර්තු 06 වන සිකුරාදා
2015 மார்ச் 06, ெவள்ளிக்கிழைம

Friday, 06th March, 2015

2015 මාර්තු මස 12 වැනි බහස්පතින්දා සහ 13 වැනි සිකුරාදා
ගරු මන්තීවරුන්ෙග් විෙව්ක කාමර, ඇඳුම් අල්මාරි ද, ඇතුළුව
සමස්ත පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ලම, ආරක්ෂක පරීක්ෂාවට
ලක් කරනු ඇත.
2015 මාර්තු මස 13 වැනි සිකුරාදා
(අ)

—————————–——

(ආ)

අ. භා. 1.30ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස් විය.
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]
මූලාසනාරූඪ විය.

(ඇ)

பாரா மன்றம் பி.ப. 1.30 மணிக்குக் கூ ய .
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு சந்திம ரக்ெகா ]
தைலைம வகித்தார்கள்.

(ඈ)

The Parliament met at 1.30 p.m.,
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA
WEERAKKODY] in the Chair.

(ඉ)

නිෙව්දන

அறிவிப் க்கள்
ANNOUNCEMENTS

I
ඉන්දීය අගාමාත්යතුමා පාර්ලිෙම්න්තුව ඇමතීම

இந்தியப் பிரதமர் பாரா

மன்றத்தில் உைரயாற் தல்

PRIME MINISTER OF INDIA TO ADDRESS PARLIAMENT

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඉන්දීය අගාමාත්ය අතිගරු ශී නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා,
ශී ලංකාෙව් රාජ්ය අමුත්ෙතකු වශෙයන් ෙමරට පැමිණි විට, 2015
මාර්තු මස 13 වැනි සිකුරාදා අපර භාග 3.15ට පාර්ලිෙම්න්තුව
අමතන ෙලස ගරු කථානායකතුමා විසින් එතුමා හට ආරාධනා
කර ඇති බව ෙමම සභාවට දන්වා සිටිනු කැමැත්ෙතමි.
ෙමම උත්සව අවස්ථාවට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස සියලුම
ගරු මන්තීවරුන්ෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමි.

II
2015 මාර්තු මස 13වන දින විෙශේෂ ආරක්ෂක
විධිවිධාන
2015 மார்ச் 13 ஆந் திகதி விேசட பா காப்
ஒ ங்குகள்

(ඊ)

ෙමදින මහජන ගැලරිය ආරාධිත අමුත්තන් සඳහා පමණක්
සීමා කරනු ඇත.
ආරාධිත අමුත්තන් හැරුණු විට ෙමදින පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙවනත් අමුත්තන් කැටුව ෙනොපැමිෙණන ෙලස ගරු
මන්තීවරුන්ෙගන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැෙබ්.
ෙමදින පාර්ලිෙම්න්තු රථ ගාල වසා තබන බැවින් ගරු
මන්තීවරුන් පැමිෙණන වාහන අදාළ රථ ගාල් ෙවත
ෙයොමු කරනු ලැෙබ්.
තම කලතයා කැටුව පැමිෙණන ගරු මන්තීවරුන්ට ෙමදින
කාර්ය මණ්ඩල පිවිසුෙම් දී තම වාහනෙයන් බැස
පාර්ලිෙම්න්තු ෙගොඩනැඟිල්ලට පිවිසිය හැකිය.
ෙමදින, තමන් විසින්ම, තම රථය පදවාෙගන එන ගරු
මන්තීවරුන්ෙග් වාහන නියමිත රථගාල ෙවත ධාවනය
කර ගාල් කිරීම පිණිස කාර්ය මණ්ඩල සහ මන්තී
පිවිසුම්වල පාර්ලිෙම්න්තු කාර්ය මණ්ඩලයට අයත්
රියැදුරන් රාජකාරිෙය් ෙයොදවනු ලැෙබ්.
එබැවින්, ෙමදින රියැදුෙරකු කැටුව තම වාහනෙයන්
පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිෙණන ෙලස ගරු මන්තීවරුන්ෙගන්
කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනු ලැෙබ්.
ෙමදින රථවාහන ෙපොලීසිය සහ සමීප ෙපොලිස් ස්ථාන
මඟින් විෙශේෂ රථවාහන සැලැස්මක් කියාත්මක කිරීමට
කටයුතු කරනු ඇත.

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
PAPERS PRESENTED
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (ජනමාධ්ය හා
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු අමාත්ය සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන
සංවිධායකතුමා)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க - ெவகுசன ஊடக,
பாரா மன்ற அ வல்கள் அைமச்ச ம் அரசாங்கக் கட்சியின்
தற்ேகாலாசா ம்)

(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of Mass
Media and Parliamentary Affairs and Chief Government
Whip)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ
පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් 2012 වර්ෂය සඳහා ආරක්ෂක
ෙසේවා අණ සහ මාණ්ඩලික විද්යාලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව මම
ඉදිරිපත් කරමි.
ෙමම වාර්තාව ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක
සභාවට ෙයොමු කළ යුතුයැයි මම ෙයෝජනා කරමි.

SPECIAL SECURITY ARRANGEMENTS ON 13TH MARCH, 2015

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඉන්දීය අගාමාත්ය අතිගරු ශී නෙර්න්ද ෙමෝදි මැතිතුමා විසින්
2015 මාර්තු මස 13 වැනි සිකුරාදා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්
ඇමතීමට අදාළව පහත සඳහන් විෙශේෂ ආරක්ෂක විධිවිධාන
කියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව සියලුම ගරු මන්තීවරුන්
ෙවත ෙමයින් දැනුම් ෙදනු කැමැත්ෙතමි:-

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

කාන්තාවන්ට සහ ගැහැනු දරුවන්ට එෙරහි හිංසනය පිටුදැකීම සඳහා වන
විපක්ෂ නායක ෙකොමිෂන් වාර්තාව.- [ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ
මහත්මිය]

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Ordered to lie upon the Table.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ෙපත්සම්

ம

ைற கங்களின்
னரைமப்
பட்டைத அறிவாரா என்பைத ம்;

க்கள்

PETITIONS

(ii)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
(The Deputy Speaker)

ගරු අබ්දුල් හලීම් මහතා - පැමිණ නැත.

(iv ) 2013 வர -ெசல த் திட்டத்தின் பிரகாரம் இற்ைற
வைர
னரைமக்கப்படா ள்ள கடற்ெறாழில்
ைற கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

ගරු කරුපයියා ෙව්ලායුදම් මහතා - පැමිණ නැත.
ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත.

(v ) வர
ெசல
திட்டத்தினால் நிதி ஏற்பா கள்
ெசய்யப்பட் ள்ளேபாதி ம்
இற்ைறவைர
ேமற்ப
(iv ) க்கு ஏற் ைடயதான
ைற
கங்கள்
னரைமக்கப்படாைமக்கான கார
ணங்கள் யைவெயன்பைத ம்

ගරු උෙප්ක්ෂා ස්වර්ණමාලි මහත්මිය - පැමිණ නැත.

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු
க்கு வாய்

ல விைடகள்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ධීවර වරායන් පතිසංස්කරණය: අය වැය ෙයෝජනාව
கடற்ெறாழில் ைற கங்கள் னரைமத்தல்: வர
ெசல த்திட்ட ன்ெமாழி

asked the Minister of Home Affairs and Fisheries:
(a)

RECONSTRUCTION OF FISHERIES HARBOURS : BUDGET
PROPOSAL

Will he inform this House (i)

whether he is aware that the Budget of 2013
proposed to reconstruct the fisheries
harbours of Silawathura, Gandara,
Gurunagar, Thalamatiyawa, Mirissa,
Hikkaduwa, Beruwala, Galle and
Hambantota;

(ii)

separately, of the amount of money set
aside for the reconstruction of each such
harbour;

(iii)

the fisheries harbours that have been
reconstructed under the proposal of (i)
above by now;

(iv)

the number of fisheries harbours that have
not yet been reconstructed under the 2013
Budget proposals; and

(v)

despite allocations have already been set
aside, of the reasons for not reconstructing
the harbours in the (iv) above?
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1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය (1) :
(අ)

(i)

ேமற்ப ஒவ்ெவா கடற்ெறாழில் ைற கத்ைத
ம் னரைமப்பதற்கு ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்
ெதாைக ெவவ்ேவறாக யாெதன்பைத ம்;

(iii ) ேமற்ப
(i ) ன்ெமாழிவின்கீழ் இற்ைறவைர
னரைமக்கப்பட் ள்ள கடற்ெறாழில்
ைற
கங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

வினாக்க

ன்ெமாழியப்

2013 අය වැය ෙයෝජනා යටෙත් සිලාවතුර,
ගන්දර, ගුරුනගර්, තලමැටියාව, මිරිස්ස,
හික්කඩුව, ෙබ්රුවල, ගාල්ල සහ හම්බන්ෙතොට
යන ධීවර වරායන් පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා
ෙයෝජනා කළ බව දන්ෙන්ද;

(ii)

එම එක් එක් ධීවර වරාය පතිසංස්කරණය කිරීම
සඳහා ෙවන් කර ඇති මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(iii)

ඉහත (i) ෙයෝජනාව යටෙත් ෙම් වන විට
පතිසංස්කරණය කර ඇති ධීවර වරායන් කවෙර්ද;

(iv)

2013 අය වැය ෙයෝජනාව අනුව ෙමෙතක්
පතිසංස්කරණය කර ෙනොමැති ධීවර වරායන්
කවෙර්ද;

(b)

අය වැය මඟින් මූල්ය පතිපාදන ෙවන් කර
තිබියදීත්, ඉහත (iv)ට අදාළ වරායන්
පතිසංස්කරණය ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)

(v)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்நாட்ட
ேகட்ட வினா:
(அ) (i )

வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சைரக்
2013 வர ெசல திட்டத்தின்கீழ் சிலாவத் ைற,
கந்தர, கு நகர், தலெமட் யாவ, மிாிஸ்ஸ,
ஹிக்க வ,
ேப வைள,
கா ,
மற் ம்
அம்பாந்ேதாட்ைட
ஆகிய
கடற்ெறாழில்

If not, why?

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா
வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

- உள்நாட்ட

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)
(ii)

ඔව්.
කලමැටිය

- රුපියල් 1,007,275,983.84

ගාල්ල

- රුපියල් 100,000,000.00

හම්බන්ෙතොට - රුපියල් 200,000,000.00
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(iii)

(iv)

සිලාවතුර, ගන්දර හා ගුරුනගර් යන ධීවර වරායන්
ඉදි කිරීම සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර නැත.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

දැනට කලමැටිය ධීවර වරාෙය් ඉදි කිරීම කටයුතු
කර ෙගන යන අතර හම්බන්ෙතොට ධීවර වරාෙය්
අඩු පාඩු, safe navigation, siltation පශ්නවලට
විසඳුම් ෙසවීම සඳහා උපෙද්ශකවරුන් පත් කර
ඇත. දියකඩනය නැවත සැලසුම් කිරීමක් හා
ගාල්ල වරාෙය් නව ජැටියක් ද ඉදි කිරීමට
සැලසුම්කරණය සඳහා වරාය අධිකාරියට භාර දී
ඇත.

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මිරිස්ස
ෙබ්රුවල
හික්කඩුව.

(v)
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මිරිස්ස, ෙබ්රුවල හා හික්කඩුව වරායන් සඳහා
මුදල් ෙවන් කර ඇත. ව්යාපෘති කියාත්මක කිරීෙම්
හා අධීක්ෂණය කිරීෙම් ඒකකය ෙවතින් එම ඉදි
කිරීම කටයුතු සඳහා පතිපාදන ෙවන් කර ඇතත්
අෙප්ක්ෂිත අන්දමින් අක්මුදල් ෙනොලැබීම
ව්යාපෘතිවල අඛණ්ඩ කියාත්මකවීමට බලපා ඇත.
ධීවර වරාය ඉදි කිරීම සඳහා සංවර්ධනය කිරීෙම්
ව්යාපෘතිය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් රුපියල් මිලියන
1,453ක පතිපාදන පමාණයක් ෙවන් කර ගනු
ලැබූවද වර්ෂය තුළ අක්මුදල් වශෙයන් ලැබුෙණ්
රුපියල් මිලියන 453ක් පමණි. ඒ අනුව
2014.12.31 දින වන විට ව්යාපෘතිෙය් නිරවුල්
ෙනොවූ බිල්පත්වල වටිනාකම රුපියල් මිලියන
333කි.

(ආ) පැන ෙනොනඟී.

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ධීවර
වරායන් සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල්වලින් ආරම්භ කරපු ව්යාපෘති
නිමා ෙවන කාලය සහ ඉතුරු ව්යාපෘති ෙවනුෙවන් මුදල් ලබා
ෙගන එකී ව්යාපෘති මාස කීයකින් නිමාවට පත් කරන්න පුළුවන්ද
කියලා ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමා, ඒකට මට අද උත්තරයක් ෙදන්න බැහැ.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

මෙග් තුන්වැනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. දිගින් දිගටම අෙප් රෙට්
ධීවරයින් විෙද්ශ රටවල මුහුදු සීමා උල්ලංඝනය කිරීම නිසා අත්
අඩංගුවට ගන්නවා. විෙශේෂෙයන් ඉන්දියාෙවන් වාෙග්ම
මියන්මාරෙයන් ෙම් පශ්නය ධීවරයින්ට බලපා තිෙබනවා. ඒ
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමන්ලා කියාත්මක වනවාට අමතරව
අධ්යාපනිකව ධීවර පජාව ෙම් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමට
අමාත්යාංශය අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද? ධීවරයින්
අත් අඩංගුවට ගත්තාම ඔවුන් මුදා ගැනීම කියන එක ද්විතීයික
කාරණයක්. ඒ නිසා මුහුදු සීමාව උල්ලංඝනය කිරීම පිළිබඳව
දැනුවත් කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට අමාත්යාංශය අවධානය ෙයොමු
කරලා තිෙබනවාද කියලා ඔබතුමාෙගන් මම දැනගන්න
කැමැතියි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමු අතුරු පශ්නය
විධියට මම ෙම් කාරණය ගරු ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි.
අපි දන්නවා, උතුෙර්ත්, නැෙඟනහිරත් ඒ වාෙග්ම දකුෙණ්ත්
වරායන් ෙවනුෙවන් තමයි වැඩි මුදලක් ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්
කියලා. සිලාවතුර, ගන්දර, ගුරුනගර්, කලමැටියාව, මිරිස්ස,
හික්කඩුව, ෙබ්රුවල, ගාල්ල සහ හම්බන්ෙතොට යන ධීවර වරායන්
ෙවනුෙවන් ෙම් මුදල් ෙවන් ෙවද්දී ඒවායින් ෙකොටසකටයි මුදල්
ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. ෙකොටසකට මුදල් ලැබිලා නැහැ. ෙම් ධීවර
වරායන් සඳහා ෙම් ආකාරෙයන් කම ෙදකකට සැලකීම පිළිබඳව
අමාත්යාංශය අරෙගන තිෙබන්ෙන් ෙමොන වාෙග් කියා මාර්ගයක්ද?
ඉතුරු මුදල් ටික ලබා ෙගන ෙම් කටයුත්ත නිමා කරනවාද,
නැත්නම් අර මුදල් ෙනොලැබුණු ධීවර වරායන්වල වැඩ කටයුතු අත
ඇරලාම දානවාද, ගරු ඇමතිතුමනි?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, මුදල් ෙවන් කළාට එකවර ඒ මුදල්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙකොටස්, ෙකොටස් වශෙයන් තමයි
අවස්ථාෙවන් අවස්ථාවට මුදල් ලැෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ කටයුතු
කිරීෙම්දී සමහර පශ්න මතු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා සමහර
වරායන්වල වැඩ කටයුතු පමාද ෙවනවා. ඒ එක්කම කරපු
වැඩවලටත් මුදල් නිසි ආකාරයට ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා අපි දැන්
ඒ පිළිබඳව කථා කරෙගන යනවා. ඒවා ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමට
කටයුතු කරනවා.

ඒ කාරණය ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳව දීර්ඝ විස්තරයක් කරන්න තිෙබනවා. අෙප් උපෙද්ශක
කාරක සභාෙව්දී ඔබතුමා මුණ ගැහුෙණොත් මට ඒ පිළිබඳව විස්තර
කරන්න පුළුවන්. එෙහම නැත්නම් ඒ පිළිබඳව අපි සකස් කර
තිෙබන වාර්තාව -වැඩ පිළිෙවළ- ඔබතුමාට ෙදන්න පුළුවන්.

ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව : කුලී පදනම මත
සිටින කාර්යාල කාර්ය සහායකවරුන්
ேதசிய ேசமிப் வங்கி : கூ அ ப்பைடயில்
ேசைவயி ள்ள அ வலக உதவியாளர்கள்

NATIONAL SAVINGS BANK : OUTSOURCED OFFICE
ASSISTANTS

4654/’13

2. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් කුලී පදනම මත
ෙසේවෙය් ෙයොදවා ඇති කාර්යාල කාර්ය
සහායකවරුන් ස්ථිර ෙසේවයට අනුයුක්ත කිරීම
පිණිස ෙසේවක මණ්ඩල කළමනාකරුෙග් අංක
7/2012 හා 2012.02.14 දිනැති ලිපිය මඟින් විස්තර
හා අයදුම් පත් කැඳවූ බවත්;

(ii)

ශී ලංකා බැංකුකරුවන්ෙග් ආයතනය මඟින් ඊට
අදාළව විභාගයක් 2012.03.18 දින පැවැත්වූ
බවත්;

පාර්ලිෙම්න්තුව

1703
[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

(iii)

අවශ්ය සුදුසුකම් සපුරා සිටි 218 ෙදෙනකු එම
විභාගයට ෙපනී සිටි බවත්;
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asked the Minister of Finance:
(a)

Is he aware that (i)

particulars and applications were called by
letter No. 7/2012, dated 14th February, 2012
of the Personnel Manager, in order to
absorb the outsourced office assistants who
are employed in the National Savings Bank
to its permanent cadre;

(ii)

the Institute of Bankers of Sri Lanka held an
examination on 18th March, 2012 in that
regard; and

(iii)

218 persons, who had fulfilled necessary
qualifications, sat for the aforesaid
examination?

එතුමා දන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත විභාගෙයන් සමත්වූවන් ස්ථිර ෙසේවයට
අනුයුක්ත කිරීම පිණිස ඔවුන් ෙසේවය කළ ශාඛා හා
අංශ පධානින් ෙවතින් ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්ව
ඇගැයීම් වාර්තා කැඳවූෙය්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, එම වාර්තා කැඳවූ දින වකවානු
කවෙර්ද;

(iii)

එම වාර්තා මත ෙම් වන විට ෙගන ඇති පියවර
කවෙර්ද;

(iv)

එම ෙසේවකයින් ස්ථිර ෙසේවයට අනුයුක්ත කරනු
ලබන දිනය කවෙර්ද;

(b)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

Will he inform this House (i)

whether performance assessment records
were called from the heads of the sections
and the branches where they worked, so as
to absorb the individuals who passed the
examination, to the permanent service;

(ii)

if so, when such records were called;

(iii)

the measures that have been taken based on
the aforesaid records; and

(iv)

the date on which the aforesaid employees
will be absorbed into the permanent cadre?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

ேதசிய ேசமிப் வங்கியில் கூ அ ப்பைடயில்
ேசைவயில் அமர்த்தப்பட் ள்ள அ வலக உதவி
யாளர்கைள நிரந்தர ேசைவயில் இைணப்பதற்
காக
பணியாட்ெடாகுதி
காைமயாளாின்
7/2012ஆம் இலக்க 2012.02.14ஆம் திகதிய
க தத்தின் லம் விபரங்க ம் விண்ணப்பங்
க ம் ேகாரப்பட்டன என்பைத ம்;
இலங்ைக வங்கியாளர் நி வனத்தினால் இதற்
கான பாீட்ைசெயான்
2012.03.18ஆம் திகதி
நடத்தப்பட்டெதன்பைத ம்;

(iii) ேதைவயான
தைகைமகைளப்
ர்த்திெசய்
தி ந்த 218 ேபர் ேமற்ப பாீட்ைசக்கு ேதாற்றி
னார்கள் என்பைத ம்

(c)

If not, why?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මුදල්
ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

කුලී පදනම මත බාහිර මිනිස්බල සැපයුම් ආයතන
මඟින් බැංකුවට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ කාර්යාල
කාර්ය සහායක ඇතුළුව සියලුම ෙසේවා කාණ්ඩ
පිළිබඳ (ආරක්ෂක ෙසේවාවන් හැර) විස්තර ෙසේවක
මණ්ඩල කළමනාකරුෙග් අංක 07/2012 දරන
2012.02.14 දිනැති උපෙදස් ලිපිය මඟින් ආකෘති
පතයකට අනුව කැඳවා ඇත.

(ii)

කාර්යාල කාර්ය සහායක තනතුෙරහි 2012.02.28
දිනට වසර 03ක ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන
ලද හා අධ්යයන ෙපොදු සහතික පත (සාමාන්ය
ෙපළ) විභාගයට ෙපනී සිට ඇති ෙසේවකයින්
ෙකොන්තාත් පදනම මත කාර්යාල කාර්ය සහායක
තනතුරට බඳවා ගැනීම සලකා බැලීම පිණිස ශී
ලංකා බැංකුකරුවන්ෙග් ආයතනය මඟින්
2012.03.18 දින ලිඛිත පරීක්ෂණයක් පවත්වන
ලදී.

(iii)

අවශ්ය අවම සුදුසුකම් සපුරා තිබූ 218ෙදෙනකු
ඉහත කී විභාගයට ෙපනී සිට ඇත.

(i)

ඉහත සඳහන් ෙසේවකයින් අනුයුක්තව සිටි
අංශයන්හි අංශ පධානීන්ෙගන්ද, ශාඛාවල
කළමනාකරුවන්ෙගන්ද ඔවුන්ෙග් කියාකාරිත්වය
ඇගයීම් පිළිබඳ වාර්තා කැඳවන ලදී.

அவர் அறிவாரா?
(ஆ) (i)

(ii)

ேமற்ப
பாீட்ைசயில்
சித்திெபற்றவர்கைள
நிரந்தர ேசைவயில் இைணப்பதற்காக இவர்கள்
ேசைவயாற்றிய கிைள மற் ம் பிாி த் தைலைம
அதிகாாிகளிடம் இவர்கள
ெசயலாற் ைக
மதிப்பீட்
அறிக்ைகெயான்
ேகாரப்பட்டதா
என்பைத ம்;
ஆெமனின், ேமற்ப
அறிக்ைக ேகாரப்பட்ட
திகதி யாெதன்பைத ம்;

(iii) ேமற்ப அறிக்ைகயின் அ ப்பைடயில் இன்ற
ளவில் எ க்கப்பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ
என்பைத ம்;
(iv) ேமற்ப
ஊழியர்கைள நிரந்த ேசைவயில்
இைணக்கும் திகதி யாெதன்பைத ம்
அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

(ආ)

අමාත්යතුමා
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(ii)

ෙසේවක මණ්ඩල කළමනාකරුෙග් 2012.05.04
දිනැති ලිපිය මඟින් ඉහත අංක (ආ)(i)හි සඳහන්
වාර්තා 2012.05.25 දිනට පථම ෙසේවක මණ්ඩල
කළමනාකරු ෙවත ලැබීමට සලස්වන ෙලස අදාළ
අංශ පධානීන් / ශාඛා කළමනාකරුවන් ෙවත
දන්වා ඇත.

(iii)

ෙම් ෙසේවකයින් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි පියවර
ගැනීමට කටයුතු කර ෙනොමැත.

(iv)

එවකට කටයුතු කළ සභාපතිතුමා 2012.05.21 දින
ඉල්ලා අස් වීෙමන් පසු නව අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයක්
ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට පත් කරන ලද අතර,
ඒ පිළිබඳව තව දුරටත් කටයුතු කර ෙනොමැත.

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් ඔබතුමාට -

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු මන්තීතුමනි, ඊට වඩා වැඩි විස්තර නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

පසු ගිය පාලනෙය් තිබුණු අඩු පාඩු නිසා එෙහම ෙවලා
තිෙබනවා. ඒවා නිවැරදි කිරීමට තමයි දැන් අෙප් නව රජයට සිද්ධ
ෙවන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙම් 218ෙදනා ගැන මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න කැමැතියි.
ඔවුන් ඉතාම සාධාරණ ෙලස රැකියාවට බැඳිලා, සම්මුඛ
පරීක්ෂණවලට මුහුණ දීලා, විභාග පාස් ෙවලා, ෙසේවා ඇගැයීම්
අරෙගන ඉන්න පිරිසක්. ඉතින් ඒ 218ෙදනා ස්ථිර කිරීම
ෙවනුෙවන් තවත් දිගු කාලයක් අදින්න ඕනෑකමක් නැහැ. ඒ
සඳහා අවුරුදු 3කට වඩා වැඩි කාලයක් ඇදිලා තිෙබනවා. ඔය
ෙමොනවා කරන්නත් ඔබතුමන්ලාට තව දින 50යි ඉතිරි ෙවලා
තිෙබන්ෙන්. අඩුම තරමින් ඒ දින 50 ඇතුළතවත් ෙම් පිරිස ස්ථිර
කිරීමට තීරණයක් ගන්නවාද කියලා මම ඔබතුමාෙගන් දැනගන්න
කැමැතියි.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු මුදල් අමාත්යතුමා සමඟ සාකච්ඡා කර, අදාළ තීරණ
ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්. ගරු අමාත්යතුමනි, මට අතුරු පශ්න කිහිපයක් අහන්න
තිෙබනවා. ඉන් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය අහන්නම්. ෙම් ඉල්ලුම්
පත කැෙඳව්ෙව් 2012.02.14වැනි දින. විභාගය තිබුෙණ්
2012.03.18වැනි දින.

පන්නල - කුලියාපිටිය මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය:
විස්තර

ඒ අය අතරින් සුදුසුකම් සපුරා තිබූ අයෙගන් ඇගැයීම් වාර්තා
කැෙඳව්ෙව් 2012 පස්වැනි මාසෙය්. නමුත් තවමත් ඒ අය
බඳවාෙගන නැහැ. විභාග පවත්වලා තිෙබනවා; සුදුසුකම්
ලබාෙගන තිෙබනවා; ඇගැයීම් වාර්තා කැඳවාෙගන තිෙබනවා.
නමුත් අවුරුදු 3කට අධික කාලයක් ගත ෙවලා තිබුණත් තවම ඒ
අය බඳවාෙගන නැහැ. එෙසේ බඳවා ෙනොගැනීමට ෙහේතු කවෙර්ද?

PANNALA-KULIYAPITIYA ROAD DEVELOPMENT PROJECT :
DETAILS

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

பன்னல - குளியாப்பிட்
தி அபிவி த்தி
க த்திட்டம் : விபரம்
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5. ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

ආෙයෝජන

පවර්ධන

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, පන්නල - කුලියාපිටිය
මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතියට අදාළ මාර්ගෙය් දුර
සහ පළල ෙකොපමණද;

(ii)

එම මාර්ගෙය් පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ගත
වන කාල සීමාව කවෙර්ද;

(iii)

එම මාර්ගෙය් ඉදි කිරීමකරු ෙතෝරාගනු ලැබුෙව්
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින්ද;

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(iv)

එෙසේ නම්, ෙතෝරා ගනු ලැබූ ලංසුකරුෙග්/
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;

(The Hon. Anura Dissanayake)

(v)

එම ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ලබා ගන්නා මූලාශ
කවෙර්ද;

(vi)

එම මාර්ගෙය් එක් කිෙලෝමීටරයක් ඉදි කිරීම
සඳහා වන පිරිවැය ෙකොපමණද;

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඒ ගැන ෙසොයා බලා උත්තර ෙදන්න පුළුවන්. ගරු
මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් ෙම් වාෙග් හුඟක් විභාග පවත්වලා,
සම්මුඛ පරීක්ෂණත් පවත්වලා තිබුණත් බඳවා ගැනීම් කරලා
නැහැ. අලුත් අධ්යක්ෂ මණ්ඩල පත්ෙවලා ඒවා විධිමත් විධියට
කරන්න තමයි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් අය ෙකොන්තාත් පදනම
මත විශාල කාලයක් වැඩ කරලා තිෙබනවා. ඒ අයෙගන්ම අයදුම්
පත් කැඳවලා තමයි විභාගය පවත්වලා තිෙබන්ෙන්. තමන්ෙග්
රැකියාව ස්ථිර කර ගැනීමත්, ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග් රැකියාෙව් යම්
උසස්වීම්
ලබා
ගැනීමත්
ඕනෑම
පුරවැසිෙයකුෙග්
බලාෙපොෙරොත්තුවක්. ඔවුන් රස්සාවට බැෙඳනවා, කාලාන්තරයක්
තිස්ෙසේ එකම තැන ඉන්නවා. නමුත් ස්ථිර ෙවලාත් නැහැ,
උසස්වීම් පටිපාටියකුත් නැහැ. ෙමවැනි විශාල පිරිසක් ෙම්
ආකාරෙය් අසාධාරණයකට ලක් කරලා තිෙබන්ෙන් ඇයි?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම කටයුතු
සිදුකරන කාලය තුළ රථ වාහන පාලනය සඳහා
වැඩ පිළිෙවළක් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;

පාර්ලිෙම්න්තුව
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(ii)

එෙසේ නම්, සම්පූර්ණ ව්යාපෘතිය තුළින් ඒ සඳහා
ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

asked the Minister of Highways, Higher Education
and Investment Promotion:
(a)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එම මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය කියාත්මක
කිරීෙම්දී අගතියට පත්වන පාර්ශ්වකරුවන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එෙසේ අගතියට පත් අයට වන්දි පදානය කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, වන්දි ලබා දුන් අයෙග් විස්තර කවෙර්ද;

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி
மற் ம்
ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

தலீட்

கு நாகல் மாவட்டத்தில், பன்னல - குளியாப்
பிட்
தி அபிவி த்தி க த்திட்டத்திற்கு
உாியதான
தியின் நீளம் மற் ம் அகலம்
யாெதன்பைத ம்;
ேமற்ப
தியின் ம சீரைமப் நடவ க்ைக
க க்காக
எவ்வள
காலம்
எ க்கும்
என்பைத ம்;

(b)

(iii) ேமற்ப
திக்கான நிர்மாணிப்பாளர் ேகள்விப்
பத்திர நைட ைறயின் லம் ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்டாரா என்பைத ம்;
(iv) ஆெமனில் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட விைலக்ேகள்வி
யாளாின்/நி வனத்தின் ெபயர் யாெதன்பைத
ம்;
(v)

மீற்றைர
கிரயம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ)(i)

(d)

ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
தியின் நிர்மாணப்
பணிகள் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற காலப்பகுதி
யில் வாகனப்ேபாக்குவரத் க் கட் ப்பாட் க்
கான ேவைலத்திட்டெமான்
இனங்காணப்
பட் ள்ளதா என்பைத ம்;
(ii)

ஆெமனில்,
க் க த்திட்டத்தின் ஊடாக
அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

(ii)

(ஈ)

(c)

ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்கான நிதி ெபற் க்
ெகாள்ளப்ப ம் லங்கள் யாைவெயன்பைத ம்;

(vi) ேமற்ப
தியின் ஒ
கிேலா
நிர்மாணிப்பதற்காக
ெசலவாகும்
எவ்வள என்பைத ம்

ேமற்ப
தி அபிவி த்திக் க த்திட்டத்ைத
நைட ைறப்ப த் ம்ேபா
பாதிக்கப்ப கின்ற
தரப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்
பைத ம்;
அவ்வா
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

நட்டஈ
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Will he state (i)

the length and width of the road relevant to
the Pannala-Kuliyapitiya Road
Development Project in Kurunegala
District;

(ii)

the time frame required for rehabilitation of
the said road;

(iii)

whether the constructor of that road was
selected through a tender procedure;

(iv)

if so, the name of the bidder/institution
selected;

(v)

the source from which funds are obtained
for the said Project; and

(vi)

the construction cost per kilometre of the
said road?

Will he inform this House (i)

whether a programme to control traffic on
that road while construction work is
underway, has been identified; and

(ii)

if so, the amount allocated for that purpose
out of the total project cost?

Will he also state (i)

the number of parties aggrieved as a result
of implementing that Project;

(ii)

whether the persons so aggrieved have been
paid compensation; and

(iii)

if so, the details of those who were paid
compensation?

If not, why?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன - ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. Eran Wickramaratne - Deputy Minister of
Highways, Higher Education and Investment Promotion)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට
පිළිතුර ෙදනවා.
(අ)

(i)

පන්නල -කුලියාපිටිය මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය
යටෙත් පන්නල- කුලියාපිටිය
සහ
ෙහට්ටිෙපොල- කුලියාපිටිය යන මාර්ග ෙදකම
පතිසංස්කරණය කරනු ලබන
බැවින්,
එම
ව්යාපෘතියට අදාළ විස්තර පහත පරිදි ෙව්.
පන්නල -කුලියාපිටිය මාර්ගය
මාර්ගෙය් දිග - කිෙලෝ මීටර් 11.28

(iii) ஆெமனில், நட்டஈ வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின்
விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

මාර්ගෙය් පළල - මීටර් 9.4 (මාර්ග උරහිස සහිතව)

அவர் குறிப்பி வாரா?

ෙහට්ටිෙපොල- කුලියාපිටිය මාර්ගය

இன்ேறல், ஏன்?

මාර්ගෙය් දිග - කිෙලෝ මීටර් 15.69

2015 මාර්තු 06

1709
මාර්ගෙය් පළල සහිතව)

(ආ)

(ඇ)

(ඈ)

මීටර් 9.4

(මාර්ග උරහිස

(ii)

මාස 24 (2013.01.09 සිට 2015.01.08 දක්වා)

(iii)

ෙකොන්තාත්කරු වන ෙනම් කන්ස්ටක්ෂන්
ආයතනය විසින් ලබා දුන් ෙයෝජනාවකට අනුව
ලංකා බැංකුව මඟින් ලබා ගත් ණය ආධාර යටෙත්
ෙම් ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී.

(iv)

ෙනම්
කන්ස්ටක්ෂන්
Construction Company)

(v)

ලංකා බැංකුව.

(vi)

රුපියල් මිලියන 73.5

(i)

සමාගම.(N E M

ඔව්. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ව්යාපෘති සඳහා
කියාත්මක කරන ලද රථ වාහන පාලන සැලැස්ම
අනුව සැලසුම් කර ඇත. (උදා:මාර්ග සංඥා, මාර්ග
බාධක, රාතී කාලය සඳහා භාවිත කරන විදුලි
ලාම්පු ආදිය)

(ii)

ඉහත මාර්ග ෙකොටස් ෙදක සඳහා මසකට රුපියල්
මිලියන 2.197ක් පමණ.

(i)

ෙමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඩම්
අත්පත් කර ගැනීමක් සිදු කර ඇත. මාර්ගය පුළුල්
කිරීෙම් කටයුතු සිදු කිරීෙම්දී ඉඩම් හිමියන් ඒ
සඳහා ලබා දුන් භූමිය පමණක් භාවිත කර මාර්ගය
සංවර්ධනය කර ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා

(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි.
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ මාර්ගෙය්
පන්නල සිට කුලියාපිටිය දක්වා වූ ෙකොටෙසේ පළමු කිෙලෝමීටර්
පෙහේ ඉදි කිරීම කටයුතු ඔබතුමා ඔය සඳහන් කළ ව්යාපෘතිය
කිරීමට වසරකට ෙපර සිදු කළා. හැබැයි, නැවත වසරකින් පසුව
ඔය ෙදවැනි ව්යාපෘතිෙය්දී -පන්නල සිට කුලියාපිටිය දක්වා
ව්යාපෘතිෙය්දී- ඒ කිෙලෝමීටර් පෙහේ නැවතත් කාපට් ඇතිරුවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් විධියට පසු ගිය කාලෙය් අවුරුද්ෙදන්
අවුරුද්ද කිසිදු කමෙව්දයකින් ෙතොරව පාරවල කාපට් උඩ කාපට්
දැම්මා. පසු ගිය කාලෙය් කරන ලද මාර්ග ව්යාපෘතිවල ෙම් විධියට
විශාල වශෙයන් දූෂණ සිදු වුණු බව අපි දන්නවා. ෙම්
සම්බන්ධෙයන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ග ෙමොනවාද,
ඔබතුමන්ලාෙග් අමාත්යාංශය විසින් ෙම් දක්වා ෙසොයා ෙගන
තිෙබන දූෂණ හා වංචා ෙමොනවාද කියලා මා ඔබතුමාෙගන් දැන
ගන්න කැමැතියි.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)
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කර තිෙබන්ෙන්, ඒ වසෙර්දී ෙගවන්න තිෙබන මූල්ය පමාණයයි,
ඒ වසෙර්දී ෙගවන්න තිෙබන ෙපොලී පමාණයයි පමණයි.
ඇත්තටම පාර්ලිෙම්න්තුව කැප ෙවලා තිෙබනවා, විශාල වග
කීමක් අරෙගන තිෙබනවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරවු
කරලා තිෙබන්ෙන් ඒ ෙකොටස පමණයි. ඒ බැංකු ණය ගන්න
ෙකොට ෙබොෙහෝ විට මුදල් අමාත්යාංශෙයන් guarantee එකක් දීලා
තිෙබනවා. ඒ guarantee එක පිළිබඳව පාර්ලිෙම්න්තුවට දැන
ගන්න ලැෙබන්ෙන්ත් අවුරුද්ද මැද දී වරක් පමණයි. ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් ෙබොෙහොමයක් අපි ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ඒවා පිළිබඳව
තවම කියා කරලා නැහැ. නමුත් කියා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
වනවා.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ඔබතුමා සඳහන් කරපු
මාර්ගෙය් කුලියාපිටිය සිට ෙහට්ටිෙපොල දක්වා මාර්ගෙය් අන්තිම
කිෙලෝමීටර් ෙදක ඉදි කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා, ඒ සඳහන්
කරපු මුදල පමාණවත් නැහැයි කියලා. ෙම් වන විට අන්තිම
කිෙලෝමීටර් ෙදක ඉදි කරලා නැහැ. ඒෙක් වැඩ නතර කරලා
තිෙබනවා. මා කියන්ෙන්, යම්කිසි ගිවිසුමකට එළඹුණා නම් ඒ
සමස්ත මාර්ගයම ඉදි කරලා ඉවර කරන්න ඕනෑ කියලායි. ඒ
මාර්ගෙය් විතරක් ෙනොෙවයි, ගිරිඋල්ල - දංෙකොටුව මාර්ගෙය්ත්
අන්තිම කිෙලෝමීටර් තුන ඉදි කරලා නැහැ, මුදල් මදි කියලා.
යම්කිසි ගිවිසුමකට එළැඹිලා අන්තිම කිෙලෝමීටර් 2ක් ඉතුරු
වුෙණ්, හිටපු රජය ෙම් කිෙලෝමීටර් 2 ෙකළවරවලින් කෑවාද
කියලා මා ඔබතුමාෙගන් අහනවා. ඔබතුමා ඒ ගැන ෙසොයා බලා
තිෙබනවාද කියා මා අහනවා.

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගිවිසුම අනුව අනිවාර්යෙයන්ම කිෙලෝමීටර් 11.28 සම්පූර්ණ
කරන්න ඕනෑ. ඒක සම්පූර්ණ කරලා නැත්නම් අපි ඒ ගිවිසුම
පකාරයටම අධිකරණ මාර්ගයකට යනවා. ඒ ගිවිසුම සම්පූර්ණ
කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙයන්ම අධිකරණෙයන් දඬුවම් ෙදයි.

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මාෙග් තුන්ෙවනි අතුරු
පශ්නය ෙමයයි. පසු ගිය කාලෙය් මාර්ග ව්යාපෘතිවල සමාගම්
කිහිපයක
මාෆියාවක්
තිබුණා.
සමාගම්
අතෙළොස්සක
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට පමණක් මාර්ගවල ෙකොන්තාත් කරන්නට
පුළුවන් විධියට අවශ්ය ලිය කියවිලි හදලා, අවශ්ය නීති රීති හදලා,
සාමාන්ය මධ්යම පමාණෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන්ට මාර්ගවල
ෙකොන්තාත්තු ගන්න බැරි විධියට කටයුතු කරලා තිබුණා,
විෙශේෂෙයන් මහාමාර්ග, වරාය හා නාවික අමාත්යාංශෙය් හිටපු
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කණ්ඩායමක්. ෙම් සඳහා ඇමතිවරුත්
සම්බන්ධ ෙවලා සිටියා. ඉදිරිෙය්දීත් කිහිප ෙදනකුට පමණක්
ෙමම ෙකොන්තාත් ලබා ගන්නට පුළුවන් තත්ත්වය පවත්වාෙගන
යාමට ඔබතුමන්ලා කටයුතු කරනවාද, එෙහම නැත්නම් සුදුසුකම්
ලබන, ෙම් ක්ෙෂේතෙය් ව්යාපාර කටයුතු කරන රෙට් සියලුම
ෙදනාට ව්යාපාර කරන්න අවශ්ය කටයුතු සකස් කරලා ෙදනවාද?

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් මාර්ෙය් කාපට් එකක්
උඩ තව කාපට් එකක් දැම්මාද, නැද්ද කියන එක ගැන මට
අදහසක් නැහැ. නමුත්, ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මන්තීතුමා
කියපු නිසා මම ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නම්. දූෂණය ගැන කථා
කරපු නිසා මම කියන්න ඕනෑ, ෙම් සමහර පාරවල් හදලා
තිෙබන්ෙන් බැංකු ණය අරෙගන බව. බැංකු ණය ගන්නෙකොට මුළු
පාරටම තිෙබන වියදම ගන්නවා. නමුත් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත්

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne)

ඔබතුමා කියන කාරණය අපි පිළිගන්නවා. මම එක
උදාහරණයක් ෙදන්නම්. උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් පළමුෙවනි
ෙකොටස හැෙරන්නට ෙදෙවනි, තුන්ෙවනි, හතරෙවනි, පස්ෙවනි
සහ හයෙවනි ෙකොටස් විශාල ෙකොන්තාත්තුකරුවන්ට ආරාධනා

පාර්ලිෙම්න්තුව

1711

1712
(iv)

[ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා]

කරලා කිසිම ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් නැතිව, තරගකාරී පටිපාටියක්
ෙනොමැතිව ඒ අයට ෙකොන්තාත් දීලා තිෙබනවා. පළමුෙවනි
ෙකොටස දීලා නැහැ. ඕනෑම ෙකනකුට ෙත්ෙරනවා, මහා මාර්ගයක්
ෙගොඩ නඟන විට ජනාකීර්ණම, තදබද වැඩිම පෙද්ශෙය් සාමාන්යෙයන් අගනුවරින් පිටවීම සහ අගනුවරට ඇතුළුවීම වැනි
ස්ථානවල- ෙකොන්තාත්තුව තමයි මුලින්ම ෙදන්න ඕනෑ කියලා.
විෙශේෂඥයකු වන්නට ඕනෑ නැහැ, ඒක ඕනෑම ෙකෙනක් දන්නවා.
නමුත් ඒක ෙනොදී අෙනක් ෙකොන්තාත්තු දීලා තිෙබනවා. ෙම්වා
තරගකාරී පටිපාටිෙයන් ෙතොරවයි දීලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ එක
ෙකොන්තාත්තුවක්වත් කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ කියලා සඳහන්
කරනවා. ෙමොකද, අපි දන්නවා, එතැන දූෂණයක් තිෙබනවා
කියලා. ඒ ෙකොන්තාත්තු කියාත්මක කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි
දූෂණය නැති අෙනක් සියලුම සංවර්ධන කටයුතු කරෙගන යනවා.

එම පිරිස ඌව පළාත් සභා මැතිවරණයට ෙපර
බඳවා ගැනීමට සැලසුමක් තිබුෙණ්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ)

ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

நிதி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ேதசிய ேசமிப் வங்கிக்கு, வங்கி உதவியாளர்
(எ
நர்)
தரத்திற்குப்
பணியாளர்கைள
ஆட்ேசர்ப்பதற்காக 2014 ேம மாதம் 31,
ன்
மாதம் 01 மற் ம் ன் மாதம் 07, 08 ஆகிய வார
இ தி நாட்களில் ேநர் கப் பாீட்ைச நடத்தப்
பட்டதா என்பைத ம்;

(ii)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ேநர் கப் பாீட்ைச நடத்தப்பட்
ப்பின், அதற்
காக வர்த்தமானப் பத்திாிைக
லம் அல்ல
பத்திாிைக
லம் விளம்பரம் ெசய்யப்பட்
விண்ணப்பங்கள் ேகாரப்பட்டதா என்பைத ம்;

(iii) அவ்வா
பகிரங்கமாக
விண்ணப்பங்கள்
ேகாரப்படவில்ைலெயனில், ேநர் கப் பாீட்
ைசக்கு அைழப்பதற்காக விண்ணப் பதாாிகள்
ெதாி
ெசய்யப்பட்ட
ைறைம யாெதன்ப
ைத ம்;

පශ්න අංක 7-4538/’13-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(iv) ேமற்ப
ஆட்கைள ஊவா மாகாண சைபத்
ேதர்த க்கு
ன்னர் ஆட்ேசர்ப்பதற்கு திட்ட
மிடப்பட்
ந்ததா என்பைத ம்

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா?

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විෙද්ශ රැකියා අමාත්යතුමිය
ෙවනුෙවන් මම එම පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සති ෙදකක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Finance:
(a)

Question ordered to stand down.

Will he inform this House (i)

whether interviews were held on the
weekends of 31st May, 1st June and 07th and
08th June, 2014 for the recruitment of
employees to the grade of Banking
Assistants (Clerks) of the National Savings
Bank;

(ii)

if interviews were held, whether
applications were called through notices
published in the gazette or newspapers;

(iii)

if such open applications were not called,
what was the methodology adopted in
calling candidates for the interview; and

(iv)

whether there was a plan to recruit this
group prior to the Uva Provincial Council
Election?

බැංකු සහකරුවන් බඳවා ගැනීෙම් සම්මුඛ පරීක්ෂණ:
කමෙව්දය
வங்கி உதவியாளர் ஆட்ேசர்ப் க்கான
ேநர் கப்பாீட்ைச: ைறைம

INTERVIEWS FOR RECRUITMENT OF BANKING ASSISTANTS :
METHODOLOGY

5265/’14
9. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මුදල් අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

(ii)

(iii)

ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුවට බැංකු සහකාර
(ලිපිකරු) ෙශේණියට ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීම
පිණිස 2014 මැයි මස 31, ජූනි මස 01 සහ ජූනි මස
07 සහ 08 යන සති අන්තවල සම්මුඛ පරීක්ෂණ
පැවැත් වූෙය්ද;
එෙසේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත් වූෙය් නම්, ඒ
සඳහා ගැසට් මඟින් ෙහෝ පුවත් පත් මඟින් දැන්වීම්
පළ කර අයදුම් පත් කැඳවීමක් සිදු කෙළේද;
එෙලස විවෘත අයදුම් පත් කැඳවීමක් සිදු ෙනොකෙළේ
නම්, සම්මුඛ පරීක්ෂණයට කැඳවීම පිණිස
අෙප්ක්ෂකයින් ෙතෝරා ගත් කමෙව්දය කවෙර්ද;

(b)

If not, why?

ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்)

(The Hon. Ravi Karunanayake - Minister of Finance)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේය.
(අ)

(i)

ඔව්.

(ii)

නැත.
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(iii)

(iv)
(ආ)

බැංකුෙව් බැංකු සහකාර I තනතුර සඳහා
අෙප්ක්ෂක ලැයිස්තුවක් තමා ෙවත ලැබී ඇති බව
සභාපතිනිය විසින් 2014.05.08 දින පැවති
අධ්යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී අධ්යක්ෂවරුන් ෙවත
දන්වා ඇති අතර, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් එම
තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම සම්බන්ධෙයන් මුල
පිරීමට එකඟතාව පළ කර ඇත. ලද අයැදුම්පත්
පරීක්ෂා කර බැලීෙමන් අනතුරුව බැංකු සහකාර I
තනතුරට අදාළ බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටියට අනුව
සුදුසුකම් ඇති අයැදුම්කරුවන් ෙතෝරා ගැනීම
පිණිස සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා කැඳවන ලදී.
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ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ෙක් තිෙබන පුදුම ෙද් තමයි එකම
ඇමති, එකම ෙල්කම්, නමුත් ඒ ආයතන ෙදක ෙවනස් විධියට
කියාත්මක කර තිබීම. ඉතින් අපට කරන්න තිෙබන්ෙන් ෙමයයි.
දැන් ෙම් බැංකුවත් කඩා වැටිලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් බාර අරෙගන
තිෙබන ආයතන තුළ ෙම් වාෙග් විෂමතාවක් තිබුණා නම්, අපි
ඉදිරිෙය්දී ෙමහි පුනර්ජීවනයක් ඇති කරනවා. ෙම්ක ෙවනත්
විධියකට re-position කරන්න හදනවා. ෙමොකද ෙම් යන විධියට
ගිෙයොත් ෙම් බැංකුව ඉතාමත් අස්ථාවරභාවයකට පත්ෙවනවා.

නැත.

බැංකු සහකාර I තනතුර සඳහා අවසන් වරට බඳවා ගැනීම්
සිදු කරනු ලැබූෙව් 2012 දී වන අතර, 2014 වර්ෂෙය් පැවති
පුරප්පාඩු සලකා බලා බැංකු සහකාර තනතුර සඳහා ඉහත
කී බඳවා ගැනීම් සිදු කරන ලදී.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා බඳවා ෙගන තිෙබන්ෙන්. ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමෙසේයි. කලින් පශ්නෙය්දී අහපු පශ්නය තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි, විභාග පවත්වලා, සම්මුඛ පරීක්ෂණ කැඳවලා,
ෙසේවා ඇගයීම් විස්තර කැඳවලා අවුරුදු තුනක් යනකම් බඳවා
ගන්ෙන් නැතිවීම සම්බන්ධෙයන්.
ෙම් පශ්නය තිෙබන නිසා තමයි, පත්තර දැන්වීමක් දමන්ෙනත්
නැහැ. අයදුම් පත් කැඳවන්ෙනත් නැහැ. ෙතෝරාගත්ත නාම
ෙල්ඛනයකට ෙම් බැංකුෙව් රස්සා ෙදනවා. එතෙකොට විධිමත්
කමෙව්දයට ෙම් බැංකුෙව් රස්සාව නැතුව යනවා. අවිධිමත්
කමෙව්දයට රස්සාව ලැෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාෙගන්
විෙශේෂෙයන් දැන ගන්න කැමැතියි, බැංකුවක් වැනි ආයතනයක
ෙම් අවිධිමත් බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය අනුගමනය කරන ලද
සභාපතිවරයා ෙහෝ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය පිළිබඳ ෙහෝ ගනු ලබන
කියා මාර්ග කවෙර්ද කියා.

මා ෙම් කියන්ෙන් ඔබතුමා අහපු පළමුවැනි පශ්නය ගැනයි. මා
ෙමෙසේ කියන්ෙන්, ඔබතුමා ඒ පශ්නයත් සමඟ සංසන්දනය
කිරීමක් කරපු නිසායි. ඒ අයට යම්කිසි පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිබුෙණොත් ඒ සම්බන්ධෙයන් සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න අපි
බැඳී සිටිනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු
පශ්නය ෙමෙසේයි. 2014 මැයි මස 31, ජුනි මස 01 සහ ජුනි මස 07
සහ 08 කියන සති අන්තවල සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් කැඳවා
තිෙබනවා. නමුත් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යන්න නම්, එක්ෙකෝ ඒ
දරුවන් ඉල්ලුම් පත දමන්න ඕනෑ. ඒ දරුවන් ඉල්ලුම් පත දමන්න
නම් බඳවා ගන්නවා කියා පත්තර දැන්වීමක් ෙහෝ ගැසට්
නිෙව්දනයක් නිකුත් කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ඒ බඳවා
ගැනීම පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනයකුත් නැහැ, බඳවා ගැනීම පිළිබඳ
පත්තර දැන්වීමකුත් නැහැ, පුරප්පාඩුවක් ඇති වී තිෙබන බව
පසිද්ධ ෙකොට දැන්වීම් පකාශයට පත් කරලාත් නැහැ. එෙසේ නම් ඒ
සම්මුඛ පරීක්ෂණය කැඳවීම ෙවනුෙවන් ඒ කණ්ඩායම ෙතෝරා ගනු
ලැබුෙව් කවර පදනමකින්ද? කවුද ලැයිස්තුව එව්ෙව්? ෙම් හිටපු
ඇමතිවරුනුත් ඒ ගැන දන්නවා ඇති. උපරිම වුෙණොත් ෙම් හිටපු
ඇමතිවරුන්ටත් ඒවාෙයන් එකක් ෙහෝ ෙදකක් ෙදන්න ඇති. ගරු
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් ඒ ගැන දැනගන්න කැමැතියි.

ගරු රවි කරුණානායක මහතා
ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි. මා නැවත මතක් කරන්න අවශ්යයි
ෙම් කථා කරන්ෙන් මීට ෙපර තිබුණු පාලනයක් අපි බාර අරෙගන
සිටින අවස්ථාවකයි. ඔබතුමා පශ්න කරන්ෙන් එවකට පැවැති
මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුෙව් කටයුතු සම්බන්ධෙයන්. අපි
අනිවාර්යෙයන් ඔබතුමා කිව්ව පරිදි ෙම් සම්බන්ධව විධිමත්
පරීක්ෂණයක් කරලා ගත යුතු කියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු
කරන්නම්. ඒක මම ඔබතුමාට දැනුවත් කරන්නම්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

මෙග් ෙදෙවනි අතුරු පශ්නය ෙමයයි. මම නැවතත් අහන්ෙන්
ෙමයයි. ඔබතුමා කලින් පශ්නය අහනෙකොට හිටියා නම් ෙහොඳයි.
[බාධා කිරීමක්] ඔව්. එතුමා පිළිතුරු දුන්නා. එහිදී පැන නැඟුන
පශ්නය තමයි මා කලින් කරපු විස්තරය. හැබැයි, ඒ ෙගොල්ෙලෝ
දැන් අවුරුදු තුනක් විතර යනකම් බඳවාෙගන නැහැ. ඒ ෙගොල්ෙලෝ
නියමිත කියාපටිපාටියට බඳවා ගත යුතු අය. ඔබතුමාෙගන් දැන
ගන්න කැමැතියි, ඒ බඳවා ෙනොගත් පිරිස බඳවා ගැනීම සඳහා
ඉක්මනින් කටයුතු කරනවාද කියලා.

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ගරු මන්තීතුමනි, මම අගය කරනවා ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ෙහළිදරව් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. ඔව්, සෑම බැංකුවකටම
ෙවනත් ෙවනත් ස්ථාවරයනුයි පාවිච්චි කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමහි
මූලිකම කාරණය වන්ෙන්, ඒ අය විභාගයක් මඟින් බඳවාෙගන
ෙනොතිබීමයි. විභාගයක ස්වරූපයක් ෙපන්වලා හිතුමතයට බැංකු
ක්ෙෂේතෙය් එක් එක් තැන්වලට ඇදෙගන තිෙබනවා. ගරු
මන්තීතුමනි, දැනට ඒ අය බඳවාෙගන තිෙබන නිසාත්, යම් කාල
පරිච්ෙඡ්දයක් ඒ අය වැඩ කර තිෙබන නිසාත් මා ඔබතුමාෙගන්
අහන්න කැමැතියි, -

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ අය කවුරුන් වුවත් රක්ෂාලාභින් ෙන්. බඳවා ගත්
ෙසේවකයන් ඉවත් කිරීමක් ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්. ඒ අයට
රැකියාවක් ලබා ගැනීමට අධ්යාපන සුදුසුකම වාෙග්ම, පුහුණුව
වාෙග්ම, සම්මුඛ පරීක්ෂණෙයන් ලකුණු ලබා ගැනීම වාෙග්ම නිල්
බලකාෙය් සාමාජිකයකු වීමත් අනිවාර්ය වී තිබුණා. ඒක ඒ
දරුවන්ෙග් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. ඒක තමයි බඳවා ගැනීෙම්
පටිපාටිෙය් අලුත් වගන්තිය. ඔහු ෙහෝ ඇය නිල් බලකාෙය්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

සාමාජිකයකු බවට පත් විය යුතුයි. ඒ නිසා ඒ දරුවන් කැමති
වුණත්, අකමැති වුණත් රස්සාවට බඳවා ගැනීෙම් කමෙව්දෙය් එක්
කඩ ඉමක් තිෙබනවා, නිල් බලකාෙය් සාමාජිකයකු බවට පත්
වන්න; ඒ නිසා කැමැත්ෙතන් ෙහෝ අකමැත්ෙතන් ඒ දරුවන්ට එහි
සාමාජිකත්වය ගන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා ෙමතැන තිෙබන්ෙන් ඒ
දරුවන්ෙග් පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ෙමතැන තිෙබන්ෙන් නියමිත
පරිදි බැංකු ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් පටිපාටිය උල්ලංඝනය
කරමින් බඳවා ගන්නා ලද නිලධාරි සම්බන්ධ පශ්නයක්.
විෙශේෂෙයන්ම එහි සභාපතිවරයා, අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය, ඒ
ලැයිස්තුව එවන ලද පුද්ගලයා, ඒවා අනුමත කරන ලද පුද්ගලයන්
පිළිබඳව තමයි කියා මාර්ගයක් ගත යුතු වන්ෙන්. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඒ පිළිබඳව ඔබතුමා ගනු ලබන කියා මාර්ගය පිළිබඳව මම
දැනගන්න කැමැතියි.
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ෙහට්ටිෙපොල - කුලියාපිටිය මාර්ග සංවර්ධන
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5770/’14

10.ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා
(மாண் மிகு ந

ன் பண்டார ஜயமஹ)

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)

මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):
(අ)

ආෙයෝජන

පවර්ධන

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය්, ෙහට්ටිෙපොල කුලියාපිටිය මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතියට අදාළ
මාර්ගෙය් දුර පමාණය සහ පළල ෙකොපමණද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(ii)

එම මාර්ගෙය් පතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා ගත
වන කාල සීමාව කවෙර්ද;

(The Hon. Ravi Karunanayake)

(iii)

එම මාර්ගෙය් ඉදි කිරීමකරු ෙතෝරාගනු ලැබුෙව්
ෙටන්ඩර් පටිපාටියක් මඟින්ද;

(iv)

එෙසේ නම්, ෙතෝරාගනු
ආයතනෙය් නම කවෙර්ද;

(v)

එම ව්යාපෘතිය සඳහා මුදල් ලබා ගන්නා මූලාශ
කවෙර්ද;

(vi)

එම මාර්ගෙය් එක් කිෙලෝමීටරයක් ඉදි කිරීම සඳහා
වැය ෙවන පිරිවැය ෙකොපමණද;

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

මම මීට ෙපර කිව්ව පරිදි අනිවාර්යෙයන්ම ඒ සම්බන්ධෙයන්
විධිමත් පරීක්ෂණයක් ෙයොමු කරනවා. ඒ අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයත්,
සභාපතිත් ඇතුළුව ෙම් සම්බන්ධෙයන් කරලා තිෙබන වැරැද්ද
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙහළිදරව් කර ඊට පස්ෙසේ ඒකට දිය යුතු
නිසියාකාර දඬුවම් ෙමොනවාද කියලා තීරණය කරන බව මම ෙම්
අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා.
එෙසේ පකාශ කරන ගමන්ම මම තවත් කරුණක් මතක්
කරන්න කැමැතියි. ෙම් සභාවට එන්න ඉස්ෙසල්ලා මට
දුරකථනෙයන් ඇමතුවා, අද Rural Bank එෙක් පළමුවැනි Board
Meeting එක තිෙබනවාය කියලා.

(ආ)

(i)

ඉහත සඳහන් මාර්ගෙය් ඉදි කිරීම කටයුතු සිදුකරන
කාලය තුළ රථ වාහන පාලනය සඳහා වැඩ
පිළිෙවළක් හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;

(ii)

එෙසේ නම්, සම්පූර්ණ ව්යාපෘතිය තුළින් ඒ සඳහා
ෙවන් කර ඇති මුදල ෙකොපමණද;

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

Rural Bank එෙක්ද?

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ඇ)

(i)

එම මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය කියාත්මක
කිරීෙම්දී අගතියට පත්වන පාර්ශ්වකරුවන්
සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එෙසේ අගතියට පත් අයට වන්දි පදානය කර තිෙබ්ද;

(iii)

එෙසේ නම්, වන්දි ලබා දුන් අයෙග් විස්තර කවෙර්ද;

ගරු රවි කරුණානායක මහතා

(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க)

(The Hon. Ravi Karunanayake)

ඒෙගොල්ලන් කියලා තිෙබනවා, ෙමයින් බැංකුෙව් ඉදිරි ගමනට
බාධාවක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා කියලා. මා කිව්වා, අෙප් ගරු
අගමැතිතුමාෙගනුත් ඒ පිළිබඳව අහලා ඒ ෙතොරතුරු අනුව
ෙමොනවාද කරන්න පුළුවන් කියන එක තීරණය කරන්නම් කියලා.
ෙමොකද, ෙම් ණය නවත්වනවාද, ෙදනවාද, කියන එක ගැන
ඒෙගොල්ලන්ට නිර්ෙද්ශයක් අවශ්යයි. අධ්යක්ෂ මණ්ඩලෙයන්
අනුමත කෙළොත් ඒක ෛනතික ෙවනවා. ඔබතුමා ෙම් පශ්නය
ඉදිරිපත් කළ නිසායි මම ඒ ගැනත් සඳහන් කෙළේ.

ලංසුකරුෙග්/

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

Rural Bank එෙක් headquartersවල. ඒ කියන්ෙන් බැංකු
නවයක් තිෙබනවා - regional banks. පළමුවැනි වතාවට ඒෙක්
Board Meeting එක තිෙබන්ෙන් අද. ඒ බැංකුෙවන් රුපියල්
ෙකෝටි 2,300ක මුදල් පමාණයක් කිසිම ඇපයක් නැතිව යම් කිසි
පිරිසකට මැතිවරණයට ෙපර දීලා තිෙබනවා කියලා අපි දැනුවත්
ෙවලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් වාෙග්
ෙද්වල් තුළින් ඉතාමත් භයානකකාරී තත්ත්වයක් බැංකු
ක්ෙෂේතෙය් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. මම ෙමතැනදි ෙපන්වූෙය්
සමහරු කරන විෂමතා තුළ ෙම් වාෙග් ඒවාත් තිෙබන බවයි. ණය
ගන්න එක විතරක් ෙනොෙවයි, ණය ෙදන එකත් කිසිම ඇපයක්
නැතිව දීලා තිෙබනවා.

ලැබූ

යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
ெந ஞ்சாைலகள்,
உயர்கல்வி
மற் ம்
ஊக்குவிப் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

(ii)

தலீட்

கு நாகல் மாவட்டத்தில், ெஹட் ெபால குளியாப்பிட்
தி அபிவி த்தி க த்திட்
டத்திற்கு உாியதான
தியின் நீளம் மற் ம்
அகலம் யாெதன்பைத ம்;
ேமற்ப
தியின் ம சீரைமப்
ைகக க்காக எவ்வள
காலம்
என்பைத ம்;

நடவ க்
எ க்கும்

(iii) ேமற்ப
திக்கான நிர்மாணிப்பாளர் ேகள்விப்
பத்திர நைட ைறயின் லம் ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்டாரா என்பைத ம்;

2015 මාර්තු 06

1717

(iv) ஆெமனில் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட விைலக்ேகள்
வியாளாின்/நி வனத்தின்
ெபயர்
யாெதன்
பைத ம்;
(v)

ேமற்ப
க த்திட்டத்திற்கான
ெகாள்ளப்ப ம்
லங்கள்
பைத ம்;

(c)

அவர் குறிப்பி வாரா?
ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட
தியின் நிர்மாணப்
பணிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற
காலப்
பகுதியில்
வாகனப்ேபாக்குவரத் க்
கட் ப்
பாட் க்கான ேவைலத்திட்டெமான்
இனங்
காணப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(ii)

ஆெமனில்,
க் க த்திட்டத்தின் ஊடாக
அதற்காக ஒ க்கப்பட் ள்ள பணத்ெதாைக
எவ்வளெவன்பைத ம்

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ) (i)

ேமற்ப
தி அபிவி த்திக் க த்திட்டத்ைத
நைட ைறப்ப த் ம்ேபா
பாதிக்கப்ப கின்ற
தரப்பினர்களின்
எண்ணிக்ைக
எத்தைன
ெயன்பைத ம்;

(ii)

Will he also state (i)

the number of parties that will be affected
through the implementation of the aforesaid
project;

(ii)

whether compensation has been paid to
those affected parties; and

(iii)

if so, the details of those who have been
paid compensation?

நிதி ெபற் க்
யாைவெயன்

(vi) ேமற்ப
தியின் ஒ
கிேலா மீற்றைர
நிர்மாணிப்பதற்காக ெசலவிடப்ப ம் ெதாைக
எவ்வள என்பைத ம்
(ஆ) (i)
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அவ்வா
பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு
வழங்கப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்;

(d)

If not, why?

ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා

(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன)

(The Hon. Eran Wickramaratne )

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන
හා ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට
පිළිතුර සභාගත* කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(අ)

(i)

நட்டஈ

(iii) ஆெமனில், நட்டஈ வழங்கப்பட் ள்ளவர்களின்
விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்

පන්නල - කුලියාපිටිය මාර්ගය
මාර්ගෙය් දිග - කි.මී. 11.28

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஈ)

මාර්ගෙය් පළල - මීටර් 9.4 ( මාර්ග උරහිස සහිතව)

இன்ேறல், ஏன்?

ෙහට්ටිෙපොල - කුලියාපිටිය මාර්ගය
මාර්ගෙය් දිග - කි.මී.15.69

asked the Minister of Highways, Higher Education
and Investment Promotion:
(a) Will he state (i) the length and width of the road that is
relevant to the Kuliyapitiya-Hettipola Road
development project of the Kurunegala
District;
(ii) the period of time that will be spent for the
renovation work of the aforesaid road;
(iii)

(iv)

(b)

whether the constructor of the aforesaid
road was selected through a tender
procedure;
if so, the name of the bidder/ institution that
was selected;

(v)

the sources from which funds will be
obtained for the aforesaid project; and

(vi)

the cost for constructing one kilometre of
the aforesaid road?

මාර්ගෙය් පළල - මීටර් 9.4 ( මාර්ග උරහිස සහිතව)

(ආ)

if so, the amount of money allocated for the
above purpose through the entire project?

(ii)

මාස 24 ( 2013.01.09 සිට 2015.01.08 දක්වා)

(iii)

ෙකොන්තාත්කරු වන ෙනම් කන්ස්ටක්ෂන් ආයතනය විසින්
ලබා දුන් ෙයෝජනාවකට අනුව ලංකා බැංකුව මඟින් ලබා
ගත් ණය ආධාර යටෙත් ෙමම ව්යාපෘතිය ආරම්භ කරන
ලදී.

(iv)

ෙනම් කන්ස්ටක්ෂන් සමාගම ( NEM Construction
Company)

(v)

ලංකා බැංකුව

(vi)

රුපියල් මිලියන 73.5

(i)

ඔව්.
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ව්යාපෘති සඳහා කියාත්මක
කරන රථවාහන පාලන සැලැස්ම අනුව, සැලසුම් කර ඇත.
(උදා- මාර්ග සංඥා, මාර්ග බාධක, රාතී කාලය සඳහා
භාවිතා කරන විදුලි ලාම්පු ආදිය)

(ඇ)

Will he inform this House (i) whether a traffic control plan has been
identified for the duration of construction
work on the aforesaid road; and
(ii)

ෙහට්ටිෙපොල - කුලියාපිටිය මාර්ග සංවර්ධන ව්යාපෘතිය
යටෙත් පන්නල - කුලියාපිටිය හා ෙහට්ටිෙපොල කුලියාපිටිය යන මාර්ග ෙදකම පතිසංස්කරණය කරනු
ලබන බැවින්, එම ව්යාපෘතියට අදාළ විස්තර පහත පරිදි ෙව්.

(ඈ)

(ii)

ඉහත මාර්ග ෙකොටස් ෙදක සඳහා මසකට රු. මිලියන
2.197ක් පමණ

(i)

ෙමම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර
ගැනීමක් සිදු කර නැත. මාර්ගය පුඵල් කිරීෙම් කටයුතු සිදු
කිරීෙම්දී ඉඩම් හිමියන් ඒ සඳහා ලබා දුන් භූමිය පමණක්
භාවිතා කර මාර්ගය සංවර්ධනය කර ඇත.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

අදාළ ෙනොෙව්.

පැන ෙනොනඟී.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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විශාම වැටුප් විෂමතාව : ඉවත් කිරීම

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ஓய் திய

(The Deputy Speaker)

ரண்பா கள்: நீக்குதல்

PENSION ANOMALIES : REMOVAL

පශ්න අංක 11-4589/'13-(1), ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා.

5447/’14
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

14. ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය
පාලනය පිළිබඳ අමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමාෙගන්
ඇසූ පශ්නය - (1):
(අ)

(i)

2006.01.01 දිනට ෙපර විශාමලත් රජෙය්
ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන බවට
`ආදරණීය ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියනි' යන හිසින් යුතුව,
රජය මඟින් දැන්වීමක් පළ කරනු ලැබුෙව්ද;

(ii)

2010 පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය්දී හිටපු
ජනාධිපතිවරයාෙග් අත්සන සහිතව පළකර තිබූ
එම දැන්වීෙම් පහළින් `මම කියන ෙද් කරන,
කරන ෙද් කියන ෙකෙනක් ෙවමි.' යනුෙවන්
සඳහන් වූ නමුත්, එම වැටුප් විෂමතාවය ෙම් දක්වා
ඉවත් ෙනොකිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

(iii)

ෙම්
පිළිබඳව
2012.11.29
වැනි
දින
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් නැගූ පශ්නයකට පිළිතුරු ලබා
ෙදමින් ඉතා ඉක්මනින් එම වැටුප් විෂමතාවය
ඉවත් කරනු ඇති බවට පකාශයක් කළ බව
පිළිගන්ෙන්ද;

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි,
විෂය
භාර
අමාත්යතුමියෙගන් මට කරුණු කිහිපයක් අහන්න තිෙබනවා. ඒ
නිසා ෙම් පශ්නය ෙවනත් දවසක අහන්න මම කැමැතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමියෙගන්ම අහන්න ඕනෑද?

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) එම විශාම වැටුප් විෂමතාවය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කරන
දිනය කවදාද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ඔව්. විෂය භාරව ඉන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමිය ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමාට - ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමාට කැමැති නැද්ද?

அரசாங்க நிர்வாக, மாகாண சைபகள், உள் ராட்சி
மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய அைமச்ச ம்
த்தசாசன
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

(ii)

2010ஆம் ஆண்
நைடெபற்ற ஜனாதிபதித்
ேதர்த ன்ேபா
ன்னாள் ஜனாதிபதியின்
ைகெயாப்பத் டன் கூ யதாக ெவளியிடப்பட்ட
ேமற்ப
அறிவித்த ன் கீேழ "நான் ெசால்
வைதச் ெசய்கின்ற, ெசய்வைதச் ெசால் கின்ற
ஒ வன்" என குறிப்பிடப்பட்
ந்தேபாதி ம்,
இற்ைறவைர ேமற்ப
சம்பள
ரண்பா
நீக்கப்படாைமக்கான
காரணம்
யாெதன்ப
ைத ம்;

(iii)

இ சம்பந்தமாக 2012.11.29ஆம் திகதி பாரா
மன்றத்தில் எ ப்பிய வினா க்கு விைடயளிக்
கின்றேபா ,
மிக
விைரவில்
இச்சம்பள
ரண்பாட்ைட நீக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்ட
ெதன்பைத ஏற் க்ெகாள்வாரா என்பைத ம்

ගරු ඇමතිතුමාට කැමැතියි. නමුත් ඇමතිතුමා විෂය භාර
ඇමතිවරයා ෙනොවන නිසා මට ඕනෑ කරන උත්තරය ලැෙබන්ෙන්
නැහැ.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම විෙද්ශ රැකියා
අමාත්යතුමිය ෙවනුෙවන් ඒ පශ්නයට පිළිතුරු දීම සඳහා සතියක
කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.
வினாைவ மற்ெறா

தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Question ordered to stand down.

2006.01.01ஆம் திகதிக்கு
ன்னர் ஓய் ெபற்ற
அரச ஊழியர்களின் சம்பள
ரண்பாட்ைட
நீக்குவதாக "அன் க்குாிய
த்த பிரைசகேள"
எ ம் தைலப்பில் அரசினால் அறிவித்தெலான்
ெவளியிடப்பட்டதா என்பைத ம்;

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
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(ஆ) ேமற்ப
சம்பள
ரண்பாட்ைட
நீக்குவதற்கு
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் திகதி யாெதன்பைத
அவர் குறிப்பி வாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

asked the Minister of Public Administration,
Provincial Councils, Local Government and Democratic
Governance and Minister of Buddha Sasana:
(a)

Will he inform this House (i)

(ii)

(b)

whether an advertisement was published by
the Government under the heading
“Beloved Senior Citizens” stating that the
salary anomalies of the Public servants who
had retired before 01st January, 2006 would
be removed;
the reasons as to why the aforesaid salary
anomalies have not been removed so far
despite the fact that the said advertisement
was published during the 2010 presidential
election period carrying the signature of the
former president with the caption “I say
what I do, and do what I say” at the bottom
of that advertisement; and

(iii)

whether he is aware that, in response to a
question that was raised in this Parliament
on 29.11.2012, a statement was made in this
House which said that the aforesaid salary
anomalies will be removed very soon?

(iv)

Will he state the date on which action will
be taken to rectify the aforesaid salary
anomalies?

If not, why?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා (රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්ය සහ
බුද්ධ ශාසන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு க
ஜயசூாிய - அரசாங்க நி வாக, மாகாண
சைபகள், உள் ராட்சி மற் ம் சனநாயக ஆட்சி பற்றிய
அைமச்ச ம், த்தசாசன அைமச்ச ம்)

(The Hon.
Karu Jayasuriya - Minister of Public
Administration, Provincial Councils, Local Government and
Democratic Governance and Minister of Buddha Sanasa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු
ෙමෙසේයි.
(අ)

(i)

පළ කර ඇත.

(ii)

2015 අය වැය ෙයෝජනාවලින්ද, නව අය වැය
ෙයෝජනාවලින්ද එම ගැටලුව සඳහා විසඳුම්
ෙයෝජනා කර ඇත.

(iii)

පකාශ කර ඇත.

(ආ) විශාම වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමට අදාළ චකෙල්ඛය
නිකුත් කළ විට එම කාර්යය ඉටු කරනු ඇත.
(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, 2010 පළමුවැනි මාසෙය් 11
වැනිදා පුවත් පත් දැන්වීම මා ළඟ තිෙබනවා.
ජනාධිපතිවරණය පැවැත් වූෙය් 2010 පළමුවැනි මාසෙය්
26වැනිදා. 2010 පළමුවැනි මාසෙය් 11 වැනිදා පුවත් පත්
දැන්වීමක් පළ කර තිබුණා. එහි අවසානෙය් “ෙමයට හිතවත්,
මහින්ද රාජපක්ෂ” කියලා සඳහන් කර තිෙබනවා. එම පුවත් පත්
දැන්වීම මා ළඟ තිෙබනවා. 2010.01.11 දින “දිවයින” පුවත්
පෙත් පළ වූ එම දැන්වීෙම් වැටුප් විෂමතාව ගැන ෙමෙහම සඳහන්
කර තිෙබනවා :
"2006ට ෙපර විශාම ලැබූ සියලුම රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් විශාම වැටුප
2006 වැටුප් කමයට ගැළෙපන අයුරින් සකස් ෙකොට මීළඟ අය වැෙය් සිට
කියාත්මක කරමි."

ෙම් දැන්වීම පළ කර තිෙබන්ෙන්, 2010 ජනවාරි මාසෙය්.
ඊළඟ අය වැය කියන්ෙන් 2011 වර්ෂයට ඉදිරිපත් කරන අය වැය.
එම දැන්වීෙම් අවසානෙය් ෙමෙසේ සඳහන් කර තිෙබනවා:
"ෙම් හුෙදක් ෙපොෙරොන්දු මල්ලක් ෙනොෙව්, ඔෙබ් සැඳෑසමය පීතිෙයන්
ෙගවනු දකින්නට කැමැති හෘදයාංගම පාර්ථනෙයනි."

එතෙකොට ෙම් දැන්වීම අනුව රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විශාම
වැටුප් විෂමතාව 2011 ජනවාරි මාසෙය් සිට ඉවත් විය යුතුව
තිෙබනවා. නමුත් ඊට පසුවත් අය වැය ෙල්ඛන 05කට වඩා වැඩි
පමාණයක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. නමුත් 2006 වසෙර් විශාම
ලබා ගත් ෙම් විශාමිකයන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව අවසන් කරන්න
තවමත් සමත් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා මා ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න
කැමැතියි, එදා හිටපු ජනාධිපතිවරයා ෙලස ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා ෙම් දැන්වීම අනුව පළ කරන ලද එකඟතාව වර්තමානෙය්
බිඳින්න ෙහේතු වූෙය් කවෙර්ද කියලා.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අෙප් ගරු මන්තීතුමාට
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ඔබතුමාට වාෙග්ම අපටත් ෙම් පශ්නය ගැන විශාල හැඟීමක්
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් කැපවීමක් තිෙබනවා. අතීතෙය් ලබා
දුන් ෙපොෙරොන්දු සම්බන්ධෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් දී මට පැහැදිලි
කිරීමට ෙනොහැකි වුණත්, මානුෂික පශ්නයක් වශෙයන් ෙම්
කාරණය සම්බන්ධෙයන් අෙප් ගරු අගාමාත්යතුමාත්, මුදල්
අමාත්යතුමාත් දීර්ඝ වශෙයන් සාකච්ඡා කර තිෙබන බව ගරු
සභාවට සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම පසු ගිය අය වැය
ෙල්ඛනෙය් දී ෙපොෙරොන්දුවක් දී තිෙබනවා, අෙගෝස්තු මාසය වන
විට ෙම් පශ්නය අවසන් කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාය
කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබන බව
මා ඔබතුමාට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය
ෙමයයි. ෙම් දැන්වීෙම් ඊට අමතරව තිෙබනවා, "මම කියන ෙද්
කරන, කරන ෙද් කියන ෙකෙනක් ෙවමි." කියලා.

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(An Hon. Member)

කවුද ඒ කියන්ෙන්?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. එෙහම
දැන්වීමක් දමලා, ඡන්දයට සති ෙදකකට කලින් විෙශේෂෙයන්ම
විශාමිකයන්ව අරලියගහ මන්දිරයට කැඳවා, සුපුරුදු දන්සැල
පවත්වලා, ෙම් පකාශය කරනවා මා දැක්කා. ෙම් විධියට
විශාමිකයන් රවටා, අවුරුදු 5ක් තිස්ෙසේ ෙම් කියාදාමය ඉටු
ෙනොවීමට රාජ්ය භාණ්ඩාගාරෙය් මුදල් පිළිබඳ පශ්නයක් මතු වී
තිබුෙණ්ද කියලා මා දැනගන්න කැමැතියි.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

අපි ඒ කාරණය සාකච්ඡාවට භාජනය කරලායි තිෙබන්ෙන්.
ඒ ගැන අපි අවධානය ෙයොමු කරනවා. ඔබතුමාට වාෙග් ම අපිටත්
ෙම් ගැන හැඟීමක්, කැක්කුමක් තිෙබන බව මම කියන්නට
කැමතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙදවන වටය.

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා සඳහන්
කළ පරිදි හිටපු ජනාධිපතිතුමා ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දු ගැන මට
පකාශයක් කරන්න අපහසුයි. මට ඒ ගැන කියන්න හැකියාවක්
නැහැ. නමුත් මා කලින් කී පරිදිම ෙම්ක අෙප් හදවත් තුළ තිෙබන
පශ්නයක්. ඒ වාෙග්ම ඉවර කරන්න ඕනැ පශ්නයක්. අය වැය
ෙල්ඛනෙයන් පකාශ කළ පරිදි අෙප් කාලය තුළ එය ඉෂ්ට
කරන්නට බලාෙපොෙරොත්තු වන බව මා වගකීෙමන් යුතුව සඳහන්
කරනවා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමාෙග් එකඟතාව තිෙබන්ෙන්, 2006 වසරට
ෙපර විශාම ගිය අයෙග් විශාම වැටුප් විෂමතාව ෙම් වසෙර්
අෙගෝස්තු මාසය වනෙකොට ඉවත් කරන්නයි. [බාධා කිරීමක්]
ඔව්, ෙම් වනෙකොට ඒ අයෙගන් විශාල පමාණයක් මිය ගිහිල්ලාත්
තිෙබනවා.
දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන්, අෙගෝස්තුෙව්දීත් ඔබතුමාම ඇමති
ෙව්වි ද කියන එකයි. ෙමොකද, ජුනි මාසෙය් ඡන්දයක් එනවා නම්
ඡන්දෙයන් පස්ෙසේ එන ආණ්ඩුවට තමයි ඒ කාර්ය භාරය
පැවෙරන්ෙන්. ඒකෙන් ෙවන්ෙන්. එතෙකොට ඒ ආණ්ඩුෙව්
ඔබතුමාලාම වාඩි ෙව්වි ද, ඔබතුමාටම ඔය ඇමතිකම ලැෙබ්වි ද
කියන පශ්නයත් පැන නඟිනවා. එම නිසා මම ඔබතුමාෙගන් දැන
ගන්නට කැමතියි, එක්ෙකෝ ගැසට් නිෙව්දනයක් හරහා, එෙසේ
නැත්නම් චකෙල්ඛනයක් හරහා ෙම්ක නීතියක් හැටියට ස්ථාපිත
කිරීම කරන්නට ඔබතුමා පියවර ගන්නවා ද කියන එක.
අවශ්ය නම් විශාම වැටුප වැඩි කිරීම අෙගෝස්තු මාසෙය් සිට
ලබා ෙදන්න. අඩුම තරෙම් කවර පාලනයක් ආවත් ෙවනස්
කරන්නට බැරි විධියට ෙම් ඉතිරි දින කිහිපය ඇතුළත
චකෙල්ඛනයක් හැටියට ෙහෝ, ගැසට් නිෙව්දනයක් හැටියට ෙහෝ
ෙම් තත්ත්වය නීතිගත කරන්නට බැරිද කියා මා ඔබතුමාෙගන්
දැන ගන්නට කැමැතියි.

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ෙරෝහල් : ආපන ශාලා හා
රථ ගාල්
கு நாகல் மாவட்ட ைவத்தியசாைலகள் :
உணவகங்கள் மற் ம் வாகனத் தாிப்பிடங்கள்

HOSPITALS IN KURUNEGALA DISTRICT: CAFETERIAS AND
VEHICLE PARKS

4782/’14
3. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා
ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
சார்பாக )

த்திக பதிரண - மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ashok
Abeysinghe)

ෙසෞඛ්ය හා
පශ්නය - (1):
(අ)

ෙද්ශීය

ෛවද්ය

අමාත්යතුමාෙගන්

ඇසූ

(i)

කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ඇති සමස්ත ෙරෝහල්වල
පවත්වා ෙගන යනු ලබන ආපන ශාලා හා රථ
ගාල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද;

(ii)

එම ආපන ශාලා හා රථ ගාල් සඳහා ෙටන්ඩර්
කැඳවීෙම් බලතල සතුව ඇති ආයතන ෙහෝ
පාර්ශ්ව කවෙර්ද;

(iii)

එම බලතල මධ්යම රජය ෙහෝ පළාත් සභාව සතු
නම්, රජෙය් ආයතනවල ආපන ශාලා හා රථ ගාල්
සඳහා ෙටන්ඩර් කැඳවීෙම්දී අනුගමනය කරනු
ලබන
කමෙව්දයම එකී ෙරෝහල් සඳහා ද
අනුගමනය කරනු ලබන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?
(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු මන්තීතුමා කියන පරිදි
අනාගත රජෙය් ඒ ඇමති පදවි දරන්ෙන් කවුද කියන එක මට ෙම්
අවස්ථාෙව් කියන්නට බැහැ. අෙප් ඇමති පදවි ඉල්ලා ගත්තු
ෙද්වල් ෙනොෙවයි. ෙකෙසේ වුණත් ෙම් සම්බන්ධෙයන් කටයුතු
කරන්න අපට වගකීමක් තිෙබනවා. ගරු මන්තීතුමා, ඒ කටයුත්ත
අප දැනට ආරම්භ කරලා යි තිෙබන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා යම් කිසි සාකච්ඡාවක්-

சுகாதார மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சைரக் ேகட்ட
வினா:
(அ) (i)

(ii)

கு நாகல்
மாவட்டத்தி ள்ள
அைனத்
ைவத்தியசாைலகளி ம்
ேபணிவரப்ப கின்ற
உணவகங்கள் மற் ம் வாகனத் தாிப்பிடங்களின்
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்;
ேமற்ப
உணவகங்கள் மற் ம் வாகனத்
தாிப்பிடங்க க்காக
ேகள்விப்பத்திரங்கைளக்
ேகா வதற்கான அதிகாரத்ைதக் ெகாண் ள்ள
நி வனங்கள் அல்ல
தரப் கள் யாைவ
என்பைத ம்;
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(iii) ேமற்ப
அதிகாரங்கள் மத்திய அரசாங்கத்
திற்ேகா
அல்ல
மாகாண
சைபக்ேகா
உாித்தா ள்ளெதனில், அரச நி வனங்களின்
உணவகங்கள் மற் ம் வாகனத் தாிப்பிடங்
க க்கு ேகள்விப்பத்திரங்கைளக் ேகா ம்ேபா
பின்பற்றப்ப கின்ற
ைறைம
ேமற்ப
ைவத்தியசாைலகள் ெதாடர்பாக ம் பின்பற்றப்
ப கின்றதா என்பைத ம்
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(ஆ) இன்ேறல், ஏன்?
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ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව : පතිශතය

எாிெபா ள் சீராக்கல் கட்டணம் : சத தம்
FUEL ADJUSTMENT CHARGE : PERCENTAGE

5209/’14
4. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
மான்னப்ெப ம சார்பாக)

(b)

அஜித்

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1) :

asked the Minister of Health and Indigenous
Medicine:
Will he inform this House (i)

மாண் மிகு

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith
Mannapperuma)

(අ)

(a)

-

the total number of cafeterias operated and
vehicle parks existing in all the hospitals in
the Kurunegala District;

(ii)

of the party who has the authority to call
tenders for these cafeterias and vehicle
parks; and

(iii)

whether the same procedure followed in
calling tenders for cafeterias and vehicle
parks at government institutions is followed
in respect of the cafeterias and the vehicle
parks at the hospitals concerned, if the
authority rests with the Central Government
or the Provincial Councils?

If not, why?

(ආ)

(ii)

එෙසේ නම්, ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව ෙලස අය
කරනු ලබන මුදල පතිශතයක් වශෙයන්
ෙකොපමණද;

(i)

සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය සඳහා ලබා ගන්නා
විදුලිය ෙවනුෙවන් ගාස්තු අය කිරීෙම් දී ඒවා
කර්මාන්තවලට අදාළ වන ෙසේ අය කරනු
ලබන්ෙන්ද;
(ii) ෙනොඑෙසේ නම්, ඊට ෙහේතු කවෙර්ද;
(iii) පාසල් සඳහා විදුලි ගාස්තු අය කිරීම කුමන
වර්ගීකරණයක් යටෙත් සිදු කරන්ෙන්ද;
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
மின்வ , எாிசக்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:
(அ) (i)
இலங்ைக மின்சார சைப ட் மின் பாவைன
யாளர் கட்டணப் பட் ய ல் எாிெபா ள்
சீராக்கல் கட்டணத்ைத ேசர்த் க்ெகாள்கின்றதா
என்பைத ம்;
(ii)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன - சுகாதார
மற் ம் சுேதச ம த் வ அைமச்சர்)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගෘහස්ථ පාරිෙභෝගික
විදුලි බිල්පතට ඉන්ධන ගැලපුම් ගාස්තුව එකතු
කරන්ෙන්ද;

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා (ෙසෞඛ්ය හා
ෙද්ශීය ෛවද්ය අමාත්යතුමා)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne - Minister of Health and
Indigenous Medicine)

(i)

ஆெமனில், எாிெபா ள் சீராக்கல் கட்டணமாக
அறவிடப்ப கின்ற பணத்ெதாைக எத்தைன
சத தம் என்பைத ம்

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) (i)

அலங்கார மீன் வளர்ப் க் ைகத்ெதாழி க்காகப்
ெபறப்ப கின்ற மின்சாரத்திற்காக கட்டணம்
அறவி கின்றேபா ேமற்ப கட்டணம் ைகத்
ெதாழில்க க்கு ஏற் ைடயவா
அறவிடப்
ப கின்றதா என்பைத ம்;

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(ii)

இன்ேறல், அதற்கான
ெயன்பைத ம்;

(අ)

(iii)

பாடசாைலக க்கான
மின்கட்டணம்
அற
வி தல் எந்த வைகப்ப த்த ன் கீழ் நைடெப
கின்றெதன்பைத ம்

(i)

ආපන ශාලා සංඛ්යාව 18
රථගාල් සංඛ්යාව

(ii)

(iii)
(ඇ)

07

කුරුණෑගල ශීක්ෂණ ෙරෝහෙල් ආපනශාලාව සමුපකාර
ආපනශාලාවක් වන අතර, ෙටන්ඩර් කැඳවීම සමූපකාර
ෙකොමසාරිස්ෙග් අනුමැතිය අනුව සිදු ෙකෙර්. පළාත්
ෙසෞඛ්ය ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව යටෙත් ඇති ෙරෝහල්වල
ආපනශාලා හා රථගාල් සඳහා දිස්තික් ෙසෞඛ්ය ෙසේවා
අධ්යක්ෂ යටෙත් අදාළ ආයතන පධානියා විසින් ෙටන්ඩර්
කැඳවීම සිදු කරයි.
ඔව්.

පැන ෙනොනඟී.

காரணங்கள்

யாைவ

அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?
(இ)

இன்ேறல், ஏன்?

ஜ

asked the Minister of Power and Energy:
(a)

Will he state (i)

whether the Fuel Adjustment Charge is
added to the domestic electricity bill by the
Ceylon Electricity Board; and

පාර්ලිෙම්න්තුව
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(ii)
(b)

Will he inform this House (i)

(c)

if so, the amount of money charged as the
Fuel Adjustment Charge, as a percentage?

whether the rates charged by electricity bills
relating to the ornamental fish industry is as
same as the rates charged for the electricity
bills relating to the other industries;

(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(iii)

under which category electricity bills are
prepared for schools?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

If not, why?

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විදුලිබල හා බලශක්ති
අමාත්යතුමා ෙවනුවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත*
කරනවා.

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :
* Answer tabled:

(ඇ)

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා

if not, the reasons for that; and

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(ආ)

පශ්න අංක 8-4783/'14 - (1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

(ii)

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(අ)

(The Deputy Speaker)

(i)

වර්තමානෙය් ගෘහස්ත පාරිෙභෝගික විදුලි බිල්පතට ඉන්ධන
ගැලපුම් ගාස්තුව එකතු ෙනොකරයි.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(i)

ඔව්. සුරතල් මත්ස්ය කර්මාන්තය සඳහා අදාළ කර ගනු
ලබන අයකම කාණ්ඩය, අෙනකුත් කර්මාන්ත සඳහා අදාළ
වන විදුලි අයකම කාණ්ඩයම ෙව්.

(ii)

අදාළ ෙනොෙව්.

(iii)

විදුලි අයකම ව හෙයහි රජෙය් අධ්යාපන ආයතන කාණ්ඩය
යටෙත් (GV) පාසල් සඳහා විදුලි බිල්පත් සකස් කිරීම සිදු
ෙකෙර්.

අදාළ ෙනොෙව්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 12-4784/'14 - (1), ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhika Pathirana)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සංචාරක හා කීඩා
අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති
ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

(The Deputy Speaker)

පශ්න අංක 6-5774/'14 - (1), ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම
මහතා.

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා
(மாண் மிகு த்திக பதிரண)

(The Hon. Buddhikaய Pathirana)

ෙකොට්ටාව - මාතර අධිෙව්ගී මාර්ගය : ෙපෞද්ගලික
බස් රථ

ெகாட்டாைவ - மாத்தைற அதிேவக ெந ஞ்சாைல :
தனியார் ேப ந் கள்
KOTTAWA-MATARA EXPRESSWAY: PRIVATE BUSES

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු පාලිත ෙතවරප්ෙපරුම
මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා
(மாண் மிகு க

ஜயசூாிய)

(The Hon. Karu Jayasuriya)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම
සඳහා සති ෙදකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා.

පශ්නය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.

வினாைவ மற்ெறா தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Question ordered to stand down.

5211/’14

13.ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා (ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම
මහතා ෙවනුවට)
(மாண் மிகு
த்திக
பதிரண
மன்னப்ெப ம சார்பாக)

-

மாண் மிகு

அஜித்

(The Hon. Buddhika Pathirana on behalf of the Hon. Ajith
Mannapperuma)

අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1) :
(අ)

(i)

ෙකොට්ටාව - මාතර අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මගී
පවාහනය සඳහා ෙයොදවා ඇති ෙපෞද්ගලික බස්
රථ සංඛ්යාව ෙකොපමණද;
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(ii)

2013.08.06 දින "ලංකාදීප" ඇතුළු පුවත් පත්වල
පළ කරනු ලැබූ ෙටන්ඩර් දැන්වීමට අනුව එම බස්
රථ ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව්ද;

(iii)
(iv)

1730
(ii)

ෙනොඑෙසේ නම්, එම බස් රථ ෙතෝරා ගැනීම සඳහා
අනුගමනය කළ විධිමත් කියා මාර්ගය කවෙර්ද;

whether those buses were selected as per
the Tender notice published in the
newspapers including "Lankadeepa" on
06th August, 2013;

(iii)

ඉහත සඳහන් පුවත් පත් දැන්වීමට අනුකූලව කියා
ෙනොකෙළේ නම්, එෙසේ කිරීමට ෙහේතු කවෙර්ද;

if not, the formal method adopted to select
those buses; and

(iv)

if the buses were not selected in conformity
with the above newspaper advertisement,
the reasons for doing so?

යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?
(ආ) ඉහත සඳහන් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් මගී පවාහනය සඳහා
ෙතෝරා ගනු ලැබූ ෙපෞද්ගලික බස් රථවල ලියා පදිංචි අංක
සහ එම බස් රථවල හිමිකරුවන්ෙග් නම් කවෙර්ද යන්න
එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද?
(ඇ) ජාතික පවාහන ෙකොමිෂන් සභාෙව් වත්මන් කියාකාරී
අධ්යක්ෂෙග් නම කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට
දන්වන්ෙනහිද?

(b)

Will he table the registered numbers and the
names of the owners of the busses selected for
passenger transport on the above-mentioned
expressway?

(c)

Will he inform this House of the name of the
Working Director of the National Transport
Commission?

(d)

If not, why?

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?
உள்ளகப் ேபாக்குவரத்
(அ) (i)

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:

ெகாட்டாைவ - மாத்தைற அதிேவக ெந ஞ்
சாைலயில்
பயணிகள்
ேபாக்குவரத்திற்காக
ஈ ப த்தப்பட் ள்ள தனியார் ேப ந் களின்
எண்ணிக்ைக எத்தைனெயன்பைத ம்;

(ii)

2013.08.06ஆம் திகதிய "லங்காதீப" உள்ளிட்ட
பத்திாிைககளில்
பிரசுாிக்கப்பட்ட
ேகள்விப்
பத்திர அறிவித்த க்கைமய அந்த ேப ந்
வண் கள் ெதாி
ெசய்யப்பட்டனவா என்ப
ைத ம்;

(iii)

(iv)

இன்ேறல், அந்த ேப ந் கைளத் ெதாி
ெசய்வதற்காகப்
பின்பற்றிய
ைறசார்ந்த
வழி ைற யாெதன்பைத ம்;

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා (අභ්යන්තර
පවාහන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்
ேபாக்குவரத் அைமச்சர்)

(The Hon. R.M. Ranjith Madduma Bandara - Minister of
Internal Transport)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා
සභාගත* කරනවා.
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර:

* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட :

* Answer tabled:
(අ)

ேமற்கூறிய பத்திாிைக அறிவித்த க்கைமய
ெசயற்படாவி ன், அவ்வா
ெசயற்பட்டைமக்
கான காரணம் யாெதன்பைத ம்

(i)

112

(ii)

නැත.

(iii)

2014.09.19 දිනැති අමප/14/1061/535/004-1 අංක දරන
අමාත්ය මණ්ඩල පතිකාෙව් පවත්නා කමෙව්දය අනුව
(ඇමුණුම අංක 01*)

(iv)

එවකට සිටි සභාපතිතුමාෙග් වාචික උපෙදස් පරිදි කටයුතු
කර ඇත.

அவர் குறிப்பி வாரா?
(ஆ) ேமற்கூறிய அதிேவக ெந ஞ்சாைலயில் பயணிகள்
ேபாக்குவரத்திற்காக ெதாி ெசய்யப்பட்ட தனிநபர்
ேப ந்
வண் களின் பதி
இலக்கங்கள் மற் ம்
அந்த ேப ந் களின் உாிைமயாளர்களின் ெபயர்கள்
யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்குச் சமர்ப்பிப்பாரா?

மத் ம பண்டார - உள்ளக

(ආ)

ඔව්, ඇමුණුම අංක 02*හි දක්වා ඇත.

(ඇ)

අමාත්ය මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය මත ගාමිණී රත්නායක මහතා පත්
ෙකෙරනු ඇත.
පැන ෙනොනඟී.

(இ)

தற்ேபாைதய ேதசிய ேபாக்குவரத் ஆைணக்கு வின்
ெசயற்பாட் ப் பணிப்பாளாின் ெபயர் என்ன என்பைத
அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா?

(ඈ)

(ஈ)

இன்ேறல், ஏன்?

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
(The Deputy Speaker)

asked the Minister of Internal Transport:
(a)

Will he state (i)

the number of private buses deployed for
passenger transport on the Kottawa Matara expressway;

ස්ථාවර නිෙයෝග 23 (2) යටෙත් පශ්න. ගරු නිමල් සිරිපාල ද
සිල්වා මහතා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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වන සංවත්සරෙය්දී තම ෙසේවා ස්ථානය ෙහොඳම ෙසේවා
ස්ථානය බවට පත් කළ අෙපොස(උෙපළ) සමත් කළුතර
පාෙද්ශීය කාර්යාලෙය් ෙසේවය කළ පධාන පාෙද්ශීය
කළමනාකාර 1 ෙශේණිෙය් තිලක් විකමසිංහ මහතා එම
තනතුරින් ඉවත් ෙකොට අෙපොස(සාෙපළ) පමණක් සමත් 3
ඒ ෙශේණිෙය් නිලධාරි එච්.බී.කියු. ෙෆොන්ෙසේකා යන අය
එම තනතුරට පත් කිරීම හා 8 වසර පමණක් සමත් 4
ෙශේණිෙය් නිලධාරි බී.එස්.ෙපෙර්රා යන අය ෙකොළඹ
පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකාර ෙලස පත් කිරීම.

ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය
தனி அறிவித்தல்

ல வினா

QUESTION BY PRIVATE NOTICE
I

ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය තුළ ෙකෙරන
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම්
இலங்ைக ேபாக்குவரத் ச் சைபயில் நிக ம்
அரசியல் பழிவாங்கல்

4.

ශී ලංකා ජාතික කාර්මික අභ්යාස ආයතනෙය් සිවු අවුරුදු
පාඨමාලාව හා කළුතර ෙපොකුරු බස් සමාගෙම් වසර 5ක්
පමණ සභාපති ෙලස කටයුතු කර ඇති අෙපොස(උෙපළ)
සමත් පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකාර 1 ෙශේණිෙය් ජගත්
රංජන් ෙපෙර්රා මහතා සබරගමුව පධාන පාෙද්ශීය
කළමනාකාර තනතුරින් ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට අෙපොස
(සාෙපළ) සමත් විනය විභාග නිලධාරි 3 බී ෙශේණිෙය්
ඩබ්.ඒ.ඩී. ෙවත්තසිංහ යන අය එම තනතුරට පත් කිරීම.

5.

කෑගල්ල ඩිෙපෝෙව් කළමනාකාර හා මානව සම්පත්
කළමනාකාර විනය ෙලස කටයුතු කර පළපුරුද්දක් ඇති
පධාන කළමනාකාර 1 ෙශේණිෙය් පී.සී.ආර්. චන්දසිරි
මහතා වයඹ පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකාර තනතුරින්
ඉවත් ෙකොට, ඒ ෙවනුවට 8 වසර පමණක් සමත්
ෙසේවෙයන් නිදහස් වී මන්තීවරෙයකුෙග් කාර්යාලෙය්
ෙසේවය ෙකොට ඇති 4 වන ෙශේණිෙය් නිලධාරි එස්.ඒ.
රාජරත්න යන අය එම තනතුරට පත් කිරීම.

6.

රඹුක්කන ඩිෙපෝෙව් ඩිෙපෝ කළමනාකාර සහ මහනුවර
පාෙද්ශීය ධාවන කළමනාකාර ෙලස කටයුතු ෙකොට
පළපුරුද්දක් ඇති උපාධිධාරී එල්.එච්.ආර්. පියදර්ශන
මහතා මහනුවර පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකාර 1
ෙශේණිෙය් තනතුරින් ඉවත් ෙකොට ඒ ෙවනුවට අෙපොස
(සාෙපළ) පමණක් සමත් විනය නිලධාරි 4 වන ෙශේණිෙය්
එච්.එම්.ඩබ්ලිව්. අෙබ්රත්න යන අය පත් කිරීම.

7.

හඟුරන්ෙකත ඩිෙපෝ කළමනාකාර ෙලස හා නුවර
පාෙද්ශීය කළමනාකාර ෙලස කටයුතු කළ පළපුරුදු
උපාධිධාරි නුවරඑළිය පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකාර 2
ෙශේණිෙය් ඩී.එම්. දසනායක මහතා එම ෙශේණිෙයන් ඉවත්
ෙකොට අෙපොස (සාෙපළ) පමණක් සමත් තම ෙසේවා කාලය
තුළ රථ ඇණිය බස් රථ 50ක් දක්වා පහළ බස්සවා ඇති
පාෙද්ශීය ඉංජිෙන්රු කළමනාකාර 2 ෙශේණිෙය් ඩී.එම්.ඩී.
දිසානායක එම තනතුරට පත් කිරීම.

8.

වසර 10ක කාලයක් ෙපොෙළොන්නරුව ඩිෙපෝෙව් ඩිෙපෝ
කළමනාකාර ෙලස රජරට පාෙද්ශීය ධාවන කළමනාකාර
ෙලස කටයුතු ෙකොට පළපුරුදු අෙපොස (උෙපළ) සමත්
රජරට පාෙද්ශීය කළමනාකාර 1 ෙශේණිෙය් මර්වින්
පනාන්දු මහතා එම තනතුරින් ඉවත් ෙකොට අෙපොස
(උෙපළ) සමත් පෙව්ශ පත විෂමාචාර යට ගැසීම්
ෙහේතුෙවන් ෙශේණිෙයන් පහත ෙහළා ෙම් වන විටත් දඬුවම්
විඳිමින් සිටින ෙජ්යෂ්ඨ විනය නිලධාරි 3 ෙශේණිය සිසිර
ෙසොයිසා යන අය එම තනතුරට පත් කිරීම.

9.

ජා-ඇළ ඩිෙපෝෙව් වසර 5ක් ඩිෙපෝ කළමනාකාර ෙලස
ෙසේවය ෙකොට ඇති අෙපොස (උෙපළ) සමත් පධාන
කාර්යාලෙය් පධාන ජංගම කළමනාකාර ෙලස කටයුතු
කළ ඒ.ඒ. ඉන්දෙසේන මහතා එම තනතුරින් ඉවත් ෙකොට
තලංගම ඩිෙපෝෙව් උද්යාන කම්කරු ෙලස ෙසේවය ෙකොට
ඇති ඕල්ටෙන්ටරයක් ෙසොරා ගැනීම නිසා මාස හයක
ෙසේවා තහනමකට ලක් වී ඇති 8 වසර පමණක් සමත් බී.සී.
ෙපෙර්රා යන අය එම තනතුරට පත් කිරීම ආදි අයථා පත්
කිරීම් රැසක් සිදු ෙකොට ඇත. එෙසේම පහත දැක්ෙවන
ආකාරයට විෂමාචාර කියාවන් සිදු කිරීම ෙහේතුෙවන් විනය
කියාමාර්ග ෙගන ෙසේවෙයන් පහ ෙකොට ඇති පහත
දැක්ෙවන නිලධාරින් නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම.

POLITICAL REVENGE IN SRI LANKA TRANSPORT BOARD

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා (විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා)
(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா - எதிர்க்கட்சி

தல்வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva - Leader of the
Opposition)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ෙමම පකාශය කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට
ස්තුතිවන්ත වනවා.
2015 ජනවාරි මස 08වන දින පැවති ජනාධිපතිවරණෙයන්
පසුව බලයට පත් වූ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය විසින් රාජ්ය
ආයතන විශාල සංඛ්යාවක සිය ෙද්ශපාලන පතිවාදීන්ට එෙරහිව
ෙසේවා කප්පාදුව හා පළිගැනීම් රාශියක් සිදු කර ඇති බවත්,
තවදුරටත් සිදු කරන බවත් වාර්තා ෙව්.
විෙශේෂෙයන්ම ශී ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය තුළ බරපතළ
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් හා නීතියට හා යහ පාලනයට කිසිදු ගරු
කිරීමකින් ෙතොරව නියමිත සුදුසුකම් සහිතව කාලයක් තිස්ෙසේ
විවිධ තනතුරුවල කටයුතු කළ පුද්ගලයින් නීති විෙරෝධි ෙලස
ඉවත් ෙකොට සුදුසුකම් ෙනොමැති ජාතික ෙසේවක සංගමෙය්
සාමාජිකයින් හා කියාකාරින් පත් කරමින් ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂෙය් හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් වෘත්තීය සමිති
කියාකාරින්ෙගන් දිගින් දිගටම පළිගැනීම් සිදු කරයි. ෙමෙසේ
අලුතින් පත් කරන හා පත්වීම් ලබා ෙදන ලද එක්සත් ජාතික පක්ෂ
කියාකාරින්ෙගන් සමහරකට විනය පරීක්ෂණ හා අධිකරණෙය්
නඩු පවා තිෙබන බවත් වාර්තා වී තිෙබන අතර, පහත දැක්ෙවන
සිද්ධීන් මඟින් ඒවා වඩාත් තහවුරු කරයි.
1.

මීෙතොටමුල්ල ඩිෙපෝව හා ෙහෝමාගම ඩිෙපෝෙව්
කළමනාකාර ෙලසත්, ෙකොළඹ පාෙද්ශීය පධාන ධාවන
කළමනාකාර ෙලසත් කටයුතු ෙකොට ඇති උපාධිධාරිෙයකු
වන රුහුණු පාෙද්ශීය කාර්යාලෙය් ෙසේවය කරන රුහුණු
පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකාර (I ෙශේණිෙය්) පණ්ඩුක
ස්වර්ණහංස මහතා එම තනතුරින් ඉවත් ෙකොට අෙපොස
(සා.ෙපළ) පමණක් සමත් V වන ෙශේණිෙය් නිලධාරිෙයකු
වන ඩබ්ලිව්.ඩී. වසන්ත යන අය එම තනතුරට පත් කිරීම.

2.

කළුතර ෙපොකුරු බස් සමාගෙම් සභාපති ෙලස වසර 5ක
පළපුරුද්දක් ඇති අෙපොස(උෙපළ) සමත් ලලිත් එඩ්වඩ්
මහතා ගම්පහ පාෙද්ශීය කාර්යාලෙය් පධාන පාෙද්ශීය
කළමනාකාර 1 ෙශේණිය, තනතුරින් ඉවත් ෙකොට ඒ
ෙවනුවට ෙකොන්ෙදොස්තරවරෙයකු වශෙයන් ෙසේවය කරන
කාලය තුළදී පෙව්ශපත් විෂමාචාරයක් සිදු ෙකොට ඇති
අෙපොස(සාෙපළ)පමණක් සමත් ජී.වී. කරුණාරත්න
විධායක නිලධාරි 3 බී ෙශේණිෙය් නිලධරෙයකු ගම්පහ
පධාන පාෙද්ශීය කළමනාකරු ෙලස වැඩ ආවරණය
කිරීමට පත් කිරීම.

3.

ඩිෙපෝ කළමනාකාර ෙලස වසර 8ක පළපුරුද්ද හා මධ්යම
බස් කාර්යාලෙය් කළමනාකාර ෙලස පළපුරුද්ද ඇති, 50
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මුදල් වංචාවන් සම්බන්ධෙයන් ෙසේවෙයන් පහ ෙකොට ඇති
ජී.ඩී. ලලිත් කුමාර යන අය වයස 60 ඉක්මවා තිබියදීත් විශාම
දිනය සඳහන් ෙනොකර ෙසේවා ඛණ්ඩනයකින් ෙතොරව ෙසේවෙය්
පිහිටුවීම. මුදල් වංචා සම්බන්ධෙයන් ෙසේවෙයන් පහ ෙකොට ඇති
ෙක්.ඩබ්.ඒ. ෙපේමලාල් යන අය ෙසේවා ඛණ්ඩනයකින් ෙතොරව
නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම. මුදල් වංචා සම්බන්ධෙයන් ෙසේවෙයන්
පහ ෙකොට ඇති ෙක්.ජී.ඩී.එන්. ජයන්ත යන අය ෙසේවා
ඛණ්ඩනයකින් ෙතොරව නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම. රුපියල් ලක්ෂ
විසිනවයක අබලි යකඩ රහසිගත ෙලස විකිණීමට අනුබල දීම
ෙහේතුෙවන් ෙසේවෙයන් පහ ෙකොට එල්ටීබීටී 3290 නඩු අංකය
යටෙත් කම්කරු විනිශ්චය සභාෙව් විභාග ෙවමින් පවතින නඩුෙව්
චූදිත එච්.එම්.එන්. විෙජ්රත්න යන අය නඩුෙව් තීන්දුව ලබා දීමටත්
ෙපර ෙසේවා ඛණ්ඩනයකින් ෙතොරව නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම.
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ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අනුයුක්තව සිටි
උපාධිධාරින් මුහුණ පා ඇති ගැටලු
ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுடன்
இைணக்கப்பட்ட பட்டதாாிகள் எதிர்ேநாக்கும்
பிரச்சிைனகள்
PROBLEMS FACED BY GRADUATES ATTACHED TO
MINISTRY OF ECONOMIC DEVELOPMENT

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඉහත රුපියල් ලක්ෂ විසිනවයක අබලි යකඩ රහසිගත ෙලස
විකිණීමට අනුබල දීම සම්බන්ධෙයන් ෙසේවෙයන් පහ ෙකොට ඇති
දීපිකා සමන්ති මල්ලිකාරච්චි (එල්ටීබීටී 3291) ෙක්.ඒ.
කරුණාෙසේන (එල්ටීබීටී 3289) යූ.ෙජ්. පලිහක්කාර (එල්ටීබීටී
3288) යන අයවලුන් කම්කරු විනිශ්චය සභාෙව් අදාළ නඩුව
විභාගෙවමින් පවතිද්දී ෙසේවා ඛණ්ඩනයකින් ෙතොරව නැවත
ෙසේවෙය් පිහිටුවීම.

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම
පිළිබඳව ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අනුයුක්තව සිටි 16,000කට වැඩි
උපාධිධාරින්ට ෙම් වන විට මුහුණ පෑමට සිදු වී ඇති ගැටලුකාරී
තත්ත්වය පිළිබඳව ෙමම සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරනු
කැමැත්ෙතමි.

තවද, පී. සිසිර යන අය ෙසේවා කාලය තුළ බීමත්ව සිටීම
සම්බන්ධෙයන් ෙසේවෙයන් පහෙකොට අභියාචනාධිකරණෙය්
2/358/2003 නඩුව විභාග ෙවමින් පවතිද්දී පධාන විනය නිලධාරි
තැන විසින් අභියාචනය ඉල්ලා අස් කර ගන්නා ෙලස නිෙයෝග කර
ෙසේවය පතිෂ්ඨාපනය කිරීම.

2012 වසෙර් මාර්තු 31 දක්වා රැකියා විරහිත
උපාධිධාරින්ෙගන් අයදුම් පත් කැඳවා ෙතෝරා ගන්නා ලද
උපාධිධාරින් රජය විසින් අභ්යාසලාභී පදනමින් ෙසේවයට බඳවා
ගනු ලැබූවා. ඔවුන්ට එම කාලය තුළ රුපියල් 10,000ක දීමනාවක්
ලබා ෙදනු ලැබූ අතර ඉන් උපාධිධාරින් 16,700ක පමණ
පමාණයක් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් රට පුරා
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත ෙකරුණා. ඒ, ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරි තනතුරු නාමය යටෙත්යි.

මුදල් වංචාවක් වසන් කිරීම සම්බන්ධව ෙසේවෙයන් පහ ෙකොට
අභියාචනාධිකරණෙය් නඩුවක් විභාග ෙවමින් පවතින සිසිර
ෙසොයිසා යන අය ෙශේණිෙයන් පහත ෙහළූ දිනෙය් සිට වැටුප්
සහිතව නියමිතව ෙශේණිෙය් පිහිටුවා නඩුව සමථයකට පත් කර
ගැනීෙමන් ෙතොරව අදාළ ෙගවීම් සිදු කිරීම යනාදිය සිදු ෙකොට
ඇත.
එෙහයින් යහ පාලනය ඉටු කරන බවට ෙපොෙරොන්දු වූ ෙමම
රජය ඉහත කී නීති විෙරෝධී කියාවන් වහා නතර ෙකොට නීති
විෙරෝධී ෙලස දී ඇති එම පත්වීම් අවලංගු ෙකොට සුදුසු පුද්ගලයින්ට
ෙසේවා ස්ථානෙය් ඒ පරිදිම කටයුතු කිරීමට හා ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම්වලින් ෙතොරව සියලු ෙසේවකයින්ට රාජකාරි කටයුතු
කිරීමට ඉඩකඩ සලසා ෙදන්ෙන් දැයි ෙමම සභාවට දන්වන්ෙන්ද?
විෙශේෂෙයන්ම ගරු අගාමාත්යතුමනි, මා ෙම් කරුණු සහිතව
ෙම් ඉදිරිපත් කෙළේ යහ පාලනය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලා ෙදන ලද
එම ෙපොෙරොන්දු අමු අමුෙව්ම ශී ලංගම විසින් උල්ලංඝනය කර
තිෙබන බව ඔබතුමන්ලාටත් ඒ වාෙග්ම සමස්ත රෙට් ජනතාවටත්
ෙපන්වා දීම සඳහායි. ෙමවැනි තවත් සිද්ධීන් විශාල පමාණයක්
තිෙබනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා වහාම අදාළ අමාත්යවරයාට උපෙදස්
ෙදන්න, ෙම් පිළිබඳව පරීක්ෂා කර බලා සාධාරණය ඉටු කර
ෙදන්න කියා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත
අමාත්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභානායකතුමා)
(மாண் மிகு
ல
மன்
கிாிஎல்ல
ெப ந்ேதாட்டக்
ைகத்ெதாழில் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப தல்வ ம்)

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Plantation
Industries and Leader of the House of Parliament)

Hon. Deputy Speaker, we will answer it on the next
day.

2015.01.18 දිනැති අමාත්යාංශ පිළිබඳ ගැසට් නිෙව්දනය
මඟින් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය අෙහෝසි කරනු ලැබුවා. ෙම්
අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්තව ෙසේවය කළ
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්ට වග කියන අමාත්යාංශයක්
ෙනොමැති වුණා. ඉන් අනතුරුව රැකියාලාභි උපාධිධාරි සංගමය හා
රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා ඇතුළු නිලධාරින් සමඟ
පැවති සාකච්ඡාවකින් පසු ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත්යාංශය යටතට අනුයුක්ත කිරීමට තීරණයක් ෙගන
තිබුණා. ෙකෙසේ වුවද ෙම් අතර අමාත්ය මණ්ඩලය මඟින් එම
නිලධාරින් සමෘද්ධි හා නිවාස අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කිරීමට
තීරණය කර තිෙබනවා. එම තීරණය අනුව අදාළ තීරණය
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට දන්වා යවා තිෙබනවා.
එම තීරණයත් සමඟ එම නිලධාරින් වෘත්තීය අවිනිශ්චිතභාවය
ෙහේතුෙවන් දැඩි ෙනොසන්සුන් තත්ත්වයකට පත්ව තිෙබනවා.
පැවති රජය යටෙත් එම උපාධිධාරින්ෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය
ෙනොසලකා හැරුණා. ආණ්ඩුෙව් සෘජු ෙද්ශපාලන වුවමනාවන්
ෙවනුෙවන් ෙමම නිලධාරින්ව ෙයොදා ගත්තා.
සමහර දවස්වල canvassing ව්යාපාරවලට බලහත්කාරෙයන්
ෙමම නිලධාරින් ෙගන ගියා. අපට මතකයි, ඌව පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දී ෙම් නිලධාරින්ට නාම ෙල්ඛන හදලා, අත්සන් පත
සකස් කරලා, එම මැතිවරණ ව්යාපාරය ෙවනුෙවන් ෙයොදවා ගත්
ආකාරය. ඔවුන්ට පැවරී තිබුණු රාජකාරිවලට අමතරව පැවති
ආණ්ඩුෙව් ෙද්ශපාලන වැඩ කටයුතු කිරීම ෙවනුෙවන් ෙමම
නිලධාරින් ෙයොදා ගත් අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් තිබුණා. එෙසේ
තිබියදී එම තීරණයත් සමඟ එම නිලධාරින් වෘත්තීය
අවිනිශ්චිතභාවය ෙහේතුෙවන් දැඩි ෙනොසන්සුන් තත්ත්වයකට පත්ව
තිෙබනවා.
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4.

දින සියෙය් ක්ෂණික සහන වැඩසටහන යටෙත් අංක 3හි
සඳහන් කරන උපාධිධාරින්ෙග් වෘත්තීය මට්ටම සෑහීමකට
පත් විය හැකි ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීම සඳහා ගනු ලැබ
ඇති හා ගැනීමට අදහස් කරන කියාමාර්ග ෙමොනවාද?

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

ගාම නිලධාරි වසම්වලට අනුයුක්ත කර සිටි උපාධිධාරින් අතර
ඉතිහාසය, ජන සන්නිෙව්දනය, පුරාවිද්යාව වැනි විෂයයන් යටෙත්
උපාධි ලබා ගත් පිරිස් ද, ෙසෞන්දර්යය විෂයයන් යටෙත් උපාධි
ලබා ගත් පිරිස් ද, වාණිජ්යෙව්දී උපාධිධාරින් ද සිටිනවා. ඔවුන්ට
පැවරී තිබුණු රාජකාරිය ඔවුන් ඉෙගන ගත් විෂයයන්ට
ෙනොගැළෙපන ඒවා බවත්, ඒවා ඵලදායී ෙනොවූ බවත් පසිද්ධ
කරුණක්. ෙම් අයෙග් වුවමනාවක් බවට පත් ෙවලා තිබුෙණ් ඡන්ද
කාලවලදී canvassing වැඩ කටයුතුවලට එම නිලධාරින් ෙගන්වා
ගැනීම පමණයි.
ඔවුන්ට පැවරුණු රාජකාරි අතර පැළ තවාන්වලට ෙගොස් පැළ
පැටවීම, නැවත පා.ෙල්. කාර්යාලෙයන් එම පැළ බා ගැනීම,
නැවත එම පැළ ෙගවල් ගණෙන් ෙබදීම, ඇට පැකට් ෙබදීම, 2013
වසෙර් හා 2014 පැවති විවිධ මැතිවරණවලදී ආණ්ඩු පක්ෂෙය්
අෙප්ක්ෂකයින්ෙග් පවර්ධන වැඩ කටයුතු ෙවනුෙවන් කටයුතු
කිරීම, ආණ්ඩුෙව් මැයි දිනවලට අනිවාර්යෙයන් සහභාගී වීම වැනි
රාජකාරිද වුණා. එම උපාධිධාරින් කිසිදු ෙසේවා තෘප්තියකින්
ෙනොසිටි බව ඉතා පැහැදිලියි. ඔවුන් ඉල්ලා සිටිෙය් ෙසේවා
තෘප්තියක් සහිතව උපාධියට සුදුසු සාධාරණ වෘත්තීය තත්ත්වයක්.
ෙමොවුන් මුහුණ දී සිටි වෘත්තීය ෙඛ්දවාචකය ෙකතරම්ද කියනවා
නම් 100 දිනක් ඇතුළත කියාවට නංවන ක්ෂණික සහන
වැඩසටහෙන් අංක 03 යටෙත් සඳහන් වන්ෙන් ඔවුන් සඳහා
ෛමතී පාලනයක් යටෙත් ලබා දීමට ෙයෝජනා ෙකරුණු විසඳුමයි.
ෙකෙසේ නමුත් දැන් සිදු වී ඇත්ෙත්, යළිත් වතාවක් එම
උපාධිධාරින්ෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය හෑල්ලු කරන තීන්දුවක් ගැනීම
බවට ඔවුන් තුළ සැකයක් මතු වී තිෙබනවා.
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශෙය් බිම් මට්ටෙම් ඍජු වගකීම
සහිත නිලධාරින් වන්ෙන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ය. 1994
වර්ෂෙය්දී ඔවුන් එම තනතුරට බඳවා ගැනීෙම්දී විවිධ අධ්යාපන
මට්ටම් සහිත පිරිස් ඒ සඳහා බඳවා ගත්තා. එම නිසා ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් අනුයුක්ත කරන ලද නිලධාරින්ට,
විශ්වවිද්යාලවල උපාධිධාරින්ට ෙම් නව තත්ත්වය තුළ සිදු විය
හැක්ෙක් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියාට සමාන්තරව කටයුතු
කිරීමකට වඩා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින් යටෙත් රාජකාරි
කිරීමට ඔවුන්ට සිදු වීමයි. ෙම් නිසා ෙම් වන විට ඇතැම් ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරින් ෙවනත් අමාත්යාංශවල පුරප්පාඩු සඳහා ද
ෙයොමු වීම ෙකෙරහි උනන්දු වී තිෙබන අතර, විශාල පිරිසක් පසු
වන්ෙන් දැඩි අවිනිශ්චිතභාවයකයි.
ෙම් තත්ත්වය තුළ පැන නඟින පහත සඳහන් ගැටලුවලට
පිළිතුරු අදාළ අමාත්යවරයා විසින් සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
1.

ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් ෙලස අනුයුක්ත කර සිටින
ෙමම උපාධිධාරින්ෙග් දැනුෙමන් පෙයෝජනයක් ගත හැකි
වන පරිදි ෙමම උපාධිධාරින් අදාළ ෙවනත් වෘත්තීන් හා
ෙසේවා ස්ථාන සඳහා අනුයුක්ත කර ගැනීමට හැකියාවක්
ෙනොමැත්ෙත්ද?

2.

ඒ සඳහා ගුරු ෙසේවය හා ෙවනත් අමාත්යාංශ සතුව දැනට
පවතින පුරප්පාඩු ගණනය කිරීමක් සිදු කර තිෙබ්ද?

3.

ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් නිවාස හා සමෘද්ධි
අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කරන්ෙන් නම්, සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරියාට වඩා ඉහළ මට්ටෙමන් ලබා දිය
හැකි රාජකාරි ෙමනවාද? ඔවුන් ස්ථානගත කරන්ෙන්
කුමන මට්ටෙම් තනතුරකටද? ඔවුන්ෙග් රාජකාරි
ෙමොනවාද?

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙමම අවස්ථාව ලබා
දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

ගරු සජිත් ෙපේමදාස
අමාත්යතුමා)

මහතා

(மாண் மிகு சஜித் பிேரமதாஸ அைமச்சர்)

(නිවාස
டைமப்

හා

සමෘද්ධි

மற் ம் ச ர்த்தி

(The Hon. Sajith Premadasa - Minister of Housing and
Samurdhi)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් නගන ලද පශ්නයට පිළිතුරු ලබා දීෙම්දී පසු බිම්
ෙතොරතුරු හැටියට මම ෙමම කරුණු දක්වන්න කැමැතියි. නිවාස
හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශෙය් පධාන විෂය පථය ෙලස ගාමීය හා
පාෙද්ශීය අංශයන්හි ආර්ථික පතිපත්ති, උපාය මාර්ග සම්පාදනය
හා කියාත්මක කිරීම, දිළිඳුකම පිටු දැකීම හා ගාමීය දිවි ෙපෙවත
වැඩි දියුණු කිරීෙම් කෙමෝපාය, ගාමීය අංශෙය් යටිතල පහසුකම්
සංවර්ධනය හා ගාමීය නිවාස සංවර්ධනය යන අංශ ඇතුළත් වී
තිෙබනවා. ඉකුත් පාලන සමෙය්දී රැකියා ෙනොමැති උපාධිධාරින්
රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම් වැඩසටහන යටෙත් ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරින් ෙලස 16,000ක පමණ පිරිස් පාෙද්ශීය
ෙල්කම් කාර්යාල හා ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටෙමන් ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශයට අනුයුක්තව ෙසේවෙය් ෙයොදවා තිබුණි.
ඉකුත් පාලනය යටෙත් ඔවුන්ට ෙගෞරවාන්විතව රැකියාවක්
කිරීෙම් අවස්ථාව අහිමි වී තිබුණි. උපාධිධරයන් වූ ෙමම
නිලධාරින් සිල්ලර වැඩවලට ෙයොදා ගත්තා මිස සියල්ලන්ටම
ෙපොදු නිශ්චිත කාර්ය භාරයක් ෙමන්ම රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා
සුදුසු පරිසරයක් සකස් වී තිබුෙණ් නැත.
විශ්වවිද්යාලයක ෙතවසරක සාමාන්ය උපාධියක් ෙහෝ සිව්
වසරක විෙශේෂ උපාධියක් ෙහෝ ලබා ගත් ෙමවැනි උපාධිධාරින්
පැළ අදින්න, පැළ බාන්න, ඇට වර්ග ෙබදන්න වැනි කාර්යයන්
ෙහෝ ෙද්ශපාලන වහල්භාවයට ෙයොදා ගැනීම සඳහා මා කිසිෙසේත්
අෙප්ක්ෂා ෙනොකරමි. අපෙග් මුඛ්ය අරමුණ වූෙය් ෙමම උගත් පිරිස
ගම සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩසටහෙන් නියමුවන් ෙලස නිශ්චිත
කාර්ය භාරයක් පවරා ඔවුන්ෙග් ෙගෞරවයද ඉතා ඉහළින්
සුරැෙකන පරිදි ෙසේවය ලබා ගැනීමයි. එබැවින් ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය අෙහෝසි කරන විට එම අමාත්යාංශයට අනුයුක්තව
සිටි ඌන උපෙයෝගී මානව සම්පතක් වූ 13,000ක් පමණ ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරින් කිසිදු අමාත්යාංශයකට අනුයුක්ත කර
ෙනොතිබූ බැවින් නව වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ශී ලංකාව තුළ සිදු
ෙකෙරන ගාමීය සංවර්ධන කියාවලිය සඳහා උගත්, පළපුරුදු ෙමම
උපාධිධාරි නිලධාරින් පධාන හවුල්කාර නිෙයෝජිතයින් ෙලස
ෙයොදවා ගැනීම අපෙග් අෙප්ක්ෂාව විය. අෙනකුත් ගම් මට්ටෙම්
නිලධාරින්ෙග් රාජකාරිවලට පරිබාහිරව ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය
අනන්යතාව හා අභිමානය සුරැෙකන ෙගෞරවාන්විත තනතුරක්
බවට පරිවර්තනය ෙකොට ෙමම අනුයුක්ත කිරීම කියාත්මක කිරීම
අපෙග් අරමුණ විය. ෙමම මූලික අභිපායයන් පදනම් කරෙගන
නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා එම නිලධාරින්
අනුයුක්ත කරගැනීම සඳහා රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශය ෙවත
ෙයොමු කරන ලද 2/1/19/114 හා 2015.02.02 යන ලිපිය මඟින්
ඉල්ලීමක් කරන ලදී. ඒ අනුව රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යාංශය
මඟින් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් ෙමම අමාත්යාංශය ෙවත
අනුයුක්ත කරන ලදී.
ගරු අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අහන ලද පශ්නවලට
උත්තර පහතින් සඳහන් කර ඇත.

2015 මාර්තු 06

1737
1.

2.

ෙවනත් වෘත්තීන් හා ෙසේවා ස්ථාන සඳහා අනුයුක්ත කර
ගැනීෙම් හැකියාවක් තිෙබ්. ඒ වාෙග්ම ෙමම උපාධිධාරින්
අදාළ ෙවනත් වෘත්තියක් හා ෙසේවා ස්ථානයක් ෙවත
අනුයුක්ත කිරීම මෙග් අමාත්යාංශෙයන් පරිබාහිර වූ
කාර්යයක් ෙව්.

(6)

(7)

ෙමම කාර්යය මෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොවන අතර,
එය රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා
පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ අමාත්යංශයට අදාළ
කාර්යයක් ෙව්. එෙසේ වුවද, අප අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක
ෙල්කම් (ගාමීය සංවර්ධන) රාජ්ය පරිපාලන, පළාත් සභා,
පළාත් පාලන හා පජාතාන්තීය පාලනය පිළිබඳ
අමාත්යංශෙය් ෙල්කම් සමඟ ෙමම ගැටලුව පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන ලදී.
*

3.
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ෙමමඟින් ෙපර පැවැති තත්ත්වයට වඩා ඉහළ
තෘප්තිකර ෙමන්ම ෙගෞරවනීය තත්ත්වයක්
ෙමම නිලධාරින්ට ලබා දීම මා අෙප්ක්ෂා
කරන්ෙනමි.

2 අෙප්ක්ෂා කරනු ලබන රාජකාරි:
(1)

(9)
(10)

ඒ අනුව එම අමාත්යංශෙය් ෙල්කම් විසින්
කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ෙවත දැනට පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳව
ගණනය කිරීමක් සිදු කරන ෙලසත්, ඉදිරි සති
03 ඇතුළත එය අවසන් කිරීමට කටයුතු
කරන ෙලසත් උපෙදස් දී ඇත.

1. ගාමීය මට්ටෙම්, බිම් මට්ටෙම් රාජකාරි කටයුතු ඉටු
කරන රාජ්ය නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනකු සිටී. දිවි
නැඟුම ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කටයුතු සෘජුවම දිවි
නැඟුම සංවර්ධන නිලධාරින්ට පැවෙරන අතර, නිවාස
හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශෙය් අරමුණු අනුව ගාමීය හා
පාෙද්ශීය සංවර්ධනෙයහි නව වැඩ පිළිෙවළක් හා
කාර්යභාරයක් සැලසුම් කර ඇත. ෙමහිදී ෙමම අංශෙය්
අමාත්යාංශෙය් සෘජු නිලධාරියා ෙලස ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරින් හට බලය පැවෙරන අතර,
එමඟින් කිසිදු අවස්ථාවක දිවි නැඟුම සංවර්ධන
නිලධාරියා යටෙත් ෙසේවය ෙනොකරන අතර, ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරියාට ෙවන් වූ වෘත්තීය ෙගෞරවය
ආරක්ෂා වන පරිදි රැකියාව කරෙගන යෑෙම් අවස්ථාව
සහ ඉඩ පස්ථාව සැලෙසේ.
*

(8)

ගාමීය
සංවර්ධනයට
අදාළ
ව්යාපෘති
හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් සකස් කිරීම,
කියාත්මක කිරීම, අධීක්ෂණය, පසු විපරම,
කළමනාකරණය හා නඩත්තුව සඳහා ජනතා
සහභාගිත්වය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම හා
ව්යාපෘති ෙයෝජනා නිර්ෙද්ශ කිරීෙම් නියමුවා
ෙලස කටයුතු කිරීම.

(2)

ගම සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී
සියලුම ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ව්යාපෘතිවල
සම්බන්ධිකරණ කාර්යයන් සිදු කිරීම.

(3)

සංවර්ධන වැඩ සටහනට අදාළ ගැටලු හඳුනා
ගැනීම හා ඒවාට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා අදාළ
ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

(4)

රාජ්ය ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණෙය්දී එම
ආයතනවලින් සපයන ෙසේවා
වසමට/
පතිලාභීන්ට ලබා ගැනීම.

(5)

පජාමූල සංවිධාන විසින් කරනු ලබන
සංවර්ධන ව්යාපෘති සඳහා මාර්ෙගෝපෙද්ශ
සැපයීම.

(11)
(12)

(13)

4.

පජාමූල සංවිධාන සමඟ ඒකාබද්ධව වැඩ
සටහන් සැකසීම, කියාත්මක කිරීම හා ඒ
සඳහා අවශ්ය කටයුතු අදාළ ආයතන සමඟ
සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම.
ගැටලු හඳුනා ගැනීම හා වසෙම් ෙපොදු
කටයුතුවලදී නායකත්වය ෙගන කටයුතු
කිරීම.
හදිසි ආපදා අවස්ථාවලදී අවශ්ය ෙසේවා ලබා
දීම.
ඉදිරිෙය්දී සිදු විය හැකි ගැටලු ෙහෝ ආපදා
තත්ත්ව හඳුනා ෙගන ඒවා වළක්වා ගැනීම
සඳහා සුදුසු වැඩ පිළිෙවළක් ෙයදීම.
ගෙම් පශ්න හඳුනා ෙගන එම ගැටලු ජනතාව
සමඟ සහෙයෝගෙයන් හා සහජීවනෙයන්
සාකච්ඡා කර විසඳුම් ලබා දීම.
දිළිඳු හා අසරණ පජාව හඳුනා ගැනීම හා ඒ අය
සමාජ සුබසාධන වැඩ සටහන්වලට සම්බන්ධ
කිරීම.
සමාජ හා ආර්ථික විෂමතාවලට ලක්ව ඇති
ජන සමූහ හඳුනා ගැනීම, ඔවුන් සංවර්ධන
කියාවලියට දායක කර ගැනීම හා ඔවුන්ට
සංවර්ධනෙය් පතිලාභ ලබා ගැනීමට ඉඩ
සැලසීම
ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතුවලට
සම්බන්ධ වීම හා සහාය වීම, නායකත්වය
ලබා දීම, මඟ ෙපන්වීම හා එම කටයුතු
කියාත්මක කිරීමට දායකත්වය ලබා දීම.

උපාධිධාරින්ෙග් වෘත්තිය මට්ටම සෑහීමකට පත් විය හැකි
ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීම උෙදසා පහත සඳහන් කරන
පියවර අප ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.
• වෘත්තිමය නිපුණතා හා හැකියා පදනම් කරෙගන
ඔවුන්ට අදාළ ක්ෙෂේත ෙවත ස්ථාන මාරුවීම් ලබා
ගැනීම සඳහා ෙමම අමාත්යාංශෙයන් නිදහස්
කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කරමින් පවතී.
• යහ පාලනෙය් මූලික න්යාය සංකල්පයක් වන
ෙසේවා දායකයන් තෘප්තිමත් වන ආකාරයට ෙසේවා
පවත්වා ෙගන යෑෙම්දී ඔවුන්ෙග් අෙප්ක්ෂා හා
අවශ්යතා පිළිබඳව නිසි තක්ෙසේරුවක් තිබීම
අත්යවශ්ය ෙව්.
•

ඒ අනුව ෙමම අමාත්යාංශෙය් සංවර්ධන නිලධාරින්
ෙලස රාජකාරි කිරීමට කැමැති නිලධාරින්හට නිසි
ෙගෞරවය ලබා ෙදමින් අමාත්යාංශෙය් පුළුල්
අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා දායක
කරගැනීම මෙග් අරමුණයි.

•

ෙම් වන විට ශී ලංකා සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග්
සංගමය, නිදහස් උපාධිධාරී සංගමය හා ගම්
මට්ටෙම් උපාධිධාරින්ෙග් අදහස් හා ෙයෝජනා
ලබා ගැනීම සඳහා අතිෙර්ක ෙල්කම් (ගාමීය
සංවර්ධන) සමඟ 2015.03.04 දින සාකච්ඡාවක්
පවත්වන ලද අතර, එහිදී ලබාගත් අදහස් හා
ඉදිරිෙය්දී ඔවුන් විසින් ලිඛිතව ඉදිරිපත් කිරීමට
එකඟ වූ ෙයෝජනා අනුව අප අවශ්ය කටයුතු
කියාත්මක කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.

•

2015 ෙපබරවාරි මාසෙය් 25වැනි දා පළ වූ
"ලංකාදීප" පුවත් පෙත් "සංවර්ධන නිලධාරින්
බාල්දු
කරන්න එපා" යන මැෙයන් පළවූ
පවෘත්තිය සම්බන්ධෙයන් ඊට අදාළව රැකියාලාභී
උපාධිධාරින්ෙග් සංගමෙය් පධාන ෙල්කම්
චන්දන සූරියආරච්චි මහතාට 2015.03.04 දිනෙය්දී
සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම සඳහා ආරාධනා කළ
අතර, ඒ සඳහා ඔහු ෙමෙතක් පැමිණිෙය් නැත.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු සජිත් ෙපේමදාස මහතා]

අද ෙවනතුරු අමාත්යාංශෙය් කිසිම සාකච්ඡාවකට එතුමා
සහභාගි ෙවලාත් නැහැ.
ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමාෙග් දැන ගැනීම පිණිස මම
කියන්න කැමැතියි, අද දවෙසේත් සවස පහමාරට ආර්ථික සංවර්ධන
නිලධාරින් පිරිසක් සමඟ අප සාකච්ඡාවක් පවත්වන බව. එහිදී ඒ
අය ඉදිරිපත් කරන ෙයෝජනාවලට සවන් දීලා, ඒ අයෙග්
අභිපායයන් ඉටු වන ආකාරයට, ඔවුන්ෙග් ආත්ම අභිමානය
ශක්තිමත් කරවමින් ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන ෙගෞරවනීය
ෙලස ජනතාවට ෙසේවය කරන්න පුළුවන් රාජකාරි ලැයිස්තුවක්
ඔවුන් ෙවනුෙවන් නිර්මාණය කරන්නට කටයුතු කරන බවට මම
ෙම් ගරු සභාවට ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)
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කාන්තාවන්ට විරුද්ධව ඇති පචණ්ඩත්වය පසු ගිය අවුරුදු
ගණනාව තුළ ඉතාම උග තත්ත්වයකට පත්ව තිබුණා. ෙමය මුළු
රටටම ලජ්ජා විය යුතු කාරණයක්. ෙම් පිළිබඳව ෙමෙතක්
ආණ්ඩුව විසින් දැක්වූ ෙනොසැලකිලිමත් බව ඉතාම
අසතුටුදායකයි. අපට මතකයි, කාන්තා දූෂණය පිළිබඳ පශ්නය
විසඳීම තම කාර්යයක් ෙනොවන බව 2014 දී ළමා සංවර්ධන හා
කාන්තා කටයුතු ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව්දී පකාශ කළ බව.
ෙමවැනි ආකල්පයක් ආණ්ඩුෙව්ම ඇමති ෙකෙනක් දක්වා තිබීම
ස්තී දූෂකයන්ට කරන අනුබල දීමක් හැටියටයි මට ෙපනුෙණ්. ෙම්
තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට ජාතික පමුඛත්වයක් දිය යුතු වුණා.
ෙමම වාර්තාෙව් නීතිමය, පතිපත්තිමය හා සමාජයීය කාරණා
විගහ කර ඇත. තවද ලිංගික අපචාර පිළිබඳව ෙවනම ගැඹුරින්
සලකා බලා නිර්ෙද්ශ ද ඉදිරිපත් කර ඇත. ඊටත් අමතරව
කාන්තාවන්ට විඳීමට සිදු වන විවිධ අඩන්ෙත්ට්ටම් නැති කිරීමට
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගත හැකි කියා මාර්ග ගැනද ෙමම වාර්තාව
මඟින් දක්වා තිෙබනවා.

(The Deputy Speaker)

ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමනි.
මීළඟට අමාත්යාංශ නිෙව්දන. ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ
ඇමතිතුමිය.

කාන්තාවන්ට හා ගැහැනු දරුවන්ට එෙරහි
හිංසනය පිටුදැකීම සඳහා වන විපක්ෂ නායක
ෙකොමිෂන් වාර්තාව: කාන්තා කටයුතු
අමාත්යතුමියෙග් පකාශය
ெபண்கள் மற் ம் சி மிக க்கு எதிரான
வன் ைறகைளத் த ப்ப பற்றிய
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் ஆைணக்கு
அறிக்ைக : மகளிர் அ வல்கள்
அைமச்சாின கூற்
INTERIM REPORT OF THE LEADER OF
THE OPPOSITION’S COMMISSION ON THE
PREVENTION OF VIOLENCE AGAINST WOMEN
AND THE GIRL CHILD : STATEMENT BY
MINISTER OF WOMEN’S AFFAIRS
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ මහත්මිය (කාන්තා කටයුතු
අමාත්යතුමිය)
(மாண் மிகு (தி மதி)சந்திராணி பண்டார ஜயசிங்க - மகளிர்
அ வல்கள் அைமச்சர்)

එබැවින් ෙමහි ඇති නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට ආණ්ඩුෙව්
සෑම අංශයක් විසින්ම සහෙයෝගය දී අපෙග් ජනගහනෙයන්
සියයට 52ක් වන කාන්තාවන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමට ෙමම
වාර්තාෙව් ඇති නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ෙලස
ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලමින් මම ෙම් වාර්තාව ෙමම සභාවට ඉදිරිපත්
කරමි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

පධාන කටයුතු ආරම්භ කිරීෙම්දී ෙයෝජනා.

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු
பாரா

ෙමම ෙකොමිෂන් සභාෙව් සභාපතිනිය ෙලස පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
හිටපු මහ ෙල්කම් පියාණි විෙජ්ෙසේකර මහත්මියත්, උප
සභාපතිනිය ෙලස කුමුදුනි සැමුෙවල් මහත්මියත් ඇතුළු තවත්
සාමාජිකයන් 08ෙදනකුෙගන් යුත් කණ්ඩායමක් පත් වුණා.

வல்

I
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That the Government Business do have precedence this day."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(The Hon. (Mrs.) Chandrani Bandara Jayasinghe - Minister
of Women's Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද මම නැඟී සිටින්ෙන්
කාන්තාවන්ට හා දැරියන්ට විරුද්ධව ඇති පචණ්ඩත්වය පිළිබඳව
වූ වාර්තාව ෙම් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමටයි. ෙම් විෂය පිළිබඳව
ගැඹුරින් විගහයක් කිරීම පිණිස එවකට විපක්ෂ නායක වූද, අද
අගමැති වන ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා විසින් ෙකොමිෂන්
සභාවක් පත් කළා. ගරු කථානායකතුමාද එදා ෙමම ෙකොමිෂන්
සභාව පත් කිරීම ගැන එකඟ වුණා.

மன்ற அ

BUSINESS OF THE PARLIAMENT

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That the Business of Parliament on Friday, March 13th, 2015 be
exempted from the provisions of Standing Order No. 7 and the
motion agreed to by Parliament on 07.04.2011."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
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පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම්
பாரா

மன்ற அமர்
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ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පත

SITTINGS OF THE PARLIAMENT

ேதசிய ம ந் கள் ஒ ங்குப த் ம்
அதிகாரசைபச் சட்ட லம்

I

NATIONAL MEDICINES REGULATORY
AUTHORITY BILL

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7 and
the motion agreed to by Parliament on 04.03.2015, the hours of
sitting this day shall be 1.30 p.m. to 7.30 p.m. At 3.30 p.m.
Standing Order No. 7(5) shall operate."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

II
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,

කාරක සභාෙවහිදි සලකා බලන ලදී [නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ විය.]

கு வில் ஆராயப்பட்ட .
[ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.]
Considered further in Committee. [MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair.]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, අපි ෙමම පනත් ෙකටුම්පත ෙපෙර්දා
සම්මත කර ගන්ෙන් නැතිව අද දිනයට ෙයොදා ගත්ෙත් වැදගත්
සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහායි. නමුත් මා එදින
පැවැත්වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගි වූෙය් නැහැ. එහිදී යම්
එකඟතාවකට ඇවිල්ලා තිෙබනවා ෙපෙර්දා සවස 6.30ට ෙපර
සංෙශෝධන බාර දිය යුතුයි කියලා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

"That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 7(1)
and the motion agreed to by Parliament on 09.07.2010, the
Parliament shall sit on Friday, March 13th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

ඒත් මම කිව්වා ඒවා පරක්කු වුණාට කමක් නැහැ කියලා. මම
නිලධාරින්ට ඒ සංෙශෝධන දුන්නා. අද පාර්ලිෙම්න්තුවට අෙප්
නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් පැමිණ සිටිනවා.
නිලධාරින් සමඟ කථා කරලා සංෙශෝධන පිළිගන්න පුළුවන්ද
කියලා මට දැනුම් ෙදන්න කිව්වා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

III
මතු පළ වන ෙයෝජනාව ඊළඟට න්යාය පතෙයහි තිබිණ :

அ த் ஒ ங்குப்பத்திரத்தில் பின்வ ம் பிேரரைண இ ந்த :
The following Motion stood next on the Order Paper:

"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 3.00 p.m.
on Friday, March 13th, 2015."

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

Hon. Deputy Speaker, there is an Amendment to the
above Item, the time to read as 3.15 p.m. Accordingly, I
move,
"That this Parliament at its rising this day do adjourn until 3.15 p.m.
on Friday, March 13th, 2015."

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් කාරක සභා අවස්ථාෙව්දී වගන්තිෙයන් වගන්තිය සම්මත
කර ගන්නා විට අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? තුන්ෙවනි වගන්තියට
මෙග් සංෙශෝධනයක් තිෙබනවා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

කමක් නැහැ, අපට පුළුවන්ෙන් විෙශේෂ විධියට ඒ වගන්තිය
move කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එෙහම අවස්ථාවක් නැහැ ෙන්
ගරු ඇමතිතුමා. ගරු
ඇමතිතුමනි, ඒ සඳහා අවස්ථාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

කාරක සභාෙව්දී එකඟෙවන සංෙශෝධන අපි පිළිගන්නවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Deputy Speaker)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පධාන කටයුතු, අද දින න්යාය පතෙය් විෂය අංක 117, ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත - කාරක සභාව.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

නැහැ. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. අපි සංෙශෝධන
දුන්ෙන් අද දවල්. ඒක මම පිළිගන්නවා.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

ඇමතිතුමා කිව්වා, අද දවස තුළ ෙදන්න පුළුවන් කියලා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ෙපෙර්දා පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී තීන්දුවක් අරෙගන
තිෙබනවා, ෙපෙර්දා සවස 6.30ට ෙපර සංෙශෝධන ෙදන්න කියලා.
අපට ඒ අවෙබෝධය තිබුෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අපි ඒ සංෙශෝධන ලබා
දුන්ෙන් අද දවල්. මා සතුව එම සංෙශෝධන ටික තිෙබනවා. මම
ගරු ඇමතිතුමාටත් ඒවා ලැෙබන්න සැලැස්වූවා. දැන් තිෙබන
පශ්නය ෙම්කයි. ගරු ඇමතිතුමා ෙම් සංෙශෝධන පිළිබඳව
නිලධාරින් සමඟ සාකච්ඡා කරලාත් නැහැ. දැන් අපි ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත වගන්තිෙයන් වගන්තිය සම්මත කරන්න යනවා.
එතෙකොට ෙකොෙහොමද ෙම් සංෙශෝධන ඇතුළු කරන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)
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(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ඒක තමයි පශ්නය. දහවල් 12.45ට තමයි සංෙශෝධන ලැබිලා
තිබුෙණ්. මට දැනුයි ඒවා ලැබුෙණ්. අෙප් නිලධාරි මහත්වරු
ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ෛවද්යවරුත් ඇවිල්ලා ඒ අයත් සමඟ
සාකච්ඡා කරලා ඒවාට එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. නීති ෙකටුම්පත්
සම්පාදක මණ්ඩලයට වාෙග්ම නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවටත් ෙම්
සංෙශෝධන ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ අයත් ෙම් සංෙශෝධන සඳහා
එකඟ ෙවන්න ඕනෑ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

නීතිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ඇවිල්ලා ඉන්නවාද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

දැනුයි ආෙව්. ඒ නිලධාරින් ෙම් ෙද්වල් කියවන්න ඕනෑ ෙන්.

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පිළිගන්න පුළුවන් ඒවා-

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

ඒක ෙන්. පනත් ෙකටුම්පතක් සම්මත කරන දවෙසේ ඒ
නිලධාරින් ෙව්ලාසනින් එන්න ඕනෑ ෙන්.

පිළිගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා දැන් කියන්න බැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පිළිගන්නා සංෙශෝධන ගරු ඇමතිතුමා පිළිගනියි.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඇවිල්ලා ඉන්ෙන්. සභාෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නත්
කලින් ඇවිත් ඉන්ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(The Hon. Anura Dissanayake)

(The Hon. Anura Dissanayake)

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

නැහැ, නැහැ. ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය.

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

කරන්න ඕනෑ පධානම වැෙඩ් ඒක ෙන්. එෙහනම් ගරු
ඇමතිතුමා ෙමොකක්ද කරන්ෙන්?

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

ෙම් අවස්ථාව කල් දමන්නට බැහැ ෙන්, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ඇමතිතුමාට පිළිගන්න පුළුවන්ද, බැරිද කියන්න තරම්-

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම කල් දමන්න බැහැ ෙන්, ගරු
මන්තීතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා ෙපොඩ්ඩක්
ඉන්න ෙකෝ. ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා පශ්නය ෙමොකක්ද
කියලා දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා ඉන්නෙකෝ ෙපොඩ්ඩක්.
ඇමතිතුමා පශ්නය ෙමොකක්ද කියලා දන්නවා. [බාධා කිරීමක්] ෙම්
සංෙශෝධන පිළිගන්නවාද, නැද්ද කියලා අවෙබෝධයක් ලබා ගන්න
ගරු ඇමතිතුමාට ෙවලාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීතුමා, මම කියන්නම්. ඔබතුමා ඒ ටික ෙවනමම
සංෙශෝධන වශෙයන් ඉදිරි කාලෙය්දී ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඒක ෙකෙරන්ෙන් නැහැෙන් ගරු ඇමතිතුමා. ඒක නැවත
ඉදිරිපත් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එෙහම කරන්න. අපි එකඟ ෙවන ටික මම ආපහු -[බාධා
කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

දැන් ඔබතුමා පුළුවන් නම් අපිට කියන්න පතිපත්තිමය ෙලස
ෙම් කියන ෙද්වලට එකඟ වන්න පුළුවන් ද, බැරිද කියලා?
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

සභාපතිතුමා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Chairman)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

මට ෙත්ෙරන හැටියට සමහර ඒවා කළ හැකියි. මම එෙහම
කරන්න කැමැති නැහැ. ෙමොකද, මම ෙම්ක විද්වත් මණ්ඩලයක්
එක්ක කෙළේ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු මන්තීතුමා, ඉදිරිෙය්දී ඔබතුමා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරලා
- [බාධා කිරීමක්]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමොකද ෙමතැනදී අජිත් කුමාර ගරු මන්තීතුමාත්-[බාධා
කිරීමක්]

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

පශ්නය තිෙබන්ෙන් නැවත ෙම්ක ඉදිරිෙය්දී එන්න නම් ෙම්
පනතට නැවත සංෙශෝධනයක් එන්න ඕනෑ. මම හිතන හැටියට
ඒක ෙකෙරන වැඩක් ෙනොෙවයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්ම අපි
සම්මත කළා, පළාත් පාලන පනත් ෙකටුම්පත. පළාත් පාලන
මැතිවරණ පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන ෙව්ලාෙව්දීත් අපි
දැක්ක ෙදයක් තමයි, ඉදිරිෙය්දී සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න
ඒ.එල්.එම්. අතාවුල්ලා හිටපු ඇමතිතුමා ඉඩ ෙදනවා කියලා
එකඟතාවකට ආවා. හැබැයි කවදාවත් ඒ පනතට සංෙශෝධන ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. දැන් සිදු ෙවන්ෙනත් ඒකම තමයි.
මම දන්ෙන් නැහැ, ඔබතුමාෙග් නිලධාරි මහත්වරුන්ට ෙම්ක
ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්ද කියලා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සිකුරාදා දිනය දුන්ෙනත් ඔබතුමාෙග් ඉල්ලීම පිට. නමුත් ෙම්
ෙයෝජනා අපිට හම්බ වුෙණ් නැහැ.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්, ඒක තමයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

ගරු අනුර දිසානායක මහතා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

එතුමාෙග් පක්ෂෙය් අදහස ඒ කිව්ෙව්. එතුමාට ඒ තීරණය
ගන්න පුළුවන්. කිසිෙසේත්ම එතුමා අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා
ෙනොෙවයි. මම ඒකත් කියන්න එපා යැ. ඒ නිසා අපි ෙවනුෙවන්
උත්තර බඳින්න ෙහෝ අපි ෙවනුෙවන් එකඟතාවකට එන්න
එතුමාට අවශ්ය නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඒ අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඔව්, ඒක තියා ගන්න. ඒක පරිස්සම් කරලා තියා ගන්න. මම
ෙම් කියන්ෙන් - [බාධා කිරීම්]- ෙපොඩ්ඩ්ක් ඉන්නෙකෝ- එතුමායි
මමයි අතෙර් විසඳා ගන්න පශ්නයක් තිෙබනවා. ඔබතුමා දන්නවා,
ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න ෙපෙර්දා අෙප්
පැත්ෙතන්ම තමයි මම ඒ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කෙළේ කියන එක.
ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කෙළේ සංෙශෝධන කිහිපයක් ඉදිරිපත් කිරීමට මට
අවස්ථාව ෙදන්න කියලා. ඇත්තටම මම දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ,
ෙපෙර්දා දිනෙය් සවස 6.30 ෙපර ෙම් සංෙශෝධන ලබා දිය යුතුයි
කියලා. ඒ ගැන මට අවෙබෝධයක් තිබුෙණ් නැහැ.
මහ ෙල්කම්තුමා උෙද් කියනෙකොට තමයි මම ෙම් ගැන
දන්ෙන්. අපිට පුරුදු විධිය, අෙප් සාමාන්ය සම්පදාය වී තිබුෙණ්
පාර්ලිෙම්න්තුව රැස්වීමට ෙපර සංෙශෝධන ලබා දීම තමයි. ඒ අනුව
මම ෙම් සංෙශෝධන මධ්යාහ්න 12.00 ෙහෝ 12.30ට ආසන්න
ෙව්ලාවකදී මහ ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලයට එව්වා. එතෙකොට
තමයි එතුමාෙග් කාර්යාලෙයන් මා දැනුවත් කෙළේ ෙපෙර්දා සවස
6.30ට ෙපර ෙම් සංෙශෝධන ලබා දිය යුතුයි කියන එකඟතාවකට
ආපු බව. එෙතක් එවැනි එකඟතාවක් ගැන අපි දන්ෙන් නැහැ. ඒ
නිසා අෙප් අවශ්යතාව තිබුෙණ් [බාධා කිරීම්] ඉතින් දන්ෙන් නැහැ
ෙන්. ඒක තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Chairman)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා.

නැහැ. දන්වලාත් තිෙබනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු මන්තීවරෙයක්

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(An Hon. Member)

ගරු ඇමතිතුමනි, අපි කියා සිටින්ෙන් ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
ෙම් විධියට දැන් අනුමත කරමු කියලායි. එන සතිෙය් ඔබතුමා
ෙසෞඛ්ය පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව කැඳවන්න. එතැනදී
නීතිපති කාර්යාලෙය් නිලධාරින් සියලු ෙදනා කැඳවලා ඔබතුමාට,
රජයට එකඟ වන්නට පුළුවන් කාරණා ටික අරෙගන ඒකට
සංෙශෝධනයක් ෙම් දින සියය අවසන් ෙවන්න කලින් ෙගෙනන්න.
එපමණයි.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි,-
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ඔබතුමාත් ජාතික විධායක සභාෙව් ඉන්නවා ෙන්.

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ඊට වඩා සෙපෝට් ඔයෙගොල්ෙලෝ. ෙම් මන්තීවරු 60
ෙදනකුෙගන් සමන්විත ආණ්ඩුවක් පවත්වාෙගන යන්ෙන්
ඔයෙගොල්ෙලෝ හින්දායි. නැත්නම් හැෙට් ආණ්ඩුවක් තියන්න
බැහැ. 60ක ආණ්ඩුවක් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා
නිදහස් පක්ෂෙය් සහාය තිෙබන නිසායි. ෙම්ක සභාග ආණ්ඩුවක්.
[බාධා කිරීම්] ජාතික විධායක සභාවට වඩා. සභාග ආණ්ඩුවක්
හැටියටයි තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි, යූඑන්පී එකයි
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අනුර දිසානායක මහතා]

අතර. නැත්නම් ෙකොෙහොමද, ෙම් ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන්? ෙම්
ආණ්ඩුව පවතින්ෙන් නැහැ, නැතුව. ජාතික විධායක සභාව නිසා
ෙනොෙවයි, ෙම් ආණ්ඩුව තිෙබන්ෙන්. ෙම් සභාග ආණ්ඩුව ශී ලංකා
එෙකයි, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්යි. ඒක ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න.
[බාධා කිරීම්] ෙම් කාලයකින් හැදුණු ෙහොඳ ශී ලංකා - යූඑන්පී
සභාග ආණ්ඩුවක්.- [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

Order, please! ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාෙග් අදහස් පකාශ
කරලා ඉවරද?

ගරු අනුර දිසානායක මහතා

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க)

(The Hon. Anura Dissanayake)

ගරු සභාපතිතුමනි, අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න ෙදන්ෙන් නැහැ
ෙන්. ෙම් ආණ්ඩුෙව් පාර්ශ්වයක් වූ ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපට
කරදර කරනවා. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

උෙද්ත් ෛවද්යවරු, විවිධ වෘත්තිකයන් ෙම් පිළිබඳව ෙහොඳ අදහස්
මට ඉදිරිපත් කළා. ෙම් පනත් ෙකටුම්පෙත් තිෙබන ෙහොඳ ෙද්වල්
ෙහොඳයි කියමින් එතුමන්ලා මා ෙවත අදහස් ඉදිරිපත් කළා. ඒ
ඉදිරිපත් කරපු සමහර තර්කවල මා ඉදිරිපත් කරපු තර්ක සමඟ
පරස්පරයක් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න තියා
හිතන්නවත් ෙවලාවක් නැහැ. මම උදාහරණයක් ගන්නම්. ෙම්
රෙට්ම පසිද්ධ වුෙණ් ඇමතිතුමා 10ෙදනකු පත් කරනවා කියලායි.
ගරු ඇමතිතුමා එදා ෙම් ගරු සභාෙව්දී එය නිවැරැදි කළා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, දැන් තිෙබන්ෙන් ෙම් සංෙශෝධන ටික
ඉදිරිපත් කරන කටයුත්ත ලෑස්ති කරන එකයි. ගරු මන්තීතුමා,
ඔබතුමාෙග් සංෙශෝධනය ෙම් දැනුයි මෙග් අතට ලැබුෙණ්. මට
පුළුවන්ද, දැන් ආපු එකකට දැන් එකඟ ෙවන්න?

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමා ආෙව් දැන් ෙන්. [බාධා කිරීම්]

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

මීළඟට, ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම්
වචන ෙදක තුන අහෙගන ඉන්න කියලා. පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී,
-පක්ෂ නායක රැස්වීම කියන්ෙන් මම සහභාගි වන එකක්
ෙනොෙවයි. සියලු පක්ෂවල නායකයන්, අනුර දිසානායක මැතිතුමා
ඒ වාෙග්ම විපක්ෂ නායකතුමා සම්බන්ධ වන පක්ෂ නායක
රැස්වීෙම්දී- තමයි න්යාය පතය තීරණය කෙළේ තුන් ෙවනි දා ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කරලා හතර ෙවනි දා සම්මත කරන්න
ඕනෑ කියලා. මම ඒකට මුල සිටම ගරු රාජිත ෙසේනාරත්න
ඇමතිතුමාටත්, ෙම් සභාවටත් විෙරෝධය පෑවා. මම තුන්ෙවනි දා
ෙම් සභාෙව්දී ඒක කිව්වා. ගරු සභාපතිතුමනි, මා එය පකාශ
කෙළේ ෙම් පශ්නය මතුෙවන නිසායි. ගරු ඇමතිතුමා ෙපෙර්දා
එනම් හතර ෙවනිදා විවාදෙය්දී කිව්වා, සංෙශෝධන එතුමාට ෙදන්න
කියලා. මම අද උෙද් පශ්න, දුෂ්කරතා ෙගොඩක් තියාෙගන උෙද්
9.30 ෙවනෙකොට පාර්ලිෙම්න්තුවට පැමිණියා. මම මහ
ෙල්කම්තුමාෙග් කාර්යාලයට අවස්ථා ෙදකක ගියා. එතුමා හිටිෙය්
නැහැ. මම හිතන හැටියට අද විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් තිබුෙණ්. අද ෙම්
සංෙශෝධන ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා එතුමා විමසුවා.
ෙමොකද, අමාත්යතුමා ගිය සතිෙය් කිව්වා, සංෙශෝධන ෙදන්න
කියලා. එෙහත් සංෙශෝධන ෙදන්න අවස්ථාවක් ලැබුෙණ් නැහැ.
මහ ෙල්කම්තුමා දැනුම් දුන්නා, සංෙශෝධන අද භාරගන්න බැහැ
කියලා. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව සංෙශෝධන ෙදන්න පුළුවන්
නියමිත, නිශ්චිත සීමාවක් නැහැ. හරි නම්, කාරක සභාව
අවස්ථාෙව්දීත් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න අයිතියක් ගරු
මන්තීවරුන්ට තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙවනදා තිබුණු
සම්පදාය අනුවත්, ගරු ඇමතිතුමා කියූ පරිදිත්, අද දවෙසේ උදය
වරුෙව් සංෙශෝධන ෙදන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විපක්ෂය විධියට ඍජුව ආණ්ඩුවට සහෙයෝගය
ෙදන අයෙග් ෙහෝ ෙවනත් සංවිධානවල ඉඳෙගන -විධායක
සභාෙව් ෙහෝ ෙවනත් ෙකොෙහේ ෙහෝ ඉඳෙගන- සහෙයෝගය ෙදන
අයෙග් ෙහෝ ෙකොෙහේහරි ඉඳෙගන ෙවනත් කමවලට සහෙයෝගය
ෙදන අයෙග් ෙහෝ කාෙග් ෙහෝ මැදිහත් වීෙමන් ෙම් ෙවන්න
යන්ෙන් බරපතළ පශ්නයක් ගරු සභාපතිතුමනි. ගරු රාජිත
ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා කියනවා, පශ්නයක් නැහැ, ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත පැය 24න් අධ්යයනය කරන්න පුළුවන් කියලා. අද
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මම ඇවිල්ලා හුඟක් ෙවලා. [බාධා කිරීම්]
(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මට සවන් ෙදන්න ෙකෝ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

මම ෙමතැනට ඇවිල්ලා හුඟක් ෙවලා. මම පස් වරු 1.30ට
වාචික පිළිතුරු ෙදන පශ්නයකටත් උත්තර දුන්නා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මට සවන් ෙදන්න ෙකෝ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා ෙකොෙහේද කලින් ආෙව්? දැන් ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්
ඔබතුමායි.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ඔබතුමන්ලා ඇයි මට කථා කරන්න ෙදන්ෙන් නැත්ෙත්?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා. මම ෙම් සංෙශෝධන
භාර ෙදන්න ඕනෑ මහ ෙල්කම්තුමාටයි. ඒවා එතුමාට භාර ෙදන්න
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ගියාම එතුමා හිටිෙය් නැහැ. ඊට පස්ෙසේ එතුමා එය පතික්ෙෂේප
කළා. [බාධා කිරීමක්] ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, අද
ෙදන්න පුළුවන් කියලා.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අජිත් කුමාර මන්තීතුමා,

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

මම අවසන් කරන්නම්, ගරු සභාපතිතුමනි. [බාධා කිරීම්]
කරුණාකර මා මතු කරන පශ්නයට සවන් ෙදන්න. මට විනාඩියක්
ෙදන්න. ෙමතැන අෙනක් කවුරුත් කියන ඒවා අහෙගන සිටියා
ෙන්. සුළුතරෙය් අදහසක් කියන ෙකනකුට සවන් ෙදන්න.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)
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සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු විරුද්ධ නායකතුමා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එදාම ෙමය සම්මත කළ යුතුයි කියලා කිව්වා. නමුත්
විපක්ෂෙය් අපි ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා, "අපි ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
අද සම්මත කරලා ෙදනවා." කියලා. ගරු සභාපතිතුමනි, ඔබතුමා
ඒ අනුව කටයුතු කරන්න කියා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අනුව ෙම්
පනත් ෙකටුම්පතට අවශ්ය සංෙශෝධන තිෙබනවා නම්, පස්ෙසේ
සාකච්ඡා කරලා ෙගෙනන්න අෙප් රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා
එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කර ගන්න ඕනෑ. ෙම් පනත් ෙකටුම්පත
පිළිබඳව කවුරුත් අදහස් පකාශ කළා. වැදගත් පනත්
ෙකටුම්පතක්ය කියලා කිව්වා. ඒ නිසා තවත් පමා ෙනොවී අද ෙම්
පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්න කියලා මම ඉල්ලනවා.

කියන්න, ගරු මන්තීතුමා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරන්නම්. පැයක කාලයක්
තිෙබනවා ෙන්.
ගරු සභාපතිතුමනි, ඒක තමයි මම රටටම කිව්ෙව්, ගරු
ඇමතිතුමා කියන ෙහොඳ ෙද්වල් පිළිගන්නත්, ඒ තර්කය
සාධාරණීකරණය කර ගන්නත් ඒ ගැන පරීක්ෂා කර බලන්න
කාලයක් ඕනෑ කියා. මම උදාහරණයක් හැටියට කිව්වා ෙන්, ගරු
ඇමතිතුමාට 10ෙදනකු පත් කරන්න පුළුවන් කියලා වැරැදි
අදහසක් තිබුණාය කියන කාරණය. ගරු ඇමතිතුමාට 10ෙදනකු
පත් කරන්න බැහැ. 4ෙදනකුයි පත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි
ඇමතිතුමාට 10ෙදනා ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒවා ගැනත් සංවාද
කරලා තවත් සංෙශෝධන එකතු කරන්න සාධාරණ කාලයක් ඕනෑ
කියන එකයි මා කිව්ෙව්. අවුරුදු 40ක් කථා වුණු පනත් ෙකටුම්පත
දවස් එකහමාෙරන් සම්මත කරලා අවසන් කරන්න හදනවා. ඒ
නිසා ෙම් සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න ෙවලාව ෙදන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ෙම්ක කල් දමන්න බැහැ. [බාධා කිරීම්]

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ෙම් සඳහා ගරු අමාත්යතුමාට සාධාරණ කාලයක් ලබා දිය
යුතුයි. එම නිසා ෙයෝජනා තිෙබ් නම්, ෙවනම උපෙද්ශක කාරක
සභාෙව්දී සාකච්ඡා කර ඉදිරිෙය්දී සංෙශෝධනයක් හැටියට ඒවා
ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සඳහා ඉදිරිෙය්දී අවස්ථාව ලබා ගන්න.

1 සිට 3 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

1ஆம் வாசகம் ெதாடக்கம் 3ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses1 to 3 ordered to stand part of the Bill.

4 වන වගන්තිය.- (අධිකාරිෙය් සංයුතිය.)

வாசகம் 4.- (அதிகாரசைபயின் அைமப் .)
CLAUSE 4.- (Constitution of the Authority.)
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

නවත්වලා හරි ෙවලාව ෙදන්න. [බාධා කිරීම්] විපක්ෂ
නායකතුමා ඇතුළු පිරිස ආණ්ඩුවත් එක්ක ෙමොන එකඟතාවකට
ආවත් ඒක අපට අදාළ නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඒක එතුමාෙග් වැඩක්.
හැබැයි ෙම් රෙට් අපට අයිතිය තිෙබන්න ඕනෑ- [බාධා කිරීම්]
එතුමන්ලා එකඟ වුණ එක අපට අදාළ නැහැ ෙන්.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙමතැනදි ෙම් අධිකාරියට ඔබතුමා ෙතෝරා
තිෙබන පිරිස් වෘත්තිකයින් හැටියට ඉතාමත්ම ෙහොඳයි. නමුත්, ෙම්
'ෙසේනක බිබිෙල් ඖෂධ පතිපත්තිය' ගැන වුවමනාවක් තිෙබන, ඒ
වාෙග්ම කැප වීමකින් කියාත්මක කරන අය ෙම් අධිකාරියට
ඇතුළු කරන්න පුළුවන් නම්, ඒක වැදගත් ෙවයි කියලා අපි
හිතනවා. ඒ අනුව තමයි මම ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබන්ෙන්.

Sir, I move,
"In page 4, clause 4 (b) (iv), insert after the final sentence ending
with 'respectively':

ගරු මන්තීතුමා, කරුණු දක්වා අවසන්ද?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

'The health professional to be nominated by the Senaka Bibile
Commemoration Committee.' "

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

සභාපතිතුමා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අමාත්යතුමා සංෙශෝධනය පිළිගන්නවාද?

පාර්ලිෙම්න්තුව
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ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

6 වන වගන්තිය.- (සාමාජිකයන්ෙග් සම්බන්ධතා
ඝට්ටනය.)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඒ සංෙශෝධනය පිළිගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, අපට එක එක
සංවිධානවලින් ෙම් අධිකාරියට සාමාජිකයින් ගන්න බැහැ.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, නිශ්පභ
විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் நிராகாிக்கப்பட்ட .
Amendment put, and negatived.

வாசகம் 6.- (உ ப்பினர்களின் ரண்ப ம்
அக்கைறகள்.)
CLAUSE 6.- (Conflict of interests of the members.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

4 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට තිබිය
යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

4ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 4 ordered to stand part of the Bill.

5 වන වගන්තිය.- (අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා.)
வாசகம் 5.- (அதிகாரசைபயின் தவிசாளர்.)
CLAUSE 5.- (Chairman of the Authority.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"5 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:
'(3) අධිකාරිෙය් සාමාජිකයකු ෙලස පත් කරනු ලබන තැනැත්තා
එෙසේ පත් කරනු ලැබීමට ෙපරාතුවම අවුරුදු තුනක කාලයක්
ඇතුළත ඖෂධ කර්මාන්තය සම්බන්ධ යම් රැකියාවක ෙහෝ
පත්වීමක නියුතු වී ෙනොසිටි තැනැත්තකු විය යුතු ය.' ";

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

සභාපතිතුමා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"4 වන පිටුෙව්, 23 වන ෙප්ළිය සහ 24 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'අමාත්යවරයා විසින් අධිකාරිය විමසා අධිකාරිෙය් සභාපතිවරයා වශෙයන්
පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.' ";

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තිස්ස විතාරණ මන්තීතුමා 6 වන වගන්තියට සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවාද?

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒක හරි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

එය පැන ෙනොනඟී.

සභාපතිතුමා

6 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තිස්ස විතාරණ මන්තීතුමා 5 වන වගන්තියට සංෙශෝධන
ඉදිරිපත් කරනවාද?

6ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 6, as amended, ordered to stand part of the Bill.

7 සිට 11 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

7ஆம் வாசகத்தி
ந்
11ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 7 to 11 ordered to stand part of the Bill.

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු සභාපතිතුමනි, -

12 වන වගන්තිය.- (අධිකාරිය විසින් රැස්වීම් සඳහා
විෙශේෂඥයන්ට ආරාධනා කළ හැකි බව.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු තිස්ස විතාරණ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත
සංෙශෝධනය මා ඉදිරිපත් කළ සංෙශෝධනෙයන් cover වනවා.

5 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
5ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 5, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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பகுதியாக

வாசகம் 12.- (அதிகாரசைப, நி ணர்கைளக்
கூட்டங்க க்கு வரவைழத்தல்.)
CLAUSE 12.- (Authority to invite experts to meetings.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත්
කරනවා.
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"9 වන පිටුෙව්, 28 වන ෙප්ළිය සහ 29 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
' (ආ) විෙශේෂඥයන්ෙග් අදහස් පිළිගැනීෙම් ෙහෝ පතික්ෙෂේප කිරිෙම්
අභිමතය අධිකාරිය සතු විය යුතු ය.' ";

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

12වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

12ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 12, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒක පිළිගන්නවා.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

18 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
18ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 18, as amended, ordered to stand part of the Bill.

13 සිට 17 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

13ஆம் வாசகத்தி
ந்
17ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 13 to 17 ordered to stand part of the Bill.

18 වන වගන්තිය.- (අධිකාරිෙය් අරමුදල.)
வாசகம் 18.- (அதிகாரசைபயின் நிதியம்.)
CLAUSE 18.- (Fund of the Authority.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත්
කරනවා.
"16 වන පිටුෙව්, 7වන ෙප්ළිෙය් සිට 9 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව ) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:
'(ඈ) ණය, පදානයන්, ත්යාග සහ පරිත්යාගයක් වශෙයන් අධිකාරිය ෙවත
ලැෙබන සියළු මුදල් පමාණ; ' ";

ගරු තිස්ස විතාරණ මන්තීතුමාෙග් සංෙශෝධනයත් ෙම් හා
සමාන නිසා ෙමයට ඇතුළත්. ඒ නිසා එය පැන නඟින්ෙන් නැහැ.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

19 සිට 24 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
19ஆம் வாசகத்தி
ந்
24ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 19 to 24 ordered to stand part of the Bill.

25 වන වගන්තිය.- (අධිකාරිෙය් බලතල පැවරීම.)
வாசகம் 25.- (அதிகாரசைபயின் தத் வங்கைளக்
ைகயளித்தல்.)
CLAUSE 25.- (Delegation of powers of the Authority.)
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, පහත සඳහන් සංෙශෝධනය මම ඉදිරිපත්
කරනවා.
"18 වන පිටුෙව්, 17 වන ෙප්ළිෙය් සිට 19 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'යම් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව අධිකාරිෙය් පධාන විධායක
නිලධරයාට ෙහෝ යම් අදාළ අංශ පධානිෙයකු ෙවත එහි බලතල ෙහෝ
කර්තව්ය පවරා ෙදනු ලැබිය හැකි අතර එම තැනැත්තා ෙහෝ අදාළ
අංශ පධානියා විසින් අධිකාරිෙය්' ";

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

අනිවාර්යෙයන්ම ෙම්ක රජෙය් වගකීමක් හැටියට අවශ්ය
මුදල් ලබා දිය යුතුයි.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු අමාත්යතුමාෙග් සංෙශෝධනයට සභාව එකඟ ද?

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තිස්ස විතාරණ මහතා, සංෙශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්න.

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(Hon. Members)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

Aye.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු තිස්ස විතාරණ මහතා සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කරන්න.

ඒ ෙකොටස එකතු කරනවාත් එක්කම ෙම් අධිකාරියට අයත්
බලතල සම්පූර්ණෙයන්ම පහළ මට්ටෙම් නිලධාරින්ට පැවරීම
නුසුදුසු බවයි මා කියන්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම "approvals,
renewals, rejections and cancellations" කියන අංශ අධිකාරිෙය්
ෙලොකුම වගකීම. අධිකාරියම ඒක භාර ගත යුතුයි.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

පහළ මට්ටමට යන්ෙන් නැහැ.

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

ගරු ඇමතිතුමා ඒ සංෙශෝධනයට එකඟද?

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

"පධාන විධායක නිලධාරියාට ෙහෝ යම් අදාළ අංශ පධානිෙයක්
ෙවත"

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු ඇමතිතුමනි, මම කියන්ෙන් -
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(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ඔබතුමා කියන්ෙන් ෙම් බලතල කර්තව්යය පවරා ෙදන්නය
කියලා ෙන්ද? එෙහම ෙන්ද තිෙබන්ෙන්?

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

නැහැ, විවිධ බලතල තිෙබනවා. සමහර ඒවා පවරා ෙදන්න
පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට යම් සමාගමක් ලියාපදිංචි කිරීම
භාර ගන්ෙන් නැත්නම් ඒ තීන්දුව අධිකාරිෙයන්ම තමයි භාර
ගන්න ඕනෑ. ඒක පහළ මට්ටෙම් නිලධාරින්ට භාර ෙදන්න බැහැ.
ඒ වාෙග්ම නැවත කල් දීම - renewals - වාෙග් වැදගත් තීන්දු
අධිකාරියම තමයි සතු ෙවන්න ඕනෑ. ඒවා පහළ මට්ටෙම්
නිලධාරින්ට භාර ෙදන එක නුසුදුසුයි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

සමා ෙවන්න, මෙග් ළඟ තිෙබන්ෙන් ඉංගීසි පිටපත. එහි
සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙහමයි.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

Clause 25 (1) states, I quote:

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා කියන්ෙන් පධාන විධායක නිලධාරියාට පමණක්
තියන්න කියලාද?

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

නැහැ, පධාන විධායක නිලධාරියාට පමණක් ෙනොෙවයි. ඒ
කියන්ෙන් අධිකාරිය ගත යුතු තීන්දු තිෙබනවා. උදාහරණයක්
හැටියට පධාන නිලධාරියා ෙහෝ අංශ භාර නිලධාරිෙයක්
අධිකාරියට ෙයෝජනා කරන්න පුළුවන් අසවල් ෙද් සුදුසුයි කියලා.
නමුත් අන්තිෙම්දී වගකීම භාර ගන්න තිෙබන්ෙන් අධිකාරියටයි.

"The Authority may in writing and subject to such conditions as
may be specified therein, delegate to the CEO and any division of
the Authority............. "

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

But, it should not be all functions. It should be ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

It should be delegated to the CEO.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ඒක හරි. ඉතිරි ටිෙකන් ඒක ෙවනවා. ඒක හරි.

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒ බලය ෙවන කාටවත් පවරන්න බැහැ.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

No. For instance, if there is a powerful, multinational
supplier and if he is not accepted, then that decision must
be taken by the Authority.
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

That is there.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ෙමහි තිෙබනවා, "ෙහෝ කර්තව්යයක් පවරා ෙදනු ලැබිය හැකි
අතර" කියලා. ඒ කියන්ෙන් පවරා ෙදනවා.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

No.

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

මට සැකයක් තිෙබනවා, එෙහම අධිකාරිය සතුව තිෙබන යම්
වැදගත් තීන්දු ගැනීම පහළ මට්ටෙම් උදවියට ගන්න පුළුවන්
ෙව්විය කියලා.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

You read the original Bill. It is there.
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26 වන වගන්තිය.- (අමාත්යවරයා විසින් විධාන
නිකුත්කළ හැකි බව.)

Sir, may I intervene? Shall I read the relevant section?

வாசகம் 26.- (அைமச்சாினாலான பணிப் கள்.)

සභාපතිතුමා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Chairman)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

Yes.

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

CLAUSE 26. - (Directions by the Minister.)

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

"18 වන පිටුෙව්, 26වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:
'26. (1) රාජ්ය පතිපත්තිය බලාත්මක කිරීම සඳහා
අධිකාරිෙය් බලතල සහ කර්තව්ය කියාත්මක කිරීම
සහ' "

Clause 10 (2) (a) states, I quote:
"All matters for decision by the Authority shall be dealt with at a
meeting, of the Authority and shall be determined by the majority of
the members present and voting."

So, the Authority decides finally.

ගරු සභාපතිතුමනි, මා හිතන විධියට මහාචාර්ය ගරු තිස්ස
විතාරණ මැතිතුමාත් ෙම්කම තමයි සංෙශෝධනය හැටියට ඉදිරිපත්
කර තිෙබන්ෙන්.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

That should not be delegated.
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ඒ කියන්ෙන්, ඒක නිසියාකාරව කළ යුතුයි කියන එකයි මා
කියන්ෙන්. අපි දැන් සම්පූර්ණෙයන් ඔබතුමාව විශ්වාස කරනවා.
නමුත් අනාගතෙය් කවුරු ඇමතිවරයා ෙව්විද කියලා අපට කියන්න
බැහැ. ඒ නිසා ඇමතිතුමා ෙදන නිෙයෝගය අර කරන කටයුතු
වඩාත් ෙහොඳට කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් විය යුතුයි. ඒක ඇතුළත්
කෙළොත් ෙහොඳයි. නැත්නම් වැරැදි ඒවාත් ඉදිරිපත් ෙවන්න ඉඩ
තිෙබනවා.

No, no. There is no delegation.
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

That is really the issue here. Look into this please.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ඔබතුමා ෙයෝජනා
proper....."-

කරන්ෙන්—"so as to ensure the

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

(The Chairman)

"Proper" කියන වචනය ඇතුළත් කිරීම අත්යවශ්යයි.

ගරු ඇමතිතුමාෙග් සංෙශෝධනයට යටත්ව ගරු මන්තීතුමාෙග්
ෙයෝජනාවට එකඟ ද?

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු මන්තීවරු

(மாண் மிகு உ ப்பினர்கள்)

(Hon. Members)

ෙහොඳයි.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.

Aye.

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

25 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
25ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 25, as amended, ordered to stand part of the Bill.

26 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
26ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 26, as amended, ordered to stand part of the Bill.

27 සහ 28 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

27ஆம், 28 ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 27 and 28 ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව
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29 වන වගන්තිය.- (යම් සිවිල් ෙහෝ අපරාධ නඩුවක
වියදම් අරමුදලින් ෙගවිය යුතු බව.)
வாசகம் 29.-( டர்ச்சியிலான அல்ல
வழக்கிலான ெசல கள் நிதியத்தி
ெச த்தப்ப தல்.)

குற்ற
ந்

CLAUSE 29. - (Expenses in suit or prosecution to be paid out of
the Fund.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"19 වන පිටුෙව්, 17 වන ෙප්ළිය සහ 18 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න.
'නීතියක විධිවිධාන යටෙත් අධිකාරිෙය් පධාන විධායක
නිලධරයා ෙහෝ ෙවනත් යම් නිලධරයකු' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

29ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 29, as amended, ordered to stand part of the Bill.

30 වන වගන්තිය.- (ජාතික උපෙද්ශක කමිටුව සහ
අංශ පිහිටුවීම.)
மற் ம்

CLAUSE 30. - (Establishment of National Advisory Committee and
divisions.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
"20 වන පිටුෙව්, 12 වන ෙප්ළිය සහ 13 වන ෙප්ළිය
ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'උපකරණ ෙහෝ සීමාස්ථ නිෂ්පාදනවල
තත්ත්වය පිළිබඳ තත්වාරක්ෂණ පරීක්ෂණ
පිළිබඳ වගකිව යුතු ජාතික ඖෂධ.;' ";
(2)

30ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 30, as amended, ordered to stand part of the Bill.

31 වන වගන්තිය.- (ජාතික උපෙද්ශ ක කමිටුෙව්
සංයුතිය.)

வாசகம் 31.- (ேதசிய மதி ைரக் கு வின் அைமப் .)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "22 වන පිටුෙව්, 16 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත
දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'31. (1) අමාත්යවරයා විසින් පත්කරනු ලබන ජාතික උපෙද්ශක
කමිටුව පහත දැක්ෙවන; ' "

29 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(1)

30 වන වගන්තිය සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

CLAUSE 31. - (Constitution of the National Advisory Committee.)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

வாசகம் 30.- (ேதசிய மதி ைரக்கு
பிாி கைளத் தாபித்தல்)
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"21 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'ලබන පරිදි අහිතකර ඖෂධ පතිකියා, තත්ත්වෙයන්
බාල සහ ව්යාජ ඖෂධ සම්බන්ධෙයන්.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

(2) "22 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළිය සහ 23 වන ෙප්ළිය ඉවත්කර ඒ
ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'(ඈ) භාණ්ඩාගාර ෙල්කම්වරයා විසින් නම් කරනු ලබන ඔහුෙග්
නිෙයෝජිතයකු;' "
(3) "24 වන පිටුෙව්, 14 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ඇතුළත් කරන්න:'(බ) ෙසේනක බිබිෙල් අනුස්මරණ පදනෙම් නිෙයෝජිතයකු.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

31 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
31ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 31, as amended, ordered to stand part of the Bill.

32 සිට 35 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
32ஆம் வாசகத்தி
ந் 35ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 32 to 35 ordered to stand part of the Bill.

36 වන වගන්තිය.- ( නිෙයෝග.)
வாசகம் 36.- (ஒ ங்குவிதிகள்.)
CLAUSE 36. - (Regulations.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
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"25 වන පිටුෙව්, 25 වන ෙප්ළිෙය් සිට 27 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න :-

"29 වන පිටුෙව්,16 වන ෙප්ළිෙය් සිට 18 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:-

'36. අමාත්යවරයා, ෙමම පනෙත් ෙමම ෙකොටෙසේ විධිවිධානවලට
බලාත්මකභාවය ලබා දීම.' "

'(ආ) එම වාර්තාෙව් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය පකාරව ඖෂධවලට
අදාළ පතිලාභ, අවදානම, එම ඖෂධවල තත්ත්වය,
පත්යක්ෂභාවය ආරක්ෂාකාරී බව, අවශ්යතාවය, මිළ සහ අවශ්ය
අවස්ථාවලදී එම ඖෂධවල ඖෂධ ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණ පිළිබඳව
නිශ්චිතව දැක්විය යුතු ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා

සම්මත විය.

தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

36 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
36ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 36, as amended, ordered to stand part of the Bill.

37 සිට 39 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
37ஆம் வாசகத்தி
ந் 39 ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 37 to 39 ordered to stand part of the Bill.

40 වන වගන්තිය.- ( නිෙයෝග.)
வாசகம் 40.- (ஒ ங்குவிதிகள்.)

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

43 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
43ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 43, as amended, ordered to stand part of the Bill.

44 සිට 48 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
44ஆம் வாசகத்தி
ந்
48ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 44 to 48 ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 40. - (Regulations.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)
(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"28 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය සහ 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'40.

අමාත්යවරයා විසින් ෙමම පනෙත් ෙමම ෙකොටෙසේ' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

40 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
40ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 40, as amended, ordered to stand part of the Bill.

41 සහ 42 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
41ஆம், 42ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 41 and 42 ordered to stand part of the Bill.

43 වන වගන්තිය.- (ඖෂධ ඇගයීම් කමිටුව.)
வாசகம் 43.- (ம ந் கள் மதிப்பீட் க் கு .)
CLAUSE 43. - (Medicines Evaluation Committee.)

49 වන වගන්තිය.- (ඖෂධ නිෂ්පාදනය, ආනයනය,
විකිණීම සහ ෙබදාහැරීම නියාමනය කිරීම.)

வாசகம் 49.- (ம ந்ைத உற்பத்தி ெசய்தல், இறக்குமதி
ெசய்தல், விற்பைன ெசய்தல் மற் ம் விநிேயாகித்தல்
என்பனவற்ைற ஒ ங்குப த் தல்.)
CLAUSE 49. - (Regulation of manufacture, importation, sale and
distribution of medicine.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"33 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය සහ 2 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'(ඇ) භාවිතකරුෙග් ෙසෞඛ්යයට හානිකර විය හැකි යම් අහිතකර
දව්යයක් අන්තර්ගත ෙහෝ මතුපිට ඇති කිසිදු ඖෂධයක්;
ෙහෝ' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

49 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
49ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 49, as amended, ordered to stand part of the Bill.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

50 සිට 55 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

50ஆம் வாசகத்தி
ந்
55ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

Clauses 50 to 55 ordered to stand part of the Bill.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1763

56 වන වගන්තිය.- (ඖෂධයක වාර්ගික නාමය
ඖෂධ වට්ෙටෝරුෙව් ලිවිය යුතු බව.)
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68 වන වගන්තිය.- (ෛවද්ය උපකරණ ඇගයීම්
කමිටුව.)

வாசகம் 56.- (ஒ ம ந்தின் இனத்திற்குாிய ெபயர்
ம ந் ப் பட்ேடாைலயில் எ தப்ப தல்.)

வாசகம் 68.- (ம த் வ உபகரணங்கள் மதிப்பீட் க்
கு .)

CLAUSE 56. - (Generic name of a medicine to be written in the
prescription.)

CLAUSE 68. - (Medical Devices Evaluation Committee.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා
ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
(1) "35 වන පිටුෙව්, 19 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"43 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිෙය් සිට 13 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:'(ආ)

'වට්ෙටෝරුවකම එම ඖෂධෙය් ඖෂධී නාමය ලිවිය යුතුය.;"
(2) "22 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'ඖෂධ වට්ෙටෝරුෙව් ඖෂධීය නාමයට අමතරව එම
ඖෂධෙය්;"
(3) "25 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'ෛවද්යවරෙයකු විසින් නියම කරනු ලබන ඖෂධය සඳහා
ඖෂධීය;"
(4) "32 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'පාරිෙභෝගිකයාෙග් කැමැත්ත සහ ඖෂධෙව්දියා විසින්
ෙවනත් වර්ගීය ඖෂධයක් පාරිෙභෝගිකයාට ලබා දිය හැක;"

එම වාර්තාෙව්, ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය පකාරව
ෛවද්ය උපකරණවලට අදාළ පතිලාභ, අවදානම්,
එම ෛවද්ය උපකරණවල පත්යක්ෂභාවය,
තත්ත්වය, ආරක්ෂාකාරී බව, අවශ්යතාව, මිල සහ
අවශ්ය අවස්ථාවල දී එම ෛවද්ය උපකරණවලට
ඖෂධ ආර්ථික විශ්ෙල්ෂණ පිළිබඳව නිශ්චිතව
දැක්විය යුතුය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

68 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
68ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்க ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 68, as amended, ordered to stand part of the Bill.

(5) "36 වන පිටුෙව්, 1 වන ෙප්ළිය සහ 2 වන ෙප්ළි ඉවත් කරන්න:"
(6) "4 වන සහ 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:'මිල දී ගැනීමට හැකි වන පරිදි ඔසු සෙල් ඇති, එම ඖෂධයට
අදාළ විවිධ ෙවෙළඳ නාම සහිත ෙහෝ රහිත වර්ගීය ඖෂධ
සහ ඒවාෙය් මිල ගණන්;'"
(7) "8 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'වර්ගීය ඖෂධයට අදාළ ෙවෙළඳ නාම සහිත සහ රහිත
ඖෂධ සඳහා ඒවාෙය් මිල; ' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தங்கள் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

56 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

56ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 56, as amended, ordered to stand part of the Bill.

57 සිට 67ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
57ஆம் வாசகத்தி
ந்
67ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 57 to 67 ordered to stand part of the Bill.

69 වන වගන්තිය.- (එම්ඩීඊසී හි සංයුතිය.)
வாசகம் 69.- (மஉம கு வின் அைமப் .)
CLAUSE 69. - (Constitution of the MDEC.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
"45 වන පිටුෙව්, 16 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිව ම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:-

' (2) රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විෙශේෂඥ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන්
හැර හත්ෙදෙනකු විය යුතු ය.
(3) නම් කළ සාමාජිකයකුෙග් ධුර කාලය අවුරුදු තුනක් විය
යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendments put, and agreed to.

69 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
69ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 69, as amended, ordered to stand part of the Bill.
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70 සිට 88 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

70ஆம் வாசகத்தி
ந்
88ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 70 to 88 ordered to stand part of the Bill.

89 වන වගන්තිය.- (සීමාස්ථ නිෂ්පාදන ඇගයීම්
කමිටුව.)
வாசகம் 89.- (எல்ைலக்ேகாட் உற்பத்திப்
ெபா ட்கள் மதிப்பீட் க்கு .)

CLAUSE 89. - (Borderline Products Evaluation Committee.)
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91 සිට 100 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
91ஆம் வாசகத்தி
ந் 100ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 91 to 100 ordered to stand part of the Bill.

101 වන වගන්තිය.- (සීමාස්ථ නිෂ්පාදන ලියාපදිංචි
කිරීම ආදිය සඳහා වූ අවශ්යතා.)
வாசகம் 101.- (எல்ைலக்ேகாட் உற்பத்திகளின்
பதி
த யவற் க்கான ேதைவப்பா .)

CLAUSE 101. - (Requirement to register &c. of borderline products.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

"53 වන පිටුෙව්, 15 වන ෙප්ළිෙය් සිට 18 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:

"59 වන පිටුෙව්, 11 වන ෙප්ළිය සහ 12 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-

'(ආ) එම වාර්තාෙව් ජාතික ඖෂධ පතිපත්තිය පකාරව සීමාස්ථ නිෂ්පාදනවලට
අදාළ පතිලාභ, අවදානම්, එම සීමාස්ථ නිෂ්පාදනවල පත්යක්ෂභාවය,
තත්ත්වය, ආරක්ෂාකාරි බව, අවශ්යතාව, මිල සහ අවශ්ය අවස්ථාවල දී
එම සීමාස්ථ නිෂ්පාදනවල ඖෂධ ආර්ථික විෙශේෙල්ෂණ පිළිබඳව
නිශ්චිතව දැක්විය යුතු ය.' "

'(3) (1) වන ෙහෝ (2) වන උපවගන්තිවල විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන යම්
තැනැත්තකු විසින් වරදක් සිදු කරනු ලැෙබ්.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

89 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

89ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 89, as amended, ordered to stand part of the Bill.

90 වන වගන්තිය.- (බීපීඊසී හි සංයුතිය.)
வாசகம் 90.- (எஉம கு வின் அைமப் .)
CLAUSE 90. - (Constitution of the BPEC.)

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

101 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
101ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 101, as amended, ordered to stand part of the Bill.

102 සිට 105 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
102ஆம் வாசகத்தி
ந் 105ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 102 to 105 ordered to stand part of the Bill.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධන ඉදිරිපත්
කරනවා:
"54 වන පිටුෙව්, 22 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ඇතුළත් කරන්න:'(2) රැස්වීම් සඳහා ගණපූරණය විෙශේෂඥ මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයන් හැර
පස්ෙදෙනකු විය යුතු ය.
(3) නම් කරන ලද සාමාජිකයකුෙග් ධුර කාලය අවුරුදු තුනක් විය යුතු ය.' "

සංෙශෝධන පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත
විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendments put, and agreed to.

90 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

90ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 90, as amended, ordered to stand part of the Bill.

106 වන වගන්තිය.- (වංක කියාකාරකම් තහනම්
කිරීම.)
வாசகம் 106.- (ேநர்ைமயற்ற ைகயா
தைட ெசய்தல்.)

ைககைளத்

CLAUSE 106. - (Prohibition of dishonest dealings.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"62 වන පිටුව, 27 වන ෙප්ළියට ඉක්බිතිවම පහත දැක්ෙවන ෙකොටස
ආෙද්ශ කරන්න:'(4) ඖෂධෙව්දියකු විසින් යම් ඖෂධයක්, ෛවද්ය උපකරණයක් ෙහෝ
සීමාස්ථ නිෂ්පාදනයක් නිකුත් කිරීෙම් දී, පාරිෙභෝගිකයා විසින්
ඉල්ලා සිටිනු ලබන භාෂාවකින් එකී ඖෂධය, ෛවද්ය උපකරණය
ෙහෝ සීමාස්ථ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ විස්තරයක් එකී පාරිෙභෝගිකයාට
ලබා දිය යුතුය.' "

පාර්ලිෙම්න්තුව
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"71 වන පිටුෙව්, 10 වන ෙප්ළිය සහ 11 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:-

[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

106 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
106ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 106 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

'(ආ) අධිකාරිය විසින් එකී අභියාචනය පිළිබඳ තීරණය පාෙයෝගිකව
හැකි ඉක්මනින් අභියාචක ෙවත දැනුම් දිය යුතුය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

122 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

107 සිට 118 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

122ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 122 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

107ஆம் வாசகத்தி
ந் 118ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

123 වන වගන්තිය.- (අභියාචනා කමිටුව.)

Clauses 107 to 118 ordered to stand part of the Bill.

CLAUSE 123. - (The Appeals Committee.)

119 වන වගන්තිය.- (ඔසුසල් පවත්වාෙගන යන
සෑම තැනැත්තකු විසින්ම බලපතයක්
ලබාගත යුතු බව.)

வாசகம் 119.- (வாகடகெமான்ைறக் ெகாண்
நடாத் ம் ஆள் ஒவ்ெவா வ ம் உாிமெமான்ைறப்
ெப தல் ேவண் ம்.)
CLAUSE 119. - (Every person to carry on a Pharmacy to obtain a
licence.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"72 වන පිටුෙව්, 19 වන ෙප්ළිෙය් සිට 22 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි
ෙදක ද ඇතුළුව) ඉවත් කරන්න."

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"70 වන පිටුෙව්, 4 වන ෙප්ළිය සහ 5 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට
පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'(ආ) ඉල්ලීම පතික්ෙෂේප කර එම පතික්ෙෂේප කිරීම පිළිබඳව වහාම
ෙහේතු දක්වමින් ලිඛිතව ඉල්ලුම්කරුට දැනුම් දිය හැකි ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

119 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

119ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 119 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

120 සහ 121 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
120ஆம், 121ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின்
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clauses 120 and 121 ordered to stand part of the Bill.

வாசகம் 123.- (ேமன் ைறயீட் க் கு .)

பகுதியாக

122 වන වගන්තිය.- (අභියාචනා.)

வாசகம் 122.- (ேமன் ைறயீ கள்.)
CLAUSE 122. - (Appeals.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:

සභාපතිතුමා

(தவிசாளர் அவர்கள்)

(The Chairman)

123 වගන්තියට සංෙශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම, ගරු තිස්ස
විතාරණ මහතා.

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා කියා සිටින්ෙන් අභියාචනා මණ්ඩලයට
පත් කරනු ලබන තුන් ෙදනාෙගන් එක් අයකු වන ෙසෞඛ්ය ෙල්කම්
ගැනයි. දැනට සිටින ෙල්කම්වරයා ෛවද්යවරෙයක්. ඉදිරිෙය්දී
පත් වන ෙකනා ෛවද්යවරෙයක් ෙනොෙවන්නත් පුළුවන්. එම
නිසා මම හිතනවා අධ්යක්ෂ ජනරාල් එතැනට පත් කෙළොත්
වඩාත් ෙහොඳයි කියලා.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඉන්නවා අධිකාරිෙය්. එතෙකොට
Appeal Board එකට ඔහුට එන්න බැහැ. ඒ නිසායි ෙල්කම්වරයාව
පත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඊට ඉහළ පුද්ගලෙයක්ව පත් කරන්න
ඕනෑ අමාත්යාංශෙයන්. අපි ෙම්කට එකඟ නැහැ. ඔබතුමා ෙගන
ආ අෙනක් සංෙශෝධනයට අපි එකඟ ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන්
National Advisory Committee එකට
Senaka Bibile
Commemoration Committee එෙකන් representativeවරෙයක්
පත් කරන්න.

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, නිශ්පභ
විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் நிராகாிக்கப்பட்ட .
Amendment put, and negatived.
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123 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

131 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.

123ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

131ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 123 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

124 සිට 129 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
124ஆம் வாசகத்தி
ந் 129ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 124 to 129 ordered to stand part of the Bill.

130 වන වගන්තිය.- (සාමාන්ය වැරැදි.)
வாசகம் 130.- (ெபா வான தவ கள்.)
CLAUSE 130. - (General offences.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"79 වන පිටුෙව්, 6 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'ෙම් පනත යටෙත් වරදකට වරදකරු විය යුතු ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

130 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
130ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
Clause 130 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

131 වන වගන්තිය.- (ෙම් පනෙත් විධිවිධාන
උල්ලංඝනය කිරීම සඳහා වන දඬුවම්.)
வாசகம் 131.- (இச்சட்டத்தின் ஏற்பா கைள
மீ வதற்கான தண்டைன.)

CLAUSE 131. - (Punishment for the contravention of the provisions of
this Act.)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

Clause 131 , as amended, ordered to stand part of the Bill.

132 සිට 142 ෙතක් වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
132ஆம் வாசகத்தி
ந் 142ஆம் வாசகம் வைர சட்ட லத்தின்
பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 132 to 142 ordered to stand part of the Bill.

143 වන වගන්තිය.- (නඩු පැවරීම.)

வாசகம் 143.- (வழக்கு நடவ க்ைககைளத்
ெதா த்தல்.)
CLAUSE 143.- (Institution of proceedings)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"91 වන පිටුෙව්, 25 වන ෙප්ළිෙය් සිට 29 ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි ෙදක ද
ඇතුළුව) ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න:'(2) ෙම් පනත යටෙත් ෙහෝ ඒ යටෙත් සාදනු ලැබූ යම්
නිෙයෝගයක් යටෙත් යම් තැනැත්තකු විසින්
සද්භාවෙයන් කරනු ලැබූ ෙහෝ එෙසේ කරන ලදැයි
අදහස් කරනු ලැබූ යම් කියාවක් සම්බන්ධෙයන් ඔහුට
විරුද්ධව යම් සිවිල් ෙහෝ අපරාධ නඩුවක් පැවරීම ෙහෝ
ෙවනත් නීති කෘත්යයක් සිදු කිරීම ෙනොකළ යුතු ය.' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

143 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
143ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 143, as amended, ordered to stand part of the Bill.

144 සහ 145 වගන්ති පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.
144ஆம், 145ஆம் வாசகங்கள் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்க
ேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clauses 144 and 145 ordered to stand part of the Bill.

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"79 වන පිටුෙව්, 7 වන ෙප්ළිෙය් සිට 11 වන ෙප්ළිය දක්වා (ඒ ෙප්ළි ෙදක
ද ඇතුළුව) ඉවත කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන ෙකොටස ආෙද්ශ
කරන්න:'131. (1) ෙම් පනෙත් යම් විධිවිධානයක් ෙහෝ ඒ යටෙත් සාදන ලද යම්
නිෙයෝගයක් උල්ලංඝනය කරන සෑම තැනැත්තකුම වරදකට
වරදකරු විය යුතු අතර වැරැදිකරු කිරීෙම්දී-' "

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட்

ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .

Amendment put, and agreed to.

146 වන වගන්තිය. - (අර්ථනිරූපණය.)
வாசகம் 146.- (ெபா ள்ேகாடல்.)
CLAUSE 146.- (Interpretation)

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු සභාපතිතුමනි, මා පහත සඳහන් සංෙශෝධනය ඉදිරිපත්
කරනවා:
"99 වන පිටුෙව්, 29 වන ෙප්ළිය ඉවත් කර ඒ ෙවනුවට පහත දැක්ෙවන
ෙකොටස ආෙද්ශ කරන්න :'ආඥාපනෙත් 29 වන වගන්තිය ෙහෝ 41 වන වගන්තිය
යටෙත් ෛවද්ය වෘත්තිකයකු වශෙයන්' "

පාර්ලිෙම්න්තුව

1771
[ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා]

සංෙශෝධනය පිළිගත යුතුය යන පශ්නය විමසන ලදින්, සභා
සම්මත විය.
தி த்தம் வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Amendment put, and agreed to.

1772

පාර්ලිෙම්න්තුව 43 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් - පක්ෂව 68:
විරුද්ධව 01 යනුෙවන් - ෙබදුෙණ්ය.

பாரா மன்றம் 43ஆம் நிைலக் கட்டைளப்ப பிாிந்த : சார்பாக
68; எதிராக 01.
The Parliament divided under Standing Order No. 43: Ayes 68;

Noes 01.

146 වන වගන්තිය, සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, පනත් ෙකටුම්පෙතහි
ෙකොටසක් හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
146ஆம் வாசகம் தி த்தப்பட்டவா
சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .

Clause 146, as amended, ordered to stand part of the Bill.

147 වන වගන්තිය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක් හැටියට
තිබිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන ලදී.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව සංෙශෝධිතාකාරෙයන්, තුන් වන
වර කියවා සම්මත කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
அதன்ப , சட்ட லம் தி த்தப்பட்டவா
ன்றாம் ைறயாக
மதிப்பிடப்பட் நிைறேவற்றப்பட்ட .
Question put, and agreed to.
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed.

147ஆம் வாசகம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக இ க்கேவண் ெமனக்
கட்டைளயிடப்பட்ட .

කල්තැබීම

Clause 147 ordered to stand part of the Bill.

ஒத்திைவப்

පඥප්ති වගන්තිය සහ නාමය පනත් ෙකටුම්පෙතහි ෙකොටසක්
හැටියට තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී.
පනත් ෙකටුම්පත, සංෙශෝධන සහිතව වාර්තා කරන ලදී.
சட்டமாகு வாசக ம் தைலப் ம் சட்ட லத்தின் பகுதியாக
இ க்கேவண் ெமனக் கட்டைளயிடப்பட்ட .
சட்ட லம் தி த்தங்க டன் அறிக்ைக ெசய்யப்பட்ட .

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.
Bill reported with Amendments.

ADJOURNMENT
ගරු ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் கிாிஎல்ல)

(The Hon. Lakshman Kiriella)

I move,
"That the Parliament do now adjourn."

පශ්නය සභාභිමුඛ කරන ලදී.

ගරු (ෛවද්ය) රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා

வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற .
Question proposed.

(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) ராஜித ேசனாரத்ன)

(The Hon. (Dr.) Rajitha Senaratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "පනත් ෙකටුම්පත
තුන්වන වර කියවිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

දැන්

ෙකටුම්පෙතහි ෙසෝදුපත්වල මුදණ ෙදෝෂ, අංක ෙදෝෂ ෙහෝ -

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

පසු ගිය රජය ආරම්භ කළ සංවර්ධන ව්යාපෘති
ඇනහිටීම
ன்ைனய அரசு ஆரம்பித்த அபிவி த்தித்
திட்டங்களின் இைடநி த்தம்

STALLING OF DEVELOPMENT PROJECTS INITIATED BY
FORMER GOVERNMENT

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

[අ.භා. 3.28]

නැඟී සිටිෙය්ය.
எ ந்தார்.
rose.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව්දී පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා ඉදිරිපත් කරනවා:

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු අජිත් කුමාර මහතා.

ගරු අජිත් කුමාර මහතා

(மாண் மிகு அஜித் குமார)

(The Hon. Ajith Kumara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම ෙබදීමක් ඉල්ලනවා.

පශ්නය විමසන ලදී.
කටහඬවල් අනුව " පක්ෂ" මන්තීන්ට ජය බව නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමා විසින් පකාශ කරන ලදී.
வினா வி க்கப்பட்ட .

குரல்களின்ப
"ஆம்"
அவர்கள் அறிவித்தார்கள்.

ேமேலாங்கிற்

எனச்

சபாநாயகர்

Question put.
MR. DEPUTY SPEAKER,, having collected the Voices, declared
that the “Ayes“ had it.

"2015 ෙපබරවාරි මස 18 වන දින මා විසින් ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2)
යටෙත් පසු ගිය රජය මඟින් ආරම්භ කරන ලද ගාමීය මට්ටෙම් සංවර්ධන
ව්යාපෘතීන් ෙමන්ම යටිතල පහසුකම් පුළුල් කිරීම ආරම්භ කරන ලද
ව්යාපෘතීන් රාශියක් ආරම්භ කරන ලද බවත්, පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු එකී සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් කියාත්මක කිරීම
ඇනහිට ඇති බවත්, මා ෙමම සභාෙව් අවධානයට ෙයොමු කරන ලදී.
තවද ඉටු කරන ලද සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ෙවනුෙවන්
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට හා විවිධ සංවිධානවලට ෙගවිය යුතු මුදල ෙගවීම
රජය මඟින් පැහැර හැර ඇති බවත්, ෙමකී මුදල් ෙගවීම සඳහා
භාණ්ඩාගාරය මඟින් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලා ඇතුළු ෙදපාර්තෙම්න්තු
පධානින් ෙවත මුදල් ලබා දී ෙනොමැති බවත්, මා විසින් ෙපන්වා ෙදන ලදී.
තවද ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර අමාත්යාංශය මඟින් නිකුත් කරන ලද
චකෙල්ඛය තුළින් සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් අත්හිටුවන ෙලස සියලු දිස්තික්
ෙල්කම්වරුන් ෙවත දැනුම් දී ඇති බවත් ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය
ෙයොමු කරන ලදී.
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පසු ගිය රජය මඟින් ආරම්භ කරන ලද දැවැන්ත ගාමීය සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළවල් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙමෙසේ නතර කර තිබීම
නිසා අද ශී ලංකාව තුළ ඉදි කිරීම ක්ෙෂේතෙය් පනස්දහසකට අධික
පිරිසකට රැකියා හා ජීවෙනෝපායන් අහිමි වී ඇති අතර, ඔවුන් දැඩි
දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී ඇත.
එෙසේම පසු ගිය රජය සමෙය් කියාත්මක කරන ලද පුළුල් සංවර්ධන
වැඩසටහන් තුළින් බිහිවුණු සහ ෙගොඩනැඟුණු ෙද්ශීය සුළු, මධ්යම හා මහා
පරිමාණ ඉදි කිරීම කර්මාන්තකරුවන්, තම ව්යාපාරෙය් අභිවෘද්ධිය උෙදසා
විශාල මුදලක් ආෙයෝජනය ෙකොට මිලදී ෙගන ඇති යන්තසූත, උපකරණ
හා අෙනකුත් පහසුකම් සහ ෙගොඩනැඟිලි එම සංවර්ධන කියාවලිය
ඇනහිටීම ෙහේතුෙවන් ඵල රහිත ආෙයෝජනයන් බවට පත්වී එම ව්යාපාර
බිඳවැෙටන තත්ත්වයකට මුහුණ පා ඇති අතර, ලබා ෙගන ඇති බැංකු ණය
පහසුකම් ආපසු ෙගවීම සම්බන්ධෙයන්ද දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට
මුහුණ පා ඇත.
තවද පසු ගිය රජය මඟින් ලබා ෙදන ලද පතිපාදනවලින් මිලදී ගන්නා ලද
විවිධ භාණ්ඩ හා පතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා ෙතෝරා ගන්නා ලද
පුද්ගලයින්ට ඒවා ෙනොෙබදා ගබඩාවන්හි එකී භාණ්ඩ ගබඩා කර ඇති
බවත්, එකී පතිලාභින්ට හිමි මුදල් ෙගවීම නතර කර ඇති බවත් වාර්තා වී
ඇත. ෙමය ඉතා ෙඛ්දජනක තත්ත්වයකි.
තවද දැනට අවිච්ෙඡ්ද වී ඇති සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් අඛණ්ඩව කරෙගන
යන බවට 2015 ෙපබරවාරි මස 19වන දින ෙමම ගරු සභාෙව්දී ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා පකාශ කළද, ෙගවිය යුතු ෙපර හිඟ බිල්පත්
ෙගවීම සඳහා අවශ්ය මුදල් ලබාෙදන බවට පැහැදිලි පකාශයක් එතුමා
ෙනොකරන ලදී. තවද නව සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් පිළිබඳව එතුමා පකාශ
කෙළේ මුදල් ෙවන් කර ලබා දී තිෙබන ව්යාපෘතීන් පමණක් කියාත්මක
කරන බවයි. එෙහත් කිසිදු නව සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් ෙමෙතක් ආරම්භ
කර ෙනොමැති බව දිවයිෙන් සෑම පෙද්ශයකින්ම වාර්තා වී ඇත.
ගරු අමාත්යතුමා විසින් කරන ලද එකී පකාශය තුළින් පසු ගිය රජය
මඟින් ආරම්භ කරන ලද ගාමීය සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් අඛණ්ඩව කරෙගන
යාම සඳහා තිරසාර සැලැස්මක් ෙමම රජයට ඇති බව පැහැදිලිවම
ෙනොෙපෙනන ෙහයින්ද, නව සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් කියාත්මක කිරීමට
මැළිකමක් දක්වන බව පදර්ශනය වන ෙහයින්ද, එහි පතිඵලයක් වශෙයන්
ගාමීය සංවර්ධන, යටිතල පහහසුකම් සංවර්ධන ඇනහිට ඇති බව
පැහැදිලිවම ෙපෙනන ෙහයින්ද, ෙම් තුළින් විරැකියාව ඉහළ ෙගොස් ඇති
අතර, ඉදි කිරීම ක්ෙෂේතයන්ට සම්බන්ධ පුද්ගලයින්ෙග් ජීවෙනෝපායන්ට
බලවත් පහරක් සිදු වී ඇති බැවින්ද, ෙමම පශ්නය පිළිබඳව රජෙය් දැඩි
අවධානය ෙයොමු ෙකොට ෙමකී සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් ඉක්මනින් කියාත්මක
කිරීම සඳහා තිරසාර වැඩ පිළිෙවළක් දියත් කරන ෙලස රජෙයන් ඉල්ලා
සිටිමි."

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් පිළිබඳව අපෙග්
මන්තීවරුන් විශාල සංඛ්යාවක් අද කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමට
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. ඒ දිස්තික්කවල ඇති වී තිෙබන
ෙම් ෙඛ්දජනක තත්ත්වය, ඒ සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඇණහිට
තිෙබන ආකාරය පිළිබඳව එතුමන්ලා ෙම් ගරු සභාෙව්දී කරුණු
ඉදිරිපත් කරනවා ඇති.
විෙශේෂෙයන්ම බදුල්ල දිස්තික්කය නිෙයෝජනය කරන
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයකු වශෙයන් මම විෙශේෂෙයන්ම ෙම්
කාරණය පිළිබඳව කියන්නට ඕනෑ. මෙග් බදුල්ල මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය් හෑෙගොඩ පාලම, හම්බාෙවළ පාලම වැනි පාලම්
තුනක් අපි හදන්නට කටයුතු ෙයොදලා, ෙකොන්තාත් දීලා, CECB
ආයතනයට මුදල් දීලා, භාෙගට දැන් ඒ පාලම් හදාෙගන යනවා.
ෙම් වැඩ බිම්වල තිෙබන ෙකොටස් ගලවාෙගන ගිහිල්ලා තිෙබන
නිසා දැන් මිනිසුන්ට පාෙර් යන්න එන්නත් පුළුවන්කමක් නැහැ.
ෙම් පාලම් ඉදි කිරීම වැඩ කටයුතු එක පාරටම අත් හැරලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා විශාල දුෂ්කරතාවකට ෙම් ජනතාවට
මුහුණපාන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම බදුල්ල
දිස්තික්කෙය් ජාතික පාසල් සහ පළාත් සභා පාසල් ව්යාපෘති වන
මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද්යාගාර 22ක් සඳහා එක් ව්යාපෘතියක්
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 25ක් ගණෙන් වැය කරන්න තීන්දු
කර තිෙබනවා. 2015.03.31වන දිනට ෙපර ෙම්වාෙය් වැඩ අවසන්
කිරීමට චකෙල්ඛ මඟින් දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘති සඳහා
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මුදල් ෙවන් කර ඇති නමුත් ෙගවීම් කටයුතු නතර කරලා
තිෙබනවා. ෙමවැනි ව්යාපෘතීන් 250කට ආසන්න ගණනක් තිෙබන
නිසා සමස්ත ලංකාෙව්ම ජනතාව ෙමම ගැටලුවට මුහුණ දී
තිෙබනවා. පසු ගිය දා මම බදුල්ලට ගිය අවස්ථාෙව්දී මධ්යම
පරිමාණ රජෙය් ෙද්ශීය ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් සංගමය මා සමග
විෙශේෂ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවා. අෙප් කලින් පැවති රජය ෙද්ශීය
ෙකොන්තාත්කරුවන් ශක්තිමත් කරමින් ඔවුන්ට ෙම් මහින්ෙදෝදය
විද්යාගාර සෑදීෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒ තුළින් ෙද්ශීය ඉදි කිරීම
කර්මාන්තය අපි ශක්තිමත් පදනමකට ෙගනාවා. අද ඒ සියල්ල බිඳ
වැටිලා තිෙබනවා. ඔවුන් ෙම් වනෙකොට ණය ෙවලා සිටිනවා.
ඒවාෙය් වැඩ කරන ෙම්සන් බාස්ලා, විදුලි කාර්මිකයින්,
කම්කරුවන් රැකියා නැති වන අවස්ථාවට පත් ෙවලා සිටිනවා.
මහා පරිමාණෙය් සංවර්ධනය සඳහා පමණක් ෙනොෙවයි, රෙට්
ආර්ථික සංසරණය සඳහා අවශ්ය වන ෙම් සංවර්ධන කටයුතුත්
වහාම ඉටු කරන්නට ඕනෑ. අපි අෙප් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් සෑම
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකටම කිෙලෝමීටර් 25ක් පමණ වූ කාපට්
පාරවල් 25ක් ගණෙන් ඉදි කිරීමට කටයුතු කළා. නමුත් ඒවා
එකකවත් ඉදි කිරීම කටයුතු තවම ආරම්භ ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම
අපි ආරම්භ කරන ලද දැවැන්ත ජල ෙයෝජනා කම ඇතුළු තවත්
ෙද්වල් රාශියක් පිළිබඳව කටයුතු ආරම්භ කරලා නැති බව පකාශ
කරන්න කැමැතියි.
විෙශේෂෙයන්ම ගාමීය මාර්ග කාපට් කිරීෙම් වැඩසටහන
යටෙත් බදුල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් ඉලුක්තැන්න
ගුරුගම්මානය, හින්නාරංෙගොල්ල පන්සල අසල සිට ගෙල්පට්ටිය
දක්වා මාර්ගය, කැන්දෙගොල්ල ඉදිකඩ හන්දිෙය් සිට වෑබැද්ද
ෙබෝධිය දක්වා මාර්ගය, ග්ලැනල්ෆින්වත්ත ගෑම්ය්ලෑන්ඩ්
ෙකොටසට යන මාර්ගය, ෙතල්බැද්ද ෙමොරෙගොල්ල ෙකොටස, නව
නිවාස ගම්මාන හරහා වැෙව්බැද්ද ගමට පිවිෙසන හන්දිය දක්වා
මාර්ගය, පුස්වැල්ෙගොල්ල ටැංකිය අසල සිට පධාන ඇළ දක්වා
මාර්ගය පතිසංස්කරණය කිරීම, හෑෙගොඩ පධාන මාර්ගය අසල සිට
ජිනානන්දගම, ආලිගබැද්ද, ෙහලවත්ත, ෙනළුම්ගම යන
ගම්මානවලට පිවිෙසන මාර්ගය, අලිඅඹකැෙල් හන්දිෙය් සිට
කවුඩුෙබෝතැන්න ෙබෝගහ හරහා මාර්ගය, ෙතල්බැද්ද පරණ
ස්ෙටෝරුව පාර මලංගමුව සංස්කෘතික මධ්යස්ථානය දක්වා
මාර්ගය, ෙතල්බැද්ද කංකාණි ලයිම හන්දිෙය් සිට මලංගමුව
පධාන මාර්ගයට යන මාර්ගය, ෙන්තා ගාඩ්න්ස් ගම්මානයට යන
මාර්ගය, කටුපැලැල්ල ගම ෙයල්වටන්වත්ත මාර්ගය කාපට්
කිරීෙම් වැඩ කටයුතු අතර මඟ නැවතිලා තිෙබනවා. ෙම්වා ගාමීය
පාරවල් විතරක් ෙනොව, වතුකරයටත් යන පාරවල්. ඒ වාෙග්ම
බණ්ඩාරෙවල ෙදමළ මහා විද්යාලෙය් සිව්මහල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල්
වැඩ කටයුතුත් අතර මඟ නැවතිලා තිෙබනවා.
හල්දුම්මුල්ල
ආයුර්ෙව්ද
හරිත
වැඩබිෙම්
කාන්තා
විෙව්කාගාරය ඉදි කිරීම, ගිරාඳුරුෙකෝට්ට හරිත වැඩබිම
කළමනාකරු ෙන්වාසිකාගාරය ඉදි කිරීම, බණ්ඩාරෙවල
කහෙගොල්ල කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය සඳහා
ශවණාගාරයක් හා පර්ෙය්ෂණ විද්යාගාරයක් ඉදි කිරීම කටයුතුත්
භාෙගට කරලා දැන් නතර කරලා තිෙබනවා. ධර්මදූත විද්යාලෙය්
ෙතමහල් ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම II අදියර, ධර්මදූත විද්යාලෙය්
130'x25' ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදි කිරීම I අදියර, දියතලාව ෙවෙළඳ
සංකීර්ණය ඉදි කිරීම, හාලිඇල පාෙද්ශීය සභාෙව් ඝන අපදව්ය
කළමනාකරණ ව්යාපෘතිය ඉදි කිරීම, තණමල්විල ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය
මධ්යස්ථානය ඉදි කිරීම වැනි වැඩ කටයුතු රාශියක් නතර ෙවලා
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි. ඉලුක්පැලැස්ස
ෙදොඩම්ෙගොල්ල මාර්ගය RDA එක මාර්ගෙයන් කම්කරු ශමය
යටෙත් සිදු කරන ලද වැඩ කටයුත්තක්. මම කිව්ෙව් දැනට නතර
ෙවලා තිෙබන සංවර්ධන වැඩ කටයුතු අතරින් අතෙළොස්සක්
පිළිබඳව පමණයි. අද සමහර පාරවල්වල යන්න බැරි ෙවලා
තිෙබනවා.
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[ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා]

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ වැඩ බිම්වලට
ෙගනගිහින් දමා තිෙබන දව්ය එක එක් ෙකනා අරෙගන යනවා;
ඒවා විනාශ වී ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව රජෙය් අවධානය
වහා ෙයොමු විය යුතුයි. ෙම් මඟින් ඇති වන නාස්තියත් වැළැක්විය
යුතුයි. එයයි යහ පාලනය කියන්ෙන්. ජනතා අභිලාෂ මුදුන්පත් කර
ගැනීම සඳහා ෙපර පැවැති අපෙග් රජය මඟින් කරන ලද ෙම්
සංවර්ධන වැඩ කටයුතු අඛණ්ඩව කර ෙගන යන බවට
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. නමුත් ඒවා අඛණ්ඩව
කර ෙගන යන බවක් අපට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්
පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කිරීම සඳහායි ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත්
කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් පිළිබඳව රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා
ඉක්මන් කියාමාර්ගයක් ගන්නා ෙලස අපි ඉල්ලා සිටිනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

විපක්ෂ නායකතුමනි, මූලාසනෙය් සිටියත් මම මන්තීවරෙයක්
හැටියට ෙම් කාරණය සඳහන් කළ යුතුයි. ආරම්භ කරන ලද
අහංගම ෙවෙළඳ සංකීර්ණෙය් වැඩ කටයුතු අතර මඟ නවතා
දැමීෙමන් ඒ පෙද්ශෙය් ෙවෙළඳුන්ට විශාල පශ්නයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. ඉමදුව නගර නිර්මාණය අතර මඟ නවත්වලා
තිෙබනවා. ඒක ඒ පෙද්ශයටම විශාල පශ්නයක්. හබරාදුව බස්
නැවතුම් ෙපොළ සකස් කිරීෙම් කටයුතු නැවතීමත් පශ්නයක්. ඒ
පිළිබඳව නම් ගරු ඇමතිතුමා අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා.
මුදල් ෙවන් කරලා advance එකත් ෙගවලායි තිෙබන්ෙන්. මීට
අමතරව ව්යාපෘති රැසක කටයුතු නැවතිලා තිෙබනවා. පෑලැස්ස තිත්තගල්ල මාර්ගෙය් ගල් දමලා ඒ කටයුත්ත නවත්වලා
තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් විශාල පශ්න පමාණයක් තිෙබනවා. ඒ
පිළිබඳවත් ඔබතුමන්ලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න කියලා මා
ඉල්ලා සිටිනවා, මූලාසනෙය් ඉඳ ෙගන වුණත්.
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම, ගරු තිලංග සුමතිපාල මන්තීතුමා.
[අ.භා. 3.38]

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ෙමම අතිශය වැදගත් ෙයෝජනාව විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා
ඉදිරිපත් කිරීෙමන් අනතුරුව ගාලු දිස්තික්කය
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරෙයක් හැටියට ගරු නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමාත් ඒ ගැන අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන මා
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙම් මුදල් අතිශයින්ම සංවර්ධනය සඳහාම
ෙවන් වූ මුදල්. එතැනයි ෙම් ෙයෝජනාෙව් වැදගත්කම තිෙබන්ෙන්.
විපක්ෂ නායකතුමා සඳහන් කෙළේ ෙබොෙහොම අතෙළොස්සක්
පමණයි.
දහසකුත් ෙදනාට දැන් රැකියා නැති ෙවලා තිෙබනවා.
ව්යාපෘතිවලට මුදල් ෙගවා ගන්න බැරුව තිෙබනවා. මට ලැබිලා
තිෙබන සුළු ෙවලාෙව්දී මම ෙම් ෙයෝජනාවට යම් කරුණු ටිකක්
එකතු කරන්න කැමැතියි. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් සංවර්ධන කටයුතු
සඳහා රුපියල් මිලියන 4,295ක් ෙවන් කළා. එහිදී ගම නැඟුම
ව්යාපෘතිය යටෙත් රුපියල් මිලියන 660කුත්, ගාමීය පාසල් සඳහා
රුපියල් මිලියන 90කුත්, මහජන නිෙයෝජිතයන් සඳහා රුපියල්
මිලියන 350කුත්, විමධ්යගත අය වැය සහ පළාත් නැඟුම සඳහා
රුපියල් මිලියන 2,232කුත්, පාෙද්ශීය සංවර්ධන වැඩසටහනට
රුපියල් මිලියන 200කුත් වශෙයන් ෙවන් කළා. ෙම්වා, පෙද්ශෙය්
සංවර්ධන කමිටු පත් කරලා, හැම නගරයකටම, හැම ගමකටම
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ගිහිල්ලා ගාම නිලධාරි මහත්වරුන්, ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්
එක්ක එකතු ෙවලා ෙසොයා බලා, ෙබොෙහොම පිළිෙවළට ෙතෝරා
ගත් ව්යාපෘති. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් රුපියල් මිලියන 4,693න්
ෙදසැම්බර් 31වන විට වැඩ අවසන් කළ රුපියල් මිලියන 752ක
ව්යාපෘතිවල බිල් පත් සඳහා මුදල් ෙගවලා නැහැ. රුපියල් ලක්ෂ
7,520කට අදාළ බිල් පත්වලට මුදල් ෙගවලා නැහැ. ගිවිසුම්
අත්සන් කරලා වැඩ ආරම්භ කරන්න එකඟ වූ රුපියල් මිලියන
1,585ක ව්යාපෘතිවල වැඩ නැවතිලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන්
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක් රුපියල් මිලියන 2,338ක් -රුපියල්
ලක්ෂ 23,380ක්-. රුපියල් මිලියන 752ක වැඩ ඉවර කරලා බිල්
පත් සඳහා මුදල් ෙගවලා නැති නිසා විශාල අර්බුදයක් ඇති ෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා වාෙග්ම ෙම්වා සඳහා
මුදල් ෙවන් කරලා තමයි අපි පසු ගිය ෙනොවැම්බර් මාසෙය්දී අය
වැය ෙයෝජනාව අනුමත කෙළේ. ෙම් සඳහා ෙවලාවට සල්ලි
ෙගවීෙම් හැකියාවක් අපට තිබුණා. ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පමණක්
පාසල් 1,400කට වඩා පමාණයක් ෙවනුෙවන් මුදල් ෙවන් කරලා
තිබුණා. දිවි නැඟුම ව්යාපෘති සඳහා එක ආසනයකට රුපියල්
මිලියන 20 ගණෙන් ආසන 15ට රුපියල් මිලියන 300ක් ෙවන්
කරලා තිබුණු බව මම කියන්න ඕනෑ. ඒෙකන් ස්වයං රැකියාවක්
සඳහා රුපියල් 25,000ත්, රුපියල් 75,000ත් අතර මුදලක් අඩුම
ගණෙන් 12,000කට වඩා පිරිසකට ලබා දීෙම් හැකියාවක් තිබුණා.
ඒ අයට ෙවන් කරන ලද මුදල්වලින් ශත පහක්වත් ලබා දීම
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. බඩු මුට්ටු ෙගනැල්ලා, උපෙදස් නැතුව ඒ
තැන්වල තියා ෙගන බලා ෙගන ඉන්නවා. මම හිතන විධියට ෙම්
මඟින් වර්තමාන රජයත්, හැම ෙකෙනක්මත් අසීරුතාවට පත්
ෙවනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඒ සඳහා ඉක්මන් කමෙව්දයක්
හදන්න කියා මා කියනවා.
අෙපොස උසස් ෙපළ විභාගයට ඉඳ ගන්න දරුවන්ෙග්
අත්යවශ්ය කරුණු සඳහා තමයි පාසල්වල මහින්ෙද්යෝදය විද්යාගාර
හදන්න පටන් ගත්ෙත්. ඒ නිසා මහින්ෙද්යෝදය විද්යාගාර ආරම්භ
කරන්ෙන් නැතුව ඒවාට අවශ්ය පහසුකම් ෙදන්ෙන් නැත්නම්,
අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගයට මුහුණ ෙදන්න අෙප්ක්ෂාෙවන්
ඉන්න දරුවන් විශාල අර්බුදයකට පත් ෙවනවා. ඒ ගැන විෙශේෂ
අවධානය ෙයොමු කරන්න.
දැන් අපට ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් ෙම් එකඟ වූ මුදල් මිලියන
750 ලැබුෙණ් නැත්නම්, ඒකත් අර්බුදයක්. ෙම් වන විට
ෙකොන්තාත්කරුවන් 1,600කට වඩා පිරිසක් ණයට සල්ලි අර
ෙගන, අතින් වියදම් කරලා ෙම් වැඩ කරලා තිෙබනවා.
පාසල් සංවර්ධනය සඳහා පාසල් සංවර්ධන කමිටුෙවන් මුදල්
ෙයොදවා අවසන් කරපු ව්යාපෘතිවලට මුදල් දීලා නැහැ.
චකෙල්ඛනවලින් පාසල්වලට දැන් කියලා තිෙබනවා සල්ලි එකතු
කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා පාසල් විශාල අර්බුදයකට ගිහිල්ලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙබොෙහොම කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා,
සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් කරන ලද මුදල් හැකි ඉක්මනට ලබා
ෙදන්න කියලා.
ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් වැඩසටහන්වල රුපියල් මිලියන
1,585ක් අවිච්ෙඡ්ද ෙවලා තිෙබනවා. ඒවා ගිය අවුරුද්ෙද් ජුනි
මාසෙය් 7වැනි දා සිට කියාත්මක වුණු වැඩසටහන්. ඒවා
නවත්වන්න එපා. ඒවා ඉරාන් විකමරත්න මහත්මයා, ෙරෝසි
ෙසේනානායක මැතිනිය එදා විපක්ෂෙය් ඉන්න ෙකොට අෙප්
සංවර්ධන කමිටුවට ඇවිල්ලා අපි සාමූහිකව අනුමත කරපු
ව්යාපෘති. තිඹිරිගස්යාය පෙද්ශෙය් සිදුකර ඇති කටයුතු බැලුවාම
ඒක ඒ අයට ෙපෙනනවා. ඒවා අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව,
විනිවිදභාවෙයන් කරපු වැඩ.
සංවර්ධනය නැවැත්තුවා කියන්ෙන් ගෙම් සංවර්ධනයට එකතු
ෙවලා ඉන්න, සිෙමන්ති, ගෙඩොල්, වැලි අතපතගාන
ෙම්සන්වරුන්ෙග්, වඩු කාර්මිකයන්ෙග්, electriciansලාෙග්

2015 මාර්තු 06

1777

1778

ෛදනික ආදායම් කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවාය කියන එකයි. ඒ
නිසා මුදල් හුවමාරු වීම නැවතිලා. ෙම්වා ගම් මට්ටෙම්, බිම්
මට්ටෙම් මිනිසුන් තමන්ෙග් අතට සල්ලි බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්
කරපු වැඩ. ඒ අය ණය ෙවලා භාරගත් වැඩ ෙකොටස් තිෙබනවා. ඒ
නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා කාරුණිකව මැදිහත් ෙවලා ෙම් මුදල්
ඉක්මනට ලබා ෙදන්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

මට මතකයි, රවි කරුණානායක මැතිතුමා කිව්වා, "හැකියාව
තිෙබනවා, අවස්ථාව නැහැ" කියලා. එතුමාට දැන් අවස්ථාවක් දීලා
තිෙබනවා හැකියාව ෙපන්වන්න. සංවර්ධනය සඳහා ෙවන් වුණු
මුදල් ඒ අයට ලබා දීම ඉක්මන් කෙළේ නැත්නම් ඒ අයට ෙවන
ෙද්වල්වලට ෙයොමු ෙවන්න විධියකුත් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අය
දන්නා වෘත්තිය තමයි ෙම් කරන්ෙන්. ඒ අයෙග් මුදල් හැකි
ඉක්මනට ලබා දුන්ෙන් නැත්නම් සංවර්ධන කියාදාමයම
කඩාෙගන වැෙටයි.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ස්වයං රැකියා සඳහා අපි දිවි නැඟුමට මුදල් ෙවන් කළා. මුදල්
ෙදන්න ඉස්ෙසල්ලා අපි ඒ හැම ෙකෙනකුටම පුහුණුවක් ලබා
දුන්නා. ඒ පුහුණුව ලබා දීලා අපි ඒ අයට බලාෙපොෙරොත්තුවක්
දුන්නා. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව නිසා ඒ අය තමන්ෙග් ස්වයං රැකියාව
ආරම්භ කරන්න අවශ්ය පසු බිම හදා ගත්තා. ඒ සියලු අයෙග්
කටයුතු දැන් කඩාෙගන වැටිලා තිෙබනවා. ඒක නිසා ඒ අය
අසරණ තත්ත්වයට වැෙටන්න ෙදන්න එපා. ඒ මිනිසුන්ෙග්
අෙප්ක්ෂාව වුෙණ් ෙද්ශපාලන කර්තව්යයක් ෙනොෙවයි, ෙම් රෙට්
ආර්ථිකයට ශම දායකත්වය සහ දැනුම ලබා දීලා එහි
ෙකොටස්කරුවන් ෙවන්නයි. ඒ නිසා දර්ශනයක් ඇතිව අනුමත කළ
ඒ වැඩ පිළිෙවළ කඩාකප්පල් කරන්න ෙදන්න එපා කියමින්,
විපක්ෂ නායකතුමාෙග් නායකත්වෙයන් කාෙලෝචිතව ඉදිරිපත්
කරපු ෙම් ෙයෝජනාව ස්ථිර කරනවා. ෙමම කර්තව්ය සඳහා
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න කියා ඉල්ලමින් මා නිහඬ ෙවනවා.
[අ.භා. 3.45]

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒක ෙහොඳයි ගරු ඇමතිතුමා. ඒත් පශ්නයක්-

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

පිළිතුර තව තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

මම කියපු ෙයෝජනා කම තුනම මුදල් ෙවන් කරපු ෙයෝජනා
කම. සමහර ඒවාට advance පවා දීලා. ඒ නිසා ඒවා කඩිනම්
කෙළොත් ෙහොඳයි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

දැන් පශ්නයක් නැහැෙන් ඉතින්. ඉතිරි ටික දීලා තිෙබනවා.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඒ අය දැන් කලකිරිලා ඉන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් පිළිතුෙරන් මම
මුලින්ම කිව්ෙව් ඒවා අවසන් කරනවා කියන එකයි.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා (ස්වෙද්ශ
කටයුතු හා ධීවර අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு
எம்.
ேஜாசப்
ைமக்கல்
ெபேரரா
உள்நாட்ட வல்கள் மற் ம் கடற்ெறாழில் அைமச்சர்)

-

(The Hon. M. Joseph Michael Perera - Minister of Home
Affairs and Fisheries)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ
ඔබතුමාෙග් දුක්ගැනවිල්ල පශ්නයක් හැටියට මම පිළිගන්ෙන්
නැති බව. ෙමොකද, ඔබතුමාට එෙහම වරදින්ෙන්ත් නැහැ. ඒකට
මම මීට ඉස්ෙසල්ලා පිළිතුරක් දීලා තිෙබනවා. 2015 ෙපබරවාරි
19වැනි දා නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මැතිතුමා පාරවල් පිළිබඳ
පශ්නය ෙම් විධියටම ඇහුවා. එදා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1077වැනි
තීරුෙව් ෙම් පශ්නයම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.
"ගරු කථානායකතුමනි, සංවර්ධන වැඩ කටයුතු නවතා තැබීම පිළිබඳව
ඊෙය් මා ඉදිරිපත් කළ පශ්නයටත් අද පිළිතුරු සපයනවා කිව්වා. ඒ පිළිතුර
දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි."

මම පිළිතුරු ෙදමින් කියනවා;
"ගරු කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා විසින් 2015.2.18
වැනි දින ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර
ෙමෙසේයි.
1.

ඔව්.

2.

ලබා ෙදන්න මුදල් ෙවන් කර නැත. මුදල් ෙගවලා ෙනොෙවයි ෙම්
වැඩ කර තිෙබන්ෙන්.

3.

මුදල් ෙවන් කර ලබා දී තිෙබන ඒවා කරනවා. නැත්නම් අලුත් වැඩ
පිළිෙවළ යටෙත් තමයි බලන්න ෙවන්ෙන්."

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ගරු ඇමතිතුමනි, ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබනවා. ඒවාත්
නතර කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ.

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ඒවා බාෙගට හදලා ෙම් ෙවන ෙකොට වැඩ නවත්වලා තිෙබන
නිසා විශාල හානියක් ෙවනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙම්කට උත්තරයක් එපාද? [බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒක ෙහොඳයි ෙන්.

පශ්නයක් ඇහුවාම උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.

පාර්ලිෙම්න්තුව

1779
ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(The Hon. D.M. Jayaratne)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

අපට ෙගවල්වල ඉන්නත් නැහැ, මිනිස්සු ඇවිත් කෑ ගහනවා.
ඊළඟට ඇවිත් ගල් ගහයි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

හරියට ෙක්න්ති ගිහිල්ලා. වාහන ඉල්ලලා තිෙබනවා ෙන් 17,
18 තියා ගත්ත අයෙගන්. වාහන 17, 18 තවම ළඟ තියාෙගන
ඉන්නවා. ගල් ගහන්ෙන් ඒ නිසා. මිනිස්සු කෑ ගැහුෙව් නැහැ
තවම. කෑ ගහයි තවත්.

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

ෙකොෙහේද එක ආණ්ඩුවක ඉන්ෙන්?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇයි ඒවා එපාද? එෙහමනම් අපි ඒවා ෙබදන්නද? [බාධා
කිරීම්] අපි ෙබදන්නද? [බාධා කිරීම්] ඒ භාණ්ඩ ෙගනාෙව් කවුද?
ෙගනාෙව් ෙමොනවාටද? [බාධා කිරීම්]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

(The Deputy Speaker)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

පිළිතුරු ෙදන්න, ගරු ඇමතිතුමා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මා එදා දීපු පිළිතුෙර් ඉතිරි ෙකොටස ෙමෙහමයි.
"4. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය යටෙත් විශාල වැඩ ෙකොටසක්
මැතිවරණය ෙවලාෙව් කර ෙගන ගියා. මුදල් දුන්ෙන් නැහැ. සමහර ඒවා
කළා. ඒ කරපු ඒවාට ගිවිසුම් අත්සන් කර තිෙබනවා නම් ෙගවනවා.
ගිවිසුම් අත්සන් කර නැතිව කළ ඒවාට ෙගවන්න බැහැ, සල්ලි ෙවන්
ෙවලා නැහැ; ගිවිසුම් අත්සන් කර, ෙකොටසක් මඟ නතර කර තිෙබනවා
නම් ටික කරනවා. එෙහම ෙහොඳයි ෙන්."

ෙම් එදා අහපු පශ්නය සහ ඒකට මම දුන්න උත්තරය. ඒ මත
තමයි තමුන්නාන්ෙසේ අද ෙම් විවාදය පටන් ගන්ෙන්.
මා තව ෙකොටසක් කියා තිෙබනවා, ඒ පිටුෙව්ම. එදා උත්තරය
දුන්නා ෙකටිෙයන්. මීට වඩා ෙමොකක්ද කියන්ෙන්? ඒ ගැන
කියන්න ෙදයක් නැහැ ෙන්? හැබැයි, අද පශ්නයට තව ෙකොටසක්
එක්කාසු කර තිෙබනවා.
අෙප් ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා 2015 ෙපබරවාරි
19වැනි දා ඇහුෙව් නැති තව ෙකොටසක් අද පශ්නෙය් තිෙබනවා. ඒ
තමයි, ඡන්දය ෙව්ලාෙව්දී ෙබදන්න ෙගෙනන ලද බඩු පිළිබඳව.
ඒවා පුළුවන් තරම් ෙබදුවා, තව ෙකොටසක් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවල, කච්ෙච්රිෙය් සහ සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් ෙගවල්වල
තිෙබනවා. ඒවා තවමත් තිෙබනවා. රජෙය් කිසිදු අනුමැතියක්
ෙනොමැතිව ෙගනැල්ලා තිෙබන ෙම් බඩු ෙබදන්න එපා කියලා
ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් ලියුමක් යවලා නතර කළා.
ඒක හරි. අපි දැන් කරුණු ෙසොයා බලලා තීරණයක් අරෙගන
තිෙබනවා. සමහර අය අතිනුත් මුදලක් දමලා ඒ භාණ්ඩ machines එෙහම - ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. එෙහම ෙගනැවිත්
තිෙබන ඒවා ගැන ෙසොයා බලා, ඒ අයට ලබා ෙදනවා. ඒක
ෙහොඳයි ෙන්ද?
ඊළඟට, තවත් ෙකොටසක් ඉතිරි වනවා. ඒවා ෙගනැල්ලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහන්ද, මුදල් ෙගවලාද කියන ෙම් කරුණු
ෙමොනවත් දන්ෙන් නැහැ. ඒවා ෙපෞද්ගලිකව ෙගන්වපු භාණ්ඩ
කියලා අපි හිතනවා. අපි ඒවාට සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැහැ. අපි දැන්
District Committees පත් කරනවා. District Committeesවලට
ආණ්ඩු
පක්ෂෙයනුත්
විරුද්ධ
පක්ෂෙයනුත්
ඉන්නවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා - අපි joint ෙවලා ඒක කරන්ෙන්. ඒෙකන් ෙම්
භාණ්ඩ ගැන ෙසොයා බලලා අදාළ අයට ඒවා ෙබදලා ෙදන්න
කමයක් සකස් කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් එක ආණ්ඩුවක ෙන්
ඉන්ෙන්. විරුද්ධ පක්ෂෙය් කිව්වාට එක ආණ්ඩුවක ඉන්ෙන්.
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ගිහින් ෙබදන්න.
(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමුන්නාන්ෙසේ තර්ජනය කරනවා නම් ෙනොෙබදා ඉන්නම්.
[බාධා කිරීම්] ෙනොෙබදා ඉන්නම්. [බාධා කිරීම්] දැන් කිව්වා ෙන්.
ඒ ගැන පැහැදිලි කරලා කිව්වා. ඒවා ෙබදන්ෙන් නිකම්ම
ෙනොෙවයි. ඒවා කාටද ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් කියන්න දන්ෙන්ත්
නැහැ.[බාධා කිරීම්] භාණ්ඩ තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිතුර අහගන්ෙන් නැත්නම්- [බාධා කිරීම්]
තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නයක් ඇහුවා. ඒකට උත්තර [බාධා කිරීම්]
ඒකට උත්තරයක් ඕනෑ නැද්ද? ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා මෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා. දැන් මම ඒකට උත්තර
ෙදනවා. අපි ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවලා - [බාධා කිරීම්] ඒක තමයි,
උත්තර ෙදන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] ඒ භාණ්ඩ
කවුරු ෙගනාවාද, ෙමොනවාට ෙගනාවාද, කාට ෙදන්න ෙගනාවාද
කියන්න අපි දන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] ඉන්න ෙකෝ ඉතින්.
ෙම්වා ඡන්දය ෙවලාෙව් ෙගනාපු බඩු.
අපි
District Committees
පිහිටුවා
තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකෙයෝත් ඒ කමිටුෙව් ඉන්නවා.
ආණ්ඩුෙව් නායකෙයකුත් ඉන්නවා. අපි එක්කාසු ෙවලා- [බාධා
කිරීම්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඒ කටයුතු ඉක්මන් කෙළොත් හුඟක් ෙවලාවට කර ගන්න
පුළුවන් ෙවයි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ආණ්ඩුව පැත්ෙතන් අපි නිෙයෝජිතයන් පත්කර තිෙබනවා.
දිස්තික් කමිටුවට තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් ඉදිරිපත්
කරන්ෙන් කවුද කියලා තීරණය කළාට පසුව ෙබොෙහෝ විට ෙම්
පශ්න නිරාකරණය ෙවයි.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

අපි එදා ඉඳන්ම ඒ කමිටුෙව් ඉන්නවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එෙහම බැහැ. ෙබොෙහෝ විට මහ ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා නම්
එතුමා ඒකට පත් ෙවනවා. නැත්නම් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙයෝජනා
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කරන්න. ඒ සියලු විස්තර එකතු කරලා ජනාධිපතිතුමා අපට ෙදයි.
ඒ විස්තර දුන්නාම අප ඒ කමිටුව පත් කරනවා. එතෙකොට කථා
ෙවලා ෙම් ෙද්වල් ෙබදන්න. ෙගනැත් තිෙබන ඒවා හරිද, ෙතෝරලා
තිෙබනවාද කියලා බලලා, ඒ කරුණු සත්ය නම් ඒ ෙද්වල්
ෙබදන්න. එෙහම නැතිව ඒ භාණ්ඩ තියාෙගන ඉඳලා වැඩක් නැහැ
ෙන්.
ෙමතැන තව පශ්නයක් තිබුණා. කුකුළු පැටවුන් ෙගනැත්
තිබුණා; හරකුන් ෙගනැත් තිබුණා. කුකුළු පැටවුන් තියාෙගන
කන්න ෙදන්න බැහැ ෙන්. හරකුන්ටත් කන්න ෙදන්න බැහැ ෙන්.
ඒ සතුන් ෙගනාපු අයෙග් නම් ගම් තිෙබනවා නම් ෙදන්න කියලා
අප කිව්වා. නැත්නම් හරකුන් එෙහම සත්ෙවෝද්යානයට භාර
ෙදන්න කිව්වා. ෙමොකද, අපට ෙම් සතුන් තියාෙගන ඉන්න
අයිතියක් නැහැ ෙන්. ෙම් සතුන් කාට ෙදන්න ෙගනාවාද කියලා
විස්තරයක් නැහැ. ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, අප ඔබතුමාට
පැහැදිලිව කියනවා, ෙම් තත්ත්වය ෙබොෙහොම ෙහොඳින් සලකා
බලලා කාටවත් අසාධාරණයක් ෙනොෙවන්න ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී
අප වැඩ කටයුතු කර තිෙබන බව. විරුද්ධ පක්ෂෙය්
මන්තීවරුන්ටවත්, ෙම් භාණ්ඩ ෙග්න්න මුදල් දීපු අයටවත් කිසිම
අසාධාරණයක් ෙනොවන ෙලස ෙම් කටයුත්ත කිරීෙම් වගකීම අප
භාර ගන්නවා. එය ඉතා ඉක්මනින් කරනවා. ෙම් කාරණය ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මම පකාශ කළාට පස්ෙසේ, ඒ සියලුම
දිස්තික්කවලට ෙම් බව දැනුම් ෙදනවා. එෙහම ෙහොඳයි ෙන්ද, ගරු
විපක්ෂ නායකතුමනි? අපි කථා කරමු. ෙහොඳ නැත්නම්
ඔබතුමන්ලා කියන්න.
තවත් පශ්න කීපයක් තිෙබනවා. ඒවාත් අප එකතු ෙවලා විසඳා
ගන්න ඕනෑ. එක පශ්නයක් තමයි, සමහර පාරවල් හදලා
තිෙබනවා, හැබැයි කිසිම ගිවිසුමක් නැහැ. ෙම්වාට ගිහින්
තිෙබන්ෙන් ෙපොඩි ගණන් ෙනොෙවයි. සමහර ව්යාපෘතිවලට RDA
එෙක් සල්ලි ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ආර්ථික සංවර්ධන
අමාත්යාංශය ෙම්වා කරන්න කියලා යන යන තැන්වලදී සල්ලි
ෙවන් කරලා තිෙබනවා. හැබැයි, ඒවා කරලා තිෙබන්ෙන්
බස්නාහිර පළාත් සභාෙව් නිමල් ලාන්සා මැතිතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙයන්. ඒ කාරණයත් ෙහොඳට මතක තියාගන්න.
තමුන්නාන්ෙසේලාට දීපු සල්ලි ෙම්. බස්නාහිර පළාෙතන් ඇරියා ඒ
පාරවල් හදන්න. ඒවා හදන්න පළාත් සභා තිෙබනවා; මන්තීවරු
ඉන්නවා.
ගරු
ලසන්ත
අලගියවන්න
මන්තීතුමනි,
තමුන්නාන්ෙසේලා තුට්ටු ෙදකටවත් ගණන් ගන්ෙන් නැතිව- [බාධා
කිරීමක්] ෙම් ආණ්ඩුෙව් පාරක් හදන්න මිනිෙහක් නැහැ. බස්නාහිර
පළාත් සභාෙව් නිමල් ලාන්සාව තමයි ඒකට ෙතෝරා ගත්ෙත්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

පළාත් පාලන ආයතනවලට ෙනොෙවයි. ඒ බස්නාහිර පළාෙත්.
ෙහොරකම් කරපු මිනිසුන් හඳුනාෙගන, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇත්ත කථා කරන්ෙන් නැත්නම් අප ෙකොෙහොමද
එකට වැඩ කරන්ෙන්?

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට තත්පරයක් ෙදන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඔව්, ඔබතුමා කියන්න. [බාධා කිරීම්]අෙනක් මන්තීතුමන්ලා
නිහඬ ෙවන්න. අපි ෙහොඳට විවාද කරමු.

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ෙම් හැම කටයුත්තක්ම දිස්තික් සංවර්ධන කමිටුවට ඉදිරිපත්
කරනවා. ඒ සම්බන්ධෙයන් චකෙල්ඛයක් තිබුණා. ඒ චකෙල්ඛය
අනුව රජෙය් තිෙබන විධිවිධාන අනුව රජෙය් ආයතනයකින් තමයි
ෙම් මාර්ග ව්යාපෘති කියාත්මක කෙළේ. ඒ නිසා බස්නාහිර පළාෙත්
පාරවල් බස්නාහිර පළාත් සභාවට භාර දුන්නා. ඒෙකදි ඒ
ආයතනවල ඔබතුමා කියන විධිෙය් යම්කිසි අකටයුත්තක්,
අකාර්යක්ෂමතාවක්, ෙහොරකමක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවා
නවත්වන්න. යම් යම් පශ්න තිෙබන ඒවා නවත්වන්න. නමුත්,
හරියට කරපු ව්යාපෘතිවලට ෙගවන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමනි, මම දැන් පැහැදිලිව කිව්වා ෙන්, හරියට
කරලා තිෙබනවා නම් ෙගවනවා කියලා. ෙම් පශ්න ෙදකක්.
තමුන්නාන්ෙසේ කිව්ෙව් හරියට කර තිෙබන ඒවාට ෙගවන්න
කියලා ෙන්. ඒවා ෙගවනවා. පශ්නයක් නැහැ ෙන්.

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால)

(The Hon. Udith Lokubandara)

(The Hon. Thilanga Sumathipala)

ඒ යන්ෙතෝපකරණ ෙගනිච්චා. ෙගන ගිහින් ඒවා පාවිච්චි කළා.
එච්චරයි.

ඒ ආයතනයට දුන්නාට නිමල් ලාන්සා ඇමතිතුමාට කිසිම
contract එකක් දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇයි, තමුන්නාන්ෙසේෙග් පළාත් සභාෙව් ෙපොන්නෙයොද
ඉන්ෙන්? ෙමොනවාටද, නිමල් ලාන්සාට දුන්ෙන්? ගරු විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් අහනවා ෙම්වා
කරන්න නිමල් ලාන්සාට දුන්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම් ව්යාපෘතිවල
ගණන් හිලවු කිසි ෙදයක් නැහැ.

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

පළාත් පාලන ආයතනවලට දුන්ෙන්.
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බස්නාහිර පළාත් සභාවට අයිති ඒවා විතරක් ෙනොෙවයි, ෙවන
පළාත් සභාවලට අයිති පෙද්ශවලටත් ගිහින් ඒ කටයුතු කළා.
ඒවාෙය්ත් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියක් තිෙබනවා. ගරු
විපක්ෂ නායකතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුෙව් හිටපු එක
ඇමතිවරෙයක්, ඔහුෙග් සගෙයක් තියාෙගන මුළු රෙට්ම පාරවලට
සල්ලි ෙවන් කරලා හැදුෙව් එෙහමයි. ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්න.
ඒක ෙත්රුම් ගන්න බැරිව තමුන්නාන්ෙසේලා දැනුත් කෑ ගහනවා
නම් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්ක මුළු රටම දන්නා රහසක්.
[බාධා කිරීමක්] මම තව ටිකකින් කියන්නම්. ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න,
කලබල ෙවන්න එපා.
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා]
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, මා එදා කරපු
පකාශෙය්ත්, ඔබතුමා අද අහන පශ්නෙය්ත්, ඔබතුමා එදා අහපු
පශ්නෙය්ත් කිසි ෙවනසක් නැහැ. ඒ ඔක්ෙකොම එකයි. ඒ
පිළිතුරමයි මා ෙදන්ෙන්. ෙවන කිසි ෙවනසක් කරන්ෙන් නැහැ.
හැබැයි මුදල් විශාල පමාණයක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ
මුදල්වල පමාණය කබීර් හාෂිම් ඇමතිතුමාම කියයි. ඒ මුදල්
පමාණය අනුව ගෙම් පාර හැදුවා. පාෙද්ශීය සභාව තිබුණා, නගර
සභාව තිබුණා. නමුත් ඒ ෙගොල්ෙලෝ දන්ෙන් නැහැ, ඒ පාර හැදුවාය
කියලා. ඒ පිළිබඳ ගණන් හිලවු ෙමොකුත් නැහැ. ඒ පාරවල් හදලා
තිෙබනවා. ෙම් පිළිබඳව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ත් අවධානයට ෙයොමු
කරන්න. පාර හැෙදන එක ෙහොඳයි. නමුත් ගෙම් පාර හැෙදන්ෙන්
ඒ පළාත් පාලන ආයතනෙයන් ෙනොෙවයි. බස්නාහිර පළාත්
සභාෙව් පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙයන් - PRDA එෙකන් -

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(The Deputy Speaker)

ගරු මන්තීතුමනි, බාධා කරන්ෙන් නැතුව ඔබතුමන්ලා පශ්න
අහන්න. ගරු ඇමතිතුමා පිළිතුරු ෙදන්න කැමතියි.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට කිසි බාධාවක් නැහැ, ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
ගරුත්වය ආරක්ෂා කර ෙගන ගරු මන්තීවරයකුට ඕනෑ පශ්නයක්
අහන්න පුළුවන්. නැඟිටලා අහන්න. [බාධා කිරීම්] එෙහම නම්
ඉඳෙගන අහන්න. [බාධා කිරීම්] රටට වැදගත් පශ්නයක් - [බාධා
කිරීම්] නිකම් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීම්] ඉන්නෙකෝ. [බාධා කිරීම්]
දැන් පශ්නය අහලා ඉවරයි ෙන්. [බාධා කිරීම්] ගරු හිටපු
අගමැතිතුමනි, දැන් පශ්නයක් ඇහුවා. මා දැන් උත්තර ෙදනවා.
[බාධා කිරීම්]

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

බස්නාහිර පළාත් සභාෙවන් ඇවිල්ලා හදන්ෙන් නැහැ.
බස්නාහිර පළාෙත් හදලා ඇති. අෙප් දිස්තික්කෙය් නම් ඒ
පෙද්ශවල තිෙබන සමිතිවල, සංවිධානවල සහ මධ්යම හා සුළු
පරිමාණෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙටන්ඩර් දීලා තමයි ඒ සියලු
ෙද්වල්ම කරලා තිෙබන්ෙන්. අනික් ඒවා RDA එෙකන් ෙකළින්ම
ඍජු ශමය යටෙත් කරන ලද ෙද්වල්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙම් කියන ෙදය තමුන්නාන්ෙසේලා පිළිගන්ෙන් නැත්නම් ටික
දවසකින් ඒ ෙකරුණු ඒවාෙය් විස්තර ඔක්ෙකොම ෙදන්නම්. [බාධා
කිරීම්] මන්තීවරු නැඟිටලා කථා කරන්න. උත්තර ෙදන්නම්.
[බාධා කිරීම්] ෙමොකද, ෙම් මන්තීවරුන් පිටි පස්ෙසේ ඉඳෙගන කෑ
ගහන්ෙන්? [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම්ක
පාර්ලිෙම්න්තුවක්ද? [බාධා කිරීම්] තමුන්නාන්ෙසේ පශ්නයක්
ඇහුවා. මා උත්තර දුන්නා. [බාධා කිරීම්] ඕනෑ ෙකනකුට නැඟිටලා
පශ්න අහන්න පුළුවන්. මා උත්තර ෙදන්නම්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

නීත්යනුකූලව අවසර දීලා වැඩ පටන් ෙගන තිෙබන ඒවා
භාෙගට කරලා තිෙබනවා. එම නිසායි මා කියන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තමුන්නාන්ෙසේට ඇෙහන්ෙන් නැතුවාට මට කරන්න ෙදයක්
නැහැ. මා උත්තරයක් දුන්නා. [බාධා කිරීම්]

ගරු දි.මු. ජයරත්න මහතා
(மாண் மிகு

.எம். ஜயரத்ன)

(The Hon. D.M. Jayaratne)

ෙමොකක්ද, ආණ්ඩුවක් කියන්ෙන්? [බාධා කිරීම්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඇමතිතුමා, පිළිතුරු ෙදන්න.

(The Deputy Speaker)

Order, please! මන්තීවරු පශ්න අහන්න. ඇමතිතුමා පිළිතුරු
ෙදන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ඒ පශ්නයම අහනවා ෙන්. එතුමාට ඇෙහන්ෙන් නැතුව
අහනවාද මා දන්ෙන් නැහැ.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඕනෑ ෙකනකුට නැඟිටලා පශ්න අහන්න කියන්න.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

දැන් ඔබතුමා උත්තර ෙදන්න.

(The Deputy Speaker)

ඕනෑ ෙකෙනක් නැඟිටලා පශ්න අහන්න.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අර ෙමොක්කුද වාෙග් එතැන ඉඳෙගන කෑ ගහන්ෙන් නැතුව
පශ්න අහන්න. [බාධා කිරීම්] ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විනයක් නැහැ
ෙන්.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

උත්තර දී ෙගන යනවා ෙන්. උත්තර ෙදන ෙකොට ෙන් ආපසු
අහන්ෙන්. හදලා තිෙබනවා නම් ෙදනවා. ගිවිසුම් අත්සන් කරලා
හදලා නැත්නම් ෙදන්ෙන් නැහැ. භාගයට හදලා තිෙබන ඒවා
සම්පූර්ණ කරනවා. එච්චරයි ෙන් තිෙබන්ෙන්. ෙමොකක්ද, ෙම්ෙක්
තිෙබන වරද?
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ඊට අමතරව ෙමොනම ගිවිසුමක්වත් නැතුව සල්ලි වියදම් කරලා
පාරවල් රාශියක් හදලා තිෙබනවා. ඒවා ෙකොෙහොම හැදුවාද, ෙමොන
ෙකොන්තාත්කරුවන් හැදුවාද කියලා දන්ෙන් නැහැ. අපට ෙත්ෙරන
විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා ෙමච්චර සල්ලි ෙවන් කරපු ෙවලාෙව්ත්
ෙම් රෙට් මහ ජනතාව ඡන්දෙයන් පිළිතුරු දුන්නා. අෙප් ගරු කබීර්
හාෂිම් ඇමතිතුමා කථා කරයි. එතුමා තමයි පාරවල් භාරව ඉන්ෙන්.
ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල් ගැනයි මා කිව්ෙව්. මහා පරිමාණෙය්
ෙහොරකම් ටික එතුමා දැන් කියයි. ෙපොඩ්ඩක් අහෙගන ඉන්න
කියලායි මා ෙයෝජනා කරන්ෙන්. කරුණාකරලා අහෙගන ඉන්න.
අහෙගන ඉන්න බැරි නම් අපට ෙත්ෙරන්ෙන් කෑ ගහන
මන්තීවරුන් ෙම්වාට සම්බන්ධයි කියලායි. ඒක තමයි අපට
කියන්න තිෙබන්ෙන්. ෙවන එකක් ෙනොෙවයි.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා
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නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

හරි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මුදලුත් ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா )

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මුළු රෙට්ම ඒවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි ෙම්වා
ගැන ෙතොරතුරු ෙසොයා ගන්නත් ඕනෑ ෙන්. ෙසොයාෙගන හරි
පිළිෙවළට කරෙගන යනවා. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාත් එකතු
කරෙගනයි ෙම් කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්, අපි තනියම ෙනොෙවයි.
ඒ market එක හදන්න ඕනෑ තමුන්නාන්ෙසේලාත්, අපිත් සියලු
ෙදනාම එකතු ෙවලායි.

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ගරු ඇමතිතුමනි, මට පශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද?

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ඔබතුමන්ලා කළු ගල් ෙදන්න. [බාධා කිරීමක්]

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ඔව්, පුළුවන්.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

හදන්න කලින් තිෙබන ෙගොඩනැඟිල්ල ඉවත් කරන්න ඕනෑ.
එෙහම නැතුව හදන්න බැහැ ෙන්. ඒ අනුව අබලන් තත්ත්වෙය්
තිබුණු අහංගම ෙවෙළඳ සංකීර්ණය ඉවත් කළා. ඉවත් කරලා වැඩ
ආරම්භ කරන්න ගිවිසුම්ගත වුණා. දැන් ඒ ෙවෙළන්ෙදෝ ඉන්ෙන්
තාවකාලික ස්ථානවල. එම නිසා ඒ කටයුත්තට ඔබතුමාෙග්
විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරලා කඩිනමින් හදලා ෙදන්න
පුළුවන්ද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මම පිළිතුරක් ෙදන්නම්. යම් ෙගොඩනැඟිල්ලක් හදන්න සූදානම්
කළා නම් මුදල් ෙවන් ෙවන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔව්.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ අනුව ඇස්තෙම්න්තු සකස් කරන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙමතුමා ගල් ගැන කියනවා. මම දන්ෙන් නැහැ ෙමොන ගල්ද
කියලා. [බාධා කිරීමක්] විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කියනවා,
පසු ගිය රජය යටෙත් ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන වැඩ සටහන්
නතර කරලා තිෙබන නිසා විශාල පමාණයකට රක්ෂා නැතිව ගියා
කියලා. කිසි ෙකෙනකුෙග් රක්ෂා නැතිව යන්ෙන් නැහැ. අපි දැන්
ඒවා පටන් ගන්නවා. ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ෙම්
අය වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්, -ෙම් පාරවල්වල වැඩ පටන් අරෙගන
ෙකොන්තාත්කරුවන් අරන් තිෙබන්ෙන්- ඉතාම සුළු මුදලකට. ෙම්
ස්ථිර අය ෙනොෙවයි, තාවකාලික ෙකොන්තාත්කරුවන්. ෙම් වැෙඩ්
ඉවර වුණාම ෙකොන්තාත්තුව අවසානයි. ඒ කම්කරුවන්
ෙවනුෙවන් ෙවන් කළ මුදල ෙකොපමණද කියලාත් බලන්න; ඒ
අයට ඒ මුදල් ෙගව්වාද කියලාත් බලන්න. ෙම්ක වැදගත් ෙවනවා.
ෙම්ක ෙහොරා කන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ෙම්
වැඩට ෙයොදා ගත්ෙත් කුඩු ගහන මිනිසුන්. ඒ අයට EPF, ETF
ෙමොනවත් ෙගවන්ෙන් නැහැ. ෙමොනවා හරි දුන්නාම ඒ අය ඒක
අරෙගන යනවා. ඒ විධියටයි ඒ අසරණ මිනිසුන්ව වැඩට
ෙයෙදව්ෙව්.
ගරු
නිෙයෝජ්ය
කථානායකතුමනි,
ෙම්
ඇස්තෙම්න්තුෙව් කම්කරුවන්ට ෙවන් කරන මුදලක් තිෙබනවා. ඒ
මුදල වියදම් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් සංවර්ධන කටයුතු නතර කළාම
ෙම් අයට වැඩ නැහැ, ඒක ඇත්ත. නමුත් අපි පටන් ගත්තාම, ඒ
අයට වැඩ ෙදනවා. ඒ කම්කරුවන් ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා
බලන්න, ඒ අහිංසක කම්කරුවන්ට ෙගවන්න තිෙබන මුදල්
හරියට ෙගවා තිෙබනවාද කියලා. ඒක වැදගත් ෙවනවා.
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ඔබතුමා අහපු පශ්නයට
මම පමාණවත් පිළිතුරක් දුන්නා කියලා මම හිතනවා. [බාධා
කිරීමක්]

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔව්. ඒ සියල්ල ෙකරිලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

නැහැ, නැහැ.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙටන්ඩර් කැඳවන්නට ඕනෑ. එෙහම කරලා තමයි තිෙබන
ෙගොඩනැඟිල්ලක් කඩන්ෙන්. ඒ කටයුතු ටික ඒ ආකාරයට ෙකරිලා
තිෙබනවා නම් ෙගොඩනැඟිල්ල හදන්න පටන් ගත්ෙත් නැති වුණත්,
ඒ සංවර්ධන කටයුත්ත ඉදිරියට ෙගන යන්නට මුදල් ෙදනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

තව ෙමොකක්ද කියන්න.
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ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෙමයයි. නිසියාකාරව කරලා තිෙබන
වැඩවල බිල් ෙගවන්නට සල්ලි යවලා නැහැ. ඔබතුමා කවදාද
පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමන්ලාට සල්ලි යවන්ෙන්?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒ සඳහා අපිට ෙගවන්න ෙකෙනක් ඕනෑ. පාෙද්ශීය
ෙල්කම්තුමාට- [බාධා කිරීමක්]

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

එෙහම ෙනොෙවයි ෙන් ෙකෙරන්ෙන් ගරු ඇමතිතුමා. පාෙද්ශීය
ෙල්කම් කාර්යාලවලින්- [බාධා කිරීමක්]

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. මම ෙම් අහපු පශ්නයට උත්තර
ෙදන්ෙන්. වැෙඩ් කරෙගන යනවා නම් කරෙගන යන පිළිෙවළට
තමයි මුදල් ෙදන්ෙන්. ඔක්ෙකොම එක පාරට ෙදන්ෙන් නැහැ,
කුමන රජයක්වත්. කරෙගන යන පිළිෙවළට තමයි ෙකොටස්
වශෙයන් මුදල් ෙගවන්ෙන්. ඒක ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්] ඒක
ෙදනවා.

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

නමුත්, ෙම් වන විට බිල්පත් දාලා තිෙබනවා. බිල්පත් සහතික
කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඒවාට ෙගවන්නට සල්ලි යවලා නැහැ
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට. අපි කියන්ෙන්, ඒ මුදල් යවන්න
කියලා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

මට කියන්න පුළුවන් ෙහොඳ වචනවලින්.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අපි මුදල් යවනවා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා)

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷிம் - ெந ஞ்சாைலகள், உயர்கல்வி
மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways, Higher
Education and Investment Promotion)

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

ෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා- [බාධා කිරීමක්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, කරුණාකර ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව හරියට හසුරුවා ගන්න, ඔබතුමායි මූලාසනෙය්
ඉන්ෙන්. ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමනි, ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?

ගරු නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு நிமல் சிறிபால த சில்வா)

(The Hon. Nimal Siripala de Silva)

ඇමතිතුමා, පැත්තකින් තියන්නෙකෝ අත්සන් කරලා නැති
ගිවිසුම්. ඔබතුමා කියනවාෙන් අත්සන් කරලා නැහැ කියලා.
අත්සන් කරලා නැති ඒවා පැත්තකින් තියන්නෙකෝ. ගිවිසුම්
අත්සන් කරලා, නීත්යනුකූලව පටන් ගත්ත සංවර්ධන වැඩ සටහන්
රාශියක් තිෙබනවා. ඒවාට ෙගවලා නැහැ. දැන් කවදාද
ඔබතුමන්ලා ෙම්වාට ෙගවන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට
සල්ලි යවන්ෙන්? ෙමෙතක් යවලා නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු මන්තීතුමා, තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, ෙකොන්තාත් එකක්
අත්සන් කරලා ඒක පිළිගත්තාට පසුව mobilization කියලා ඒ
අයට සියයට 20ක් ෙගවනවා. අපි ඒක ඉස්ෙසල්ලා ෙගවන්නම්,
ෙම් වැෙඩ් පටන් ගන්න ලැහැස්ති වුණාම.

මම කියන්නම්. සමහර ඒවාට ගිවිසුම් අත්සන් කරලා
තිෙබනවා, නමුත් නියමිත විධියට ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන්
ෙතොරවයි ඒවා දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒවාෙය් ගණන් හිලව් වැරදියි;
සාධාරණ නැහැ. ඒවා ෙගවන්න බැහැ රජයකට. ඒවා මහා
පරිමාණෙය් ෙහොරකම්. මහා පරිමාණෙය් ෙහොරකම්, ඕවා
ෙගවන්න බැහැ. ඒවා පරීක්ෂා කරලායි ෙගවන්ෙන්. ෙම්වා කාෙග්
සල්ලි කියලාද හිතා ෙගන ඉන්ෙන්? [බාධා කිරීමක්]

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ෙගවන කමයට හරියට ෙගවනවා; නීත්යනුකූලව ෙගවනවා.
කවුරුත් කලබල ෙවන්න එපා.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියන ෙද් පිළිගන්නවා. ගිවිසුම්
අත්සන් ෙනොකර ඒ වැඩ කරලා තිෙබනවා නම් ඔබතුමන්ලා ඒ
ගැන කටයුතු කරන්න. නමුත්, accountantsලා ළඟ දැනට අනුමත
කළ බිල් තිෙබනවා, ෙගවන්න සල්ලි නැතිව.
ඒ සල්ලි ඉස්ෙසල්ලා ෙගවලා තිෙබනවා නම් අනිත් ඒවා ගැන
අපිට පශ්නයක් නැහැ. මහා පරිමාණෙය් ඒවා ගැන ෙනොෙවයි අපි
කථා කරන්ෙන්. ෙම් ෙපොඩි පාරක ලක්ෂ පහක, දහයක බිල්
තිෙබන ඒවා ෙගවන්ෙන් නැතිව ඇයි ෙම් නතර කරෙගන
ඉන්ෙන්?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

වැෙඩ් කරලා ඉවරයි ෙන්.

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඒවා නතර කරලා නැහැ, ෙගවනවා. මම ඒක ඔබතුමාට
කිව්වාෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා ආණ්ඩුෙව් Treasury එෙකන්
සල්ලි ඉල්ලපුවාම ඒක එක එක අවස්ථාවටෙන් යවන්ෙන් කියලා.
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ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

එෙහම නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ඇයි නැත්ෙත්, ෙම් ෙගොඩනැඟිලි හදන්න ගත්තාම ඔක්ෙකෝම
සල්ලි එක පාරට ෙදනවාද? නැහැෙන්. ඔක්ෙකෝම සල්ලි එකපාර
ෙගවන්ෙන් නැහැ. සල්ලි ෙගවන්ෙන් නීත්යනුකූලව. ඔබතුමා
අහන පශ්නය ගැන මම දන්ෙන් නැහැ. ඒ බිල් ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ඒවා ඉදිරිපත් කරලා
තිෙබනවා නම් ෙගවන්නම්.

වශෙයන් මුදල් ලැෙබන්ෙන්. අෙප් කාලෙය් ෙකොටස් වශෙයන් ඒ
මුදල් ලැබුණා. නමුත් සමහර ඒවා ෙකරුෙව් විෙශේෂෙයන්ම
SD&CC, ඉංජිෙන්රු සංස්ථාව වාෙග් රජෙය් ආයතන. ඒවාත් ඒ
ෙගොල්ලන්ෙග් ඇස්තෙම්න්තු කර ගැනීෙමන් පස්ෙසේ. ඒ නිසා ඒ
කටයුතුවලට මුදල් ෙනොලැබීෙමන් සියල්ලම පාෙහේ නැවතිලා
තිෙබනවා. දැන් මම නිෙයෝජනය කරන ආසනෙය්ත් මාර්ග පද්ධති
ගණනාවක් අවසන් වුණත්, මුදල් ලැබිලා නැහැ. අපි ඒ නිසා රණ්ඩු
කර ගන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ඔබතුමාෙගන් කරුණාෙවන් ඉල්ලා
සිටින්ෙන් ෙමයයි. ඒ මුදල් නියමිත පරිදි ලැබුෙණොත් ඒවා අවසන්
කරන්න පුළුවන්. විවෘත කර ගන්නෙකොට අපි ෙකොෙහොම හරි
කරමු. කවුරු විවෘත කළත් පශ්නයක් නැහැ.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல
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මම ඒක පිළිබඳව පශ්නයක් කිව්ෙව් නැහැ ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපතිවරෙයක්, අෙප් අගමැතිවරෙයක්
ඉන්නවා. ඉතින් පාර්ලිෙම්න්තුවත් ෙහොඳට යනවෙන්. අර වැෙඩත්
ෙකෙරන්න ඕනෑ.

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ෙම්වා ඉදිරිපත් කරලා දිසාපතිවරු ළඟ තිෙබනවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

එෙහමනම් ෙගවන්නම්.

මම වරදක් කිව්ෙව් නැහැ, කරුණාෙවන් ඉල්ලීමක් කෙළේ.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(மாண் மிகு ல

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

කවදාද ෙගවන්ෙන්?

තමුන්නාන්ෙසේ කලබල ෙවනව ෙන්. මම ෙමොකුත් වරදක්
කිව්වාද?

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

අනවශ්ය පශ්නවලට, මට එකපාරටම කවදාද ෙගවන්ෙන්
කියලා උත්තර ෙදන්න බැහැ. තමුන්නාන්ෙසේත් ඇමතිවරෙයක්
හැටියට සිටියා ෙන්. කරුණාකර ෙබොළඳ පශ්න අහන්න එපා. දැන්
පැහැදිලියි ෙන්ද? ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙමොකක්ද
තව පැහැදිලි ෙවලා නැත්ෙත්?

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

නැහැ, කියාෙගන ආවා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ජනාධිපතිවරෙයක්. අෙප් අගමැතිවරෙයක්.
ඉතින් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සම්බන්ධ ෙවලා ෙහොඳට වැඩ ටික කරමු.

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,-[බාධා කිරීමක්]

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(The Deputy Speaker)

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා.

(The Deputy Speaker)

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා.

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මට තව කාලය තිෙබනවා
ෙන්ද?

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

එතුමා එක්ක අපිට ෙහොඳට කථා කරන්න පුළුවන්.
වැරැදි seat එෙක් ඉන්ෙන්.

එතුමා

ගරු අනුර පියදර්ශන යාපා මහතා

(மாண் மிகு அ ர பிாியதர்ஷன யாப்பா)

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි, ගරු ඇමතිතුමනි.

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙම් සියල්ලම නිසි පරිදි
ඇස්තෙම්න්තු කරලා, ඉංජිෙන්රුවන් සහතික කරලා ඊට පස්ෙසේ
පළාෙත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් පාෙද්ශීය සභාෙව් TA
සහතික කරලා තමයි ෙම් ව්යාපෘති ඔක්ෙකෝම කරලා තිෙබන්ෙන්.
තමුන්නාන්ෙසේ කියන එක ඇත්ත, ඒ ව්යාපෘතිවලට ෙකොටස්

ගරු එම්. ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு எம். ேஜாசப் ைமக்கல் ெபேரரா)

(The Hon. M. Joseph Michael Perera)

නැහැ, ෙවනත් පශ්න නැහැ. මම අවසන් කරනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.
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ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර් මහතා (නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා)
(மாண் மிகு
தவிசாளர்)

ேகசு சந்திரகுமார் - கு க்களின் பிரதித்

(The Hon. Murugesu Chandrakumar ‐ Deputy Chairman of
Committees)

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, கடந்த காலங்
களில்
ன்ென க்கப்பட்ட அபிவி த்திகள் ெதாடர்ச்சியாக
ன்ென த் ச் ெசல்லப்பட ேவண் ம் என்ற அவசியத்ைத
வ
த் வதற்கு நான் இந்தச் சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்திக்
ெகாள்கின்ேறன். எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் வடக்கு,
கிழக்கு மாகாணங்கள் நீண்டகால
கிட்டத்தட்ட 30
வ டகால த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வா ம்
பிரேதசங்களாகும். இந்தப் பிரேதசங்களிேல வா ம் எம
மக்கள் த்தம்
க்குக் ெகாண் வரப்பட்ட பின்னர் கடந்த 5
ஆண் களில் அபிவி த்திக்கூடாக தாங்கள் இழந்தவற்ைற
மீளக் கட் யைமத் க் ெகாண்
க்கும் இந்த ேவைளயில்தான்
திய அரசு ஆட்சியைமத்தி க்கின்ற .
எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் எம
மக்களின் எதிர்
பார்ப் என்னெவன்றால், கடந்த காலங்களில் ன்ென க்கப்
பட்ட அபிவி த்தித் திட்டங்கள் எந்தத் தங்குதைட மின்றித்
ெதாடர்ச்சியாக
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என்ப தான்.
அதன் லம், த்தத்தில் இழந்த மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத ம்
எங்கள பிரேதசங்கைள ம் மீளக் கட் ெய ப்பலாம் என்ற
நிைலைமதான் அங்கு காணப்ப கின்ற . ஏெனன்றால்,
நாங்கள் இழந்தைவ ஏராளம்! எங்கள
ப்பிரேதசங்க ேம
த்தத்தின் ேகாரப்பி யில் சிக்குண் , மக்களின் வாழ்வாதாரம்
உட்பட பிரேதசங்களின் அபிவி த்திகெளல்லாம் அழிந்
ேபாயின. ஆகேவ, இந்த நிைலைமயி
ந்
எங்கள்
பிரேதசங்கள் மீட்கப்பட ேவண் ெமன்றால், ஒ
விேசட
க த்திட்டத்தின் அ ப்பைடயில்தான் அைவ அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.
கடந்த காலங்களில் அவ்வா ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதனால்
எங்கள
மக்களின் வாழ்வாதாரம் ேமம்ப த்தப்பட்ட ;
பிரேதசத்தின் உட்கட் மான அபிவி த்தியில் கணிசமான
ன்ேனற்றம்
ஏற்ப த்தப்பட்ட .
ஆனா ம்
இைவ
ேபா மானதாக இல்ைலெயன்ற
நிைலைமதான்
அங்கு
காணப்ப கின்ற . எனேவ, அங்கு ெதாடர்ச்சியாக இன் ம்
சில ஆண் க க்கு அபிவி த்திப் பணிகள்
ன்ென க்
கப்ப ம்ேபா தான் நாங்கள் ெதற்கின் அபிவி த்திக்குச்
சமனாக வடக்கு, கிழக்கின் அபிவி த்திைய ம் ஒப்பிடக்
கூ யதாக இ க்கும். வடக்கு, கிழக்கு மக்கைளப் றக்கணிக்க
யா . அவர்க ம் தங்க க்கான ேமம்பாட் த் திட்டங்கள்,
அபிவி த்தித்
திட்டங்கள்,
வாழ்வாதாரத்
திட்டங்கைள
எதிர்பார்த் க் காத்தி க்கும் ச கமாக இ க்கிறார்கள்.
அவர்கள
அந்த எதிர்பார்ப் ம் நியாயமான . எந்த அரசு
ஆட்சிக்கு வந்தா ம்
த்தத்தால் அழிந் ேபான மக்களின்
வாழ்வாதாரத்ைத ம்
பிரேதசங்கைள ம்
கட் ெய ப்ப
ேவண் ய ெபா ப்
எல்ேலாாிட ம் இ க்கின்ற
என்ற
அ ப்பைடயில் நான் இந்த ேவைளயிேல எங்கள மக்களின்
ேதைவகைள இங்கு வ
த்த வி ம் கின்ேறன்.
குறிப்பாக, அங்கு ேவைலவாய்ப் என்ப
மிகப்ெபாிய
ெந க்க ைய
உண்டாக்கியி க்கின்ற .
அந்த
ெந க்க யினால் இந்த அபிவி த்தியில் ஒ
ஸ்தம்பித
நிைலைம - ஒ
ெவ ைமத் தன்ைம - காணப்ப கின்ற
ெபா
அந்த மக்கள் ேவைலயில்லாப் பிரச்சிைனைய
எதிர்ெகாள்ள ேவண் யி க்கிற . இதனால் அவர்கள
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வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட் க் ெகாண்
க்கின்ற . ஆகேவ,
இதற்காக நாங்கள் அதிக அக்கைற ெச த்த ேவண் யவர்
களாக இ க்கின்ேறாம்.
வடக்கு மாகாணத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், கிட்டத்தட்ட
9,000 கிேலாமீற்றர் வைரயான
உள்ளக கிராமிய
திகள்
மிக ம் ேமாசமான நிைலயில் இ க்கின்றன. கடந்த
காலங்களில் சில
தி அபிவி த்திகள் ேமற்ெகாள்ளப்
பட்டா ம், 30 வ ட த்த காலத்தில் எந்த அபிவி த்தி ம்
எங்கள
பிரேதசங்களில் நைடெபறாதி ந்தைத ஒ பாாிய
இைடெவளியாகத்தான் நாங்கள் பார்க்கின்ேறாம். ஆகேவ,
எங்கைளப் ெபா த்தவைரயில் ஒ
மணித்தியாலம்கூட
எங்கள
மக்கள் அபிவி த்திைய இழந்
நிற்க
யா
என்ற நிைலைமதான் அங்கு காணப்ப கின்ற . உள்ளக
திகள் மிக ம் ேமாசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட நிைலயி ள்ளன.
மைழ காலங்களில் அந்த மக்களின் அவலம் ெசால்லேவ
யாத அள க்குத்
யரமான . இந்த விடயத்தில் பல
யற்சிகள் எ க்கப்பட் வந்தன. ஆனால் இப்ேபா ம் அைவ
நைடெப மா? ெதாடர்ந்
ன்ென க்கப்ப மா? என்ற
ேகள்விெய கின்ற . ஆகேவ, இவ்விடயத்தில் தற்ேபாைதய
அரசும் அதிக அக்கைற ெச த்த ேவண் ெமன்பைத நான்
இங்கு வ
த் கின்ேறன்.
கடந்த வ டம் அ ஸ்திேர ய அரசாங்கம் உள் ராட்சி
அைமப் க்களி டாக உட்கட் மான அபிவி த்திக்கான
நிதிைய ஒ க்கீ ெசய்தி ந்த . ஒவ்ேவார் உள் ராட்சிச்
சைபக க்கும் 10 மில் யன்
பாய் என்ற அ ப்பைடயில்
வழங்கப்பட்ட . ஆனால், பல உள் ராட்சிச் சைபகள் அந்தத்
திட்டங்கைள ன்ெமாழிந்தி ந்தா ம் அந்த நிதிகள் இன் ம்
அவற் க்குக் கிைடக்காத நிைலைமயி க்கின்ற . ஆட்சி
மாற்றத்தின் பின்னர் திய அரசின் எந்த அைமச்சுக்கூடாக
அந்த நிதிையப் ெபறலாம் என்ற ேகள்விக்குறிேயா
உள் ராட்சி அதிகாாிகள் காத்தி க்கிறார்கள். ஏெனன்றால்,
கடந்த காலங்களில் ெபா ளாதார அபிவி த்தி அைமச்சுக்
கூடாகச் ெசயற்ப த்தப்பட்ட திட்டங்கள் இப்ேபா
எந்த
அைமச்சுக்கூடாக ன்ென க்கப்ப கின்றன? அல்ல அைவ
ேவ எந்ெதந்த அைமச்சுக்க க்கு மாற்றப்பட்
க்கின்றன?
ேபான்ற ேகள்விகள் எ கின்றன.
ெவளிநாட்
உதவித்
திட்டங்கள் என்பன கடனாகேவா அல்ல ெகாைடயாகேவா
இ க்கலாம்.
அைவ
எந்த
அைமச்சுக்கூடாக
அ ல்
ப த்தப்ப ம்
என்ற
ெதளிவற்ற
தன்ைமெயான்
காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, அந்தத் ெதளிவற்ற தன்ைமையப்
ேபாக்குவதற்கு அரசாங்கம் ன்வரேவண் ம் என்பைத நான்
இங்கு வ
த் கின்ேறன்.
இேதேபான்
பல
கு நீர்த்
திட்டங்கள்
அங்கு
ெசயற்ப த்தப்பட்
க்கின்றன.
ேம ம் ெசயற்ப த்தப்
ப வதற்கான
திட்டங்க ம்
ன்ெமாழியப்பட்
ந்தன.
கிளிெநாச்சி மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில், அங்கு
நகாிக்குளத்தின்
னரைமப் த் திட்டத் க்கான மதிப்பீ
ெசய்யப்பட் , அதற்கான நிதிைய ஆசிய அபிவி த்தி
வங்கிக்கூடாகப் ெப கின்ற நிைலைம இ ந்தேபா
ஆட்சி
மாற்றம் ஏற்பட்ட . அந்தத் திட்டம் மிக ம்
க்கியமான
என்பதால்
நகாிப் பிரேதச மக்களின் கு நீரான
இன்
ேகள்விக்குறியாக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அவர்கள நீண்ட
கால எதிர்பார்ப்ைபப் ர்த்தி ெசய்யேவண் ய அவசியத்ைத
இங்கு நான் வ
த் கின்ேறன்.
இதற்காக ஆசிய
அபிவி த்தி வங்கி கடந்த சம்பர் மாதம் 2,250 மில் யன்
பாைய வழங்குவதற்கு
ன்வந்தி ந்த . ஆகேவ,
திய
அரசாங்கம் அந்தத் திட்டத்ைதத் ெதாடர்ந் ம் அ ல்
ப த் வதில் கவனம் ெச த்தேவண் ம். இேதேபான் பல
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பாலங்கள் நிர்மாணிக்கப்ப வதற்கான இடங்கள் எல்லாம்
ெதாி ெசய்யப்பட்
அைவ அ ல்ப த்தப்பட இ ந்தன.
ஆனால், இன்
அங்குள்ள மக்கள் மத்தியில் அைவ
ெதாடர்ந் ம்
ன்ென க்கப்ப மா என்ற ஒ
சந்ேதகத்ைத
ஏற்ப த்தியி க்கின்ற .
ேம ம், ச கமயப்ப த்தப்பட்ட கு நீர்த் திட்டெமான்
ன்ென க்கத் தீர்மானிக்கப்பட்
ந்த .
கிளிெநாச்சி
மாவட்டத்திேல கிட்டத்தட்ட 7 கிராமங்கள் அதற்காகத் ெதாி
ெசய்யப்பட்
ந்தன.
அதாவ
ழங்காவில், ெஜய ரம்,
வைலப்பா , அறிவியல்நகர், கல்லா , காந்திக்கிராமம்,
சாந்த ரம்
ேபான்ற
பிரேதசங்கள்
அந்தக்
கு நீர்த்
திட்டத்தின்கீழ் உள்வாங்கப்பட்
ந்தன. அதற்கான எல்லா
ஆரம்ப கட்ட நிதிைய ம் ஆசிய அபிவி த்தி வங்கி
வழங்கியி ந்த . ஆனால், அந்தத்திட்டம் ெதாடர்ச்சியாக
ன்ென க்கப்ப மா? என்ற நிைலைம ெதாடர்பான எந்தத்
தீர்க்கமான நம்பிக்ைக ம் எங்க க்கு ெவளிப்ப த்தப்பட
வில்ைல.
இேதேபான்
இரைணம க்
குளத்ைதப்
னரைமக்க ேவண் ம் என்ற அங்குள்ள விவசாயிகளின்
நீண்ட காலக் ேகாாிக்ைக ெதாடர்பாக ஆசிய அபிவி த்தி
வங்கி 21,000 மில் யன்
பாைய ஒ க்கீ ெசய்தி ந்த .
ஆனால், அந்தத் திட்டம் அ ல்ப த்தப்ப மா? அ
ெதாடர்பான நம்பிக்ைக ஊட்டப்ப மா? என்
நான் இந்த
சைபயிேல ேகள்விெய ப்ப வி ம் கின்ேறன்.
அ த்ததாக, கல்வி, சுகாதாரம் ேபான்றைவ ெதாடர்
பாக ம்
திட்டங்கள்
ன்ென க்கப்பட்
ந்தன.
பல
பாடசாைல
அபிவி த்திக க்கான
ன்ெமாழி க க்கு
ெகாைட வழங்கும் பல நா கள் 2015இல் தாங்கள் ஒ க்கீ
ெசய்வதாகக்
கடந்த
வ டம்
எங்க க்கு
வாக்கு தி
யளித்தி ந்தன. ஆனால், அந்தத் திட்டங்கள்
திய ஆட்சி
மாற்றத்திற்கூடாக மக்கைள வந்தைட மா? என்ற ேகள்விக்குப்
பதிைல நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். அ ேபான்
பல
ஆஸ்பத்திாிகள்
2015ஆம்
ஆண்
ேம ம்
மீள
நிர்மாணிக்கப்ப ம்
என் ம்
உ திெமாழிகள்
வழங்கப்
பட்
ந்தன. ஆனால், அவற் க்கு என்ன நடக்கும் என்ற ஓர்
அவநம்பிக்ைகயான
சூழெலான்ைற
நாங்கள்
எதிர்ெகாண்
க்கின்ேறாம்.
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என்
உ திெமாழி வழங்கப்பட்
ந்த . ஆனால், அ
ெதாடங்கப்ப மா? என்ற சந்ேதகம் காணப்ப கின்ற . அ
ெதாடங்கப்பட்டால் ஏராளமான மக்க க்கு அங்கு ேவைல
வாய்ப் க் கிைடக்கக்கூ ய சந்தர்ப்பம் இ க்கின்ற .
அேதேபால
பல்கைலக்கழக
நகரமயமாக்கல்
திட்டத்தின்கீழ் கிளிெநாச்சி வளாகம் உள்வாங்கப்பட்ட ;
அதற்கான நிதிக ம் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் ஒ க்கப்
பட்ட . அ இந்தப் திய ஆட்சியில் நைட ைறக்கு வ மா?
என்ற ேகள்வி எ கின்ற . ஏெனன்றால், ஏராளமான
அபிவி த்தித் திட்டங்கள்
ன்ென க்கப்பட்
க்கின்றன.
அதன் ெதாடர்ச்சிப்ேபாக்கு இல்லா ேபானால்,
ன்ென க்
கப்பட்ட
அபிவி த்தித்
திட்டங்களி டாக
மக்களின்
வாழ்வாதார ம் பிரேதசத்தின் அபிவி த்தி ம் ஒ ஸ்தம்பித
நிைலைய அைட ம். இ
எங்கள் மக்களிடத்தில் விரக்தி
மனப்பான்ைமைய ஏற்ப த்திவி ம். ஏெனன்றால், மக்கள்
திய
அரசாங்கத்திடமி ந்
அதிகமாக
எதிர்பார்க்
கின்றார்கள்.
ஆகேவ,
அந்த
எதிர்பார்ப்ைபப்
ர்த்தி
ெசய்வதற்கு திய அரசு
ன்வரேவண் ெமன நான் இங்கு
வ
த் கின்ேறன்.
அ தான்
தமிழ்
மக்க க்கு
உண்ைமயான மாற்றமாக இ க்கும். ெதன்னிலங்ைகயில்
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம்
அபிவி த்திப்
பணிகள்
பற்றி
உங்க க்குள் சில விமர்சனங்கள் இ க்கலாம். ஆனால்,
அபிவி த்தியின்ேபா
நீங்கள் வடக்கு, கிழக்ைக ேவ
ப த்திப் பார்க்கேவண் ம். ஏெனனில், வடக்கு, கிழக்கு மக்கள்
எக்காலத்தி ம் அபிவி த்தியி
ந்
விலகி நிற்க
யாத
சூழ ல்தான்
இ க்கின்றார்கள்
என்
கூறி,
விைடெப கின்ேறன். நன்றி.

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා

(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்)

(The Deputy Speaker)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි.
Order, please! කවුරුන් ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය
සඳහා ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතාෙග් නම ෙයෝජනා
කරන්න.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

அவ்வாேற, பல பிரேதச ெசயலகங்கள் திதாக நிர்மாணிக்
கப்ப ெமன கடந்த ஆட்சியின் வர
ெசல த்திட்டத்திேல
ன்ெமாழியப்பட்
அதற்கான
நிதிக ம்
ஒ க்கப்
பட்
ந்தன. ஆனால், இந்தப் திய ஆண் ேல மக்க க்கு
அந்தப் பிரேதச ெசயலகங்கைள நிர்மாணிப்பதற்கு திய அரசு
அந்த ஒ க்கீ கைள வழங்குமா? என்ப
ெதாடர்பான
ெதளிவற்ற தன்ைமைய நாங்கள் காண்கின்ேறாம். ஆகேவ,
இ
ெதாடர்பாக அரசாங்கம் சாியான பதில்கைள வழங்க
ேவண் ம் என்
நான் இந்த அைவயிேல வ
த்
கின்ேறன்.
ேம ம், கிளிெநாச்சி மாவட்டத்தி ள்ள ஆைனயிறவிேல
இ க்கின்ற உப்பளம் கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் அபிவி த்தி
ெசய்யப்பட்
ேவைலகள் நடந் ெகாண்
ந்தன. ஆனால்,
திய அரசியல் மாற்றத்திற்கூடாக அந்த ேவைலத்திட்டங்களில்
ஒ
ஸ்தம்பித நிைலைய நாங்கள் அவதானிக்கின்ேறாம்.
இத்திட்டங்கள்
ன்ென க்கப்ப மா? அல்ல
அப்ப ேய
இ க்குமா? என்ற சந்ேதகம் காணப்ப கின்ற . இைவ
ன்ென க்கப்ப ம்ெபா தான், ஆயிரக்கணக்கானவர்க க்கு
ேவைலவாய்ப் ம் அந்தப் பிரேதசத்தில் அபிவி த்தி ம்
சாத்தியமாகும். அேதேபால் பரந்தன் இராசாயனத் ெதாழிற்
சாைலயான
2015ஆம் ஆண் ல் மீள ஆரம்பிக்கப்ப ம்

(The Hon. Kabir Hashim)

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර
මහතා දැන් මූලාසනය ගත යුතු ය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා.

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වූෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනාරූඪ විය.

அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள் தைலைம
வகித்தார்கள்.
Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE
HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

[අ.භා. 4.23]

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මන්තීතුමාෙග් අදහස් පකාශ කිරීෙමන් පසුව කථා කරන්න මටත්
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා]

අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව මා ස්තුතිවන්ත වනවා. පළමුෙවන්ම
කියන්නට ඕනෑ අපි රජය විෙව්චනය කිරීමක් ෙනොෙවයි ෙමතැනදී
කරන්ෙන් කියලා. මහජනතාව බලා ෙගන ඉන්නවා. අපි රජෙය්
වැඩ කටයුතුවලට සහෙයෝගයක් දක්වන ගමන්ම අතපසු වුණු
කරුණු කාරණා තිෙබනවා නම්, ඒවා ෙපන්වා ෙදනවා. ඒක අෙප්
යුතුකමක් හා වගකීමක් හැටියට මම දකිනවා.
අනුරාධපුර දිස්තික්කෙය් මැදවච්චිය, ෙහොෙරොව්පතාන,
කලාවැව, කැකිරාව, මිහින්තලය ඒ වාෙග්ම නැෙ◌ෙඟනහිර
අනුරාධපුරය, බටහිර අනුරාධපුරය කියන ආසන හතම මා ෙමහි
දක්වන අදහස්වලට ෙයොමු ෙවනවා කියන එක පකාශ කරන්නට
ඕනෑ. පසු ගිය රජය කාලෙය් අධ්යාපන ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන්
හිටපු ජනාධිපතිතුමා අෙප් හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා වන බන්දුල
ගුණවර්ධන මහතා සමඟ සාකච්ඡා කරලා, නගරයට තිෙබන සෑම
පහසුකමක්ම ගමට ෙගන යාෙම් වැඩසටහන යටෙත් මහින්ෙදෝදය
තාක්ෂණික විද්යාගාර විශාල සංඛ්යාවක් ෙම් රට පුරාම ඉදි කළා.
මා නිෙයෝජනය කරන මැදවච්චිය ආසනෙය්ත් එවැනි විද්යාගාර
11ක් ඉදි කරලා එක පාසලක් පමණයි විවෘත කර ගන්න පුළුවන්
වුෙණ්. දැන් ඒ ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරලා හමාර ෙවලා තිෙබනවා.
විද්යාගාරයට අවශ්ය උපකරණ ලහි ලහිෙය් ලබා ෙදන්න කියන
ඉල්ලීම පළමුෙවන්ම අපි මතක් කරන්නට ඕනෑ. ෙමොකද
මැතිවරණයක් පැවැති අවස්ථාෙව් අපි ඒ වැඩ කටයුතුවලින්
ෙපොඩ්ඩක් බැහැර වුණා. එෙසේ ෙනොමැති නම් මැතිවරණයට ඒකත්
සම්බන්ධ කර ගත්තා කියන ෙචෝදනාව අපිට එන්න තිබුණා. ඒ
ගැන මම මුලින්ම සිහිපත් කරන්නට ඕනෑ.
දැවැන්ත මහා මාර්ග සංවර්ධනයක් රට පුරාම සිද්ධ වුණා.
ඉතින් අපිට උසුළු විසුළුත් කළා. ෙම් කාපට් දාලා හදන පාරවල්
කන්නද කියලාත් ඇහුවා. ගාමීය මට්ටමින් දැවැන්ත සංවර්ධනයන්
කරමින් නීතිය අනුව, හරි පමිතිය අනුව නිම කරපු මාර්ගවලත්
ෙගවීම් කටයුතු අද අත්හිටුවා තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන වැඩි
උනන්දුවක් දක්වන්නට ෙවනවා. ෙමොකද, අපිට ෙම්වායින්
ෙකොෙහොමටවත් බැහැර ෙවන්න බැහැ. අෙප් රජය තිෙබන
කාලෙය් අපි ඒ සංවර්ධන කියාවලියට පතිපාදන ෙහොයලා දුන්නා.
දැන් ඒවාට පතිපාදන නැහැයි කියලා කියන්න බැහැ. අඩු පාඩුවක්
තිෙබනවා නම් ඒවා ෙහොයලා බලලා නිසි පමිතියට මාර්ග
සංවර්ධනය ෙවලා ෙනොමැති නම් ඒවාට මුදල් හදල් ෙගවන්න
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒක අපිත් කියනවා. ඒ ගැනත් දැඩි
අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය ගැන මම කථා කළා. තිස් අවුරුදු
යුද්ධයකින් බැටකාපු ජනතාවකෙග් දරුෙවෝ අධ්යාපනය ලබන
බල පෙද්ශයක් මම නිෙයෝජනය කරන්ෙන්. ඒ නිසාම ඉතාම
ඕනෑකමින් ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න කියන ඉල්ලීම මම
පුල පුලා කරන්නට ඕනෑ. අධ්යාපන ක්ෙෂේතය වාෙග්ම මාර්ග
පද්ධතිය ගැනත් බලන්න ඕනෑ. අෙප් පළාත්වල යන්න එන්න
මාර්ග තිබුෙණ් නැහැ. යුදමය වාතාවරණය තුළ ගමන් බිමන් ඇන
හිටලා තිබුණා. ඔබතුමන්ලා පැහැදිලිව ෙම්ක දන්නවා. ඒ නිසා
රජයට ෙදන සහෙයෝගය තුළ අපි ෙම්වාත් බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම "iRoad" ව්යාපෘතියක් ආරම්භ කරන්න
තිබුණා. ඒ "iRoad" ව්යාපෘතිය පරීක්ෂණයට ෙයොමු ෙවලා අනුමත
ෙවලා තිෙබනවා. මෙග් ආසනෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස
4ක ෙම් මාර්ග පද්ධතිය ආරම්භ කරන්න ඕනෑ. ඒවාත් ඇන හිටලා
තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. රඹෑව පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් තිෙබනවා ඉහළගම සිට මුස්ලිම් දිවුලවැව
මාර්ගය, පිහිඹියෙගොල්ලෑව අඹගහ වැව මාර්ගය, රඹෑව
පල්ලම්කුලම ෙවෙහරගල මාර්ගය, ඒ වාෙග්ම මැදවච්චිය
කලාපෙය් ඒ.9 කරහික්කඩ - ගුරුකන්ෙද්ගම මාර්ගය, පුහුදිවුල
හන්දිෙය් ගල්කඩවල මාර්ගය. පදවිය පෙද්ශෙය් මාර්ග 6ක්
තිෙබනවා.

1796

තස්තවාදි පහාරයට ලක්වූ කැබිතිෙගොල්ලෑෙව් කණුගහවැව ෙහේරත්හල්මිල්ලෑව මාර්ගය, පුංචිමුදාගම - ඩී 6 - වහල්කඩ
මාර්ගය, හල්මිල්ලවැටිය - යකාවැව මාර්ගය -බස් ෙබෝම්බය
පුපුරපු පෙද්ශය ආශිත ගම්මානවල මාර්ග- ආදිෙයහි වැඩ අෙප්
රජය කාලෙය් ආරම්භ කරන්න නියමිතව තිබුණා. ඡන්දයත් එක්ක
එය යට ගියා. ඒවාෙය් කටයුතුත් ආරම්භ කරන්න කියන ඉල්ලීම
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි රුපියල් ලක්ෂ 307ක් වැය කරපු,
කැබිතිෙගොල්ලෑව නගරෙය් ඉදි කරමින් පැවැති බස් නැවතුම්
ෙපොෙළේ, ෙවළඳ සංකීර්ණෙය් වැඩ දැන් ඇන හිට තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම, මැදවච්චිය සති ෙපොළ, මැදවච්චිය ළමා උද්යානය
ආදිෙයහි වැඩ කටයුතු අත් හිටුවා තිෙබනවා. පාලම් 1,000
වැඩසටහන යටෙත් අපි පාලම් 10කට පමණ මුල් ගල් තබා
තිෙබනවා, ගරු ඇමතිතුමනි. ඒවාෙය් වැඩ ආරම්භ කරලා නැහැ.
කරෙගන ආපු වැඩ නැවතිලා තිෙබනවා. ඒ ගැනත් ෙසොයා
බලන්න කියන ඉල්ලීම කරනවා.
දිවයින පුරා ෙබොෙහෝ ෙපොලිස් ස්ථානවල මම ආරම්භ කළා
ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ පැමිණිලි මධ්යස්ථාන. ඒවා ඉදි ෙවමින්
පවතිනවා. ඒවා ඉදි ෙවලා ඉවර වුණාම රාජකාරි කටයුතු කරන්න
ඒවා පවරා ෙදන්න පුළුවන් ෙව්වි කියා මම හිතනවා. ඒ වාෙග්ම,
වැඩිහිටි නිවාස ඉදි ෙවනවා. ළමා රැකවරණ මධ්යස්ථාන, දිවා
සුරැකුම් මධ්යස්ථාන, කාන්තා රැකවරණ මධ්යස්ථාන විශාල
සංඛ්යාවකට අපි පතිපාදන ෙවන් කර දී තිෙබනවා. ඒ වැඩ
ෙකොටස් ටිකත් ආරම්භ කරන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම මම ෙම්
ගරු සභාෙව්දී කරන්න ඕනෑ.
අෙප් පෙද්ශවල ජනතාව නිරන්තරව වන අලින්ෙග්
පහාරයන්ට ලක් ෙවනවා. වන අලි නිසා ඒ ජනතාවෙග්
ෙගොවිතැන්බත් විනාශ ෙවනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු තිස්ස කරල්ලියද්ද මහතා

(மாண் மிகு திஸ்ஸ கரல் யத்த)

(The Hon. Tissa Karalliyadde)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි පදවිය, කැබිතිෙගොල්ලෑව,
මැදවච්චිය, රඹෑව කියන පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල විදුලි
වැටවල් ඉදි කිරීෙම් මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒ වැඩ
කටයුතුත් දැන් ඇන හිට තිෙබනවා. ඒවා ගැනත් දැඩි අවධානයක්
ෙයොමු කරන්න කියන කාරුණික ඉල්ලීම කරමින්, ෙම් අවස්ථාව
ලබා දීම ෙවනුෙවන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමාට ස්තුතිවන්ත
ෙවමින් මා නවතිනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

මීළඟට, ගරු කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමා. ගරු අමාත්යතුමනි,
ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.29]

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා (මහාමාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம் - ெந ஞ்சாைலகள், உயர்கல்வி
மற் ம் தலீட் ஊக்குவிப் அைமச்சர்)

(The Hon. Kabir Hashim - Minister of Highways, Higher
Education and Investment Promotion)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
විෙශේෂෙයන් අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා ෙම් ගරු සභාෙව්දී
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යම් ෙචෝදනාවක් කළා ව්යාපෘති නැවතිලා තිෙබනවා කියලා. ෙම්
ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරන ෙකොට ඇත්තටම මම හිතුෙව් විපක්ෂය
ව්යාපෘති ගැනත්, ඒ වාෙග්ම ෙපොදු ජනයාෙග් පශ්න ගැනත් කථා
කරනවා කියලායි. ඊට පසුව විවාදය යන විධිය දිහා බලන ෙකොට,
පසු ෙපළ හිටපු මන්තීවරුන් කථා කරපු විධිය ගැන බලන ෙකොට
ෙමතැන නිෙයෝජනය කරන්ෙන් ජනතා මතය ෙනොව සමහර
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් මතය බවයි මට වැටෙහන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ව්යාපෘති නැවැත්වූවාය, වැඩ
නැවැත්වූවාය කියන එක මම පතික්ෙෂේප කරනවා. අපි ව්යාපෘති
සහ සංවර්ධනය අනිවාර්යෙයන් කරනවා. අපි ඒ ෙවනුෙවන් බැඳී
සිටිනවා. විෙශේෂෙයන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය තරම් ෙම් රෙට්
සංවර්ධනයක් කරපු ෙවනත් රජයක් නැහැ. අපි මහවැලිය හැදුවා;
නිදහස් ෙවළඳ කලාප හැදුවා; ඇඟලුම් කර්මාන්ත 200 හැදුවා. ඒ
සියලු ෙද් හැදුෙව් අපියි; අෙප් කාලෙය්යි. අපි සෑම විටකම
කියන්ෙන් රටක ෙභෞතික යටිතල සංවර්ධනය විතරක් කරලා
පමාණවත් නැහැ කියලායි. විෙශේෂෙයන් මානව යටිතල
සංවර්ධනය අත්යවශ්යයි. එය පසු ගිය අවුරුදු 20 තුළ රජයට
අමතක වූ ෙකොටසක්. ෙම් රෙට් අධ්යාපනයට, ෙසෞඛ්යයට, මානව
සංවර්ධනයට අදාළ පතිපාදන ෙවන් කෙළේ නැති නිසා තමයි ඒ
රජයට ෙගදර යන්න සිද්ධ වුෙණ්. ඒකත් එක ෙහේතුවක්. අපි
විෙශේෂෙයන් ඒක අමතක කරන්ෙන් නැහැ. ෙකොන්කීට්වලින්,
යකඩවලින් විතරක් සංවර්ධනය කරන්න බැහැ. ඒ කරෙගන ආපු
ව්යාපෘති නැවතිලාය, ඒවා ඔක්ෙකෝම කරන්නය කියා හදිසිෙය්
කිව්වාට ඒවාෙය් අඩු පාඩු තිෙබනවා; ඒවාෙය් ගැටලු තිෙබනවා;
ඒවාෙය් මහා පරිමාණ දූෂණ තිෙබනවා. ඒ දූෂණ කරපු ඒවාට
නිකම් මුදල් ෙගවන්න අපි හදිසි වන්ෙන් නැහැ. ෙහොරුන්ට සල්ලි
ෙගවන්න බැහැ. අපි බැඳිලා නැහැ ඒ අයට සල්ලි ෙගවන්න.
ව්යාපෘතිවල ගිවිසුම් හරියාකාරව අත්සන් කරලා තිෙබන්න
පුළුවන්. ෙටන්ඩර් පටිපාටිෙයන් ෙතොරව ගිවිසුම් අත්සන් කළාට, ඒ
ගණන් හිලව්වල ෙලොකු පශ්න තිෙබන ෙකොට ඒ ෙගවීම් කරන්න
බැහැ. ඒ නිසා සමහර අය බය ෙවලා දැන් වැඩ නවත්වලා; බඩු
මුට්ටු උස්සාෙගන ගිහිල්ලා. මම මහාමාර්ග ඇමතිවරයා. මම කිසිම
තැනකදී කියලා නැහැ කිසිම වැඩක් නවත්වන්න කියලා. නමුත්
ෙහොෙරන් කරපු වැඩවලට නම් සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැහැ කියා
තිෙබනවා; වැරැදි ගණන්වලට සල්ලි ෙගවන්ෙන් නැහැ කියා
තිෙබනවා. එතෙකොට ෙහොරු ටික බඩු ටික අරෙගන යනවා. මම
ෙමොනවා කරන්නද? සාධාරණ විධියට අත්සන් කරලා තිෙබනවා
නම්, මුදල් ෙරගුලාසි අනුව, පරිපාලන ෙරගුලාසි අනුව හැම
ෙදයක්ම හරියට අනුමත කර තිෙබනවා නම් බය ෙවන්න ඕනෑ
නැහැ. තමන්ට අයිතිය තිෙබනවා අමාත්යාංශයට ගිහිල්ලා මුදල්
ටික ෙගවන්න කියා කියන්න. ඒ වාෙග් කීපෙදෙනක් ආවා. අපි ඒ
ෙගවීම් කරන්න මහා භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතියත් සමඟ මුදල්
අරෙගන තිෙබනවා. ෙම් රජය වැඩ කරන්ෙන් නැහැ, ව්යාපෘති
නවත්වලා තිෙබනවා කියන එක මම පිළිගන්ෙන් නැහැ.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම උදාහරණ කීපයක්
ආශෙයන් කියන්නම්, ෙම් පශ්නයට මූලික වූ කාරණාව, ෙමවැනි
මතයක් ඇති ෙවන්න කාරණාව. ඊළඟට මාතර දිස්තික්කෙය් තමයි
"දැයට කිරුළ" වැඩසටහන පවත්වන්න නියම කරෙගන තිබුෙණ්.
දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් වැලිගම ආසනෙය්, වැලිගම
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තුළ පාරවල් තුනහතරක් හදන්න කියා
තිෙබනවා. ඒවාට කිසිම අනුමැතියක් නැහැ. මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරිය ඒකට අනුමැතිය දීලා නැහැ. ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ
ගිහිල්ලා ඒ පාරවල් හදනවා. ගණන් හිලව් හදලා තිෙබන්ෙන්
ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ. ඒ ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ පාරවල් භාෙගට
හදලා ගිහිල්ලා. ඒ ඇයි? ඒක නීත්යනුකූල නැති නිසයි. එතැනදි
ගණන් හිලව් කථා කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග් පශ්න තිෙබන ෙකොට
අපට ගිහිල්ලා ඒවාට ෙගවීම් කරන්න බැහැ. නමුත්, දැන් අපි
තීරණයක් ගත්තා. ඒ පාරවල් භාෙගට හදා නවත්වා තිෙබනවා;
ෙබෝක්කු කඩා තිෙබන නිසා මිනිස්සුන්ට යන්න එන්න බැහැ. ඒ
නිසා නැවතී තිෙබන තැන ඉඳලා ඒවාට අලුෙතන් ෙටන්ඩර් කැඳවා
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ෙහෝ හරි විධියට වැඩ ආරම්භ කරන්න අපි තීරණය කළා. ඒකට
ෙපොඩි කාලයක් යනවා. හරි කමයට කරනවා නම්, ඒ සඳහා ෙපොඩි
කාලයක් යනවා. ඒ වාෙග්ම මැතිවරණ කාලෙය් ඡන්දය දිනන්න
ඕනෑ නිසාද දන්ෙන් නැහැ, හිටපු ජනාධිපතිතුමා රැස්වීමකට ගියාම
මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා, "පාරවල් හැදිලා නැහැ" කියා.
එතෙකොට ඇමතිවරු ගියාම මිනිස්සු කියනවා, "අහවල් පාර
හදන්න" කියා. ෙද්ශපාලන උණුසුමත් එක්ක ෙම් ෙද්වල් කියන
ෙකොට නිලධාරි භය ෙවලා සමහර විට මාර්ග සංවර්ධන
අධිකාරියට - RDA එකට- අයිති නැති පාෙද්ශීය සභා පාරවලුත්
හදලා තිෙබනවා. ෙම්වා ෙකොන්තාත්කරුවන්ට දීලා තිෙබන්ෙන්
ෙටන්ඩර් කැඳවන්ෙන් නැතිව; ගණන් හිලවු කථා කරන්ෙන්
නැතිව. ඒ ෙගොල්ලන් පාරවල් භාෙගට හදලා ඡන්දය පැරදුණු
ගමන් ඒවාෙය් වැඩ නැවැත්වූවා. ඒවාට අපි ෙමොනවා කරන්නද?
ෙම් සඳහා වැරදි කමයක් ෙයදවූවා නම්, ඒ ෙගොල්ලන් ඒවාට වන්දි
ෙගවන්න ඕනෑ. ඒවාට මුදල් ෙගවන්න අපි ලෑස්ති නැහැ.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු ඉන්නවා. ඒ
ෙගොල්ලන් ෙකොන්තාත් අරෙගන ෙම්වා ෙකෙරව්වා. ඒ ෙගොල්ලන්
මුදල් අරෙගන ෙගදරට යන පාරවල් හැදුවා. ඒවාට අපි
ෙගවන්නද? නැහැ. මහජන මුදල් ඒවාට ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි
ඒවාට සූදානම් නැහැ. නමුත්, සාධාරණව ෙගවන්න තිෙබන ඒවාට
අපි ෙගවනවා. අපි කවදාවත් ඒවාට ෙගවන්ෙන් නැතිව ඉන්ෙන්
නැහැ. ඒ නිසාම තමයි මිනිස්සු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාට
ජන වරමක් දුන්ෙන්. එතුමා රෙට් යහ පාලනය ඇති කරනවා
කිව්වා. ෙමෙහම වැරදි විධියට ගත් ඒවාට ෙගවන්න අපට බැහැ
ෙන්? දැන් සමහර මාර්ගවල වැඩ නැවතිලා තිෙබනවා. නමුත්, අපි
ඒ නැවතිලා තිෙබන තැන ඉඳලා ඒවාෙය් වැඩ අලුත් කමයකට;
ෙටන්ඩර් පරිපාටිය අනුව කර ඒ වැඩ අවසන් කරන්න බැඳී
සිටිනවා. අපි ඒ වැඩ කරනවා. ෙමොකද, අපි මහ ජනතාව
අපහසුතාවට පත් කරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් ෙද්වල්
කරන්ෙන්. නමුත්, අපි ෙකොන්තාත්කරුවන්ට භය ෙවන්ෙන් නැහැ.
මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒක තවත් ෙලොකු
ව්යාපෘතියක්. මහාමාර්ග අමාත්යාංශෙයන් කරපු එකක්. කලින්
පැවැති ආණ්ඩුව අය වැය හිඟය පිළිබඳව හැම දාම ෙලොකු
කයිවාරුවක් ගැහුවා ෙන්? ජී.එල්. පීරිස් ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ඒකට සාක්ෂි දරයි. අෙප් අය වැය හිඟය සියයට 7ක් දක්වා අඩු
කරනවා කියා ඔබතුමන්ලා අය වැය හිඟය අඩු කර ෙගන ආවා
ෙන්. අපි හැම දාම කිව්වා, "ඒක අසත්යයක්" කියා. සැබෑ අය වැය
හිඟය ඒක ෙනොෙවයි කියා අපි කිව්වා.
මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. මෙග් අමාත්යාංශය අය
වැෙයන් ෙවන් කරපු මුදල්වලට අමතරව ෙමොකක්ද කර
තිෙබන්ෙන්? ෙද්ශීය බැංකු ණය කමය හරහා මාර්ග සංවර්ධනය
කියා ෙද්ශීය බැංකුවලින් රුපියල් බිලියන 151ක ණය අරෙගන
තිෙබනවා. නමුත්, ඒක අය වැෙය් ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. අය වැය
හිඟයට ඒක එන්ෙන්ත් නැහැ. That is outside the Budget
allocation. රුපියල් බිලියන 151ක්. ඒකට කමක් නැහැ. පාරවල්
හදන්න ඒ මුදල් ගත්තා කියමු ෙකෝ. ඒ මුදල් ටික වියදම්
කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? තමන්ට හිතවත් ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ
ෙහොයා ගන්නවා. ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ෙම් මුදල් දීලා
තිෙබන්ෙන් ෙකොයි පදනෙමන්ද? ෙකොන්තාත්කරුවන්ට එන්න
කියා, ඒ ෙකොන්තාත්කරුවන්ම තමයි පාරක් ෙතෝරා ගන්ෙන්. ඔහු
ගිහිල්ලා පාරක් ෙතෝරා ගන්නවා. ඔහු පාරක් ෙතෝරා ෙගන
ඇවිල්ලා කියනවා, "ෙමන්න ෙම් පාර ෙතෝරා ගත්තා" කියා. ඒෙක්
BOQ එක හදන්ෙන් ෙකොන්තාත්කරුවා. ඇස්තෙම්න්තුව හදන්ෙන්
ෙකොන්තාත්කරුවා. ෙම් වැඩය හරි ලස්සනයි. ෙම් වැඩයට ෙතෝරා
ගත් ෙද්ශීය බැංකු කීපයක් තිෙබනවා. මහා භාණ්ඩාගාරෙයන්
අදාළ බැංකුවට සහතිකයක් - guarantee එකක්- ෙදනවා, ඒ
ෙකොන්තාත්කරුවාට ණය ෙදන්න කියා. ඊට පස්ෙසේ මම ඇහුවා,
ෙම්කට ෙටන්ඩර් කමයක් නැද්ද කියා. හදන්න පාරක් ෙතෝරන
ෙකොට ෙකොන්තාත්කරුවන් කීප ෙදෙනකුෙගන් ෙටන්ඩර්
කැඳවන්ෙන් නැද්ද කියා මම ඇහුවා. නැහැ, නැහැ, Cabinet
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Appointed Tender Board එකක් තිෙබනවා කිව්වා. මම කිව්වා,
"එෙහම ෙකරුවා නම්, ෙබොෙහොම ෙහොඳයි" කියා. මම ඇහුවා,
එෙහම ෙකොෙහොමද කරන්ෙන් කියා. නැහැ, නැහැ, Cabinet
Appointed Tender Board එකට ඒ අදාළ ෙකොන්තාත්කරුවා
යනවා, ගිහිල්ලා ඔහු කියනවා, "ෙම් අහවල් පාරට මෙග්
ඇස්තෙම්න්තුව රුපියල් ෙකෝටි 200යි" කියා. එතෙකොට මම
ඇහුවා, එක් ෙකෙනක්ද යන්ෙන් කියා. "ඔව්, එක් ෙකනායි"
කිව්වා. එතෙකොට ෙකොෙහොමද වැඩය කථා කරන්ෙන් කියා මම
ඇහුවා. Cabinet Appointed Tender Board එෙකන් කියනවා,
"හරි, රුපියල් ෙකෝටි 200 වැඩියි. ෙකෝටි 196ක් කරමු. ෙකෝටි 4ක්
අඩු කරමු." කියා. "ආ, හරි" කියා ගණන කථා කර ගත්තා කිව්වා.
එපමණයි. ඒක හරි කමයටද කරන්ෙන්, ඒක ඊට අඩුව කරන්න
පුළුවන්ද, ඒක කරන්න පුළුවන් තව ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ
ඉන්නවාද කියා ෙහොයලා නැහැ. "Unsolicited" විධියට ඒක කර
තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ රුපියල් ෙකෝටි 200ම ෙදනවා. එෙහම
තමයි ඒ ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ බැංකු ණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්.
ඒක ෙගවන්න ඕනෑ අපි -රජය- නැත්නම් ෙපොදු ජනයා.
ෙම් ණය ෙගවන්න ඕනෑ ෙපොදු ජනයා. බැංකුවලින් ඒ ණය
අරෙගන පාරවල් හදනවා කියා ෙතෝරා ගත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
මුදල් දීලා තිෙබනවා. රට හැම තැනම තිෙබන මාර්ගවලින්
ෙකොටසක් හදනවා, ෙකොටසක් හදලා නැහැ. ඒවා අපි දැන් ෙහොයා
ෙගන යනවා. ඒකට මම එක උදාහරණයක් කියන්නම්. ඒක
ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? ඒක මම ෙමතැන සහතික කර කියන්නම්.
මම තව ටික දවසකින් විස්තර ඇතුව ෙම්ක ෙහළි කරනවා. එක
ෙකොන්තාත්කරුෙවක් ෙකොන්තාත්තුවක් ගන්නවා. ඔහුෙග්
ෙකොන්තාත්තුව රුපියල් ෙකෝටි 2,600යි. ඒක ෙකොෙහේ ෙහෝ පාරක
ෙකොන්තාත්තුවක් වන්න පුළුවන්.
ෙලොකු නිලෙම් ෙකෙනක්. ඔහුෙග් ෙකොන්තාත්තුව රුපියල්
ෙකෝටි 2,600යි. ඔහුට ෙකොන්තාත්තුව ෙදනවා. කිසිම ෙටන්ඩර්
එකක් නැහැ. නමුත් ඔහු ෙමොකද කරන්ෙන්? ඒක subcontract
කරනවා. ඔහු ඒ ෙකොන්තාත්තුව තව ෙකෙනකුට ෙදනවා. ඔහු
කරන්ෙන්ත් නැහැ. තව ෙපොඩි ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට රුපියල්
ෙකෝටි 1,600කට ෙදනවා. ඔහු ෙකොන්තාත්තුව ගත්ෙත් රුපියල්
ෙකෝටි 2,600 කට. Subcontract එක රුපියල් ෙකෝටි 1,600යි.
ඔහුට ශුද්ධ ලාභය කියද? එක ෙකොන්තාත්කරුෙවකුට රුපියල්
ෙකෝටි 1,000යි. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ගරු සභාවට ඇවිත්
කියනවා, "ෙගවීම් කෙළේ නැහැ" කියා. ෙම් ෙගවීම් කරන්න
ෙමපමණ සටන් කරන්ෙන් ෙම් ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ ෙවනුෙවන්
ෙනොෙවයි ද? අපි ඒවා ෙගවන්නට සූදානම් නැහැ. සාධාරණ විධියට
වැඩ කර තිෙබනවා නම් විනිවිදභාවයක් ඇතිව හරියට වැඩ කර
තිෙබනවා නම්, අපි ඒ ෙගවීම් කරනවා. එෙසේ නැත්නම් අපි ඒ
ෙගවීම් කරන්ෙන් නැහැ. ෙහොරට කරපු ඒවා නවත්වනවා.
ෙම්ක තමයි පශ්නය. දින 54ක් තුළ ෙම්වා ඔක්ෙකොම
ෙසොයාෙගන හරි කමයකට යහ පාලනය ඇති කරන්නයි යන්ෙන්.
විවිධ අභිෙයෝග මධ්යෙය් - නිලධාරිනුත් ඉන්ෙන් අර පැත්ෙත් ඒවා ඔක්ෙකොම බලාෙගන තමයි අපි වැඩ කර ෙගන යන්ෙන්.
ඇයි? ෙම්වා අපි ෙගදර ෙගනියන්නද? ෙම්වා ෙපොදු ජනයෙග්
මුදල්. ෙම්වා ෙබ්රා ගන්න ඕනෑ. අපි දැන් මානව සංවර්ධනය
සඳහා ෙවන් කරන මුදල් ෙකොෙහන් ද ගන්ෙන්? නාස්තිය නතර
කර; දූෂණය නතර කර ගන්ෙන්. එම නිසා ෙම්වාට නිකම් ෙගවීම්
කරන්න බැහැ.
අපි සමෘද්ධිය සියයට ෙදසියයකින් වැඩි කරන්ෙන්, වැටුප්
රුපියල් දහ දාහකින් වැඩි කරන්ෙන්. මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයකට
නිවාස 300ක් හදන්ෙන්, අධ්යාපනයට සියයට හයක් වැඩි
කරන්ෙන්, රැකියා දශ ලක්ෂයක වැඩසටහනකට යන්න වැඩ
පිළිෙවළ හදන්ෙන්, ෙම්වාෙග් ෙහොරකම් කරපු මුදල් ෙබ්රා ගන්න
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කමයක්
ෙසොයා
ෙගන.
හදිසිෙය්
බලපෑම්
කර
ෙකොන්තාත්කාරයන්ට මුදල් ෙගවන්න කිව්වාම, අපි ඒකට බැඳිලා
නැහැ. සමහර ව්යාපෘති ෙපොඩ්ඩක් හිරෙවයි. රට හිර ෙවන්ෙන්
නැහැ. ෙපොදු ජනයාට රිෙදන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙකොන්තාත්කරුවන්ට
තමයි රිෙදන්ෙන්. එම නිසා අපි ඒකට හදිසි ෙවන්ෙන් නැතිව
නියමිත විධියට ෙම් ෙදය කරන්න ඕනෑ.
තව එකක් මම කියන්නම්. අධිෙව්ගී මාර්ග ගැන කතා කළා. ඒ
කාලෙය් අධිෙව්ගී මාර්ග, ෙලොකු ෙලොකු පාරවල් හැදුවා.
මිනිස්සුන්ට ඒ මුදල් ආවාද? හුඟක් අධිෙව්ගී මාර්ග හදනෙකොට
විශාල ගණනකින් -සියයට සියයකින්- ෙකොමිස් ගැහුවා. එයින්
රටට විශාල පාඩුවක් වුණා. දැන් උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන
කථා කළා. අපි ඒ ව්යාපෘතිය නවත්වා නැහැ. උතුරු අධිෙව්ගී
මාර්ගය අපි ඉස්ෙසල්ලාම හදන්ෙන් මහනුවරට. ෙකොළඹ මහනුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය. ෙමොකද, ෙකොළඹ - මහනුවර තිෙබන
තදබදය නැති කරන්නට ඕනෑ. ඒක අපි කරනවා. නමුත් උතුරු
අධිෙව්ගි මාර්ගය හදනවාය කියා ෙමොකක් ද කෙළේ?
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ පස් හය ෙදෙනකුට එන්නටය කියා
ඒෙගොල්ලන්ට ෙකොටස් ෙබදා දුන්නා. තෑග්ගක් ෙදනවා වාෙගයි.
නත්තල් පප්පලා ෙදනවා වාෙගයි දුන්ෙන්. " ෙමන්න ෙමපමණ
ගණනකට ඔයා ෙකොටසක් ගන්න. ඔයා ෙකොටසක් ගන්න " කියා
දුන්නා. භාණ්ඩාගාරෙයන් තඹ සතයක් මුදල් ෙවන් කර නැහැ.
හදන්න සල්ලි නැහැ. ෙබොරුවට දුන්නා ඒ ෙගොල්ලන්ට. වැරදිලා
ජනාධිපතිවරණෙයන් දිනලා තිබුණා නම් ඒ ෙගොල්ලන්ට
ෙකොෙහන් ෙහෝ මුදල් ෙසොයලා ෙදනවා. [බාධා කිරීමක්]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න පුළුවන් ද?

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

ඔව්. අහන්න.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවා, රත්තනපුර - පැල්මඩුල්ල මාර්ගය.
කහතුඩුව හැරවුෙමන් ආරම්භ ෙවලා රත්නපුර පැල්මඩුල්ල දක්වා
අධිෙව්ගී මාර්ගයක් සැලසුම් කළා. ඒකට අවශ්ය ඉඩම් ද අත්පත්
කර ගන්නට කටයුතු කළා. මම තමුන්නාන්ෙසේෙගන් දැන ගන්නට
කැමතියි, ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගය තමුන්නාන්ෙසේලා ඉදි කරනවා ද
කියා.

ගරු කබීර් හාෂීම් මහතා

(மாண் மிகு கபீர் ஹாஷீம்)

(The Hon. Kabir Hashim)

මම කියන්නම්. උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය ගැන කියා ඉවර
ෙවලා මම ඒක කියන්නම්. උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගයට
රුපියලක්වත් ෙවන් කර නැහැ. නමුත් ෙකොන්තාත්කාරෙයෝත්
කථා කරලා ගණනත් හදා ෙගන.
ෙම්වා Unsolicited Proposals. ෙටන්ඩර් නැතිව දීලයි
තිෙබන්ෙන්. සල්ලිත් නැහැ ෙදන්න. ජනාධිපතිවරණෙයන් දිනලා
තිබුණා නම්, ෙකොෙහන් ෙහෝ ණයක් අරෙගන අර උදවියටම
ෙදනවා. මිනිසුන්ට ෙනොෙවයි ෙන් සල්ලි යන්ෙන්.
ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ දහ ෙදෙනකුට ෙකෝටි 1,000යි, ෙකෝටි
2,000යි ලාභ; ශුද්ධ ලාභ. ඒක අපි නතර කළා. අපි දැන්
හරියාකාරව ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව open bidding process
එකක් කර, ඒක BOT basis එකද, funded basis එකක් ද කියා
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හරියට බලා, ෙකොළඔ - නුවර අධිෙව්ගී මාර්ගය වහාම ආරම්භ
කිරීමට අපි සූදානම් ෙවනවා. ඒ වෙග්ම දකුණු අධිෙව්ගි මාර්ගෙය්
ඉතිරි ෙකොටස -මාතර සිට ෙබලි අත්ත, ෙබලිඅත්ත සිට
හම්බන්ෙතොට මාර්ගය- අපි නතර කරන්ෙන් නැහැ. නමුත්
ෙකොන්තාත්කරුවන් සමඟ අපි නැවත negotiate කරනවා. නැවත
සාකච්ඡා කරනවා. වියදම සියයට 20 අඩු කරන්නට පුළුවන්ය
කියා අප හිතනවා. ෙකෝටි ගණනක් අඩු කරන්නට පුළුවන්. රටට
අපරාෙද්. කාටද ෙම් මුදල් යන්ෙන්? ෙම් මුදල් චීන
ෙකෝම්පැනියකට යන්ෙන්. ෙම්වා අෙප් සල්ලි. හදිසි ෙවලා ඕවා
කරන්නට බැහැ. අපි සාකච්ඡා කරන්නට ඕනෑ. ෙම්වාෙග් දූෂණ
එක තැනකය කියා මා ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. හැම තැනකම ෙම්
තත්ත්වය තිෙයනවා. ෙම්ක හදා ගන්නට ඕනෑ. අපි ලැහැස්තියි
ඒක හරියට කරන්න.
ඔබතුමා ඇහුවා, රත්නපුර-පැල්මඩුල්ල අධිෙව්ගී මාර්ගය
ගැන. දැනට කර තිෙබන්ෙන් feasibility study එක පමණයි.
Feasibility study report එකත් තවම එළියට ඇවිල්ලා නැහැ.
ඒකට ෙගවීම් ටිකක් තිෙබනවා. ඒ feasibility වාර්තා හරියට සකස්
කළාද කියලා මා දන්ෙන් නැහැ. නමුත් දැන් feasibility study
report එකක් තිෙබනවා. ඉන් පසුව තමයි වන්දි ෙගවීම්, ඒ වාෙග්ම
ඒ තිෙබන අෙනක් වැඩ ටික කරන්න යන්ෙන්. නමුත්
අනිවාර්යෙයන්ම අපි ඒක ඉදිරිෙය්දී කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු
ෙවනවා. ෙම් ෙලොකු ෙකොන්තාත්කාරයන්ට ෙගවන්න කලින් ඊට
වඩා වැදගත් ෙදයක් අපට කරන්න තිෙබනවා. දැනට මහාමාර්ග
අමාත්යාංශය යටෙත් පවරා ගත් ඉඩම්වලට වන්දි වශෙයන්
රුපියල් බිලියන 40ක් ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ මුදල් ෙගවලා
නැහැ. ඒෙකන් බහුතරයක් -වැඩි ෙකොටසක්- පුංචි මිනිස්සුන්ෙග්
ඉඩම්. ෙලොකු ෙලොකු මිනිස්සුන්ට ෙගවීම් කරලා තිෙබනවා. නමුත්
පුංචි මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම්වලට වන්දි ෙගවලා නැහැ. ෙමවර අපි
භාණ්ඩාගාරෙයන් සල්ලි ඉල්ලා තිෙබන්ෙන් පුංචි මිනිස්සුන්ෙග්
වන්දි ෙගවන්න කියලායි. ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ඉඩම් බෙලන් ගත්ෙත්.
ෙපොලීසිෙයන් දමලා, හමුදාව දමලා ඒ මිනිස්සුන්ෙග් ෙගවල් කඩලා
අයින් කළා. ඒවාට අපි වන්දි ෙගවනවා. ඒවාට පමුඛත්වය
ෙදනවා. අපට වැදගත් වන්ෙන් ෙකොන්තාත්කාරයන්ට ෙගවන එක
ෙනොෙවයි; පුංචි මිනිස්සුන්ට උදවු කරන එකයි. ෙම් ඔක්ෙකොම
කරද්දී අපි දන්නවා, Highway Schedule of Rates - HSR කියලා එකක් තිෙබන බව. ඒක වුණත් දැනට කිෙලෝ මීටරයක්
හදන්න පුළුවන් ගණනත් වැඩි කරලායි හදලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
සාමාන්ය ගණන සියයට 30කින් වැඩි කරලා. ඒ rate එක උඩින්
තව සියයට 30ක් ලාභයත් ගන්නවා. ඔක්ෙකොම සියයට 40ක්
ගන්නවා. එතෙකොට අර ෙකොන්තාත්කාරයාට යන ශුද්ධ ලාභය
සියයට 60ක්, සියයට 70ක් ෙවනවා. ෙම්ක හැම දාම කරන්න
බැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි ෙම්වා හරියට බලලා ෙගවන්ෙන්.
පමාදයක් ෙවනවා නම් වන්ෙන්, සංවර්ධනය හිර කරවන්න
ෙනොෙවයි; යහ පාලනය තහවුරු කරන්නයි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු ඇමතිතුමා. මීළඟට ගරු
ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක
කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 4.44]

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
විවාදෙය්දී මූලිකවම කථා වුණු කාරණයක් තමයි අද ගම්වල
ජීවෙනෝපාය සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක ෙනොවන බව.
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ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය් විෙශේෂෙයන්ම ගම්වල සමෘද්ධිලාභීන්ට,
ඉතාමත්ම දුප්පත් - දිළිඳු- අයට ස්වයං රැකියාවක් කරන්න එෙහම
නැත්නම් ජීවත් වීම සඳහා ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන
විධියට විශාල වැඩසටහනක් කියාත්මක කළා. සමහර අයට මහන
මැෂින් දුන්නා. සමහර අයට වළං ආදිය හදන ආම්පන්න දුන්නා.
අෙප් පෙද්ශෙය් අයට කිතුල් ගස් මදින්න අවශ්ය කරන උපකරණ
සැපයුවා. ඒ වාෙග්ම කුඩා කර්මාන්ත, අත් කර්මාන්ත කරන අයට
අවශ්ය ෙද්වල් සැපයුවා. ඒ වාෙග් වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක
වුණා. ඒ එක්කම මැතිවරණය ආවාට පස්ෙසේ කෙළේ ෙමොකක්ද?
මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්වරයා විසින් ඒ වැඩ පිළිෙවළ නැවැත්වුවා.
නවත්වලා ඒ සියලු ෙදනාටම කිව්වා මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ඒවා
ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් හා
පාෙද්ශීය ෙල්කම්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත්, ඒ ඒ අයෙග්
නිපුණතාවන් අනුව, දක්ෂකම් අනුව, ඒ අයෙග් සමාජ මට්ටම
බලලා තමයි ඒවා ෙදන්න තීන්දු කෙළේ. නමුත් දැන් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය නායකෙයෝ,
පාෙද්ශීය නිෙයෝජිතෙයෝ අද ඒවා දිගට හරහට ෙබදනවා. අහු වුණු
අහු වුණු එක්ෙකනාට ෙබදනවා. සමහර විට යම්කිසි
කර්මාන්තයකට නියමිත උපකරණ ඒ කර්මාන්තය ගැන කිසිම
දැනුමක් නැති අයට ෙදනවා. අද ගම්බද පෙද්ශවල ඒ විධිෙය්
විශාල අවුල් සහගත තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
තමයි, ගරු විපක්ෂ නායකතුමා එතුමාෙග් කථාෙව්දී පැහැදිලි
කෙළේ ෙම් වැඩ පිළිෙවළ නිවැරදි කරන්න, එෙහම නැත්නම්
ෙම්ෙකන් කිසිම ෙකනකුට කිසිම පෙයෝජනයක් අත් ෙවන්ෙන්
නැහැයි කියා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහාමාර්ග විෂය භාර
ඇමතිතුමාට මම ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් එක කරුණක් කියන්න
ඕනෑ. අපි කිසිම අවස්ථාවක කියන්ෙන් නැහැ, දූෂිත ආකාරයට
වැරදි ආකාරයට යම් කිසි පාරක්, එෙහම නැත්නම් එවැනි යටිතල
පහසුකම් ඉදි කිරීමක් කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා නම් ඒ අයට
මුදල් ෙගවන්න කියලා. ඒක ෙනොෙවයි අෙප් පරමාර්ථය. ඒ විධියට
දූෂිත කමයට යම්කිසි කර්මාන්තයක් කර තිෙබනවා නම්, එෙහම
නැත්නම් ඒ කර්මාන්තය ෙවනුෙවන් අය විය යුතු මුදල් වැඩිෙයන්
ලබා ගන්න කටයුතු කර තිෙබනවා නම් මහජන මුදලින් ඒවා
ෙගවන්න කියලා අපි රජයට කියන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි එකක්
පිළිගන්න ඕනෑ. පසු ගිය අවුරුදු හය, හත තිස්ෙසේ ෙම් රෙට් යටිතල
පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීෙම් විශාල වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා.
යන්න එන්න පාරක් නැති පෙද්ශවල පාරවල් හැදුණා. ගම්වල
පාරවල්වලට ෙකොන්කීට් ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම පධාන පාරවල්
කාපට් ෙකරුණා.
ෙම්වා නැහැ කියලා කාටවත් කියන්න බැහැ. ෙම්වා ෙකරුණා.
ෙම් අතරතුෙර් යම් යම් දූෂණ කටයුතු සිද්ධ වුණා ෙවන්න පුළුවන්.
ඒ දූෂණ කටයුතු ෙමොනවාද කියන එක ෙහොයලා ඒවායින් මහජන
මුදල් ෙබ්රා ගැනීම, ඒ වාෙග්ම ඒ දූෂණ කටයුතු කළ අයට
ලාභයක් ෙනොලැෙබන විධියට කටයුතු කිරීම රජෙය් වගකීමක්. ඒ
ගැන කටයුතු කරනවා නම් ඒක හරි. නැත්නම් කියලා -පකාශ
කරලා- පමණක් නවත්වා ඇති වැඩක් නැහැ.
මා විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ආණ්ඩුව බලයට
ආවාට පස්ෙසේ ඒ පෙද්ශවල කියාත්මක වුණු සියලුම වැඩ අද
නතර ෙවලා තිෙබන බව. ඒක තමයි අද අෙප් දුක්ගැනවිල්ල.
ෙමොකද, ජනතාව ඇවිල්ලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් දුක්ගැනවිලි කියන
ෙකොට අපට විසඳුමක් නැති තත්ත්වයකට අද පත් ෙවලා
තිෙබනවා. අෙප් ගම්වල කිසිම පෙද්ශයක අර එදා තිබුණු වැඩ
පිළිෙවළවල් කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ. පාරවල්වල වැඩ නතර
ෙවලා. පාලම්වල වැඩ නතර ෙවලා. ඒ වාෙග්ම ඉදි කිරීම නතර
ෙවලා. ෙම් වැඩ -ෙම් ව්යාපෘති- නතර වුණා පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ
ව්යාපෘතිවලින් ජීවත් වුණු, ඒවා තුළ රක්ෂාව කළ උදවියට අද
ජීවත් ෙවන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා විෙශේෂෙයන්ම ෙම්සන් බාස්වරුන්ට, ඒ
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වාෙග් කර්මාන්ත කළ අයට අද ගම්වල කිසිම වැඩක් නැති බව.
කිසිම තැනක ඒ කර්මාන්ත ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම් තත්ත්වය අද
පැහැදිලිව දකින්න තිෙබනවා.
පසු ගිය කාලෙය් අෙප් රජය පාලම් 1000 වැඩසටහන කියලා
වැඩසටහනක් කියාත්මක කළා. මා හිතන හැටියට රත්නපුර
දිස්තික්කය තුළ පමණක් පාලම් 40ක ෙහෝ 50ක වැඩ ආරම්භ
වුණා. එයින් පාලම් තුන හතරක වැඩ පසු ගිය කාලෙය් නිම
කරලා ඒවා විවෘත කරන්නත් අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. අෙනක්
පාලම්වලින් සමහර ඒවාෙය් වැඩ අතරමග නතර ෙවලා තිෙබනවා.
සමහර ඒවා මුල් ගල් තැබූ තත්ත්වෙයන්ම තවම තිෙබනවා.
එතෙකොට ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුණාම ගම්වල මිනිසුන් තුළ
ඇති වන අදහස ෙමොකක්ද? "තමුන්නාන්ෙසේලාත් ගිහිල්ලා ෙම්
ආණ්ඩුවට උදවු කරනවා, තමුන්නාන්ෙසේලාත් ඡන්දය ෙදනවා.
නමුත් අපට යන්න තිෙබන පාර හදා ගන්නවත් ෙම් රජය හරහා
බැරි ෙවලා තිෙබනවා. අපි කාලයක් තිස්ෙසේ ඉල්ලා තිබුණු පාලම
හදා ගන්නවත් අද බැරි ෙවලා තිෙබනවා" කියන ෙචෝදනාවට අපිත්
ලක් ෙවනවා. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි ෙම් කාරණය ෙම් ගරු
සභාවට ඉදිරිපත් කරලා සාකච්ඡා කරන්න ෙම් වාෙග් විවාදයක්
ඉල්ලුෙව්.
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ෙකෙරන්ෙන් නැහැ. ෙම්ක ෙලොකු පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා.
ෙමොකද, තිබුණු පහසුකම්වත් දැන් කුරුවිට මිනිස්සුන්ට නැහැ.
කුරුවිට නගරයට යන එන, කුරුවිට නගරය පාවිච්චි කරන අයට
අද ඒ පහසුකම් ඇත්ෙත්ම නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන අවධානය ෙයොමු
කරන්න කියලා මා ඉල්ලනවා.
අද අපි ෙම් පශ්නය ෙයොමු කෙළේ එක අමාත්යාංශයක තිෙබන
වැඩ කටයුතු සම්බන්ධෙයන්ම ෙනොෙවයි, ෙපොදු
පශ්නයක්
වශෙයන්. ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් ඇමතිවරු ෙදෙදෙනක්, තුන්
ෙදෙනක් ෙහෝ ෙම් ගරු සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි කියලා මා
හිතනවා. ෙම් කාර්යයන් අයත් ෙවන්ෙන් නාගරික සංවර්ධන
අමාත්යාංශයට. නාගරික සංවර්ධන අමාත්යතුමා ෙහෝ නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින බවක් ෙපෙනන්ෙන්
නැහැ. ෙකොෙහොම නමුත් ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරන්න ඕනෑ,
කුරුවිට නගරෙය් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු ඉතා ඉක්මනට නැවත
ආරම්භ කරලා නිම කිරීම ඉතා අවශ්යයි කියන එක.
රත්නපුර නගරෙය් 1,500කට 2,000කට විතර වාඩි ෙවන්න
පුළුවන් අන්දෙම් පහසුකම් සහිත, ආසන සහිත රැස්වීම් ශාලාවක්-

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

විෙශේෂෙයන් මා නිෙයෝජනය කරන රත්නපුර මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසෙය්, කිෙලෝමීටර් 25ක් “iRoad” ව්යාපෘතිය යටෙත්
කාපට් කරන්න තිෙබනවා. ඒක ෙලෝක බැංකුෙවන් මුදල් ලැෙබන
ව්යාපෘතියක්. ඒ කිෙලෝමීටර් 25ම පධාන පාරවල්. නමුත් අද ඒ
ව්යාපෘතිය නතර ෙවලා තිෙබනවා. මා දන්ෙන් නැහැ, ඒක
අනාගතෙය්දී ෙකෙරයි ද කියලා. යම් යම් තැන්වලින් අපි පශ්න
කළාම අපට දන්වනවා, ෙම්ක අනාගතෙය්දී ෙකෙරනවා කියලා.
නමුත් කවදා ෙම්ක ෙකෙරනවා ද කියලා අපි දන්ෙන් නැහැ. අද
ජනතාව ෙම්වා බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ගම්වල පාරවල් කාපට්
කිරීම පසු ගිය දවස්වල අපි ආරම්භ කළා. ඒ කාපට් කිරීම නිසා අද
මිනිස්සු ඉතාම පහසුවට ෙලෙහසියට ඒ පාරවල්වල ගමන්
කරනවා. එවැනි පාරවල් නැති පෙද්ශවල අයත් අද
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් පාරවල් දියුණු කරලා
කාපට් කර ගන්න. ෙම්වා ෙනොලැෙබන ෙකොට ජනතාව අසහනයට
පත් වීම වැඩි ෙවනවා. අන්න ඒකයි අපි කියන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රත්නපුරෙය් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාස අටක් තිෙබනවා. ඒ මැතිවරණ ෙකොට්ඨාස අෙට්ම
පාරවල්වල වැඩ නතර වුණු ස්වභාවයක් දකින්න තිෙබනවා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අධ්යාපන අමාත්යාංශය
පාසල්වල විද්යාගාර ඉදි කළා. ඒ විද්යාගාරවලින් විද්යාව, ගණිතය,
ඉංගීසි, ෙතොරතුරු තාක්ෂණය කියන විෂයයන් උගන්වන්න අවශ්ය
පහසුකම් සැලසීමයි කෙළේ. ෙතෝරා ගත්ත පාසල්වල ඒ
විද්යාගාරවලින් කිහිපයක් අද විවෘත කරලා ඒ විෂයන් ඉහළ
මට්ටමකින් -ඉතාම ෙහොඳින්- ඉගැන්වීෙම් කටයුතු කරනවා. නමුත්
විද්යාගාර 30ක් පමණ තවම විවෘත කරන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා.
ඒවාට අවශ්ය උපකරණ ලැබිලා නැහැ. ඒක ඉතාම පාපයක්.
ෙමොකද, අර ඉෙගනීම ලබන දරුවන්ෙග් වයස යාම නවතින්ෙන්
නැහැ. ෙද්ශපාලන ෙවනස්කම් ඇති වුණා කියලා ඒවා නවතින්ෙන්
නැහැ. ඔය කියන විෙශේෂ විෂයන්ෙගන් ඒ අයට වඩා ෙහොඳ
අධ්යාපනයක් ලබා ගැනීමට අවස්ථාව සලස්වා ෙදන්නට ඕනෑ.
කුරුවිට නගරය
කියන්ෙන් අවිස්සාෙව්ල්ල - රත්නපුර
මාර්ගෙය් තිෙබන පධාන උප නගරයක්; විශාල ජනකායක්
ගැවෙසන ඒ වාෙග්ම විශාල කඩ සාප්පු තිෙබන නගරයක්. ෙම්
නගරය සංවර්ධනය කරන්න පසු ගිය දවස්වල පාර අයිෙන් තිබුණු
ෙගොඩනැඟිලි කඩලා, ඒ වාෙග්ම පාරවල් කඩලා, අලුතින් කානු
පද්ධතියක් ආරම්භ කරන්න කටයුතු කරලා වැඩ ආරම්භ වුණා.
පසු ගිය කාලය තුළ වැඩ ආරම්භ වුණත් දැන් කිසිම ෙදයක්

ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට නියමිත ෙවලාව අවසන්.

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. W.D.J. Senewiratne)

තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.
දැයට කිරුළ වැඩසටහන යටෙත් රත්නපුර නගරෙය් විශාල
රැස්වීම් ශාලාවක් ඉදි කරන්න අවශ්ය පියවර ගත්තා. ඉඩමක්
හඳුනාෙගන ඒ කටයුතු
කරනෙකොට තමයි පසු ගිය
ජනාධිපතිවරණය ආෙව්. ඒ කාර්යයත් නැවත ආරම්භ කරන්න
කියලා මා ඉල්ලනවා.
ඒ වාෙග්ම රක්වාන, ෙකොෙළොන්න වැනි ආසනවල යටිතල
පහසුකම්වල ඉතා විශාල අසතුටුදායක තත්ත්වයක් තිෙබනවා.
ඒවා දියුණු කරන්න වැඩ ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. පාරවල්
ගණනාවක් හදලා තිෙබනවා. අෙනක් ඒවා බාෙගට හදලා
තිෙබනවා. ෙම් සියල්ෙල්ම කටයුතු ඉතා ඉක්මනින් අවසන්
කරන්න කියලා ඉල්ලමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා.
[අ.භා. 4.54]

ගරු නාමල් රාජපක්ෂ මහතා

(மாண் மிகு நாமல் ராஜபக்ஷ)

(The Hon. Namal Rajapaksa)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්.
ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමා කථාව නවත්වපු තැනින් මෙග් කථාව
ආරම්භ කරන්නට අදහස් කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය රජය
කාල සීමාව තුළ රෙට් ගාමීය සංවර්ධනය සහ ගම තුළ මුදල්
සංසරණය වීම අප ෙබොෙහෝ විට දැකපු කාරණයක්. රෙට් හැම
ගමකම, හැම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකම, හැම ගාම
නිලධාරි වසමකම සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක වුණා.
එදා අමාත්යාංශ තුළ තිබුණු පතිපාදන එක පෙද්ශයකට, එක
ආසනයකට, එක දිස්තික්කයකට සීමා වන්ෙන් නැතිව, රෙට්
හැම ගමකටම ව්යාප්ත ෙවන්න පටන් ගත්තා. ගෙම් ෙබෝක්කු,
ඇළ ෙව්ලි, වැව් අමුණු, පජා ශාලා, බහුකාර්ය ෙගොඩනැඟිලි ආදී
ෙම් ෙබොෙහොමයක් ෙද්වල් සංවර්ධන ෙවනවාය කියන
බලාෙපොෙරොත්තුව අෙප් ෙදමව්පියන් සහ දරුවන් තුළ තිබුණා.
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අධිෙව්ගී මාර්ග, මහා මාර්ග ඇතුළු මහා දැවැන්ත සංවර්ධන
ව්යාපෘති වාෙග්ම, පාසල් සංවර්ධන ෙයෝජනා කම යටෙත් හැම
පාසලකම වැසිකිළි කැසිකිළි සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ
එදා ආරම්භ කළා. මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ ෙම් ෙබොෙහෝ ව්යාපෘති
නතර ෙවලා තිෙබන බව අපි දැක්කා.
අෙප් ගරු මහා මාර්ග අමාත්යතුමා මහා පරිමාණෙය්
ව්යාපෘතිවල කටයුතු නතරවීම ගැන කථා කළා. හැබැයි, පාෙද්ශීය
මට්ටමින් බැලුවත් ෙබොරළු දමා තලන ගෙම් පටු පාෙර් පටන් මහා
පරිමාණ ව්යාපෘති දක්වාම සංවර්ධනය නතර ෙවලා තිෙබනවා.
සංවර්ධන කටයුතු නතරවීම කියන කාරණය ෙදස පාරවල් හැදීමට
පමණක් සීමා ෙවන්ෙන් නැතිව පුළුල්ව බැලුෙවොත්, ඒ තුළින් සෘජු
හා වක රැකී රක්ෂා කරපු අයෙග් -ගෙම් යම්කිසි ෙවෙළදාමක්
කරපු අයෙග්, ගෙම් යම්කිසි ව්යාපාරයක් කරපු අයෙග්- ආර්ථිකයට
යම්කිසි පහරක් වැදිලා තිෙබනවාය කියන එක ඔබ, අප කවුරුත්
පිළිගත යුතු කාරණයක්. අෙප් ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා දන්නවා, ගම
තුළ මුදල් සංසරණය වුණාම තමයි ගෙම් ආර්ථිකය දියුණු
ෙවන්ෙන් කියන එක. ගමට මුදල් ගියාම තමයි ගෙම් ඉන්න
ෙදමව්පියන්ෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය කරන්න පුළුවන් කියන
බලාෙපොෙරොත්තුව අපට ඇති කරගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්.
ගරු ඇමතිතුමා මානව සම්පත් සංවර්ධනය පිළිබඳවත් කථා
කළා. අපි ඉතාම ආඩම්බරෙයන් ඒ ගැන කථා කරනවා. අෙප්
හිටපු අධ්යාපන ඇමති බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා දැන් ෙම්
ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර, තාක්ෂණ
විද්යා පීඨ ගැන කථා කරනවා නම්, රෙට් අනාගත මානව සම්පත
වන ගෙම් පාසල් දරුවන් සංවර්ධනය කරන්න තමයි එදා රජෙයන්
මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර අපි පටන් ගත්ෙත්. එදා තාක්ෂණ විද්යාගාර,
තාක්ෂණ විද්යා පීඨ අපි ආරම්භ කෙළේ ඒ නිසායි. හැබැයි, අද
ඒවාෙය් වැඩ කටයුතු අකිය ෙවලා තිෙබන බවක් අපට ෙපෙනන්න
තිෙබනවා; අපට ඇෙහන්න තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සමාජය තුළ ඒ
පිළිබඳව කතිකාවතක් ෙගොඩ නැඟී තිෙබනවා. අනික් අතට ජීවන
නිපුණතා සංර්ධනය සඳහා, ස්වයංරැකියා සඳහා ගමට ගිය මුදල්,
ව්යවසායකයන් බිහි කරන්න ගමට ගිය මුදල් පසු ගිය කාල සීමාව
තුළ නතර වුණ බවක් අපි දකිනවා. මහා පරිමාණ
ෙකොන්තාත්කරුවන්ට ලැෙබන මුදල් ගැන ෙනොෙවයි අපි කථා
කරන්ෙන්. හැබැයි, ඍජු හා වකව ඔවුන්ෙගන් යැෙපන පිරිසක්
ඉන්නවා. ඔවුන්ෙගන් subcontracts ගත්ත ෙකොට්ඨාසයක්
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම ඒ මුදල්වලින් යැෙපන ෙකොටසක් ගෙම්
ඉන්නවා. ගෙම් කෙඩ් ප්ෙලන්ටියක් විකුණපු ෙකෙනකුෙග්, බත්
පැකට් විකුණපු ෙකෙනකුෙග් ආර්ථිකය කඩාෙගන වැටිලා තිෙබන
ෙකොට, අෙප් පාක්ෂිකයන් හැටියට ඔවුන් ඇවිත් අපිත් එක්ක ඒ
පිළිබඳව කථා කළාම මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්
උත්තරීතර සභාව තුළ ඒ පිළිබඳව කථා කරන්න අපට අයිතියක්
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපට අවංක වුවමනාවක් තිෙබනවා.
අෙනක් පැත්ෙතන් ගත්තාම, අද ෙපෞද්ගලික අංශෙය්
ආයතනවල ආදායම් අඩු ෙවලා, රැකියා අහිමි වන තත්ත්වයක් ඇති
ෙවනවා වාෙග්ම, රාජ්ය ආයතනවලත් ෙද්ශපාලන ෙහේතු මත
රැකියා අහිමි වන ෙබොෙහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි,
ඔබතුමාෙග්ම අමාත්යාංශය යටෙත් ඇති RDA එෙක් ෙකොන්තාත්
පදනම මත වැඩ කරපු එකසිය හැට ෙදෙදෙනක් පසු ගිය කාලෙය්
උද්ෙඝෝෂණයක් කළා; building එක උඩටත් නැඟලා හිටියා. මා
හිතන හැටියට ඒවා පිළිබඳව සානුකම්පිකව බැලුෙවොත් ෙහොඳයි.
ෙමොකද, අද විපක්ෂය පැත්ෙත් වාඩි ෙවලා ඉන්න අෙප් ගරු
මන්තීතුමන්ලා ආණ්ඩු කරපු කාලෙය් එදා විපක්ෂය පැත්ෙත් හිටපු
ගරු මන්තීතුමන්ලා දාපු අයත් ඒ අතර හිටියා. හැබැයි, කිසි දවසක
පක්ෂයකින් ෙහෝ නායකයන්ෙගන් පළිගන්න ආයතනයක වැඩ
කරපු ෙකෙනක් ෙද්ශපාල වශෙයන් මාරු කරන්න එදා උත්සාහ
කෙළේ නැහැ. වෘත්තීය සමිතිවලට බලපෑම් කරන්න එදා උත්සාහ
කෙළේ නැහැ. අද CTB එක ගත්තත්, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව

1806

ගත්තත් එම වෘත්තීය සමිති යම් කිසි මර්දනයකට, ශී ලංකා නිදහස්
පක්ෂයට වැඩ කළ වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් කලකිරීමට
පත්වන ආකාරයට ෙද්ශපාලන පළි ගැනීමකට ලක් ෙවලා
තිෙබනවාය කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් කරන්න ඕනෑ.
තමුන්නාන්ෙසේලා යහ පාලනය කියාත්මක කරන්න. ඒ ගැන අෙප්
විරුද්ධත්වයක් නැහැ. හැබැයි, යහ පාලනය කියාත්මක කරන
මුවාෙවන් ගෙම් සංවර්ධනය අඩාල කරන්න එපා, ගෙම් ආර්ථිකය
අඩාල
කරන්න
එපා
කියන
ඉල්ලීම
තමයි
අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටින්ෙන්. ස්තුතියි.
[අ.භා. 4.59]

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව
රෙට් ඇති වී තිෙබන අවිනිශ්චිත තත්ත්වය සහ ඒ ඒ ව්යාපෘති
පිළිබඳව ඇති වී තිෙබන ආන්ෙදෝලනයත් නිසා සභාව කල් තබන
අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ෙලස අද ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමා ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අප
නිෙයෝජනය කරන ෙකොළඹ දිස්තික්කෙය් පෙද්ශවල සංවර්ධනය
සඳහා රුපියල් මිලියන 4,813ක් ෙවන් වුණා. "ගම නැඟුම" එක්
ගමකට එක වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් මිලියන 660ක්, "ගම
නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් රුපියල් මිලියන 663ක්, ගාමීය
පාසල්වල සනීපාරක්ෂක කටයුතු ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන
90ක්, මහජන නිෙයෝජිතයන්ෙග් සංවර්ධන ෙයෝජනා ෙවනුෙවන්
රුපියල් මිලියන 350ක්, විමධ්යගත අය වැය සඳහා රුපියල්
මිලියන 100ක් හා පළාත් නැඟුම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,232ක
ෙවන් කිරීමක් 2014.04.02වැනි දා දාතමින් නිකුත් කළ ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශ පතිපාදන යටෙත් තිබුණා.
ඊට අමතරව "දිවි නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් රුපියල්
මිලියන 300ක්, ෙගොවිජන ෙසේවා සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සඳහා
තවත් රුපියල් මිලියන 28ක්, පළාත් සහකාර ෙකොමසාරිස් හරහා
ෙම් ආශිත ගම්මානවල පළාත් මාර්ග සංවර්ධනය සඳහා රුපියල්
මිලියන 390ක් ෙවන් වුණු චකෙල්ඛයක් තුළින් තමයි අපි ඒ
සංවර්ධන කටයුතු කියාත්මක කෙළේ.
බන්දුල ගුණවර්ධන මැතිතුමාත් මමත් එදා සම සභාපතිවරුන්
හැටියට පාදුක්ක සංවර්ධන කමිටුෙව් හිටියා. අෙප් දිස්තික්කයට
ෙවන් වුණු මුදලින් අෙප් සංවර්ධන කමිටුවට රුපියල් මිලියන
145.4ක් ලැබුණා. සීතාවක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය
ෙවනුෙවන් රුපියල් මිලියන 277ක් ලැබුණා. ඒ අනුව
අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනයට රුපියල් මිලියන 423ක් ලැබුණා. මම ඒ
ගැන දීර්ඝව කියන්න කැමැති නැහැ. ඒ තුළත් ඒ පෙභ්දයන් අනුව,
විෙශේෂෙයන්ම ඒ ෙකොට්ඨාස ෙදෙක් සංවර්ධන කියාවලිය දිගින්
දිගටම අප ෙගන ගියා. මම විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්නට ඕනෑ,
ඒ තුළ පධාන අධ්යාපන ව්යාපෘතීන් සඳහා දැවැන්ත ආෙයෝජනයක්
පාදුක්ක සහ සීතාවක පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස ෙදක තුළ සිදු
කළ බව. වග, රතනසාර විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 10ක්,
ෙබෝෙප් රාජසිංහ මහා විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 10ක්, ෙබෝෙප්
රාජසිංහ පාථමික විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 10ක්, පාදුක්ක සිරි
පියරතන මධ්ය මහා විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 10ක්, කහෙහේන,
ෙබොරලුෙගොඩ විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 10ක්, කළුඅග්ගල
ශාන්ත ෙජෝන් ෙබොස්ෙකෝ විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 10ක්,
සීතාවක රාජසිංහ මධ්ය මහා විද්යාලයට රුපියල් මිලියන 5.3ක්
සහ හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්ය මහා පාසලට රුපියල් මිලියන 5.3ක්
යන ආකාරයට මුදල් ෙවන් කරන්න අපට හැකියාව ලැබුණා.
අද වන විට අධ්යාපනය සම්බන්ධෙයන් ව්යාපෘතී සඳහා
පමණක් රුපියල් මිලියන 100කට වඩා අවිස්සාෙව්ල්ල ආසනය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගීතාංජන ගු ණවර්ධන මහතා]

තුළ මුදල් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. පළාත් සභාව හරහා, පළාත්
ෙල්කම් හරහා, පළාත් අධ්යක්ෂ හරහා, අධ්යාපන ඉංජිෙන්රුවන්
හරහා එම ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුගමනය කරලා එම ව්යාපෘතීන්
ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ෙබොෙහෝ දුරට අද වන විට එම සංවර්ධන
ව්යාපෘතීන්වල පගතිය සියයට 80 ඉක්මවා ඇති බව වාර්තා ෙවලා
තිෙබනවා. එයින් ව්යාපෘති ෙදකක් අද වන විට සම්පූර්ණ ෙවලා
තිෙබනවා. නමුත්, එහි ෙගවීම් තවමත් සම්පූර්ණ ෙවලා නැහැ. ඒ
සම්බන්ධෙයනුයි මම ෙමම ඉල්ලීම කරන්ෙන්. ඒවා ආරම්භ
කරලා, ඒවාෙය් පගතිය අධීක්ෂණයක් යටෙත් දිගටම සිදු ෙවලා
තිබියදී, අද වන විට ෙමම සංවර්ධන ව්යාපෘති පිළිබඳව ශී ලංකා
ජාතික ඉදි කිරීම් සංගමය යටෙත් ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් සංගමය
විසින් ෙම් වියදම් ෙනොලැබීම පිළිබඳ කාරණාව නිරාකරණය කර
ෙදන්න කියලා ගරු ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමාට
ෙපබරවාරි 24 ෙවනිදා දැනුම් දීලා තිෙබනවා. ඒ අනුව, එම
ව්යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීමට අවශ්ය උපෙදස් ලබා දුන්ෙනොත් ඔවුන්ට
නැවත එම ව්යාපෘති පටන් ගන්නට හැකි බව දැනුම් දීලා
තිෙබනවා. එහි තිෙබන අවිනිශ්චිතභාවය, බස්නාහිර පළාෙත්
ෙකොන්තාත්කරුවන් 48 ෙදනකු විසින් කියා තිෙබනවා.
ශී ලංකා ජාතික ඉදි කිරීම සංගමෙය් බස්නාහිර පළාත්
සංගමෙය් සභාපති, පන්තක දාබෙර් ඉදිරිපත් කරපු ෙමම ඉල්ලීම්
සම්බන්ධව විෙශේෂෙයන්ම අවධානයට ගන්න ඕනෑ. මා එෙහම
කියන්ෙන්, එම අධ්යාපන ව්යාපෘතීන් සියයට 80කට වඩා
පමාණයක් වැඩ සම්පූර්ණ
කරන ලද
පාසල් නිසායි.
විෙශේෂෙයන්ම, පෙද්ශය හැටියටත්, ඒ වාෙග්ම පළාත හැටියටත්
ෙමම කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු
කරන්න ඕනෑ.
වැඩ ආරම්භ කරලා පමිතියට වැඩ අවසන් කරපු එම
ව්යාපෘතීන් සම්පූර්ණ කිරීමටත්, මහජන අවශ්යතාවට ඒවා ෙයොමු
කර ගැනීමටත් අවශ්ය වනවා. අප ඉල්ලා සිටින්ෙන්, ෙමම මුදල්
නිදහස් කරන බවට අවශ්ය උපෙදස ඔවුන් ෙවත ලබා ෙදන්න
කියලා. එවිට ෙමම ව්යාපෘතීන් අවසන් කරන්න පුළුවන් ෙවනවා.
එම උපෙදස නැතිව ඔවුන්ට එය ආරම්භ කරන්න බැහැ. දිස්තික්
ෙල්කම්වරයා හරහා එම උපෙදස ලබා දුන්ෙනොත්, පළාත්
ෙල්කම්වරයා හරහා එම උපෙදස ලබා දුන්ෙනොත් ඔවුන්
ලැහැස්තියි, එම ව්යාපෘති නැවත ආරම්භ කරන්න. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමනි.
මීළඟට, ගරු ටී.බී. ඒකනායක මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි
5ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 5.06]

ගරු ටී. බී. ඒකනායක මහතා

(மாண் மிகு ாி. பி. ஏக்கநாயக்க)

(The Hon. T.B. Ekanayake)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් මා
නිෙයෝජනය කරන යාපහුව මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය තමයි
විශාලත්වෙයන් වැඩිම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසය. පසු ගිය රජෙය්
ආරම්භ කරන ලද ව්යාපෘතීන්වලින් එකක් තමයි මහව දුම්රිය මං
සන්ධිය ව්යාපෘතිය. එක පැත්තකින් තිකුණාමලයටත්, එක
පැත්තකින් මඩකළපුවටත්, එක පැත්තකින් යාපනය දිසාවටත්
යා හැකි මාර්ග ෙබදී ඇති එම මං සන්ධිෙය් ගුවන් පාලමක් සඳහා
අපි ෙටන්ඩර් කරලා, ෙටන්ඩර් පදානය කරලා, පස් පරීක්ෂා කරලා
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වැඩ පටන් ගත්තා. නමුත් අද වන විට මහව ගුවන් පාලෙම් වැඩ
නැවතිලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය්
සෘජු මැදිහත්වීම යටෙත් මහව නගරය සැලසුම් සහගත නගරයක්
ෙලස කියාත්මක කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ අද නැවතිලා තිෙබනවා.
විෙශේෂෙයන් කාපට් පාරවල් පිළිබඳව පසු ගිය අවස්ථාෙව් අෙප්
මන්තීවරුන් පැහැදිලි කළා. ආරම්භ කළ ව්යාපෘති රාශියක පාලම්
ටික සාදා, තැලවිලි ටික සාදා අවසන් වී තිෙබනවා. නමුත් ඒ
මාර්ගවලින් පීල්ල - කාසිෙකොෙට් මාර්ගය, තම්බුව - ෙහනව ෙමොෙරොත්ත මාර්ගය, ෙකෝන් වැව - ෙමොරගස් වැව මාර්ගය, විලව
- කුඹුක් වැව මාර්ගය යනාදි මාර්ග විතරක් ෙනොෙවයි, රත්මෙල්,
බක්මී වැව සහ අඹගස් වැව මාර්ගවල වැඩ කටයුතුත් අද වන විට
නැවතිලා තිෙබනවා. අෙප් මහා මාර්ග, උසස් අධ්යාපන හා
ආෙයෝජන පවර්ධන විෂය භාර අමාත්යතුමා කිව්වා වාෙග් ෙම්වා
ෙටන්ඩර් කර, එම ෙටන්ඩර් විධිමත්ව පදානය කර, ගිවිසුම්
අත්සන් කර ලබා දුන්න ව්යාපෘති. ෙම්වා රෙට් ජනතාවට ඉතාම
වැදගත් වන ව්යාපෘති. දැන් ෙමම ව්යාපෘති නැවතිලා තිෙබනවා.
මහව නගර ශාලාව ගැන සඳහන් කරනවා නම් එය
සම්පූර්ණෙයන් ඉදිකර අවසන්. දැන් එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල් ෙදොර,
ජෙනල් සවි කරන්න පමණයි තිෙබන්ෙන්. එම ෙගොඩනැඟිල්ෙල්
අනිකුත් සියලු කටයුතු අවසන් ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් එහි වැඩ
නවත්වා තිෙබනවා. වැඩ නැවැත්වීමට ෙකොළඹින් නිෙයෝග යවා
තිෙබනවා.
වැව් සම්බන්ධව කථා කරනවා නම් පසු ගිය කාලෙය්
වර්ෂාෙවන් පසුව ආරම්භ කළ වැව් රාශියක කටයුතු නවත්වන්නය
කියා ෙගොවිජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දන්වා තිෙබනවා. එෙසේ
නැවැත්වීම තුළ එක පැත්තකින් ෙකොන්තාත්කරුවන් අපහසුතාවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අනිත් පැත්ෙතන් ෙගොවීන්
අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමොකද, භාෙගට කැපූ වැව්වල
ෙසොෙරොව් ගලවා, වාන ගලවා තිබීම නිසා ඒවා කියාත්මක
කරන්න විධියක් නැතුව තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම හිටපු ජනාධිපති
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගිහින් දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිය විවෘත
කළා. එය අංග සම්පූර්ණ කළ ව්යාපෘතියක්. හැබැයි, එහි වම් ඉවුර
ඇළ මාර්ගෙය් සහ දකුණු ඉවුර ඇළ මාර්ගෙය් වැඩ කර ෙගන ගිය
එක නවත්වා තිෙබනවා. එෙසේ නැවැත්වීමත් එක්ක එහි පෙව්ශ
ෙවන මාර්ගවලින් ගමන් කරන මාර්ගවල යන්න බැරි තත්ත්වයක්
මතුවී තිෙබනවා. එම නිසා දැදුරු ඔය ව්යාපෘතිෙය් කියාත්මක
කරන වැඩසටහන ෙලොකු අර්බුදයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
වර්තමාන ජනාධිපති අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
විසින්ම කියාත්මක කළ ෙමොරගහකන්ද වාරි ව්යාපෘතිෙයන් අෙප්
වයඹ පළාෙත් යාපහුව, නිකවැරටිය, ගල්ගමුව සහ ආනමඩුව යන
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවලට ජලය ලබාදීම සඳහා ෙමොරගහකන්ෙදන්
වැව්මැඩිල්ෙලන් ජලය ලබා ගැනීෙම් ව්යාපෘතියට අදාළ ආරම්භක
වැඩ පිළිෙවළ සඳහා ෙපොල්පිතිගම ෙපොලීසිය අසළ ඒ ව්යාපෘති
කාර්යාලය පටන් ගත්තා. මම ඒ සඳහා අවශ්ය ඉඩම ලබා දුන්නා.
එහි අත්තිවාරම් දමා අවසානයි. කණු උස්සා තිෙබනවා. නමුත් ඒ
කටයුතුත් නවත්වන්න කියා තිෙබනවා.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ෙම්වා පිළිබඳව
රජයක් විධියට ෙසොයා බලා, නීත්යනුකූලව කියාත්මක කළ ෙම්
අතිවිශාල සංවර්ධන වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට අවශ්ය නිෙයෝගය
ලබා දීමත්, ෙගවීම් කිරීමට අවශ්ය කටයුතු කියාත්මක කිරීමත්
සම්බන්ධව අවධානෙයන් කටයුතු කරන්නය කියන ඉල්ලීමත් ෙම්
අවස්ථාෙව්දී කරන්න කැමැතියි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ගරු මන්තීතුමනි. මීළඟට, ගරු (ආචාර්ය)
හර්ෂ ද සිල්වා මහතා. ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිෙබනවා.
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා (පතිපත්ති සම්පාදන,
ආර්ථික කටයුතු, ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா - ெகாள்ைக
உ வாக்கம், ெபா ளாதார அ வல்கள், சி வர், இைளஞர்
மற் ம் கலாசார அ வல்கள் பிரதி அைமச்சர்)

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Deputy Minister of Policy
Planning, Economic Affairs, Child, Youth and Cultural
Affairs)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මුලින්ම
කියන්න ඕනෑ, අපි තාවකාලිකව වැඩ අත්හිටුවන්න කියලා
ෙපබරවාරි මස 05වැනි දින නිකුත් කළ ලිපිය අදාළ ෙවන්ෙන්
දිස්තික් හා පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු හරහා කරෙගන ගිය
ව්යාපෘතිවලට බව. නමුත් ඊට මාසයකට පසුව, මාර්තු මාසෙය්
04වැනි දා නැවත ලිපියක් ෙයොමු කර තිෙබනවා, සියලු දිස්තික් හා
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු හරහා කරෙගන ගිය ඒ
තාවකාලිකව අත්හිටවූ ව්යාපෘති ෙකොන්ෙද්සි ෙදකකට යටත්ව
වහාම නැවත පටන් ගන්න කියලා. මම ඒ ගැනත් කියන්න
කැමැතියි. එයින් එක ෙකොන්ෙද්සියක් අනුව ඒ ලබා දීලා තිෙබන
ෙකොන්තාත්තු හරියාකාරව ලබා දීලා නැත්නම්, දූෂිත ෙකොන්තාත්තු
තිෙබනවා නම් ඒවා තවමත් අත්හිටුවා තිෙබනවා.
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උපකරණ පිළිබඳව සහ ඒවා ෙබදන්න එපා කියලා ෙම් ෙවන
ෙකොට දිස්තික් ෙල්කම්වරුන් හරහා පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්
දැනුවත් කර තිෙබන කාරණය. අෙප් මූලාසනය මඟින් ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාෙග් අවධානය අපි ෙම් සම්බන්ධව ෙයොමු
කරවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙටන්ඩර් කරලා නියමිත සුදුස්සන්
ෙතෝරා ෙගනයි ෙම් සියල්ල ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන්.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ගරු
මන්තීතුමාට ඒ ගැන පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ්ය කර
තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්
සම්බන්ධව කථා කිරීෙම්දී මට එක ෙදයක් කියන්න අමතක වුණා.
ඒ තමයි, ෙගනැවිත් තිෙබන උපකරණවලට ඒවා ලැබිය යුතු
පතිලාභින්ෙගන් යම් කිසි මුදලක් අය කර ෙගන තිෙබනවා නම් ඒ
භාණ්ඩත් ෙබදන්න කියා තිෙබනවා.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
අෙනක් එක තමයි, ජනාධිපතිවරණය කාලෙය් ඔරෙලෝසු, ගෑස්
ලිප්, මහන මැෂින් යනාදි භාණ්ඩ ෙබදීමට ෙගනැවිත් තිබුණා
කියන එක. ඒවා ෙබදීම තාවකාලික අත්හිටුවීමට යටත් වනවා. ඒ
අනුව සියලුම දිස්තික් හා පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු හරහා
කරෙගන ගිය, නමුත් තාවකාලිකව අත්හිටවූ සියලු ව්යාපෘති අර
ෙකොන්ෙද්සි ෙදකට යටත්ව පටන් ගැනීමට දැනුම් දීලා තිෙබනවා.
අෙප් ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මන්තීතුමා කිව්වා, උපෙදස් ලබා
ෙදන්න කියලා. ඒ උපෙදස් ලබා දීලා තිෙබනවා. දිස්තික් කාර්යාල
හරහා ඒ උපෙදස් ලැබිය යුතු පුද්ගලයන්ට ලැෙබ්වි. මම ඉතාම
වගකීෙමන් කියනවා, අෙප් පතිපත්ති සම්පාදන, ආර්ථික කටයුතු,
ළමා, තරුණ හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා
එම තීරණය සම්බන්ධෙයන් ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය
දැනුවත් කර තිෙබන බව. ඒ අනුව ඔය පශ්නයට පිළිතුර තමයි,
දැන් ෙම් කිව්ෙව්. එතෙකොට සියලු ෙදනාට පැහැදිලියි, යථා
තත්ත්වය ෙමොකක්ද කියලා. දිස්තික් හා පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ
කමිටු හරහා කරෙගන ගිය ව්යාපෘති හැර ෙවන කිසිම ව්යාපෘතියක්
තාවකාලිකව ෙහෝ නවත්වන්න කියලා නැහැ. ඒකත් වගකීෙමන්
කියනවා. "ෙම්වා නවත්වන්න ආණ්ඩුෙවන් කියා තිෙබනවා "
කියලා කවුරු ෙහෝ කියනවා නම්, ඒක එෙහම ෙනොෙවයි.

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

Sir, I rise to a point of Order.
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් point of Order
එක ෙමොකක්ද?

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා
(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද
සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවධානයට ෙයොමු කරන්න
කැමැතියි, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙගනැත් තිෙබන ස්වයංරැකියා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

කම ෙදකකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ඔව්, කම ෙදකකට. එක කමයක් තමයි, ඔවුන්ෙගන් යම් කිසි
මුදලක් අරෙගන තිෙබනවා නම් ඒ බඩුත් ෙබදන්න කියලා තිෙබන
එක. ඡන්දයට ෙගනාපු බඩු පිළිබඳවයි පශ්නය තිෙබන්ෙන්.
උදාහරණයක් හැටියට මම ෙම් කාරණය කියන්නම්. මම
ෙකෝට්ෙට් නිෙයෝජනය කරන සංවිධායකවරයා හැටියට අෙප්
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා මට ලැෙබනවා, විමධ්යගත අය වැෙයන් DCB එෙකන්- ලක්ෂ 50ක්. එච්චරයි මට ලැෙබන්ෙන්. නමුත්
එවකට ආණ්ඩුෙව් සංවිධායකවරයාට -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
ෙහෝ සන්ධානෙය් සංවිධායකවරයාට- ලක්ෂ 300ක් ලැෙබනවා.
ඊට අමතරව ඔහුට මිලියන 100, 200, 300 ලැෙබනවා, ආසනෙය්
වැඩ කර ගන්න. හරිම අසාධාරණ කමෙව්දයක් තමයි එවකට රජය
පවත්වාෙගන ගිෙය්. මම හිතන්ෙන් නැහැ, පජාතන්තවාදී රටක
මන්තීවරු හරහා ඔවුන්ෙග් පෙද්ශවල සංවර්ධන වැඩ කටයුතු සිදු
කළ යුත්ෙත් එෙහමයි කියලා. රජයට අමාත්යාංශ තිෙබනවා. ඒ
අමාත්යාංශ හරහා වැඩ කරනවා. ඒවාට අෙප් කිසි ගැටලුවක්
නැහැ.
ෙකෝට්ෙට් මෙග් ආසනයට ගිහිල්ලා බලන්න. හැම තැනම
board ගහනවා. කාෙග් හරි පින්තූරයක් ගහලා කියනවා, ඒ
පුද්ගලයාෙග් ව්යාපෘතියක්ය ෙම් කියාත්මක ෙවන්ෙන් කියලා.
සාමාන්ය ජනතාව අෙපන් අහනවා, "මන්තීතුමා ඔබතුමාට
කරන්න බැරිද, මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තී ෙකෙනක්
ෙන්ද, මන්තීතුමාට කරන්න බැරිද, අෙනක් පක්ෂෙය් කට්ටියට
විතරද කරන්න පුළුවන්?" කියලා. එවැනි කමෙව්දයක් තමයි
අරෙගන ගිෙය්. එවැනි අසාධාරණකම් වුණා. ඔය මුදල් පාවිච්චි
කරලා ඡන්දයට ෙබදන්න ෙගනැල්ලා තිෙබන බඩු නම්
ෙබෙදන්ෙන් නැහැ, ඡන්දය ඉවර ෙවන කල්. ෙබෙදන්ෙන්
පතිලාභීන්ෙගන් මුදල් ගත්ත ඒවා පමණයි. ඉතාමත්ම පැහැදිලිව
ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අපි කිසිම විධියකට සංවර්ධන වැඩ
නවත්වන්න කියලා නැහැ. තාවකාලික අත්හිටුවීමක් කරලා

පාර්ලිෙම්න්තුව
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[ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා]

තිබුණා, සමහර ව්යාපෘතිවලට පමණක්. ඒකත් මාසයක් පමණයි,
අත්හිටුවලා තිබුෙණ්. ඒ අත්හිටුවීමත් දැන් ඉවත් කරලා තිෙබනවා.
තවත් ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත්,
ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ඇමතිතුමාත් ෙම් ගැන කිව්වා. අපි හිතමු,
allocation එක තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 10යි කියලා. රුපියල්
මිලියන 10යි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් ෙකොන්තාත්කරුට
ෙටලිෙෆෝන් එෙකන් කියනවා, "ඔබතුමා මිලියන 30ක වැඩ පටන්
ගන්න, අපි ෙගවන්නම්" කියලා. එතෙකොට ඔහු මිලියන 30ක වැඩ
පටන් ගන්නවා. පාරවල්වලට ගල් දානවා. ඒ වැෙඩ් කරෙගන
යනවා. ෙද්ශපාලනිකව ෙපන්වන්න හදනවා, "ෙමන්න, අපි ෙම්
වැඩ කරෙගන යනවා. සංවර්ධනය කරෙගන යනවා" කියලා. ඊට
පස්ෙසේ ඔවුන් බිල් අරෙගන එනවා. බිල් අරෙගන ඇවිල්ලා අපි
ෙපොෙත් බලන ෙකොට ෙවන් කිරීමක් -allocation එකක්- නැහැ.
ෙවන් කිරීම තිෙබන්ෙන් රුපියල් මිලියන 10කට පමණයි. රුපියල්
මිලියන 20ක වැඩ කරලා තිෙබන්ෙන්, කිසිම ෙටන්ඩර්
පටිපාටියකින්, කිසිම කමෙව්දයක් අනුගමනය කිරීමකින්
ෙතොරවයි. එතෙකොට අපි ෙකොෙහොමද ඒවාට ෙගවන්ෙන්? අපි
ෙකොෙහොමද ෙගවන්ෙන්, ගරු මන්තීතුමනි? අපි ෙකොෙහොමද
ෙගවන්ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි? ෙමොකක්ද ඒකට
කරන්ෙන්? ඔබතුමා මට කියන්න, ඒකට අපි ෙමොකක්ද කරන්ෙන්
කියලා. ලක්ෂ්මන් යාපා මන්තීතුමනි, ඔබතුමා මට කියන්න එෙහම
ඒවාට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා. අපි ෙමොකක්ද කරන්න ඕනෑ?
ෙටලිෙෆෝන් එෙකන් කියනවා, කරන්න කියලා. ඊට පස්ෙසේ
පාරවල -

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මෙග් නම කිව්ව නිසා මම ෙම්
පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕනෑ. ඒවා නීත්යනුකූලව ඔබතුමන්ලා
කරන්න. ඔබතුමා කියන විධියට ඒවා කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ.
බිල්පත් ඉදිරිපත් කරපු නීත්යනුකූල ඒවා ෙගවන්න.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

මම ඒකට උත්තරය දුන්නා ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු
මන්තීතුමනි, මිනිස්සු දන්ෙන් නැහැ ෙන්, ෙම්ක කෙළේ allocation
එකක් තිබිලාද, නැද්ද කියලා. මිනිස්සු කියන්ෙන්, "බලන්න
ඇමතිතුමා, අෙප් පාරට භාෙගට තාර දාලා තිෙබනවා, ඉතුරු ටික
දාන්න" කියලා. එෙහම ෙනොකෙළොත් ඊට පස්ෙසේ උද්ෙඝෝෂණ
කරනවා. ඊට පස්ෙසේ කියනවා, "දූවිලි යනවා. අෙප් ළමයින්ට හුස්ම
ගන්න බැහැ. ඉස්ෙකෝෙල් යන්න බැහැ." කියලා. නමුත් ඇත්ත
වශෙයන්ම ෙවලා තිෙබන්ෙන්, ඒක දූෂිත විධියට කරලා තිෙබන
එකයි. මම දන්ෙන් නැහැ, ෙම්වාට ෙමොකක්ද කරන්ෙන් කියලා.
අෙප් අමාත්යාංශයට ඇවිල්ලා ෙම් පශ්නය ගැන සියලුම ෙදනාත්
එක්කම කථා කළා. අපි කිව්වා, එෙහම නම් 2015 තිෙබන
allocationවලින් ෙම්වා කරන්න කියලා. ෙවන ෙමොනවා
කරන්නද? ළමයින්ට ඉස්ෙකෝලයට යන්ෙන් නැතුව ඉන්න බැහැ
ෙන්, දූවිලි නිසා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

Order, please! The Hon. Deputy Chairman of
Committees will now take the Chair.
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අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා [ගරු මුරුෙග්සු චන්දකුමාර්
මහතා] මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
ேகசு சந்திரகுமார் ] தைலைம வகித்தார்கள்.
அவர்கள் [மாண் மிகு

Whereupon THE HON. UDITHA LOKUBANDARA left the
Chair, and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE
HON. MURUGESU CHANDRAKUMAR] took the Chair.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි කිව්වා, ඒක කරන්න
2015 allocationවලින් තමයි ගන්න ෙවන්ෙන් කියලා.
අත්සන් කරලා තිබුණත් ඒ කටයුතු පටන් අරෙගන නැත්නම්
ඒවා අපට කරන්න හැකියාවක් ෙබොෙහෝ විට ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
ෙමොකද, ෙම් ව්යාපෘති කරෙගන යන්න මුදල් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, උදාහරණයක් හැටියට
ගත්ෙතොත් ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමාෙග් ගම්පහ
දිස්තික්කෙය් නාන ළිං පතිසංස්කරණය කිරීෙම් ෙතොරතුරු
ඇතුළත් file එකක් මම දැක්කා. ෙම් නාන ළිං පතිසංස්කරණය
කරන්න රුපියල් ලක්ෂ පහ ගණෙන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා, ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. ෙකොෙහොමද ෙමෙහම ෙවන්ෙන්?
ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මන්තීතුමනි, නාන ළිඳක්
පතිසංස්කරණය කරන්න රුපියල් ලක්ෂ පහක් වැය වන්ෙන්
ෙකොෙහොමද කියලා ඔබතුමා මට කියන්න.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් TA ෙකෙනකු ඉන්නවා; TO
ෙකෙනකුත් ඉන්නවා. ඒෙගොල්ලන්ෙග් ඇස්තෙම්න්තුවලට අනුව
තමයි ඒ වැඩ කටයුතු කරලා තිෙබන්ෙන්.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හරියට හරි. දැන් ෙමතැන පශ්නය,-

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. (Dr.) Harsha De Silva, you have only one more
minute.
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

හැම නාන ළිඳකටම රුපියල් ලක්ෂ පහක් වැය ෙවන්න බැහැ
ෙන්. සමහර නාන ළිං ෙලොකු ෙවන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා ෙපොඩි
ෙවන්න පුළුවන්. දැන් ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මන්තීතුමා ෙම්
කාරණය ගැන කියපු නිසා මමත් කියන්නම්. ශී ලංකා ජාතික ඉදි
කිරීම සංගමෙය් සභාපතිතුමා ඇතුළු නිලධාරින් පිරිසක් මම හමු
ෙවන්න ආවා. මම ඔවුන්ෙගන් ඇහුවා, "නාන ළිඳක් කපන්න
ෙනොෙවයි, ෙපොඩ්ඩක් දිය ෙසෙවල් ටික කඩලා, සිෙමන්ති ටිකක්
දාලා ලස්සනට පතිසංස්කරණය කරන්න ෙකොපමණ මුදලක් වැය
ෙවනවාද?" කියලා. ඔවුන් මට කිව්වා, "ඇමතිතුමා, ෙම්කට
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රුපියල් 25,000ක්, රුපියල් 30,000ක්, වැඩිම වුෙණොත් රුපියල්
50,000ක් යාවි" කියලා. රුපියල් 50,000ක් වැය වන වැෙඩ්ට
රුපියල් ලක්ෂ පහක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඉතුරු
රුපියල් ලක්ෂ ගණනට ෙමොකද වුෙණ් කියන පශ්නය එහිදී මතු
ෙවනවා.

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා

(மாண் மிகு கீதாஞ்ஜன குணவர்தன)

(The Hon. Gitanjana Gunawardena)

මම කිව්ව ලැයිස්තුෙව් එෙහම නාම ෙල්ඛනයක් නැහැ.

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා

(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா)

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

දාබෙර් මහත්මයා, පනාන්දු මහත්මයා මාව හමු ෙවන්න ආවා.
මම ඔවුන්ට ෙම් කාරණය විස්තර කරලා දුන්නා. ඔබතුමා ගිහිල්ලා
ඔවුන්ට ෙම් කාරණය පිළිබඳව කියන්න. මමත් ඊෙය් අෙප්
සංවිධායකතුමා
වන
ෙලනාඩ්
කරුණාරත්න
සමඟ
අවිස්සාෙව්ල්ලට - ඔබතුමාෙග් ආසනයට - ගියා. අවිස්සාෙව්ල්ෙල්
පාරවල් තුනක් ඉදි කිරීම කටයුතු නවත්වලා තිබුණා. මම ඔවුන්ට
කිව්වා, "එන සතිය විතර වන ෙකොට ඔවුන්ට නැවත ෙම් මුදල්
ලැෙබ්වි. ෙම් වැෙඩ් කරෙගන යන්න" කියලා. ඒවා පමිතියට අනුව
කියාත්මක කරලා තිෙබනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. නාන ළිං
පිළිබඳව ෙම් ලැයිස්තුෙව් සඳහන් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. මම ෙම්
ෙකොන්තාත් සංගමෙය් සභාපතිෙගන් ඇහුවා, "නාන ළිඳක්
පතිසංස්කරණය කරන්න ෙකොයි තරම් මුදලක් වැය ෙව්විද?"
කියලා. එතුමා කිව්වා, "වැඩිම වුෙණොත් රුපියල් 50,000ක් යාවි"
කියලා. [බාධා කිරීමක්] තව තත්පර 30කින් මම මෙග් කථාව
නවත්වන්නම්. මම හිතන හැටියට ඔබතුමන්ලාෙග් සියලු
පශ්නවලට උත්තර මා ෙමතැනදී බැන්දා. අපි එකතු ෙවලා
සාධාරණව, පක්ෂ ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඒ කටයුතු කරෙගන යමු
කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. (Prof.) Tissa Vitarana.
You have seven minutes.
[අ.භා. 5.23]

ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා

(மாண் மிகு (ேபராசிாியர்) திஸ்ஸ விதாரண)

(The Hon. (Prof.) Tissa Vitarana)

Thank you, Mr. Deputy Chairman of Commitees. මම
ෙම් මතු කරන්න යන්ෙන් විෙශේෂෙයන් යටියන්ෙතොට
ෙකොට්ඨාසෙය්ත්, ඒ අවට තුන් ෙකෝරළෙය්ත් - කෑගල්ල
දිස්තික්කෙය් - දැන් මතු ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් පිළිබඳවයි.
අනිකුත් තැන්වල වාෙග්ම ඒ පෙද්ශෙය්ත් යටිතල පහසුකම් දියුණු
කිරීම පැත්ෙතන් ගත්තාම පටන් ගත්ත වැඩ ෙකොටස යම්
පමාණයකින් දියුණු ෙවලා තිබියදී එක පාරටම එහි වැඩ කටයුතු
නතර කරලා තිෙබනවා. ගිය අවුරුද්ෙද් අන්තිම මාස ෙදෙක් වැහි
තත්ත්වයත්, මැතිවරණ තත්ත්වයත් එක්ක ෙම් මුදල් අවිච්ෙඡ්ද
ෙවලා තිෙබනවාය කියලා අපි දන්නවා. ෙපබරවාරි දක්වා ඒ මුදල
ෙයොදවන්න පුළුවන් කියලා දැනුම් දීලා තිබුණත්, ඒ මුදල පාවිච්චි
කරන්න ඉඩක් ෙනොලැබුණු නිසා ඒ වැඩ නතර ෙවලා තිෙබනවා.
මාසයක් වැඩ නතර කරන්න නියම කළාය කියා (ආචාර්ය) හර්ෂ ද
සිල්වා මැතිතුමා කිව්ව කාරණය ෙම්කට බලපාන්න ඇති කියලා
මම හිතනවා. ෙම් මාසෙය් 04 වැනිදා තමයි ආපසු ලිපියක් ඇරලා
තිෙබන්ෙන් ෙම් කටයුතු නැවත ආරම්භ කරන්න කියලා. මම ඒ
ගැන සන්ෙතෝෂ වනවා. මම බලාෙපොෙරොත්තු වනවා, ඒ නතර
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කරලා තිෙබන වැඩ කටයුතු ඉදිරි කාලෙය්දී ෙකෙරයි කියලා. ඒ
ෙකොට්ඨාසවල පාරවල් කාපට් කිරීම මහා පරිමාණ කාපට් කිරීමක්
ෙනොෙවයි. සමහර තැන්වල කිෙලෝමීටර් 2ක්, කිෙලෝමීටර් 3ක් බස්
යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇතිෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන්
ජනතාව දුක් විඳින නිසා තමයි අපි ඒ පාරවල් කාපට් කරන්න
තීන්දු කෙළේ. දැන් ඒවාත් නතර ෙවලා තිෙබනවා.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමනි, කරුණාකර ෙම්
ගැන ෙසොයා බලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ මුදල් පාවිච්චි
කරන්න සලස්වන්න කියලා මා ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා.
ඒ වාෙග්ම කිතුල්ගල, බුලත්ෙකොහුපිටිය බස් නැවතුම්ෙපොළ
සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් නතර කරලා තිෙබනවා. ඒ
එක්කම මාතෘ නිවාස සංවර්ධනය කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළත් නතර
කරලා තිෙබනවා. ෙම් පටන් ගත්ත වැඩ පහසුෙවන්ම ඉදිරියට කර
ෙගන යන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා.
තවත් පශ්නයක් තිෙබනවා. මුදල් අනුමත කරලා තිබුණාට ඒ
මුදල් ලැබිලා නැහැ. යම් ව්යාපෘතිවල වැඩ පටන් ගන්නවත්
පුළුවන් ෙවලා නැහැ. පාරවල් කාපට් කිරීම ගැන කථා කරන
ෙකොට මම කියන්න ඕනෑ, වැඩ පටන් ගන්න මුදල් release කරලා
නැති තවත් පාරවල් හතරක් තිෙබන බව. කරුණාකර ඒවා ගැනත්
ෙසොයා බලන්න පුළුවන් නම් එය ඉතා වැදගත් ෙව්වි. ෙම්
ආකාරයට ෙම් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළවල් ඉදිරියට ෙගන
යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අපි බලන්න ඕනෑ.
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය් දී යටිතල පහසුකම් පිළිබඳව
විතරක් ෙනොෙවයි බැලුෙව්. මානව සම්පත් අංශය ගැනත් බැලුවා.
මම කියන්න සන්ෙතෝෂයි, ජාතික අධ්යාපන පතිපත්තියක් සකස්
කිරීම සඳහා වූ පාර්ලිෙම්න්තු විෙශේෂ උපෙද්ශක කාරක සභාව
හරහා තාක්ෂණ විෂය ධාරාව දියුණු කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළකට
යන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ එක්කම රසායනාගාර ආදී අංශ
සියල්ලමත් දියුණු කරන්නට තිෙබනවා. ෙම්වා සම්බන්ධවත්
තිබුණු පගතිෙය් බැස්මක් ෙම් කාලෙය් දී ඇති ෙවලා තිෙබනවා
කියලා අපට ෙපෙනනවා. කරුණාකර ෙම්වා ගැනත් ෙසොයා
බලන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. යටිතල පහසුකම් දියුණු
කරනවා වාෙග්ම, මානව සම්පත් දියුණු කිරීම සම්බන්ධෙයනුත්
බර දමලා අපි ඉදිරිෙය් දී කටයුතු කරන්නට අවශ්යයි.
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළවල් ගැන කථා කරනෙකොට මට
ෙපෙනන ෙදයක් තමයි, අය වැය හරහා යම් සහන ලබා දීම මුල්
කර ෙගන අෙනකුත් සංවර්ධන කටයුතුවලට ෙයොදවන්න තිෙබන
මුදල් ඒ ෙවනුෙවන් ෙයොදවන්නට ඔබතුමන්ලාට සිදු ෙවලා
තිෙබන බව. මැතිවරණයක් ළඟම තිබියදී ජනතාවට යම් යම්
සහන ලබා ෙදන්න ඔබතුමන්ලාට අවශ්යතාවක් තිබුණත්, ඒ
කටයුත්ත කරන ගමන් ෙම් සංවර්ධන කටයුතු ගැනත් බලන්න.
සංවර්ධනයට ෙයොදන බර අඩු කරලා, ඒ බර ෙවන පැත්තකට
දමන්න එපා.
ආර්ථික විද්යාඥයකු හැටියට ඔබතුමාට ෙත්ෙරනවා ඇති, අපි
මධ්යම සංවර්ධන රටක් කියන උගුෙලන් අපට ෙගොඩ එන්නට
පුළුවන් වන්ෙන් විද්යාව පදනම් කර ෙගන අෙප් රෙට් තාක්ෂණය
දියුණු කිරීෙමන් බව. අෙප් ශම වියදම වැඩි ෙවන්න, වැඩි ෙවන්න
අපි ඒ උගුලට යට ෙවලා සංවර්ධන ෙව්ගය පහළ බහිනවා. ඒ
තත්ත්වයට ෙම් රට වැෙටන්න ඉඩ ෙදන්න එපා. කරුණාකර අෙප්
රෙට් නියම සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා අවශ්ය විද්යාව හා
තාක්ෂණය දියුණු කිරීම සම්බන්ධෙයන් යම් බරක් ෙයොදවන්න.
විද්යා හා තාක්ෂණ කටයුතු අමාත්යාංශය දැන් සම්පූර්ණෙයන්ම
නැති කරලා තිබීම ගැන මම කනගාටු ෙවනවා. COSTI ආයතනය
ගැනත් මම ඔබතුමා සමඟ කථා කළා. COSTI ආයතනය තුළිනුත්
අපි බැලුෙව් පුළුවන් තරම් අෙප් විද්යාවයි, තාක්ෂණයයි දියුණු
කරලා ඒ හරහා ෙම් රෙට් අමු දව්යවලට උපරිම වටිනාකමක්
එකතු කරන සංවර්ධනයක් ඇති කරන්නයි. ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා
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[ගරු (මහාචාර්ය) තිස්ස විතාරණ මහතා]

ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් ගැන මා කලිනුත්
ඔබතුමාට මතක් කරලා තිෙබනවා. කරුණාකර ෙම් COSTI
ආයතනය ඔබතුමාෙග් භාරයට අර ෙගන දියුණු කරන්න බලන්න.
එෙහම කරන්න පුළුවන්නම් එය ඉතාමත් වැදගත් ෙවයි. ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The Hon. Shantha Bandara, please. You have five
minutes.
[අ.භා. 5.30]

ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு சாந்த பண்டார)

(The Hon. Shantha Bandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය මාස ෙදකක
කාලය තුළදී අෙප් රෙට් ඉදි කිරීම ක්ෙෂේතය විශාල වශෙයන් කඩා
වැටීමකට ලක් වීම නිසාත්, ඒ කරපු සංවර්ධන ව්යාපෘති නැවතීම
නිසාත්, විශාල ජන ෙකොට්ඨාසයකට අද දැවැන්ත ආර්ථික
පීඩනයකට මුහුණ පාන්න සිදු ෙවලා තිෙබන බව මා
විෙශේෂෙයන්ම කියන්න කැමැතියි. උදාහරණයක් හැටියට
කිව්ෙවොත්, ෙම් ඉදි කිරීම ක්ෙෂේතය තුළ ෙම්සන් බාස්වරුන් විශාල
පමාණයක් වැඩ කටයුතු කළ බව අපි දන්නවා. ඒ වාෙග්ම විශාල
පිරිසක් ඒ සඳහා අත් උදව් දුන්නා. සාමාන්යෙයන් ගම්වල
කාන්තාෙවෝ, වැඩි වයස් උදවිය, ඒ වෙග් විවිධ අය ඒ අත් උදව් දීම
සඳහා සහභාගි වුණා. එම ව්යාපෘති හරහා ෙකොන්තාත්කරුවාට
විතරක් ෙනොෙවයි ගෙම් සියලු අංශවලට මුදල් ගලාෙගන ගියා.
ව්යාපෘතිය කරන පෙද්ශෙය් බත් කඩයක් තිබුණා නම්, වැඩි
වශෙයන් බත් පැකට් ටිකක් විකුණා ගන්නත් පුළුවන්කම
ලැබුණා. ෙත් කඩයක් තිබුණා නම්, ඒ ෙත් කෙඩ්ත් ෙවෙළඳාම
වැඩි වුණා. ඒ වාෙග්ම අත් උදවු ෙදන්න ගිය ෙකනාෙග් ෙගදරටත්
යම් මුදලක් ලැබුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමාෙග්
අවධානයට මා ෙම් කාරණය ෙයොමු කරවන්න කැමැතියි. ඒ
වාෙග්ම ගරු කබීර් හාෂීම් ඇමතිතුමාත් ෙම් කාරණය ගැන කිව්වා.
එක ෙකොන්තාත්කරුවකු දිහා බලාෙගන රෙට් තීන්දු තීරණ ගන්න
එපා. සමහර විට එක තැනක වැරැද්දක්, අඩු පාඩුවක් සිදු ෙවලා
තිෙබන්න පුළුවන්. එක තැනක ඔය කියන්නා වූ ෙද් තිෙබන්නට
පුළුවන්. හැබැයි, ඒ එක ෙකොන්තාත්කරුවකු දිහා බලාෙගන,
පදානය කරපු එක ෙකොන්තාත්තුවක් දිහා බලාෙගන රෙට්
සමස්තය පිළිබඳ තීන්දුවක් ගන්නවා නම් ඔබතුමන්ලා තමයි ඉතාම
ඉක්මනින් ජනතාවෙගන් ඈත් වන මහජන නිෙයෝජිත කණ්ඩායම
බවට පත් වන්ෙන්. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවන්න එපා.
ෙම්වා දිහා ශුභවාදීව බලන්න. ෙම් වෙග් ෙහොඳ ව්යාපෘති කියාත්මක
වීම හරහා රෙට් ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවනවා. ඒ විතරක්
ෙනොෙවයි පවුල්වල ආර්ථිකය ශක්තිමත් ෙවන්නත් එය විශාල
වශෙයන් බලපාලා තිෙබනවා.
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ෙගොඩගසා තිෙබන ස්වයං
රැකියා උපකරණ දිහා බලන්න. ඒවා ඡන්දය කාලයට ෙබදන්න
ෙගනාවා නම් ඒවා ඡන්දය කාලෙය් ෙබදනවා. මැතිවරණය
කාලෙය් ඒ උපකරණ ලබා දීම මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය
කිරීමක් බව අප පැහැදිලිවම දන්නවා. ඒ නිසා මැතිවරණ කාලෙය්
අපි ඒ උපකරණ ෙබදා දුන්ෙන් නැහැ. ඒවා පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවල දැන් ෙගොඩගහලා තිෙබනවා. අව්වට ෙව්ෙලනවා,
වැස්සට ෙතෙමනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ටත් අද ඒවා විශාල
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හිසරදහක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා අපි කරුණාෙවන් කියන්ෙන්,
ෙම්වා දිහා ෙද්ශපාලන ෙකෝණෙයන් බලන්න එපා කියලයි. අෙප්
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්, එක්ෙකෝ සමෘද්ධි සංවර්ධන
නිලධාරින්, නැත්නම් ගාම නිලධාරින් හැම ෙගදරකටම ගිහිල්ලා
පරීක්ෂා කර බැලීෙමන් පසුව තමයි ඒ උපකරණ ලබා ෙදන්න
සුදුසු ව්යවසායකෙයක්ද, සුදුසු පුද්ගලෙයක්ද කියලා තීන්දු කෙළේ.
එෙහම ෙදන්න ෙගනාපු ඒවා දැන් හිර කරෙගන තිෙබනවා. ඒ
තුළින් ෙම් ආණ්ඩුව බලයට පත් ෙවන්න වැඩිෙයන්ම අවධානය
ෙයොමු කරපු සහ ජනතාවට කථා කරපු "යහ පාලනය" කියන එක
පාෙද්ශීය වශෙයන්, පළාත් වශෙයන් බිඳ වැෙටන්න ෙදන්න එපා
කියන එකයි අපි කියන්ෙන්. ඒවා සාධාරණ විධියට කරන්න.
සමහර සංවර්ධන ව්යාපෘතිවල වංචා දූෂණ තිෙබනවා නම් ඒවා
පිළිබඳව ෙසොයා බලන්න; ඒවා පිළිබඳව අවශ්ය තීන්දු තීරණ
ගන්න. එෙහම නැතිව ෙටන්ඩර් පටිපාටි අනුගමනය කරලා
නීත්යානුකූලව කර තිෙබන සංවර්ධන ව්යාපෘති තිෙබනවා.
පාෙද්ශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු අනුමත කරලා, දිස්තික්
සම්බන්ධීකරණ කමිටු අනුමත කරලා තමයි ෙම් ව්යාපෘති ආරම්භ
කරලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම ආරම්භ කරපු ව්යාපෘති හිර කරෙගන
ඉන්න එපා. ඒ තුළ ජනතාව විශාල පීඩනයකට ලක් ෙවලා
තිෙබනවා.
මහා පරිමාණ ව්යාපෘති තිෙබනවා. දැන් බලන්න, Colombo
Port City ව්යාපෘතිය. අපි අද උෙද්ත් දැක්කා ඒෙක් වැඩ
ෙකෙරනවා. Colombo Port City ව්යාපෘතිෙය් වැඩ ෙකෙරනවා.
ඒක ෙහොඳයි. අපි කියන්ෙනත් ඒෙක් වැඩ කරන්න කියලා තමයි.
ඒ වුණාට මාධ්ය සංදර්ශනයක් කරනවා, "ඒ ව්යාපෘතිය නවත්වලා
තිෙබන්ෙන්" කියලා. පසු ගිය කාලෙය් මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව් ෙම්
ගැන කිව්ව නිසා තමයි ෙමෙහම කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.
ඒවාෙය් වංචා දූෂණ ගැන කිව්වාට, ෙහොයලා බැලුවාම ඇත්තටම
එෙහම ෙදයක් සිදු ෙවලා නැහැ. ගෙල් පහරපු බළලාට ෙවච්ච
වැෙඩ් තමයි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි රටක් හැටියට ඉදිරියට යන
ෙකොට ෙම් සංවර්ධනය අවශ්යයි. ආණ්ඩු මාරු වුණාය කියලා ඒ
සංවර්ධනෙය් අවශ්යතාව නැති වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා කරුණාකර
ෙම්වා දිහා ශුභ වාදීව බලා රෙට් අනාගතය ෙවනුෙවන් තීන්දු
තීරණ ගන්න කියන එක අපි විෙශේෂෙයන් කියන්න කැමැතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අධ්යාපන ඇමතිතුමා
අෙප් පෙද්ශවලට ගිහිල්ලා "මහින්ෙදෝදය විද්යාගාර" විවෘත
කරනවා. ඒවා අෙප් හිටපු අධ්යාපන ඇමතිතුමා එක්කත් කථා
කරලා ෙබොෙහොම මහන්සිෙයන් පසු ගිය කාලය තුළ ඉදි කරපු
ඒවා. ගිය සතිෙය් නව අධ්යාපන ඇමතිතුමා මයුරපාද ජාතික
පාසලට එන නිසා එම පාසෙල් මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරය කියන
නාම පුවරුෙව් "මහින්ෙදෝදය" කියන කෑල්ල ඉවත් කරන්න
කිව්වා. ඒක ෙප්න්න බැහැ. "මහින්ෙදෝදය" කියන කෑල්ල ඉවත්
කරන්න කියනවා. හැබැයි ඊට පසුව ඇවිල්ලා ඒවා විවෘත කිරීම
සිදු කරනවා. බඩු දුන්ෙන්ත් අපි; ෙගොඩනැඟිල්ල හැදුෙව්ත් අපි.
"මහින්ෙදෝදය" නම ඉවත් කිරීමද යහ පාලනය කියන්ෙන්?
අද
සමහර
අය
කියනවා,
පාසල්වලට
මහජන
නිෙයෝජිතයන්ෙග් නම් දමන්න එපා කියලා. දුම්මලසූරිය ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මධ්ය මහා විද්යාලය තිෙබනවා. ඩී.එස්. ෙසේනානායක
විද්යාල ෙකොපමණ නම් තිෙබනවාද? සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක
විද්යාල ෙකොපමණ තිෙබනවාද? ඩඩ්ලි ෙසේනානායක මැතිතුමාෙග්
නමින් ෙකොපමණ පාසල් තිෙබනවාද? ආර්. ෙපේමදාස
මහත්මයාෙග් නමින් කීඩාංගන තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් වාෙග් පටු
තීරණවලට ඇවිල්ලා ෙම්වාට අසාධාරණයක් කරන්න එපා කියන
එකයි අපි කියන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එම පෙද්ශවල මහජන
නිෙයෝජිතයන්ෙග් ෙගෞරවයත් ආරක්ෂා වන පරිදි ෙම් කටයුතු
කරන්න ඕනෑ. අපි කරලා අවසන් වුණු ඒවා විතරයි විවෘත
කරන්න පුළුවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. නමුත් වැඩක් කරලා අවසන්
කරලා, ඒවා ජනතාවට භාර දීලා ඒ සතුට සහ ඒ ෙගෞරවය ලබා
ගන්න කියලා අපි විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා
සිටිනවා.
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ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින විරුද්ධ
පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ෙම් ෙයෝජනාව
පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට ඉඩකඩ ලබා දීම ගැන පළමුෙකොට මම
ඔබතුමාට ස්තුති වන්ත වනවා.
ෙම් විවාදය ආරම්භ වන විටත් මම කල්පනා කළා ෙමතරම්
පශ්න රැසක් රෙට් තිබියදී, ෙම් මාතෘකාව විවාදයට ලක් කිරීමට
ෙයෝජනාවක් ෙලස ෙගන ආෙව් ඇයි කියා. හැබැයි, ෙයෝජනාව
දිගට විවාදයට ගන්නා විට අදහස ෙබොෙහොම පැහැදිලියි.
පසු ගිය කාලෙය් කියාත්මක වුණු සංවර්ධන ව්යාපෘති
යනුෙවන් අෙප් ෙබොෙහෝ මන්තීවරු -හැෙමෝම ෙනොෙවයි- මාර්ග
සංවර්ධන ව්යාපෘතියි හඳුනා ෙගන තිබුෙණ්. මාර්ග සංවර්ධන
ව්යාපෘතීන් තුළ තිෙබන අර්බුදය අප කාටත් ෙකොෙහොමත්
පැහැදිලියි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් ෙවන් වුණු මුදල් පමාණයට
අමතරව බැංකු ණය ලබා ෙගන, ඒ වාෙග්ම කට වචනයට,
අමාත්යාංශෙය් නිලධාරින් දුන්නු ෙපොෙරොන්දුවලට කියාත්මක වුණු
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පාෙද්ශීය සභාවල
මන්තීවරුයි. ඔවුන් කියාත්මක වී කරන ලද ෙකොන්තාත්වල මුදල්
පමාණය එකතු කර ගන්නට දැන් ෙම් උදවියට බැරි ෙවලා
තිෙබනවා. මම හිතන හැටියට මන්තීවරුන් ෙගොඩක් ෙදෙනකුට
ෙම් අය ඇවිල්ලා කරදර කරනවත් ඇති. ෙම් මුදල් ෙගවා ගැනීෙම්
පශ්නය විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාටත් හිසරදයක් බවට පත් වී
ඇති නිසා, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙයෝජනාව ෙගෙනන්නට ඇති කියා
සිතනවා. පසු ගිය රජය ආරම්භ කළ "සංවර්ධන ව්යාපෘති" කියන
පල් වචනය ඉදිරිපත් වන විට ෙසෞඛ්ය පිළිබඳව, අධ්යාපනය
පිළිබඳව, තව ෙබොෙහෝ කරුණු පිළිබඳව වූ සංවාදයක් ෙම් විවාදය
තුළ සිද්ධ ෙවයි කියා මා සිතුවා. නමුත් ෙම් සංවාදය ඉතා පටු
තැනකට ලක් වීම පිළිබඳව මා විෙශේෂෙයන්ම කනගාටු වනවා.
ෙම් විවාදෙය්දී විපක්ෂෙයන් වැදගත් කරුණක් ඉදිරිපත් වුණා.
විෙශේෂෙයන්ම ගරු තිස්ස විතාරණ මන්තීතුමා විද්යා හා තාක්ෂණය
සම්බන්ධ ව්යාපෘතීන්වලට මුල් තැන ෙදන්නය කියා අදහසක්
ඉදිරිපත් කළා. ඒ කථාව ගැන කරුණු කියන්නට මම
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. විද්යාවට, තාක්ෂණයට මුදල් ෙවන්
කරනවා ෙවනුවට මහා මාර්ගවලට, ඉතාමත් පටු සීමාවල
ව්යාපෘතීන්වලට පමණයි පසු ගිය කාලෙය් මුදල් ෙවන් වුෙණ්. ඒ
පිළිබඳව එතුමා විසින්ම අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව
විෙශේෂෙයන්ම සතුටු වනවා.
අවසන් වරට කථා කළ ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මන්තීතුමා
කිව්වා, පසු ගිය කාලෙය් ෙබදන්න ෙගන ආ බඩු විශාල පමාණයක්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා, ඒ බඩු ටික
නාස්ති ෙවන්න ඉඩ තිෙබන නිසා ෙබදන්න කියලා. ඒ කාරණය
ඇත්ත බව මම ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕනෑ. ඒ බඩු
ජනතාවට ෙබදා ෙදන්නට ඕනෑ. හැබැයි, ඒ බඩු ෙගන ආෙව්
ඡන්දයට ෙපර ෙබදන්නය කියන සත්යය කාටවත් යටපත් කරන්න
බැහැ. එතුමා කිව්වා, "ඡන්දයට ෙබදන්න ෙනොෙවයි ෙගනාෙව්,
එෙහම ෙගනාවා නම් ෙබදන්න තිබුණා"ය කියා. එෙහම
ෙබදන්නට අවස්ථාව ෙනොදුන්ෙන් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්තුමා බව
අප කවුරුත් දන්නවා. නිර්ලජ්ජිත ෙලස ඡන්ද ටික දිනා ගන්නට,
ෙපෞද්ගලිකව මිනිස්සුන්ට තෑගි විධියට ෙදන්නයි ෙම් බඩු ටික අර
ෙගන ආෙව් කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලියි. එය කියාත්මක කර
ගන්නට බැරි වීම නිසා ඒ බඩු ටික එකතු ෙවලා තිෙබනවා. නමුත්
පටු ෙද්ශපාලන පෙයෝජන ගන්න ලැහැස්ති ෙනොවී, සැබෑ ෙලස
ලැබිය යුතු පුද්ගලයන්ටම ඒ බඩු ලබා ෙදන්නට ඉදිරි කාල සීමාව
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තුළ කටයුතු කරනවා කියන එකත් මම ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන්
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.
ෙම් ෙයෝජනාව විවාදයට ෙගෙනන විට, පසු ගිය රජය විසින්
ආරම්භ කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙමොනවාද කියා මම
කල්පනා කළා. පසු ගිය රජය ආරම්භ කළ, අප නැවැත්වූ
සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙමොනවාද කියා මම කල්පනා කළා.
විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී එක උදාහරණයක් ගැන සාකච්ඡා
කරන්නට මම කැමැතියි. ෙමොකක්ද ෙම් අය "සංවර්ධනය" ෙලස
හඳුනා ෙගන තිෙබන්ෙන්? මට මතකයි පසු ගිය කාලෙය් උතුරු
දුම්රිය මාර්ගය පිළිසකර කළා. යාපනයට, කන්කසන්තුරයට
දුම්රිය ධාවනය කරන්න අවශ්ය වන දුම්රිය මාර්ගය හැදුවා. "උතුරු
- මිතුරු දුම්රිය ව්යාපෘතිය" යනුෙවන් ඒක නම් කළා. ඒක ෙහොඳ
ෙදයක් නිසා අපත් ඒ ගැන ෙබොෙහොම සතුටු වුණා. නමුත් ෙම් ෙද්
කියාත්මක වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියා අප බලාෙගන සිටියා.
උතුෙර් දුම්රිය මාර්ග පතිසංස්කරණය කිරීම ෙකොටස් කිහිපයකට
කරන්නයි පසු ගිය රජය තීරණය කෙළේ. එක ෙකොටසක් ඕමන්ෙත්
සිට පෙලයි දක්වාත්, තව ෙකොටසක් පෙලයි සිට කන්කසන්තුරය
දක්වාත්, ඊළඟට මැදවච්චිෙය් සිට මඩු දක්වාත්, මඩු සිට
තෙලයිමන්නාරම දක්වාත් දුම්රිය මාර්ගය දීර්ඝ කරන්න සැලසුම්
සකස් වුණා.
ෙම් සැලසුම් සකස් ෙවන ෙකොට එදා පෙලයි සිට
කන්කසන්තුෙර් දක්වා කිෙලෝමීටර් 56ක් දුර දුම්රිය මාර්ගය ගැන
ශී
ලංකා
දුම්රිය
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්
එවකට
සිටි
සාමාන්යාධිකාරිතුමාෙග් -අද අභ්යන්තර පවාහන අමාත්යාංශෙය්
ෙල්කම් ලලිතසිරි ගුණරුවන් මැතිතුමාෙග්- පුවත් පත් ලිපියක
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා මා දැක්කා. එදා
පෙලයි සිට කන්කසන්තුෙර් දක්වා කිෙලෝමීටර් 56ක දුරින් යුතු
දුම්රිය මාර්ගය -සමහර ද්විත්ව මාර්ග ෙකොටස් එකතු ෙවද්දි එය
කිෙලෝමීටර් 70ක් විතර දීර්ඝ වන දුම්රිය මාර්ගයක්- හදන්න
දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුව යම් මුදලක් ඇස්තෙම්න්තු කළා.
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ඉංජිෙන්රුවන්ට ඒ දුම්රිය
මාර්ගය හදන්න දුන්ෙනොත් එය රුපියල් මිලියන 7,100කට
හදන්න ඔවුන් ඇස්තෙම්න්තු කර තිබුණා. නමුත් ගරු නිෙයෝජ්ය
කාරක සභාපතිතුමනි, අවසානෙය් ෙමොකක්ද සිද්ධ වුෙණ්? ඒ
ඔබතුමාෙග් පෙද්ශය. ඉන්දියානු සමාගමක් ෙම් වන වන විට එම
දුම්රිය මාර්ගය ඉදිෙකොට අවසන් කර තිෙබනවා. රුපියල් මිලියන
7,100ට ඇස්තෙම්න්තු කළ ඒ දුම්රිය මාර්ගය හදන්න දැන් රුපියල්
මිලියන 21,000කට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කර තිෙබනවා.
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් හිටපු ඉංජිෙන්රුවන් සහ
කම්කරුවන් ෙම් මාර්ගය හැදුවා නම් ෙම් මුදලින් තුෙනන් එකකට
ආසන්න මුදලකින් තමයි ෙම් මාර්ගය හැෙදන්ෙන්. හැබැයි, ඒ
දුම්රිය මාර්ගය හදන්න ඒ මුදල වාෙග් තුන් ගුණයක් වියදම්
කරන්න අද සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට්
කරපු සංවර්ධනය ෙම්කද කියලා මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන්
අහනවා. ෙම් මාර්ගයට තුන් ගුණයක් මුදල් වියදම් කළා. ඒ
විතරක් ෙනොෙවයි, ඒ මුදල ලබා ගත්ෙතත් වාණිජ ණයක්
විධියටයි. ඒ වාණිජ ණයට අද ෙපොලිය ෙගවනවා. ඒ දුම්රිය
මාර්ගය හදන්න සිල්පර ෙකොට, ෙර්ල් පීලි ආදී සියල්ලමත්
ෙගනාෙව් පිට රටින්. ෙද්ශීය නිෂ්පාදනවලට එතැන ඉඩක්
නිර්මාණය වුෙණ් නැහැ. කම්කරුවන් පවා විශාල සංඛ්යාවක් පිට
රටින් අරෙගන ඇවිත් තමයි ඒ දුම්රිය මාර්ගය හැදුෙව්. ෙම් රටට
ලැබිය යුතු වාසි විශාල පමාණයක් එදා ඒ තුළින් නැති ෙවලා ගියා.
ශී ලංකා දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අදාළව කළ තවත්
කාර්යයක් මා දැන් කියන්නම්. කළුතර සිට මාතර දක්වා තිෙබන
දුම්රිය මාර්ගය ගලවලා අලුතින් හැදුවා. ඒක එදා සුනාමිය ආපු
ෙවලාෙව් ෙම් රෙට් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කම්කරුවන්, ඒ
නිලධාරින් එකතු ෙවලා ශක්තිමත්ව හදපු දුම්රිය මාර්ගයක්.
අලුතින් දුම්රිය මාර්ගයක් හදන්නම ඕනෑ නම් අඩුම තරෙම් එය

1819

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා]

ද්විත්ව මාර්ගයක් බවටවත් පත් කරන්න තිබුණා. හැබැයි, ඒ
ෙවනුවට ෙමොකක්ද කෙළේ? අර කම්කරුවන් හදපු දුම්රිය මාර්ගය
ගලවලා දැම්මා. ගලවලා ෙඩොලර් මිලියන 89ක් වියදම් කරලා ඒ
දුම්රිය මාර්ගය හැදුවා. මාස හයක් ඒ දුම්රිය මාර්ගය වහලා තිබුණා.
එහි අවසාන පතිඵලය ෙමොකක්ද? රුහුණු කුමාරි දුම්රිය විනාඩි
10කට කලින් ෙකොළඹට ආවා. විනාඩි 10කට කලින් ෙකෝච්චියක්
ෙකොළඹට ෙග්න්න, තිබුණු දුම්රිය මාර්ගය ගලවලා දමලා ෙඩොලර්
මිලියන 89ක් වියදම් කරලා අලුත් දුම්රිය මාර්ගයක් හැදුවා. ඔන්න
ඔය වාෙග් සංවර්ධන ව්යාපෘති තමයි පසු ගිය ආණ්ඩුව ෙම් රෙට්
කරලා තිබුෙණ්.
ඊළඟට, මා කියන්නම් මාතර සිට ෙබලිඅත්ත දක්වා වූ දුම්රිය
මාර්ගය ගැන. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම දුම්රිය
මාර්ගම තමයි උදාහරණ විධියට ගන්ෙන්. මාතර සිට ෙබලිඅත්ත
දක්වා වූ දුම්රිය මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටර් 28ක් දුර හදන්න
කිෙලෝමීටරයකට යූඑස් ෙඩොලර් මිලියන 290 ගණෙන් තමයි
ෙකොන්තාත් අත්සන් කරලා අද ඒ කටයුත්ත සිද්ධ කරමින්
තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි සංවර්ධන ව්යාපෘති අපට අනුමත කරන්න
පුළුවන්ද? ෙම්කද සංවර්ධනය කියා කියන්ෙන්? ෙමවැනි සංවර්ධන
ව්යාපෘති නම් ෙම් රටට තවදුරටත් අවශ්ය වන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි
සංවර්ධන ව්යාපෘති නවත්වන එක ෙම් රජෙය් වග කීමක්. ෙම්වා
"සංවර්ධනය" කියන වචනෙයන් එන ව්යාපෘති ෙනොෙවයි. ෙම්වා
තමන්ෙග් බඩ හදා ගන්න, තමන්ෙග් පවුල් ෙද්ශපාලනය පළල්
කර ගන්න, තමන්ෙග් හිතවතුන්ෙග් මඩි තර කරන්න හදා ගත්ත
ව්යාපෘති. සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙලස අප ෙම්වා හඳුනා ගන්නවා නම්
ඒක අප කරන බරපතළ ෙද්ශපාලන වැරැද්දක් කියන එක මා ෙම්
ෙවලාෙව් මතක් කරන්න ඕනෑ.
ඔබතුමන්ලා කල්පනා කර බලන්න. සංවර්ධනය කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? අද අෙප් රෙට් අධ්යාපනයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙමොකක්ද? දැන් කිව්වා, "මහින්ෙදෝදය විද්යාගාරවල ෙබෝඩ්
ලෑලිවල පශ්න වුණා, අරක වුණා, ෙම්ක වුණා" කියලා. අද අෙප්
රෙට් අධ්යාපනයට සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අප
අධ්යාපනය සංවර්ධනය කළාය කියලා මහා ෙලොකුවට කියන ෙම්
උදවිය අද අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාලවල තත්ත්වය ගැන කියන්ෙන්
ෙමොකක්ද? අද අෙප් රෙට් තිෙබන විශ්වවිද්යාලවල තත්ත්වය
ෙකොෙහොමද කියලා කල්පනා කර බලන්න. ෙලෝක විශ්වවිද්යාල
ෙශේණිගත කිරීම් අනුව ගත්ෙතොත්, අද ෙකොළඹ විශ්වවිද්යාලය
2,000න් පහළට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ෙප්රාෙදනිය විශ්වවිද්යාලය
3,000ට පහළ තැනක තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් විශ්වවිද්යාලවල
මට්ටම් සමඟ ගත්ෙතොත් අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල පද්ධතිය
සම්පූර්ණෙයන්ම කඩා වැටිලා තිෙබන්ෙන්. විශ්වවිද්යාලය කියන
නම පාවිච්චි කරන්නවත් අයිතියක් නැති තැනට ඒවා කඩා වැටිලා
තිෙබන්ෙන්. විද්යාත්මක පරීක්ෂණ ෙකෙරන, විද්යාත්මක නිර්මාණ
ෙකෙරන, ෙලෝකෙය් අලුත් ෙසොයා ගැනීම් ෙකෙරන විෙශේෂ වූ
ආයතනයක් තමයි විශ්වවිද්යාලය කියා කියන්ෙන්. පසු ගිය කාල
සීමාෙව් ෙලෝකෙය් බිහි වූ නිර්මාණවලට අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල
පද්ධතිෙය් දායකත්වය ෙමොකක්ද? කිසිවක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ.
ෙලෝකෙය් බිහි වූ නිර්මාණවලට අෙප් විශ්වවිද්යාල
පද්ධතිෙයන් දායකත්වයක් නැති නිසා තමයි ෙලෝක විශ්වවිද්යාල
ෙශේණිගත කිරීම්වලදී අප පහළ මට්ටමට වැටිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
තැනට විශ්වවිද්යාල තල්ලු වුෙණ් අෙප් රෙට් බුද්ධිමතුන් නැති නිසා
ෙනොෙවයි; ඒ තැනට තල්ලු වුෙණ් අෙප් රෙට් මහාචාර්යවරුන්ට,
ආචාර්යවරුන්ට දැනුම නැති නිසා ෙහෝ බුද්ධිය නැති නිසා
ෙනොෙවයි; ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ් අෙප් රෙට් විශ්වවිද්යාල
ශිෂ්යයන්ට දැනුම නැති නිසා ෙනොෙවයි; විශ්වවිද්යාල සංවර්ධනය
ෙවනුෙවන් ෙවන් කරපු මුදල් පතිපාදන පමාණය බින්දුවට වැටිලා
තිබුණු නිසායි. විශ්වවිද්යාල පර්ෙය්ෂණවලට මුදල් වියදම්
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ෙනොකරපු උදවිය, ඒ ෙවනුෙවන් මුදල් පතිපාදන ෙවන් ෙනොකරපු
උදවිය අද කථා කරනවා, රෙට් සංවර්ධනය කඩා ෙගන වැටිලා
තිෙබනවාය කියා. ඒක කෙළේ අපි ෙනොෙවයි, එදා එතුමන්ලාෙග්
වැඩ පිළිෙවෙළේ පතිඵලයක් හැටියටයි එෙහම වුෙණ්.
සංවර්ධනය කියා ෙම් රෙට් ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්?
ෙහොරකම, නාස්තිය, දූෂණය හැෙරන්න, ෙම් රෙට් සංවර්ධනය
කියා ෙවන ෙමොකක්ද කර තිෙබන්ෙන්? ෙපෙර්දා අගමැතිතුමා ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විෙශේෂ පකාශයක් කරද්දී කිව්වා, "රට පුරාම
ජනාධිපති මන්දිර හදමින් ජනාධිපති මන්දිරවලට රුපියල් ෙකෝටි
ගණන් වියදම් කරපු සංවර්ධනයක් තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ
කර තිෙබන්ෙන්" කියා. අපට ඒවා සංවර්ධනය විධියට හඳුනා
ගන්න පුළුවන්ද? අපට ඒවා අනුමත කරන්න පුළුවන්ද? කල්පනා
කර බලන්න.
අද අනුරාධපුරය, ෙපොෙලොන්නරුව පෙද්ශවල වකුගඩු ෙරෝගය
පැතිෙරන්න පටන් ෙගන තිෙබනවා. ඒ පෙද්ශවල වකුගඩු
ෙරෝගීන් විශාල පමාණයක් සිටිනවා. වකුගඩු ෙරෝගීන්ට අවශ්ය
වන ෙරෝහල් හදන්න මුදල් පතිපාදන ෙවන් වුෙණ් නැහැ. වකුගඩු
ෙරෝගීන් ෙවනුෙවන් ෙරෝහල් හදන්න, ඔවුන් ෙවනුෙවන් ෙබෙහත්
ලබා ෙදන්න මුදල් පතිපාදන ෙවන් කරනවා ෙවනුවට අන්තිමට
රට පුරා හැදුෙව් ජනාධිපති මන්දිරයි. ඒවා සංවර්ධනය විධියට
අපට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද?
ඒ විතරක්ද? කල්පනාකර බලන්න. අද රෙට් ෙබොෙහෝෙදෙනක්
තර්ක කරනවා, "උතුරු පළාත සංවර්ධනය කළා. උතුරු පළාෙත්
සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළක් තිබුණා. බස්නාහිර පළාත සංවර්ධනය
කළා. පාරවල් හැදුවා. අරවා හැදුවා. ෙම්වා හැදුවා." කියා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳව
දන්නා, ඒ සම්බන්ධෙයන් අධ්යාපනය හදාරපු ඉංජිෙන්රු
මහත්මෙයක් පසු ගිය දවසක මා මුණ ගැහිලා කිව්වා, "ෙම් කරපු
සංවර්ධනය නාගරික සංවර්ධනය ෙනොෙවයි. ෙම්කට landscaping
කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්" කියා. පසු ගිය කාලෙය්
ෙකොළඹ සිද්ධ වුෙණ් landscaping සංවර්ධනයක්. උතුෙර් සිද්ධ
වුෙණ්ත් එෙහම සංවර්ධනයක්. උතුෙර් සංවර්ධනයක් වුණා නම්
උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව පසු ගිය ආණ්ඩුව පතික්ෙෂේප කෙළේ ඇයි?
ඒ ෙවන කිසිවක් නිසා ෙනොෙවයි. ජනතාවට අවශ්ය කරන
සංවර්ධනය කරන්න එතුමන්ලා සමත් වුෙණ් නැහැ. ජනතාවට
අවශ්ය සංවර්ධන ව්යාපෘතීන් එතුමන්ලා හඳුනා ගත්ෙත් නැහැ.
ජනතාවට අවශ්ය ෙවලා තිබුණු ඇත්ත වුවමනාවන් හඳුනා ෙගන ඒ
වුවමනාවලට පිළියම් කෙළේ නැහැ. ඒ ෙවනුවට ෙකොළඹ නගරෙය්
landscaping කර, උද්යාන පරිපාලනය කරන විධියට සකස්
කළාය කියා ජනතාවෙග් පශ්න විසඳන්න පුළුවන්කමක්
ලැෙබන්ෙන් නැහැ.
සංවර්ධනය ජනතාවත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනෑ ෙදයක්.
පසු ගිය කාලෙය් ෙම් රෙට් එවැනි සංවර්ධනයක් සිද්ධ වුෙණ් නැති
බව අපි කවුරුත් දන්නවා. එම නිසා නැවතුණු සංවර්ධනයක් ගැන
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කථා කරද්දී අපට පශ්න කරන්න
ෙවන්ෙන් එතුමන්ලා ෙම් රටට කරපු සංවර්ධනය ෙමොකක්ද
කියායි. සංවර්ධනය වුණු ෙද්වල් නම් අපි දන්නවා. ඇමති
මණ්ඩලය නම් සංවර්ධනය වුණා. හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් පවුල්
ෙද්ශපාලනය නම් සංවර්ධනය වුණා. පවුල්වල උදවිය රාජ්ය
ආයතන වසා ෙගන පවුල් ගහක් විධියට පැතිරිලා ඉන්නවා නම්
අපි දැක්කා. ඒ සංවර්ධන ව්යාපෘතිය නම් ෙම් රජය නතර කර
තිෙබන බව අපි ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ. ඒක නතර
කරන්න ෙම් රෙට් ජනතාව තීන්දු ගත්ත නිසා තමයි පවුල් හදන
සංවර්ධනය නතර කර, ඇමතිවරු තර කරන සංවර්ධනය නතර
කර ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපතිවරයා
බවට පත් කෙළේ. එදා ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා ජනාධිපති
කරවලා දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළක් කියාවට නඟන්න ෙම් රෙට්
ජනතාව වරම දුන්නා. එදා ඒ ජන වරෙමන් පස්ෙසේ විපක්ෂ
නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂය ඒක පිළිගත්තා. දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ කියාවට නඟන්න සහාය ෙදනවාය කිව්වා. ෙම් දින
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සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ජනතාවෙග් ජීවිත සංවර්ධනය
කරන්න අවශ්ය වන සියලු අභිෙයෝග ජයගහණය කරන්න අවශ්ය
වන මැදිහත් වීම ෙම් ෙකටි කාලය ඇතුළත කරනවාය කියන එක
ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙම් ගරු සභාවට කියන්න ඕනෑ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි.

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩි 2ක්
ෙදන්න.
ඒ අභිෙයෝගය අපි සම්පූර්ණ කරනවා. අද විපක්ෂය ෙමොකක්ද
කරමින් ඉන්ෙන්? දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට සම්පූර්ණ
සහෙයෝගය ෙදනවාය කියා මුලදී කිව්වා. දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළට සහාය ෙදනවාය කියා දැන් විපක්ෂය ෙකොෙහොමද සහාය
ෙදමින් ඉන්ෙන්? අදත් කියනවා, "බහුතර බලය එතුමන්ලාට
තිෙබනවා" කියා. [බාධා කිරීමක්] ඒක ඇත්තයි. දින සියය
කියන්ෙන්ත් වැඩ පිළිෙවළක්. ඒ වැඩ පිළිෙවෙළේ තිෙබන ෙයෝජනා
තමයි ෙම් කියාවට නඟමින් තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, පසු ගිය කාලෙය්
ෙමොකක්ද කරමින් සිටිෙය්?
දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ පළමුවන ෙයෝජනාව
පාර්ලිෙම්න්තුවට එන විට, ෙකොන්ෙද්සි ඉදිරිපත් වුණා; හිටපු
ඇමතිවරුන්ට වාහන ඕනෑ, ෙතල් ඕනෑ, වාහන ෙදක ෙදක ඕනෑ
කියා. ඒ ෙකොන්ෙද්සි කියාත්මක වුෙණ් නැත්නම් ෙම්
ෙයෝජනාවලට සහාය ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඊළඟ ෙයෝජනාව එන
විටත් ෙකොන්ෙද්සි එනවා. ෙමොකක්ද ෙකොන්ෙද්සිය? විසුරුවන්න
තිෙබන පළාත් පාලන ආයතන විසුරුවන්න බැහැ, අවුරුද්දක් කල්
දමන්න ඕනෑ කියනවා. ෙම් විධියට කප්පම් දි දී ෙම් වැඩසටහන්
කියාවට නඟන්නට බැහැ. මම පිළිගන්නවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව්
බහුතරය විපක්ෂය බව. බහුතරය විපක්ෂය බවට පත් ෙවලා
තිෙබන්ෙන් අද ෙම් රෙට් ජන මතය පාර්ලිෙම්න්තුව තුළින්
නිරූපණය ෙනොවන නිසායි; ෙම් රෙට් ජන මතය ෙවනස් එකක්
නිසයි. ඒ ජන මතයට හිස නමලා තමයි එදා විපක්ෂය එකඟ වුෙණ්
දින සියෙය්-

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ගරු මන්තීතුමා, අද සම්මත වුණු ජාතික ඖෂධ නියාමන
අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත ෙසේනක බිබිෙල් මැතිතුමාෙග් ඉඳන්
ෙම් රෙට් මිනිසුන්ෙග් දශක තුන හතරක සිට
තිබුණු
බලාෙපොෙරොත්තුවක්. අද ෙම් පනත් ෙකටුම්පතට ඡන්දය ෙදන්න
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන් කී ෙදෙනක් ආවාද?
තමුන්නාන්ෙසේ මතක තියා ගන්න, අපි සහෙයෝගය ෙදන්ෙන්
කප්පම් ගන්න ෙනොෙවයි. ඒ වචනය ඉල්ලා අස් කර ගන්න. අපි
මිතෙයෝ.

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ඔබතුමා ෙපෞද්ගලිකව කරන ෙද් ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්, අද
පකාශයට පත් වන ෙද් පිළිබඳව මම කියන්ෙන්.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, your time is over.
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ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(The Hon. Achala Jagodage)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මම අවසන් කරනවා.
මම රජෙය් පාර්ශ්වය ෙවනුෙවන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියන්නට
ඕනෑ, කිසිම සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් නතර කරන්නට ෙම් රජය
බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් නැති බව. කිසිම සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්
නතර ෙනොකර වැඩ කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් රජය ඉදිරි
කාලය තුළදී අලුෙතන් සංවර්ධන ව්යාපෘති පටන් ගන්නා බවත්
සඳහන් කරමින්, මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Lakshman Yapa
Abeywardena. You have six minutes.
[අ.භා. 5.52]

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද දින සභාව කල්
තැබීෙම්දී විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා
ඉතාම වැදගත්
ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. අෙප් හිටපු අමාත්ය ගරු ගාමිණී විජිත්
විජයමුණි ද ෙසොයියා මැතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග් ඉතාමත්ම
වැදගත් පනත් ෙකටුම්පතක් අපි මීට ටික ෙව්ලාවකට ෙපර සම්මත
කර ගත්තා. සම්මත කර ගන්නට ෙම් ගරු සභාෙව් ඇමතිවරුන් 16
ෙදනායි හිටිෙය්. විපක්ෂෙයන් විරුද්ධ වුණා නම් ෙම් පනත
සම්මත ෙවන්ෙන් නැහැ.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

43න් 16 ෙදනායි හිටිෙය්.

ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා
(மாண் மிகு ல

மன் யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Lakshman Yapa Abeywardena)

අපි ෙම් පනතට සහෙයෝගය දුන්නා කියන්ෙන් හැම ෙද්ටම
සහෙයෝගය ෙදනවා කියන එක ෙනොෙවයි. අවශ්ය ෙද්ට
සහෙයෝගය ෙදන්න අපි සූදානම්. සංවර්ධනය කියන එක ගෙම්
ජනතාවට දැනුණාද නැද්ද කියන කාරණය ගෙම් ජනතාව
දන්නවා. සංවර්ධනෙය් මහා පරිමාණ ෙද්වල් ගැන ෙම් ගරු
සභාෙව්දී කථා කළා. කථා කළ මහ පරිමාණ සංවර්ධන
වැඩසටහන්වල ෙමොනවා ෙහෝ වැරැද්දක් තිෙබනවා නම් ඒවා
ෙගෙනන්න නියමානුකූලව, කවුද වැරදි කෙළේ කියා. ඒ ගැන
කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී වැරැද්දක් හැටියට
හැම තිස්ෙසේම සඳහන් කෙළේ මහා පරිමාණ පාරවල් සහ ෙවනත්
මහ පරිමාණෙය් ෙයෝජනා කම සම්බන්ධවයි. නමුත් රුපියල්
ලක්ෂ 20, 30 වාෙග්, රුපියල් ලක්ෂ 100ට අඩු ව්යාපෘති
සම්බන්ධව, -පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලෙය් TO සහ TA ගණන්
හදලා, ඇස්තෙම්න්තු හදලා, රුපියල් ලක්ෂ 10ට වැඩි නම් දිස්තික්
ෙල්කම් කාර්යාලෙය් සිටින ඉංජිෙන්රුවා අනුමත කර, ගිවිසුම්
අත්සන් කර, වැඩ කර- මුදල් ගන්නට පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලත්, දිසාපති කාර්යාලවලත් අහිංසක මිනිසුන්ෙග්
බිල්පත් දහස් ගණනක් තිෙබනවා. සියලුම ෙද්වල් නවත්වන්න,
සියලුම ෙගවීම් නවත්වන්න කියා ස්වෙද්ශ කටයුතු හා ධීවර
අමාත්යාංශෙයන් චකෙල්ඛයක් යවනවා. ෙම්ක ෙකොපමණ
සාධාරණද? ෙම් තිෙබන ඒවායින් සියයට 90ක් විතරම රුපියල්
ලක්ෂ 100ට 200ට අඩු ඒවා. අපි කියන්ෙන් ඔය කියන ඒවා
ෙටන්ඩර් ෙනොකර දීලා තිෙබනවා නම් ඒ සම්බන්ධව කියා
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා]

කරන්න. ෙම් ගරු ඇමතිවරුන් සියලු ෙදනාම දන්නවා; ගාම
සංවර්ධන සමිති, ගාෙමෝදය මණ්ඩල, ෙගොවි සමිති, ෙවනත් සමාජ
සමිති, ෙයෞවන සමාජවලින් ගිවිසුම් අත්සන් කර ෙකොන්තාත් කළ
සාමාන්ය ජනතාව විශාල පිරිසක් සිටින බව, -ගාම සංවර්ධන
සමිතිය විසින් ෙකොන්තාත් කළ අය- ෙම් චකෙල්ඛය නිසා මුදල්
ලබා ගන්නට බැරිව. කැට ගල් අල්ලපු පාරවල්, වාරිමාර්ග
ෙයෝජනා කම, සුළු ඇළවල් කැපූ ඒවාට චකෙල්ඛයක් නිසා මුදල්
ෙදන්න බැරිව අද නතර ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් සියල්ලටම ඒ
චකෙල්ඛය අදාළ ෙවනවා. ඒ චකෙල්ඛය යැව්වාට පසුව
දිසාපතිතුමාට තීන්දුවක් ගන්න විධියකුත් නැහැ, පාෙද්ශීය
ෙල්කම්ට තීන්දුවක් ගන්න විධියකුත් නැහැ. ගම්වල අහිංසක
මිනිසුන් සම්පූර්ණෙයන්ම අඩ පණ ෙවලා සිටිනවා. ෙම් සංවර්ධන
කටයුතු සම්බන්ධව ස්ථර 3ක් තිබුණා. ෙලොකු මිනිහා විතරක්
ෙනොෙවයි. පසු ගිය ආණ්ඩුව යටෙත් යමක් හම්බ කර ගත්ත
මිනිසුන් බහුතරයක් හිටියා. බලන්න, අද ටිපර් කීයක් ලීසිං ෙගවා
ගන්නට බැරිව නවත්වලා තිෙබනවාද? අද ටැක්ටර් කීයක් ෙබෝඩ්
ගහලා විකුණන්න දමා තිෙබනවාද? අද ෙපොඩි ෙපොඩි කර්මාන්ත
කීයක් නැති ෙවලා තිෙබනවාද?
කැට ගල් අල්ලන මැෂින් එකක් ගත් මනුස්සයා -ෙමවැනි
ස්ථර- ෙම් රෙට් ජීවත් වුණා. ෙම් එක එක ස්ථරවල ජීවත් වුණු ඒ
ජනතාව හැම එක්ෙකනාටම අද පහර වැදිලා තිෙබනවා. අපි
කියන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව පටන් ගත්ත දවෙසේ ඉඳලා කියන දූෂණය,
වංචාව, ෙහොරකම ආදී ෙම් ඔක්ෙකෝම කිය කියා ඉන්ෙන් නැතිව
ඒවා ෙසොයන්න; ඒවා ෙහොයලා වරදකරුවන්ට දඩුවම් ෙදන්න
කියලායි. කවුද එපා කියලා තිෙබන්ෙන්? කවුද ඒකට විරුද්ධ
ෙවලා තිෙබන්ෙන්? හැම දාම ෙම් ගැන කථා කරනවාට වඩා
සංවර්ධනය කියන එකත් ගම් මට්ටෙමන් යන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, එක ස්ථානයක්
තිෙබනවා, ගිහිල්ලා බලන්න. දැයට කිරුළ වැඩසටහන පටන්
ගන්න සූදානම් වුණු ගම්වල ඒ පදර්ශනය නැවැත්වූවා කියලා
හිතමු. වියදම වැඩි නිසා ඒ වැඩසටහන ඕනෑ නැහැ කියලා හිතමු.
ඒ ගම්වල පාර කඩපු එක එෙහමම තිෙබනවා; තාප්පය කඩපු එක
එෙහමම තිෙබනවා; ෙබෝක්කුව කඩපු එක එෙහමම තිෙබනවා.
ඔක්ෙකෝම වැඩ බාෙගට නවත්වලා ෙකොන්තාත්කරුවන් සියලු
ෙදනාම ගිහිල්ලා. ඒ තැන්වල ෙගවල් හදාෙගන ඒවාට සූදානම්
වුණු මිනිස්සුන්ෙග් ආදායම් මාර්ග ඉවරයි. සමහර මිනිස්සු
කෑමවලට බිල් ෙනොෙගවා ගෙමන් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙම්වා
තමයි ආණ්ඩුවක් ෙහොයන්න ඕනෑ. සියලු ෙද් එක චකෙල්ඛයකින්
සම්පූර්ණෙයන්ම නැවැත්වූවාම ෙකොෙහොමද රටක් දුවන්ෙන්? ඒ
නිසා ෙම් ගැන අපි හුඟාක් කල්පනා කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය
වකවානුව ඇතුෙළේදී සාමාන්ය ජනතාවට ගාමීය මට්ටෙම් කුඩා
පාරවල් විශාල පමාණයක් හැදුණා; ඇළ මාර්ග හැදුණා. කිසිම
දවසක එක ගමකට එක වැඩසටහනක් යටෙත් කියලා මුදල් ෙවන්
වුෙණ් නැහැ. පසු ගිය කාල සීමාව ඇතුළත ඒක සිද්ධ වුණා. එෙසේ
මුදල් ෙවන් වුණාම කවදාවත් මන්තීවරෙයකුට තමන්ට ඕනෑ
තැනට විතරක් මුදල් දීලා අෙනක් තැන කපන්න බැරි වුණා. හැම
ගමකටම ඒ මුදල් ගියා. ඒවා කෙළේ ෙපොඩි මිනිස්සු. ඒවා ෙම් කියන
මහා ෙකොන්තාත්කරුවන් කෙළේ නැහැ. ඒවා ෙම් කියන මහා
පරිමාණෙය් ජාවාරම්කරුවන් කෙළේ නැහැ. කීයක් හරි හම්බ කර
ගත්ත මිනිස්සු ඒ හැම ගමකම හිටියා.
ජීවෙනෝපාය වැඩසටහන බලන්න. ඔරෙලෝසු ෙබදුවායි කියලා
දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. විහිළුවක් ෙන්. ජීවෙනෝපාය
වැඩසටහන යටෙත් දීපු මුදල්වලින් ඔරෙලෝසු ෙබදන්න පුළුවන්ද?
ගිහිල්ලා බලන්න කියන්න එක දිසාපති කාර්යාලයකවත් එෙහම
ඔරෙලෝසු අරෙගන තිෙබනවාද කියලා. ඒ මුදල්වලින් අරෙගන
තිෙබන්ෙන් ෙමොනවාද? සමහර තැන්වල මහන මැෂින් අරෙගන
තිෙබනවා; ඉඳිආප්ප හදන මනුස්සයාට ඒ සඳහා අවශ්ය මැෂින් එක
අරෙගන දීලා තිෙබනවා; මිරිස් කුඩු අඹරන මනුස්සයාට ඒ මැෂින්
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එක අරෙගන දීලා තිෙබනවා. තව ෙපොඩි ෙපොඩි ෙද්වල් ෙකොපමණ
තිෙබනවාද? ඒ භාණ්ඩ ඔක්ෙකෝම මිලදී අරෙගන තිෙබනවා. ඒ
භාණ්ඩ මිලදී අරෙගන තිෙබන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්,
සමෘද්ධි නිලධාරින්, ගාම නිලධාරින් ආදී සියලු ෙදනාෙග්ම
නිර්ෙද්ශ ඇතිවයි. ඒ නිර්ෙද්ශ අරෙගන ෙටන්ඩර් කැඳවලා, ඒ
භාණ්ඩ අරෙගන අද ඒවා දිසාපති කාර්යාලවල, පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවල ෙබදා ගන්න බැරිව ෙගොඩ ගැහිලා තිෙබනවා.
ආසනෙය් සංවිධායක ගිහිල්ලා ඒක කරනවා නම් කමක් නැහැ.
කිසිම ෙදයක් දන්ෙන් නැති කවුරු හරි සම්බන්ධීකරණ
නිලධාරිෙයක් ගිහිල්ලා පාෙද්ශීය ෙල්කම්ට කියනවා, වහාම ෙම්ක
නතර කරන්න කියලා. ඒ මනුස්සයා දන්ෙනත් නැහැ. අෙප්
ආණ්ඩුව ඉවත් වුණු ජනවාරි 9ෙවනි දායින් පස්ෙසේ දින 10ක් 15ක්
ෙම් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලට
ගිෙය් කවුද?
ෙද්ශපාලනඥෙයක් ගියා නම් කමක් නැහැ. ගිහිල්ලා කියනවා
ෙම්වා නතර කරන්න කියලා. ෙම් මිලදී ගැනීම් නීත්යනුකූල නම්,
ෙටන්ඩර් කරලා මිලදී අරෙගන තිෙබනවා නම්, මිනිස්සු
ෙතෝරාෙගන තිෙබනවා නම්, ඒ මිනිස්සු හරියට වර්ග කරලා
තිෙබනවා නම්, කරුණාකර ඒ මිනිස්සුන්ට ෙම් භාණ්ඩ ෙදන්න.
අද ෙම්වා නිසා මුළු යන්තණයම හිර ෙවලා තිෙබනවා. මිනිස්සු
ෙම්ෙකන් එක ෙදයක් පමණක් ෙනොෙවයි බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්.
අද මිනිස්සු විශාල බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ඉන්නවා ඒවා යථා
තත්ත්වයට පත් ෙව්වි කියලා. විරුද්ධ පක්ෂෙය් ඉන්නවා නම්
අපිට තිෙබන ෙහොඳම ෙද් තමයි සංවර්ධනය ගැන කථා ෙනොකර
ඉන්න එක. ෙම්වා ෙනොෙකරුණාම වැඩිය ෙහොඳයි. නමුත් ඒක
ෙනොෙවයි පතිපත්තිය. පසු ගිය කාලෙය් මහජනතාවට යම්
ෙසේවයක් ගම් මට්ටෙමන් සිද්ධ වුණා. අෙප් පතිපත්තිය ෙවලා
තිෙබන්ෙන් ඒ ෙසේවය ඉස්සරහට ෙගනයාමයි. ෙමොකද කවුරු
ඇමති වුණත්, කවුරු මන්තී වුණත්, මහජනතාවයි අපි ෙමතැනට
එවලා තිෙබන්ෙන්. මහජනතාව අපි ෙම් ගරු සභාවට එවලා
තිෙබන්ෙන් ඔවුන් ෙවනුෙවන් කථා කරන්නයි. ඇමතිවරු ෙදතුන්
ෙදෙනකුෙග් කථා කිහිපයක් මම අහෙගන හිටියා. ඒ අය
ඔක්ෙකෝම කිව්ෙව් මහා පරිමාණෙය් ෙකොන්තාත්කරුවන් ගැනයි.
අපි ඒවාට උත්තර ෙදන්නම් යම් යම් කාරණා සම්බන්ධෙයන්
ෙමොකක්ද කියා පටිපාටිය කියලා. කරුණාකර ඒවා ඉදිරිපත්
කරන්න. කරුණාකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න
ලක්ෂ ෙදසීයට, තුන්සියයට අඩු ලැයිස්තු ෙමොනවාද, ලක්ෂ
එක්දහස් පන්සියය, ෙදදහස, විසිදහස, ඒවා ෙමොනවාද කියලා.
"ෙමන්න ෙම්වා විතරයි අපි දැනට නතර කරන්ෙන්. ෙමන්න
ෙම්වා අපි දැන් කියාත්මක කරන්න දන්වලා තිෙබනවා" කියලා
කරුණාකර ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න. එතෙකොට ෙම්
තත්ත්වය නිවැරැදි ෙවයි. මම කනගාටු ෙවනවා, වග කිව යුතු
එකම ඇමතිවරෙයක්වත් ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාෙව්
නැතිවීම ගැන. එක්ෙකෙනක්වත් නැහැ. ඉතින් අපි කාට කථා
කරන්නද? ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කල් තැබීෙම්
ෙයෝජනාව ෙගෙනන්න කටයුතු කෙළේ විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමායි. ගම ඇතුෙළේ තිෙබන පශ්නයක් ආණ්ඩුෙව් හා
විපක්ෂෙය් හැම මන්තීවරයාටම දැන් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. ඒ නිසා
කරුණාකර ෙම්ක නිවැරදි කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් මෙග්
වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Piyasena Gamage. You
have five minutes.
[අ.භා. 6.01]

ගරු පියෙසේන ගමෙග් මහතා
(மாண் மிகு பியேசன கமேக)

(The Hon. Piyasena Gamage)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දිනවල සමස්ත
රටම දැඩි අපහසුතාවට පත් ෙවලා තිෙබන පශ්නයක් පිළිබඳව
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තමයි අද ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කරන්නට ෙයෙදන්ෙන්. ලක්ෂ්මන්
යාපා අෙබ්වර්ධන මැතිතුමා සඳහන් කළා වාෙග් දැන් ෙම්
ෙව්ලාෙව් අපි ෙම් ගැන කථා කළාට ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම්වා
අහන්න ෙකෙනක් නැහැ. ඇමති ෙකෙනක් ෙනොෙවයි, අඩු
ගණෙන් ෙම් ෙව්ලාෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එක මන්තීවරෙයක්වත්
ෙම් ගරු සභාෙව් නැහැ.
සමස්ත රට පුරා පසු ගිය වසෙර්දී කරන ලද දැවැන්ත
සංවර්ධනය ෙවනුෙවන්, විෙශේෂෙයන් ගමට වැඩ කරලා ගම හදලා
රට හදන්න ගත් පයත්නෙය්දී විශාල මුදල් පමාණයක් ගමට ලබා
දුන්නා. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා දිස්තික්ක මට්ටමින්
ඒ වාෙග්ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස මට්ටමින්, ගාම නිලධාරි
වසම් හරහා කියාත්මක කරන්න විශාල මුදල් පමාණයක් සෑම
දිස්තික්කයකටම ෙවන් වුණා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී මම ගාල්ල
දිස්තික්කෙය් මන්තීවරෙයක් වශෙයන් විෙශේෂෙයන්ම කියන්න
ඕනෑ, ගාල්ල දිස්තික්කය සඳහා 2014 වර්ෂෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාස 19ක් තුළ සංවර්ධන ව්යාපෘති හඳුනා ෙගන කියාත්මක
කරන්න රුපියල් මිලියන 3,917ක් ෙවන් කරලා තිබුණු බව. ෙම්
රුපියල් මිලියන 3,917 පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 19 තුළ
ෙබදුණා. ඒ අනුව පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයකට රුපියල්
මිලියන 120ක්,130ක් වාෙග් පමාණයක් ලැබුණා. පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් ගාම නිලධාරි වසම් මට්ටමින් කළ යුතු
සංවර්ධන ව්යාපෘති අෙප් ජන සභා හරහා හඳුනා ෙගන, ඒ ෙයෝජනා
අරෙගන ඒවා කියාත්මක කරන්න ෙම් ලැබුණු මුදල්වලින්
ඇස්තෙම්න්තු කළා. පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරයාෙග් පධානත්වෙයන් ඒ
කටයුතු කළා. සංවර්ධන කමිටුෙව් සභාපතිවරයා ෙම් කටයුතුවලට
සම්බන්ධ වුණා. ඒ සංවර්ධන කටයුතුවලට වැයෙවලා තිෙබන්ෙන්
ෙලොකු ගණන්වලින් ෙනොෙවයි, රුපියල් ලක්ෂ 2,3,5,6, 8,10 වැනි
පමාණෙයන්. වැඩිම වුෙණොත් රුපියල් ලක්ෂ 15යි. ෙම් වාෙග්
ෙපොඩි ව්යාපෘති කරන්න තමයි ෙම් මුදල් ගත්ෙත්. ගෙම් යටිතල
පහසුකම් දියුණු කිරීම සඳහා ඉතාම වටිනා වැඩ ෙකොටසක් ෙම්
මුදල් ෙයොදවලා කියාත්මක කළා. ෙම් ෙවන් කරන ලද මුදල්වලින්
ෙකොටසක් ඒ වැඩ කරපු ව්යාපෘතිවලට 2014 ෙදසැම්බර් 31 මුදල්
වර්ෂය අවසානය වනෙකොට ෙගවලා තිෙබනවා. ඉන් පසුව කරපු
වැඩවලට මුදල් ෙනොෙගවා තිෙබනවා. නමුත් ඒ සියලු වැඩ කරලා
අවසන්. ගාම නිලධාරි ෙකොට්ඨාස මට්ටමින් ඒ හඳුනා ගත්ත
ව්යාපෘතිවල වැඩ නිම කරලා, ඒවා TA ෙකෙනක් සහතික කරලා,
පාෙද්ශීය ෙල්කම් සහතික කරලා, දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලයට
මුදල් ෙගවීම සඳහා එවලා තිෙබනවා. එෙසේ ෙගවීමට තිෙබන
මුදල් පමාණය රුපියල් මිලියන 2,307ක්. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන
2,307ක් ෙගවීමට තිෙබනවා. ෙම් මුදල තමයි අෙප් මිනිසුන්ට
ලැෙබන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ සියල්ල කරලා ඉවරයි. අදාළ බිල්
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒත් ෙම් මුදල දීම නතර කරලා
තිෙබනවා. ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙයන් එවන ලද
චකෙල්ඛයක් මඟින් ෙම් මුදල් ෙගවීම පමණක් ෙනොෙවයි, සියලු
වැඩ සම්පූර්ණෙයන් නතර කරලා තිෙබනවා.
මීට අමතරව අවිච්ෙඡ්ද වැඩ තිෙබනවා. දැනට භාගයක් කරලා
අවසන් වුණ වැඩ ෙකොටස් තිෙබනවා. දැන් ඒ සියල්ල නතර කරලා
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ව්යාපෘති අතර සියයට 20ක මුදලක් ලබා දීපු
ඒවාත් තිෙබනවා. නමුත් දැන් ෙම් එකක්වත් කර ගන්න බැරිව
සියල්ල නතර ෙවලා තිෙබනවා. එක පැත්තකින් වැඩ කරපු අයට
ෙම් වැඩ සඳහා රුපියල් මිලියන 893ක් තව ෙගවන්න තිෙබනවා.
අවිච්ෙඡ්ද වුණ ඒවා තිෙබනවා රුපියල් මිලියන 1361ක්. ගිය
අවුරුද්ෙද් කර ගන්න බැරිව ඉතුරු වුණ අවිච්ෙඡ්ද වැඩ. ව්යාපෘති
පටන් ෙගන භාගයක් කරලා තිෙබන ඒවා. ඉතින් ෙම් මුදල්
ෙදනවා කියලා කැබිනට් අනුමැතියත් තිෙබනවා. නමුත් ඒ පිළිබඳව
ෙම් දක්වා කිසිම දැනුම් දීමක් දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවලට
කරලා නැහැ; මුදල් දීලාත් නැහැ. අඩු ගණෙන් නතර කළ වැඩ
නැවත කර ෙගන යන්න කියලාවත් කියලා නැහැ.
රෙට් සංවර්ධනය ගැන කථා කරන, නව ජවයක් යටෙත් අෙප්
ආණ්ඩුවක් යනවා කියලා කථා කරන අෙප් නව ආණ්ඩුෙව්
කැබිනට් අමාත්යවරු ෙමෙහම කටයුතු කරමින් ෙම් මුදල්
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පතිපාදන දුන්ෙන් නැත්නම් ඒක අෙප් ගම්වල ඉන්න සුළු
මිනිසුන්ටයි බලපාන්ෙන්. ඔවුන් ෙකොන්තාත්කාරෙයෝ ෙනොෙවයි.
ගෙම් සමිතියක් තමයි ෙම් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිෙබන්ෙන්.
කවුරු හරි ෙපොඩි වැඩක් කරන්න පුළුවන් ෙකෙනක් තමයි ෙම්
contracts කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වැඩ කරපු ෙකනාට, ගෙම් ඒ
සමිතියට දැන් ෙම් මුදල ලැෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ෙම් මුදල ලබා
ගැනීමට ෙනොහැකිව අද විශාල පිරිසක් ෙබොෙහොම අපහසුතාවට
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘති සඳහා ගත්ත මුදල් ෙගවා
ගන්න බැරුව ෙම් අය තමන්ෙග් නිවස, කණකර අබරණ පවා
උගස් කරලා තිෙබනවා. බැංකුවලට ණය ෙවලා තිෙබනවා. ෙපොඩි
ව්යාපාරිකෙයෝ තමයි ෙම්වාට මැදිහත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කුඩා
පරිමාණෙය් වාෙග්ම මධ්ය පරිමාණ, මහා පරිමාණ වශෙයන්
ෙකොන්තාත් කරපු අයටත් ෙම් විධියටම සිදුෙවලා තිෙබනවා.
ෙම් නිසා රට පුරා මහා පරිමාණෙයන් ෙකොන්තාත් කරපු
සමාගම්වල කටයුතු කරපු 50,000කට වඩා අධික පිරිසකට අද
රැකියා අහිමි ෙවලා තිෙබනවා. කුඩා වශෙයන් ෙනොෙවයි, මධ්ය
පරිමාණ, මහා පරිමාණ වශෙයන් ෙකොන්තාත් වැඩ කරපු අය ළඟ
හිටපු ෙසේවකයන්ට වැඩ දීෙම් හැකියාවක් අද නැති ෙවලා
තිෙබනවා. ඉතින් ෙම් තත්ත්වය යටෙත් රැකියා ෙනොමැති විශාල
පිරිසක් අද ඉන්නවා. ඒ ෙසේවය කරපු අයට පඩිත් නැහැ. අලුත්
අයට රස්සාත් නැහැ. ෙමවැනි තත්ත්වයක් අද උදා ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අද අපි ෙම් ෙවලාෙව් විෙශේෂෙයන් ස්වෙද්ශ
කටයුතු අමාත්යවරයාෙගන් ඉල්ලීමක් කරනවා, වැඩ කරලා
අවසන් ෙවලා ඒ බිල් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අයෙග් හිඟ මුදල්
ෙගවීමට දිස්තික් ෙල්කම්වරුන්ට ඒ අවශ්ය පතිපාදන ලබා ෙදන්න
කියලා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්
ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශය හරහා අෙප් ගම්වල ගාමීය පාලම්
විශාල පමාණයක් ඉදි කිරීම ආරම්භ කළා. ඒ ඉදි කිරීම් ආරම්භ
කළත් මුදල් නැති නිසා දැන් ඒවා අතර මඟ නතර කරලා
තිෙබනවා.
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අෙප් හැම දිස්තික්කයකම හැම මන්තී
ෙකොට්ඨාසයකටම මාර්ග කිෙලෝමීටර් 25 පමාණෙයන් කාපට්
ව්යාපෘති ලැබුණා. ඒවාෙය් වැඩවලින් භාගයක් කරලා ඉතිරි ටික
කරලා නැහැ. තවත් රුපියල් මිලියන 1,700ක් විතර ඒවාට
ෙගවන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා භාගයට වැඩ කරපු ඒ පාරවල් දැන්
යන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා. කරපු වැඩවලින්
වැඩකුත් නැහැ. ඒ පාරවල් අද යන්න බැරි තත්ත්වයට පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ නිසා අලුතින් වැඩ කරන්න ඉස්සර ෙවලා, ඒ කරපු
වැඩ ටික අවසන් කරන්න අවශ්ය පතිපාදන රජය මඟින් ලබා දිය
යුතුව තිෙබනවා. ෙම් ෙවලාෙව් අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් ඒකයි. ගාලු
දිස්තික්කෙය් වාෙග්ම අෙනක් හැම දිස්තික්කයකම කරෙගන
යමින් තිබූ ඒ ව්යාපෘති ගැන ෙසොයා බලා අවශ්ය කටයුතු කරන්න.
කථාව විතරක් තිබුණාට මදි. දැනුත් කිව්වා පතිපාදන ෙදනවා
කියලා. ෙදනවා කිව්වාට වැඩක් නැහැ. ෙම් රජය පත් ෙවලා දැන්
තුන්වන මාසයයි යන්ෙන්. කරුණාකර ඒ පතිපාදන, ෙවන් කරපු
මුදල් ඒ විධියට ලැෙබන්න සලස්වන්න කියා ෙම් ෙවලාෙව් ඉතාම
ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.
[අ.භා. 6.08]

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද පාර්ලිෙම්න්තුව
පමණක් ෙනොෙවයි, මුළු මහත් රටම ව්යාකූල ෙවලා තිෙබන
අවස්ථාවක්. අප දන්නා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාෙය් හැටියට
පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණයක්
පැවැත්වූවාට
පස්ෙසේ,
ඒ

1827

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා]

මැතිවරණෙය් පතිඵලය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ෙගන්
පිළිබිඹු වනවා. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙගන් පිළිබිඹු වන
පතිඵලය ඒ පාර්ලිෙම්න්තු කාල සීමාවට වලංගු ෙවනවා. ඒ
වලංගුතාව පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණයකදී ජනතා අභිමතය මත
යළිත් වතාවක් ෙවනස් ෙවනවා. නමුත් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි
වතාවට ජනතා පරමාධිපත්ය කුණු කූෙඩට වැටුණු අවස්ථාවක, තිස්
අවුරුදු කුරිරු, ශාපලත් යුද්ධයක් නිම ෙවලා අෙප් මාතෘ භූමිය නව
ගමනක් ආරම්භ කරපු, යම්කිසි ගමනක් යන්න පටන්ගත්තු
අවස්ථාවක වූ සිද්ධියක් මත මුළු රටම එක තැනක හිර ෙවලා,
නැවතිලා තිෙබන ෙවලාවක තමයි අෙප් ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාට සිද්ධ වන්ෙන්, උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙම්
ෙයෝජනාව ෙගන එන්න. ඒ අන් කවරක් නිසාවත් ෙනොෙවයි, රෙට්
සංවර්ධනය ඉදිරියට කරෙගන යෑෙම් වගකීම විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්
නායකතුමාට භාර ගන්න සිදු වන තැනට අද ෙම් රට පත් ෙවලා
තිෙබන නිසා. ෙම්ක තමයි අද රෙට් තත්ත්වය.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද අපටත් පශ්න
තිෙබනවා. අෙප් හෘදය සාක්ෂියට, අෙප් හදවතට තට්ටු කරලා
ඇහුෙවොත්, ෙම් කය අද තිෙබන්න ඕනෑ ෙමතැන ෙනොෙවයි,
මහනුවර. ෙම් කය මහනුවර තිෙබන්න ඕනෑ වුණාට විනයක්
තිෙබන පක්ෂයක් හැටියට, පක්ෂයට අවනත ෙවලා ඉන්න
මන්තීවරුන් කණ්ඩායමක් හැටියට අපි අද පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කථා
කරන්ෙන් අෙප් පක්ෂයට ඡන්දය දීපු අෙප් ජනතාවෙග් ගැටලු
පිළිබඳවයි. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය; සත්යය. අද ෙම් ගරු සභාෙව්
කථා කරපු ඇමතිවරු, ෙම් විවාදෙය්දී පිළිතුරු ෙදන්න මුලින්ම
නැඟී සිටි ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා ෙමොනවාද
කිව්ෙව්? එතුමාෙග් කථාෙව් කිසිම හරයක් තිබුණාද? උත්තරයක්
තිබුණාද? ඔබට නියමිත කාලය ෙමපමණයි කියලා
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාලය දුන්නාට පස්ෙසේ ඒ කාලය අවසන් වන
ෙතක් නිකම් "පච - පච" ගාලා යම්කිසි ෙදයක් කියාෙගන
කියාෙගන යන එක ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. අපි
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් එය ෙනොෙවයි.
අද අපට කනගාටුවට පත් ෙවන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අපි ෙකොෙහොමද ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුව
ඉදිරියට
ෙගන
යන්ෙන්?
දැන්
ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් එකම එක මන්තීවරයකුවත්
නැහැ.

ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා

(மாண் மிகு அச்சல ஜாெகாடேக)

(The Hon. Achala Jagodage)

මම ඉන්නවා.

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

එකම එක පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු පමණක් නිෙයෝජනය
වන විට ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුවක්ද? මම ඔබතුමාෙගන් ඒ පශ්නය
අහනවා ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි. මම තනිවම කථා
කරනවා, හිස් පුටු ෙගොඩකට. ෙමන්න මහා ෙලොකු පාර්ලිෙම්න්තුව!
ෙමන්න මහා ෙලොකු යහ පාලනය!! ෙම් පාලනය ෙගෙනනවා
කියලා තමයි උඩ පැනෙගන කිව්ෙව්. පාර්ලිෙම්න්තුවට බලය
ෙගෙනනවා කියලා මහා ෙලොකුවට කියපු අය අද ෙකෝ?
අද ෙම් අවස්ථාෙව් ෙම් ගරු සභාව ඇතුෙළේ එක
මන්තීවරයකුවත් නැහැ. ඔන්න, ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමා යාන්තම් ආවා. ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා
ෙම් අවස්ථාෙව්දී සභාවට පැමිණීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට
ෙබොෙහොම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, නැත්නම් මට කථා
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කරන්න වන්ෙන් නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු නවත්වා දමා
අපට යන්න වනවා. එතුමා වාෙග් ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු එක්
ෙකෙනක් හරි ඉතිරි ෙවලා ඉන්න එක ගැන අපි සතුටු වනවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, නැවත වරක් ඔබතුමාට ෙබොෙහොම
ස්තුතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් අෙප් රෙට්
සංවර්ධනය අඩ පණ වීම පිළිබඳවයි. අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාත් ඒ
පිළිබඳව කථා කළා. හැබැයි, ෙමතැන තිෙබන ෙශෝචනීය
තත්ත්වය තමයි, අහන පශ්නවලට උත්තර ෙනොලැබීම. ෙම් ෙද්වල්
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කරන්න අපි කැමැතියි. ඔබතුමා වැනි
උගත් නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරු සහ අමාත්යවරු ෙම් ඇමති
මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. ගරු කබීර් හාෂිම් අමාත්යතුමා එතුමාෙග්
අමාත්යාංශෙය් ගැටලු පිළිබඳව කථා කළා. එය ඉතාමත්ම ෙහොඳයි.
එතුමා පශ්නවලට උත්තර දුන්නා. ඒ පිළිබඳව අපි සතුටු වනවා.
ගරු හර්ෂ ද සිල්වා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා අද කථා කළා. ෙම්
රට ගිය ගමන පිළිබඳව එතුමාට තවම අපැහැදිලියි. එය
සාධාරණයි. නාන ළිඳක් සංවර්ධනය කිරීමට රුපියල් ලක්ෂ පහක්
ගිෙය් ෙකොෙහොමද කියලා එතුමා අහනවා. එතුමා එෙහම අහන
එක සාධාරණයි ෙන්? එතුමා නාන ළිඳක් දැකලා නැහැ. එතුමා
කවදාද ෙපොදු ළිඳක නෑෙව්? අපි ගෙම් මිනිස්සු. එතුමාට ෙම්ක මීට
වඩා ෙහොඳට පැහැදිලි වනවා, public baths කියලා කිව්වා නම්.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ෙම් සම්බන්ධෙයන්
ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.
ඔබතුමා රට රාජ්ජවලට යනවා. ෙපොදු නාන ළිඳ කියන්ෙන් වගා
ළිඳක් වාෙග් වළක් හාරා එතැන බකට් එකක් තියා ෙගන නාන
තැනක් ෙනොෙවයි. ෙපොදු නාන ළිඳ කියන්ෙන් ගෙම් ඉන්න
ජනතාව නාන්න ෙපොදුෙව් පාවිච්චි කරන ළිඳ. ෙම් ළිඳ සංවර්ධනය
කරන ෙකොට අපි කරන්ෙන් නිකම්ම නිකම් වළක් කපා වතුර
ගන්න එක ෙනොෙවයි. ෙපොදු නාන ළිඳක් හදන ෙකොට ඒවා
සම්පූර්ණ කරන්ෙන් පිරිමින්ට, ගැහැනුන්ට කියලා කාමර ෙවන්
කරලා, වැසිකිළි පද්ධති ෙවන් කරලා, ෙවනම showers සවි
කරලා, ෙවනම changing rooms දීලා එම පහසුකම් සියල්ල
සමඟයි.
මාතෘ සායන මධ්යස්ථාන පිළිබඳව බලන්න. ගරු නිෙයෝජ්ය
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට ආරාධනයක් කරනවා, අෙප්
හිවල්කදුර, ගම්පහ මාතෘ සායන මධ්යස්ථානය බලන්න එන්න
කියලා. එම මාතෘ සායන මධ්යස්ථානය පිළිබඳව මම ආඩම්බර
වනවා. ඒක අපි හැදුෙව් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්
මුදල්වලින්. තව මාතෘ සායන මධ්යස්ථාන හයකට ගිය වසෙර් අපි
මුදල් පතිපාදන ෙවන් කළා. ඒ මාතෘ සායන මධ්යස්ථානවල වැඩ
කටයුතු දැන් මඟ නැවතිලා. අෙප් ගෙම් අම්මලාට හම්බ වන්ෙන්ත්
දරුෙවෝ. ඔබතුමන්ලාෙග් ෙගදර ඔබතුමන්ලාෙග් පවුල්වල
අම්මලා ෙපෞද්ගලික ෙරෝහල්වලට ගිහිල්ලා සල්ලි ෙගවා ලබන
සැප සම්පත් අෙප් ගෙම් අම්මා ෙකනකුට ලැබුණාම ඒක වැරදිද?
ඒවා නාස්තිකාර වියදම් වන්ෙන් ෙකෙසේද? ගෙම් අම්මලාෙග්
දරුෙවෝ හැම දාම කිරන්න ඕනෑ සියඹලා ගෙහේ චීත්තෙය්
එල්ලලාද? ඒකද, ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් යහ පාලනය? ඒකද,
ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා කියන සාධාරණීකරණය? ඒ පිළිබඳව අප
කනගාටු වනවා.
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් පශ්න පිළිබඳව කබීර් හාෂිම්
ඇමතිතුමා කිව්වා. ෙම් අය මහා පරිමාණෙය් ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ
ලු. ඇත්ත. ෙදපැත්තටම සල්ලි දීපු නැති ෙකොන්තාත්කරුෙවෝ එක්
ෙකෙනක්, ෙදන්ෙනක් ඇති. ඒ ෙගොල්ලන් ගැන දැන් ෙහොයනවා
ඇති. ෙහොයන්න. කමක් නැහැ. ඒ පිළිබඳව පශ්නයක් නැහැ. ෙම්
අය සම්බන්ධෙයන් අපටත් ෙතොරතුරු එනවා. සමහර
ෙකොන්තාත්කරුවන්ෙග් බිල් ටික ෙගවිලා කියලා අපටත් ආරංචි
වනවා. අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ඒකයි. එක ෙකොන්තාත්කරුවකු
නරක් වන්නයි, අනික් ෙකනා ෙහොඳ වන්නයි බැහැ ෙන්? එෙහම
වන්න බැහැ.
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එම නිසා ඔබ තමුන්නාන්ෙසේලා මීට වඩා වග කීෙමන් ෙම්
ෙද්වල් ගැන ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයන්න කියලා විෙශේෂෙයන් ෙම් රජෙය්
අමාත්යවරුන්ෙගන් සහ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරුන්ෙගන් මම ඉල්ලා
සිටිනවා. හැම ෙද්ටම ෙහොරා ෙහොරා කියලා නිරුවත වහ ගන්න
බැහැ.
තව පශ්නයක් තිෙබනවා. හිටපු ජනාධිපති අතිගරු මහින්ද
රාජපක්ෂ මැතිතුමා 2014 වර්ෂෙය්දී මුදල් අමාත්යවරයා හැටියට
වග කීෙමන් 2015 වර්ෂයට අය වැය හදලා ඉදිරිපත් කළා. ඒ අය
වැය තුෙනන් ෙදකක ඡන්දයකින් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් දී
සම්මත වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මුදල් නැහැ කියන්න බැහැ.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

Hon. Member, please wind up now.
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා

(மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார)

(The Hon. Udith Lokubandara)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට තව විනාඩියක
කාලයක් ෙදන්න.
ඊට පස්ෙසේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපිට දිවුරුම් දීපු
සුළුතර පක්ෂයක අමාත්යවරෙයක්, ෙපොඩි estimate එකකින්
ෙකොත්තමල්ලි, කහවල මිල ගණන් ෙපොඩ්ඩක් එහාට ෙමහාට
කළා. හැබැයි මුදල් නැහැ කියන්න බැහැ. ෙමොකද, හිටපු අතිගරු
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් අය වැය ෙල්ඛනෙයන්
2015 වර්ෂයට මුදල් ෙවන් කර, අනුමත කරත් අවසන්.
උම්බලකඩයක, ෙකොත්තමල්ලි ටිකක මිල රුපියලකින් ෙදකකින්
ටිකක් එහාට ෙමහාට වුණාය කියා, එෙහම නැත්නම් හිතාෙගන
ඉන්න ෙද්වල් ගැන කිය කියා, රෙට් සංවර්ධනය පස්සට ෙග්න්න
යන ෙකොට අපි එතැනදී නැහැ.
අෙනක් කාරණය ෙමයයි. ගරු අචල ජාෙගොඩ මන්තීතුමා මෙග් යහළුවා- කියා සිටියා, දින සියෙය් යහ පාලන වැඩ
පිළිෙවළට අපි සහෙයෝගය ෙදන්නම් කිව්ෙව්, අෙප් ගරු
මන්තීතුමන්ලා වාහනවලටයි, ෙපටල්වලටයි යට ෙවලාය කියා.
නැහැ. අපට එෙහම කිසිම අවශ්යතාවක් වුෙණ් නැහැ. [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමා ෙහොඳට මතක තියා ගන්න. ඔය කාටවත් ෙතල්
ගහ ගන්න බැරිකමකට අපි යහ පාලනයට අත උස්සන්න ගිෙය්
නැහැ කියන එක.
ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය්
සභාපතිතුමා. අෙප් ගරු සභාපතිතුමාෙග් වැඩ පිළිෙවළට අපි
සහෙයෝගය ෙදනවා. ගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග්
කෙනන් රිංගලා, එතුමාටත් ෙකොකා ෙපන්වලා, රටට ෙකොකා
ෙපන්වන්න අපි ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයෝ හැටියට කීයටවත්
ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. රෙට් ජනතාවෙග් ජනමතය ෙවනුෙවන් හැම
දාම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙපනී සිටින බව කියමින්, ෙතරුවන්
සරණින් තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාටම සුභ අනාගතයක්
ෙව්වායි කියා පතමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, මට ෙපොඩ්ඩක් අවසර
ෙදන්න. මෙග් සම්බන්ධිකරණ කමිටුවල “අවිච්ෙඡ්ද ෙල්ඛන” මා
සභාගත* කරනවා. ඒ වාෙග්ම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් ගරු
නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් කථාවට සම්බන්ධව එතුමාට
සභාගත කරන්නට ෙනොහැකි වුණු ෙම් ලියවිලිත් එතුමාෙග් ඉල්ලීම
පරිදි සභාගත* කරන්නටය කියා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලා
සිටිනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

ඊළඟට, ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා.

Order, please! Before that, will an Hon. Member
propose the Hon. Udith Lokubandara to take the Chair?
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

I propose that the Hon. Udith Lokubandara do now
take the Chair.
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය.

வினா வி க்கப்பட் ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
Question put, and agreed to.

අනතුරුව නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின் அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES left
the Chair, and THE HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair.

[අ.භා. 6.20]

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ඌව පළාෙත් මන්තීවරයකු වන මුලාසනාරූඨ ගරු
මන්තීතුමනි, අපි කවුරුත් දන්නවා, පසු ගිය ජනවාරි මාසෙය්
8වන දා ෙම් රෙට් පැවැත් වූ ජනාධිපතිවරණෙයන් ෙම් රෙට්
ජනාධිපති හැටියට ෛමතීපාල සිරිෙසේන මහතා ෙම් රෙට් බහුතර
ජනතාව විසින් ෙතෝරා ගත්ත බව. ඒ ජනමතය මත ෙම්
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බහුතරය හැටියට සිටි ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මැති
ඇමතිවරු වන අපි එක රැයින් එළි ෙවනෙකොට අෙප් ඇමතිකම්
භාර දීලා විපක්ෂෙය් ඇවිත් වාඩි වුණා. අපි ඇවිත් විපක්ෂෙය් වාඩි
වුෙණ් ඒ ජනමතයට ගරු කරලා; හිස නමලා. ජනාධිපති
මැතිවරණ පකාශෙය් දී එතුමා ජනතාවට ෙපොෙරොන්දුවක් දීලා
තිබුණා, රනිල් විකමසිංහ මහතා ෙම් රෙට් අගමැති හැටියට පත්
කරනවා කියා. එතුමා අගමැති හැටියට පත් කළාම එතුමා ඇමති
මණ්ඩලයක් ෙතෝරා ගත්තා. ජනවාරි 09වන දා වනෙකොට අපි
අෙප් පක්ෂෙය් ව්යවස්ථාව හැටියට නියත වශෙයන්ම වර්තමාන
ගරු ජනාධිපතිතුමා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති හැටියට
පත් වුණා. ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකෙයක් විධායක ජනාධිපති
හැටියට දිවුරුම් දුන්ෙනොත් අෙප් පක්ෂ ව්යවස්ථාෙව් හැටියට ඔහු
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාපති හැටියට පත් වනවා. ඒ අනුව
අපි එතුමාව පිළි ෙගන අෙප් පක්ෂෙය් හිටපු සභාපතිතුමා අෙප්
පක්ෂෙය් සභාපතිකම එතුමාට දුන්නා. සභාපතිකම දීලා ෙම් රෙට්
ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්වත්, මන්තී කණ්ඩායමත් වර්තමාන
ගරු ජනාධිපතිතුමාට භාර දුන්නා.
හැබැයි, එතුමා ෙම් රෙට් ජනාධිපති හැටියට ඉදිරිපත් කළ දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ අලුත් අත් දැකීමක්. මම ඒකට කිව්ෙව්
අලුත්ම, අමුතුම ෙද්ශපාලන විචිත චිතයක් කියලා. ඒක අලුත්
ෙද්දුන්නක්. හැබැයි, ෙම් ෙද්දුන්න දින සියෙයන් මැකිලා යනවාද,
ඊට කලින් මකා ගන්නවාද කියන එක තිෙබන්ෙන්

1831

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා]

තමුන්නාන්ෙසේලා අෙත්යි. ෙමොකද, තමුන්නාන්ෙසේලා හිතනවා අපි
නිවට, නියාලු, කැඳ, ෙකෝමාරිකා, ෙසවල බණ්ඩක්කා වාෙග්
කියලා. අපි යටත් ෙවලා තමුන්නාන්ෙසේලාට අත උස්සනවා කියලා
හිතනවා ඇති. එෙහම නම් ඒක ෙලොකු විහිළුවක්. ෙමොකද, අපි
1989 පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු මිනිස්සු හැටියට තවමත් ෙමතැන
ඉන්නවා. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් අචල ජාෙගොඩ මහත්තයලා
තුවක්කුව දික් කරන ෙකොට, එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපට
තුවක්කුව දික් කරන ෙකොට ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආපු මිනිස්සු අපි.
ඒක නිසා අපි එෙහම නිවට ෙවන්ෙන් නැහැ; යටත් ෙවන්ෙන්
නැහැ; නියාලු ෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, පජාතන්තවාදී පක්ෂයක්
හැටියට
අපි ජන මතයට ගරු කරනවා. එවැනි පක්ෂයක් හැටියට අපි
ජනතාවට ලැෙබන වරපසාද ෙවනුෙවන් ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි
වතාවට - අෙප් නිෙයෝජ්ය විෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා ෙමතැන
ඉන්නවා.- ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් කළ අය වැයට විරුද්ධව පකාශ
වුෙණ් එක ඡන්දයයි. අපි ඔක්ෙකොම පක්ෂව ඡන්දය දුන්නා. අද
අෙප් සමහර ඇමතිවරු, මන්තීවරු තම තමන්ෙග් ගම්බිම්වල ඉඳලා
තකහනියක් ආවා, ෙම් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත්
ෙකටුම්පතට ඡන්දය ෙදන්න. ෙමොකද, ෙම් ෙද්ශපාලන වුවමනාව
අෙප් හිෙත් කැකෑෙරනවා. ඒ නිසා පීඩිත පන්තිෙය් ජනතාවෙගන්
පත් වී ආපු නිෙයෝජිතයන් හැටියට; පංච මහා බලෙව්ගෙයන් මතු
වුණු මහජන නිෙයෝජිතයන් හැටියට ඒක අෙප් වගකීම. රටට වැඩ
කරන එක ආණ්ඩුවක වගකීම. ෙම් රාජ්ය මාරු ෙවන්න පුළුවන්.
පුටු මාරු ෙවන්න පුළුවන්. ජනතාවට ලබා ෙදන සහන,
සහනාධාර, ජනතාවට ලබා ෙදන සංවර්ධනය ෙපරට ෙගන යාම
ඔබතුමන්ලාෙග්
වගකීමක්.
අපි
ඔබතුමන්ලාට
මිතුරු
පතිවිෙරෝධතාවකින් මිස පැහැදිලිවම සතුරු පතිවිෙරෝධතාවකින්
ෙහෝ එදිරිවාදීව ෙනොෙවයි ෙම් කරුණු කාරණා පිළිබඳව මතක්
කරන්ෙන්.
හිටපු ජනාධිපතිතුමාට "ෙහොරා" කියනවා. අෙනක් ඔක්ෙකොම
අයට "ෙහොරු" කියනවා. හිටපු ඇමතිවරු රහස් ෙපොලීසියට
ෙගන්වනවා. හිටපු ඇමතිවරුන්ෙගන් පැය ගණන් පශ්න කරනවා.
කමක් නැහැ. අපි කියන්ෙන් ෙම් සංවර්ධන ව්යාපෘති කියාත්මක
කිරීෙම්දී හිටපු ඇමතිවරු වැරදි කරලා තිෙබනවා නම් නීතිමය
ෙලස -ෛනතිකව- කියා කරලා ඒවා ෙතෝරලා, ෙබ්රලා ඒ සඳහා
අවශ්ය කියා මාර්ග ගන්න. අපි ඒකට විරුද්ධ නැහැ. හැබැයි, මතක
තියා ගන්න, ෙම් වාහන ෙදකටයි, ෙතල් ටිකටයි යටත් ෙවලා අපි
වැඩ කරන්ෙන් නැහැයි කියන එක. දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවෙළේ
හවුල්කාරෙයෝ, පංගුකාරෙයෝ හැටියට කටයුතු කරන්න කියලා
අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිතුමා අපට උපෙදස් දුන්නා. ඒ අනුව තමයි
අපි කියාත්මක වන්ෙන්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් ආසනය ගැන
ඔබතුමා කිව්වා. මම ඔබතුමාෙගන් ඉල්ලනවා මෙග් ආසනෙය්
ගාමීය ෙසෞඛ්ය මධ්යස්ථානය, ගාමීය ෙසොෙහොන් පිට්ටනිය,
පිට්ටනිය, පාර, ඇළ, පැති බැම්ම, වැව, බස් නැවතුම්ෙපොළ ෙම්
හැම ෙදයක්ම ඇතුළත්ව මහා දැවැන්ත සංවර්ධනයක් ගමට ෙගන
යන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ සංවර්ධනය අද ඇණහිටලා
තිෙබනවා. අද ඒක හරියට brake bind ෙවලා වාෙග්. දින සියය
ආවාම ඒක තව ටිකක් speed කරලා පස්වැනි ගියර් එකට දමලා
යන්න ඕනෑ එක දැන් දුම් දමනවා.; ගඳ ගහනවා. Brake
bindෙවලා ෙරෝද හිර ෙවලා. ඒකට වතුර ටිකක් දමන්නයි අපි ෙම්
කථා කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව තමුන්නාන්ෙසේලාට විරුද්ධව කථා
කරනවා ෙනොෙවයි. නීති විෙරෝධී වැඩ තිෙබනවා නම් ඕනෑ එකක්
ෙසොයන්න. මම ෙල්ඛනයක් සභාගත* කරනවා.

—————————
* පුස්තකාලෙය් තබා ඇත.

*
னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள .
* Placed in the Library.
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පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවලාෙව් අෙප් බැසිල් රාජපක්ෂ
ඇමතිතුමා ඉන්න කාලෙය්ම මම නම් පාරට බැහැලා මිනිස්සුත්
එක්ක කිව්වා ෙතෝරලා ෙබදන ඒවා නම් ෙදන්න එපා කියලා. ඒක
මුළු රටම දන්නවා. මට එදාම බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමතිතුමා කථා
කළා. ෙම් බඩු ෙබදීම සඳහා යන්තණය අපි හදා ගත්ෙත් ෙමොන
ආකාරයටද? රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛන අනුව සෑම පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකෙනක්ම සෑම වසමකටම ගිහිල්ලා ඒ වසෙම් ජංගම
ෙසේවාවක් පවත්වලා රජෙයන් ශත පහක්වත් වියදම් කරන්ෙන්
නැතිව පක්ෂ, විපක්ෂ සියලු ෙද්ශපාලනඥයන්ට ආරාධනා කරලා,
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ෙම් රෙට් ඉතිරි වුණු මුදල ජනතාවට ෙදන,
ජනතාවෙග් සහනවලට ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි සකස්
කෙළේ. කරුණාකර අෙප් ලැයිස්තුවලට බඩු ෙබදන්න එපා.
කරුණාකර රජෙය් නිලධාරින් ජංගම ෙසේවාවලින් ෙතෝරපු අයට ඒ
බඩු ටික ෙදන්න. ඒකට සම්බන්ධ ෙවන්න අපිට ඕනෑ නැහැ.
අපට ඡන්ද ගන්න බඩු ෙබදන්න ඕනෑ නැහැ. අපට ඡන්ද ගන්න
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අෙප් ශාඛා සංවිධාන, අෙප් පක්ෂෙය්
යන්තණය අපි හැම දාම polish කරලා, දැති ෙරෝද ටික ෙහොඳට
කරකැෙවන්න ගීස්, ෙතල් දාලා හදලයි තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා
අපට ෙම්වා අවශ්ය නැහැ.
බිබිල - මහියංගනය පාර හදන එක තමුන්නාන්ෙසේලා
නැවැත්තුෙව් නැහැ. මා ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. බිබිල අම්පාර පාර හදන එක නැවැත්තුෙව් නැහැ. බිබිල - ෙචන්කල්අඩි
පාර හදන එක නැවැත්තුෙව් නැහැ. පස්සර - ෙමොනරාගල පාර
හදන එක නැවැත්තුෙව් නැහැ. ඒ ගැන මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. මා
අද කථා කළා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජෙය් මහාමාර්ග
ඇමතිතුමාට. මා එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ.
උදාහරණයක් විධියට බිබිල - ෙපොතුබන්දන මාර්ගය, දුනුමැව
මාර්ගය ගත්ෙතොත්, ඒ මාර්ගෙය් වසම් පහක පමණ ජනතාව ජීවත්
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර හදන්න පටන්
ගන්න ෙකොට ඉස්ෙසල්ලාම කරන්ෙන් නිර්මිත හදන එකයි.
නිර්මිත හදන්න ෙබෝක්කු ෙදක කැඩුවා. කිෙලෝමීටර් 10ක්, 15ක්
දුර එන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙලඩ්ඩු, දරුවන් හම්බ ෙවන්න ඉන්න
අම්මලා, ෙවනත් උවමනා කටයුතු සඳහා කඩෙපොළට යන අෙප්
අහිංසක ගැමිෙයෝ, ෙගොවි ජනතාව මාස ගණනක් තිස්ෙසේ දුක්
විඳෙගනයි පාෙර් ගමන් කරන්ෙන්. ෙමොකද, ෙබෝක්කු ෙදක
කඩලා ෙම් පාර හදන එක නවත්වලා. ෙම් ජනතාවට ෙම් පාර
හදලා ෙදන්න කියලා අපි ඉල්ලුවාම ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා ඒක
හදලා ෙදනවා කියලා. මා ඒ ගැන එතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.
ෙම් වාෙග් ෙබොෙහොමයක් පාරවල් තිෙබනවා, ABC දාලා.
සියලු ෙද්වල් කරලා, ABC දාලා නවත්වලා. දැන් ඒවා හෑරී හෑරී
යනවා. දුහුවිල්ල මතු ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම්වා ගැන ෙසොයා බලා
කටයුතු කරන එක ෙහොඳයි කියලා මා හිතනවා.
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මැතිතුමනි, ඔබතුමා විෙද්ශ කටයුතු
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙන්ද? ඔබතුමා අධිකරණය පිළිබඳව ෙහොඳ
දැනුමක් තිෙබන ෙකෙනක්. මා ඔබතුමාට කාරණයක් කියන්න
කැමැතියි. අපි බිබිල උසාවිය හදන්න ඉඩම දුන්නා. ෙම්ක අෙප්
ආණ්ඩු කාලෙය් මා විවෘත කරන්න ලෑස්ති වුණාම
මෙහස්තාත්තුමිය සහ ෙරජිස්ටාර් මට කථා කරලා කිව්වා, "ෙම්ෙක්
තව අඩු පාඩු ටිකක් තිෙබනවා. කරුණාකර, ඒ ටික හදන්න"
කියලා. අපි ෙපෞද්ගලික අය ෙගනැල්ලා, ඇතුළත කාපට් කරලා,
landscape කරලා ඒ ඔක්ෙකෝම ටික හදලා දුන්නා. අෙන්! විවෘත
කළා, මට කිව්ෙව්ත් නැහැ. හැබැයි, ෙම්ෙක් ෙබෝඩ් එෙක්
ඇමතිවරු ෙදෙදනාෙග් නම් ගහලා තිෙබනවා; ජනාධිපතිතුමාෙග්
නම නැහැ. මා දන්ෙන් නැහැ ෙම්කට ෙහේතුව ෙමොකක්ද කියලා.
එතුමා එපා කියලා තිෙබනවා ද, නැත්නම් අනවශ්ය නිසාද කියලා
මා දන්ෙන් නැහැ.
ඊළඟට විෙශේෂෙයන්ම ෙම් මහා පරිමාණ සංවර්ධන වැඩ
ගැනත් මා කථා කරන්න කැමැතියි. අපි උමා ඔය ව්යාපෘතිය ගැන
- [බාධා කිරීමක්] මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව විනාඩි
කීයද තිෙබන්ෙන්?
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙවලාව ඉවරයි. විනාඩි 10යි ඔබතුමාට තිබුෙණ්.

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා

(மாண் மிகு காமினி விஜித் விஜய னி த ெசாய்சா)

(The Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa)

ෙහොඳයි, මා අවසන් කරන්නම්.
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා, අධිරාජ්යවාදින්
ඇවිල්ලා අෙප් පරිසරය ෙගොඩක් ෙවනස් කළ බව. ඩිලාන් ෙපෙර්රා
හිටපු ඇමතිතුමාෙග් ෙකොට්ඨාසෙය් සමහර වනාන්තරවල ගැව්ල්
පස තිෙබන්ෙන්. ෙබොෙහොම ලිහිල් පස. ඒ පස් කැෙටන් කැෙට්
අතරින් වතුර ගිහිල්ලා ඒ වතුර බිබිෙලන්, එෙහම නැත්නම්
වැල්ලවාෙයන්, ෙමොනරාගලින් මතු වන්ෙන් භූගත ජලය
හැටියටයි. හැබැයි, ඔය කුරුකුදය පෙද්ශය -ගම්මානය -අද ගිලා
බැහැලා තිෙබනවා, වැඩිපුර වැරදි විධියට පුපුරන දව්ය පාවිච්චි
කිරීම ෙහේතුෙවන්. ෙම්ෙකදී ''වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත
නියවන්න'' ෙවලා තිෙබනවා. 1815 උඩරට ගිවිසුෙමන් යටත්
ෙවලා දැන් අවුරුදු 200ක් පිරිලා තිෙබනවා. 1818 කැරැල්ෙලන්
පස්ෙසේ ඒ එක්කම මුඩුබිම් පනත ෙගනැල්ලා පැන්සයට අක්කරය
අරගැනීම තුළ, ඒ සරුසාර ගම්මානවල හිටපු අෙප් උඩරට
නැත්නම් ඌව පළාෙත්, ඉහළ ඌෙව් ජනතාවට පතුල් නිම්නවලට,
රක්ෂිතවලට පදිංචියට ෙයොමු ෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ,
අධිරාජ්යවාදින් ඒ අයෙග් ඉඩම් ගත්ත නිසයි. හැබැයි, අද ෙම්
ව්යාපෘතිය නවත්වන එක ෙනොෙවයි, පළමුව කළ යුතු ෙද් වන්ෙන්.
පැහැදිලිවම ඒ ජනතාවෙග් ඉඩම් ෙහක්ටයාර් 3,500ක් එතැන
තිෙබනවා. දැන් ''වත්ත බද්දට දීලා ඇස්සට දත නියවන්න''
ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ෙහක්ටයාර් 3,500 පවරා ෙගන ෙම්
ජනතාවට ඒ ඉඩම්වල අයිතිය, භූමිෙය් අයිතිය ලබා දීලා උමා ඔය
වැනි විශාල මුදලක් වියදම් කරපු ව්යාපෘතිය - Port City ෙවන්න
පුළුවන්; උමා ඔය ෙවන්න පුළුවන්; ඒවාෙය් අඩු පාඩු තිෙබනවා
නම් හදන්න.- වැනි ව්යාපෘති කියාත්මක කළ යුතුයි කියලා මා
ෙපෞද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මීළගට, ගරු ලසන්ත අලගියවන්න
මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 06ක කාලයක් තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.32]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)
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තුළින්ම අපට ෙපෙනනවා. ඒ නිසා ෙම් සඳහා ස්ථිරසාර විසඳුමක්
ලැබිය යුතුයි කියා මා ෙයෝජනා කරනවා. ෙබොෙහොම පැහැදිලිව
කියනවා නම් ඒ නිලධාරින් කියන ෙදය කියන්න ෙමතුමන්ලාට
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඉතා ඉක්මනින් උපෙද්ශක කාරක
සභා ටික කැඳවන්න. උපෙද්ශක කාරක සභා කැෙඳව්වාම එතැන
නිලධාරින් ඉන්නවා; අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්තුමා ඉන්නවා;
ඇමතිතුමා ඉන්නවා. එතැනදී අපි ෙම් පශ්න ගැන කථා කරමු.
අපට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. අප ෙම් කාරණය කියන්ෙන්
ෙචෝදනාවක් විධියට ෙනොෙවයි. ෙබොෙහොම සද් භාවෙයන් තමයි
අපි ෙම්ක කියන්ෙන්. ඔබතුමන්ලාට අත්දැකීම් ෙනොමැති නිසා
තමයි විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රෙට් සංවර්ධනය ඇණහිටලා
තිෙබන්ෙන්.
ඔබතුමන්ලා අද අමාත්යාංශවල, ආයතනවල, පාෙද්ශීය
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසවල අකමිකතා ෙසවීම සඳහා තමයි කාලය
වැය කරන්ෙන්. අපි ඒවා ෙසවිය යුතුයි. එවැනි අකමිකතා සිදු
කිරීම ගැන අපි හැම දාම විරුද්ධයි. ඒවාට විරුද්ධව අපි හැම දාමත්
අත් ෙදකම උස්සනවා. ඒ පිළිබඳව කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් ෙම් වනෙකොට ගම්වල පටන්
ෙගන තිෙබන පාෙද්ශීය සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙමොනවාද කියලා
මම අහන්න කැමැතියි. අෙප් පෙද්ශවල නම් එක වැලි ඇටයකවත්
සංවර්ධනයක් සිදු ෙවලා නැහැ. පසු ගිය කාලෙය් සිදු වූ අකමිකතා
ගැන ෙසොයන්න, ඒවාට දඬුවම් ලබා ෙදන්න. ඒ කටයුතු කරනවා
වාෙග්ම ෙම් අවුරුද්ෙද් කළ යුතු සංවර්ධන වැඩත් පටන් ගන්නය
කියලා මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒවාෙය් ගරුත්වය ඔබතුමන්ලා
ගන්න. ඒ ගරුත්වය ඔබතුමන්ලා ගත යුතුයි. ෙම්වා ජනතාවෙග්
මුදල්. ඒ හැෙරන්නට ආණ්ඩු පක්ෂෙය්වත්, අෙප්වත් සල්ලි
ෙනොෙවයි. ඒක අපි දන්නවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කරන
ලද ව්යාපෘති කිහිපයක් තිෙබනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවල,
දිස්තික් ෙල්කම් කාර්යාලවල තිෙබන ස්වයං රැකියා උපකරණ
ලබා දීම සඳහා නාම ෙල්ඛන සකස් කර තිෙබනවා. ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරින් ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා ඒ අයෙග් සුදුසුකම්
පරීක්ෂා කර බලා, එම පරීක්ෂණ වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.
ඒ පිළිබඳ කටයුතු සියල්ලක්ම අවසන් කර තිෙබනවා. ෙම්
කියාපටිපාටිය පිළිබඳව ඔබතුමන්ලාට අත් දැකීම් නැහැ.
ඕනෑම අමාත්යාංශයකට රුපියල් මිලියන 100ක් ෙවන් ෙවලා
තිබුණා නම්, හැම අවුරුද්දකම එම අමාත්යාංශය එයින් රුපියල්
මිලියන 60යි, 70යි වියදම් කර තිෙබන්ෙන් කියලා අපි දන්නවා.
එෙහම තමයි ඉතිහාසෙය් හැම දාමත් සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ
නිසා පසු ගිය අවුරුදු කිහිපය තුළ කෙළේ ෙමොකක්ද? රුපියල්
මිලියන 100ක් ෙවන් වුණාම රුපියල් මිලියන 150ක වැඩ පටන්
ගත්තා. ඒක තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. එතෙකොට රුපියල්
මිලියන 100ක් වියදම් කරන්න පුළුවන්. ඉතිරි රුපියල් මිලියන 50
ඊළඟ අවුරුද්ෙද් පතිපාදන මුදල්වලින් ෙයොදවා ඒ ව්යාපෘතිය
අඛණ්ඩව කරෙගන යාම තමයි පසු ගිය කාල සීමාව තුළ දී
විෙශේෂෙයන්ම සිදු වුෙණ්.

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විනාඩි 06ක් වැනි ෙකටි
කාලයක් තිෙබන නිසා මා ඉතාම ෙකටිෙයන් කරුණු කිහිපයක්
සඳහන් කරන්නම්.
විෙශේෂෙයන්ම පසු ගිය වර්ෂෙය් පතිපාදන මුදල්වලින්
කියාත්මක කරන ලද සංවර්ධන ව්යාපෘති ඇණ හිටිම සහ පමාද
වීම පිළිබඳව අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා සභාව කල්
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ ෙයෝජනාවට රජය
පැත්ෙතන් ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා ඇමතිතුමාත්, ගරු කබීර්
හාෂීම් ඇමතිතුමාත් පිළිතුරු ලබා දුන්නා. එවැනි පිළිතුරු ලබා දීම
අලුත් ෙදයක් ෙනොෙවයි කියලා මා හිතනවා. ඒ ගැන අපි පුදුම
ෙවන්න අවශ්යතාවකුත් නැහැ. ඒ අය අවුරුදු 20ක් විපක්ෂෙය්
හිටපු නිසා වර්තමාන පරිපාලන ක්ෙෂේතය පිළිබදව අත් දැකීම්
විශාල පමාණයක් ඒ අයෙගන් ඈත් ෙවලා තිෙබන බව ඒ පිළිතුරු

ගරු ෙජෝශප් මයිකල් ෙපෙර්රා අමාත්යතුමා පරිණත
ෙද්ශපාලනඥයකු වුණත්, අමාත්යවරයකු විධියට එතුමාෙග් දැනුම
පිළිබඳව අප කනගාටු ෙවනවා. අෙප් කබීර් හාෂීම් අමාත්යතුමාෙග්
පිළිතුර ගැන බැලුවාම, එතුමාට තවම ව්යාපෘති ෙල්ඛනයවත්
ෙසොයා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. එතුමා නිලධාරින්ට
ෙදෝෂාෙරෝපනය කරනවා. නිලධාරින්ට ෙදෝෂාෙරෝපනය කරලා
වැඩක් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සංවර්ධනය ඇණ හිටින්න ෙදන්න
පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනතාව ෙවනුෙවන් අපි ඒ කාර්යභාරය ඉටු
කළ යුතුයි. අපි ඉල්ලීමක් කරනවා, ඉතාම ඉක්මනින් පධාන
අමාත්යාංශවල උපෙද්ශක කාරක සභා කැඳවන්න කියලා.
ඇමතිතුමාත් නිලධාරින් එක්ක වාඩි ෙවන්න. එහිදී නඟන
පශ්නවලට අපි ඇවිල්ලා පිළිතුරු ලබා දුන්නාට පසුව සිදු ෙවලා
තිෙබන ෙද්වල් පිළිබඳව ඇමතිතුමන්ලාටත් නිවැරදි අවෙබෝධයක්
ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් ලැෙබයි.

1835

පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා]
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ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

ඒ කාර්ය භාරය ඉතාම ඉක්මනින් ඉටු කරන්නය කියන ඉල්ලීම
කරනවා. ඒ වාෙග්ම කරුණාකර ෙම් අවුරුද්ෙද් සංවර්ධන කටයුතු
ඉක්මනින් පටන් ගන්න. ෙම් වන ෙතක් ෙමොනම සංවර්ධනයක්වත්
සිද්ධ ෙවලා නැහැ. එම නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් සංවර්ධන කටයුතු
කඩිනමින් ආරම්භ කරන්න කියන ෙයෝජනාව කරමින් මා නිහඬ
වනවා.

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

පත්තෙර් දැන්වීමක් පළ කරලාද බඳවා ගත්ෙත්? අයදුම් පත්
කැෙඳව්වාද? මා ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ගරු කරනවා, ඇමතිතුමනි.
රජෙය් මුදණාලයාධිපති තනතුෙර් හිටපු ෙකනාව ඉවත් කර
තිෙබනවා. මා ඔබතුමාෙගන් අහන්ෙන්, එම තනතුරට බඳවා
ගැනීෙම් දී පසිද්ධ දැන්වීම් පළ කරලා අයදුම් පත් කැෙඳව්වාද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Presiding Member)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ෙබොෙහොම ස්තුතියි ගරු මන්තීතුමා. මීළඟට, ගරු ඒ.ජී. ජගත්
පුෂ්පකුමාර මන්තීතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි හයක කාලයක්
තිෙබනවා.
[අ.භා. 6.38]

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙයන්
පසුව මා ෙමම ගරු සභාෙව් කථා කරන මුල්ම අවස්ථාවයි ෙම්.
අෙප් අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, ෙම්
අවස්ථාෙව් අප ඉදිරි පිට සිටින ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක
ජනමාධ්ය ඇමතිතුමා ඇතුළු අමාත්ය මණ්ඩලයටත් මා සුබ
පතනවා. අගමැතිතුමාටත් සුබ පතනවා. [බාධා කිරීමක්] ඔබතුමා
ඇතුළු කිව්වාම අමාත්ය මණ්ඩලයම ෙන්.
අද අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් දී ජාතික ඖෂධ
නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරගත්තා.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන් සිටිෙය් 18ෙදනයි. පසුව ආපු
අයත් එක්ක 18ෙදනයි තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් සිටිෙය්.
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙතන්ම තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පනත්
ෙකටුම්පත සම්මත කිරීම සම්බන්ධව විෙරෝධතාවක් තිෙබනවාද
කියලා මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, අෙප් අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා ෙම් පනත් ෙකටුම්පත මීට කලින් පාර්ලිෙම්න්තුවට
ෙගෙනන්න ෙලොකු උත්සාහයක් ගත් බව විෙශේෂෙයන් මතක්
කරන්න ඕනෑ. එම පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කිරීෙම් අවශ්යතාව
එතුමාට වාෙග්ම අපටත් තිබුණා. ඒ සඳහා පූර්ණ සහය ලබා
ෙදන්නත් අපි කටයුතු කළා.
ෙම් අවුරුද්ෙද් ජනවාරි මාසෙය් 9වැනිදා පිහිෙටව්ෙව්
ඔබතුමන්ලාෙග් ආණ්ඩුවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවක්. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලා, අපි කවුරුත්
පිළිගන්න ඕනෑ සත්ය කාරණයක්. ෙම්ක ෛමතීපාල සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුවක්. හැබැයි, එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු
වුෙණ් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නයි. නමුත් ෙසසු පක්ෂ එකතු
ෙනොවීම නිසාත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය කැබිනට් මණ්ඩලයට පත්
වීම නිසාත් හුඟක් අය විශ්වාස කරනවා ෙම්ක එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුවක් කියලා. එය ෙහේතුපාදක ෙකොට ෙගනම යම් යම්
තැන්වල විවිධ පළිගැනීම් කරනවා; ස්ථාන මාරුවීම් කරනවා;
රස්සාවලින් ෙදොට්ට දමනවා. ජනමාධ්ය ඇමතිතුමනි, මා ෙබොෙහොම
ගරු කරන අමාත්යතුෙමක් හැටියට ඔබතුමාට කියන්ෙන්, එය
එතරම් පඥාෙගෝචර කරුණක් ෙනොවන බවයි. ඔබතුමා යටෙත්
තිෙබන රජෙය් මුදණාලය ගැන අපි කථා කරනවා නම්, රජෙය්
මුදණාලෙය් මුදණාලයාධිපතිතුමාව ඉවත් කරලා -

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

සුදුසුකම් නැතිව ලබා දුන් පත්වීමක් නිසා.

කිසිම දැන්වීමක් පළ ෙනොකර ෙද්ශපාලන පත්වීමක් දීලා
තිබුණා. දැන් සුදුස්සාට දුන්නා?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා

(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

සුදුස්සා කියලා කියන්ෙන් කවුද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

තමුන්නාන්ෙසේලා සුදුස්සා කියලා කියන්ෙන් කවුද?

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

කලින් දීලා තිබුෙණ් ෙද්ශපාලන පත්වීමක්.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඒ සුදුසුකම තීරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔබතුමන්ලා
පත්තෙර් දැන්වීමක් පළ කරලා, ඒ කටයුතු කරන්න. ෙම්වාට
ෙනොෙවයි ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්. යහ පාලනයක් සඳහායි
ජනතාව ඡන්දය දුන්ෙන්. එෙහම නම් විනිවිද ෙපෙනන ආකාරයට
කටයුතු කරන්න. එතෙකොට කිසිම පශ්නයක් නැහැ. ඔබතුමා
කියන සුදුස්සා පත් කිරීෙම් දී සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවාද?

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

කී ෙදෙනක් ආවාද?

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

මම අහන්ෙන්, ඔබතුමා කියන සුදුස්සා පත් කිරීෙම් දී සම්මුඛ
පරීක්ෂණයක් පැවැත්වූවාද? කී ෙදෙනක් ඉදිරිපත් වුණාද? [බාධා
කිරීමක්] ඔබතුමාට අවස්ථාව තිෙබනවා ෙන්. ඔබතුමාෙග්
අවස්ථාෙව් දී පිළිතුරු ෙදන්න.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවත්වලා සුදුසුකම් තිෙබන අය - [බාධා
කිරීමක්]

ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன)

(The Hon. Lasantha Alagiyawanna)

කී ෙදෙනක් interview එකට ආවාද?
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ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා

(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

අපි ආපු ගමන් එයාට දුන්නා. [බාධා කිරීමක්] කී ෙදෙනක්
interview එකට ආවාද කියලා කලින් හිටපු ඇමතිතුමාෙගන්
අහන්න.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

ඔබතුමා ඒ ෙල්ඛන සභාගත කරන්න ෙකෝ. මම ඒක
පිළිගන්නම්. ඔබතුමා ඉදිරි දිනක ඒ ෙල්ඛන ෙගනැවිත් ඉදිරිපත්
කරන්න. අපි ඔබතුමාට ගරු කරනවා ෙන්. [බාධා කිරීමක්]
ෙහොඳයි. අපි පසු ගිය අවුරුද්ෙද් පමණක් - [බාධා කිරීම්] ඉතින් අපි
කියනවාෙන්. මම කියනවා අපි විරුද්ධවයි වැඩ කෙළේ කියලා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

ඡන්දයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අපි ඡන්දයක්වත් දුන්ෙන් නැහැ. පසු ගිය ඌව පළාත් සභා
මැතිවරණෙය්දී මාෙග් ආසෙන් ජයගහණය කෙළේ වැඩි ඡන්ද
22,000කින්. ජනාධිපතිවරණෙය් දී අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමා
ජයගහණය කෙළේ වැඩි ඡන්ද 32,000කින්. ඒ සැෙර්ටත් වඩා වැඩි
ඡන්ද පමාණයක් අරෙගන තිෙබනවා. අපි ඡන්දය ලබා දුන්ෙන්
නැහැ. අපි ඒක කියනවා. ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් අෙප් පක්ෂෙය් ව්යවස්ථාව අනුව -

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා

(தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கள்)

(The Presiding Member)

ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා මූලාසනයට පැමිෙණනවා ඇති.

අනතුරුව ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත්
වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා මුලාසනාරූඪ විය.
அதன் பிறகு, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார அவர்கள்
அக்கிராசனத்தினின்
அகலேவ, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர்
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள்.

Whereupon THE HON. UDITH LOKUBANDARA left the Chair,
and MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES took the Chair.
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අපි "පුර නැඟුම" වැඩසටහන යටෙත් වැල්ලවාය පෙද්ශෙය්
ආදාහනාගාරයක් ඉදි කිරීම සඳහා මුල් ගල් තියලා තිෙබනවා.
දැනට එහි වැඩ පටන් අරෙගන ඒ අනුව කටයුතු කර ෙගන යනවා.
ඒ කටයුතු කරන්ෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුෙවන් ගත්ත ණය
ආධාර මතයි. තවම ෙමොණරාගල දිස්තික්කෙය් දිස්තික්
සම්බන්ධීකරණ කමිටුෙව් රැස්වීමක් පැවැත්වූෙය් නැහැ. දැන් තමයි
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සම සභාපතිවරුන් පත් කරලා
දිසාපතිවරුන්ට ලියුම් යවලා තිෙබන්ෙන්. එෙහම දිස්තික්
සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීමක් පවත්වන්ෙන් නැතිව පළාත්
පාලන ෙකොමසාරිස්වරයා දන්වනවා, ෙමම ආදාහනාගාරෙය් වැඩ
නවත්වන්න කියලා. ෙම්වා නැවැත්වුවාම ගිවිසුම් අත්සන් කරලා
වැඩ කරලා තිෙබන ඒවාට අලාභය ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒවා
ෙගවන්න සිදු ෙවන්ෙන් මහජන මුදලින්. සංවර්ධන වැඩ කටයුතු
කරනෙකොට අපි සාකච්ඡා කරලා කරන්න ඕනෑ. තුන් හතර
ෙදෙනක් කිව්ව පළියට තමුන්නාන්ෙසේලා සංවර්ධන කටයුතු නතර
කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒවා ජනතාවෙග් ෙපොදු
අවශ්යතාවන්. උමා ඔය ව්යාපෘතිය සඳහා බදුල්ලට ෙසනඟ ගිෙය්
ෙකොෙහන්ද? තිස්සමහාරාමෙයන් බස් 10ක්, 15ක් අරෙගන ගියා.
අපි දැක්කා. සමහර පක්ෂ තමුන්නාන්ෙසේලාව නටවනවා. ෙමය
තමයි ඇත්ත තත්ත්වය. අද වලිගය විසින් බල්ලා නටවනවා. මම
දන්ෙන් නැහැ විධායක සභාව කියලා ෙමොකක්ද එකක් තියාෙගන
ඒෙගොල්ලන්ට ඕනෑ විධියට තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවා.
උමා ඔය ව්යාපෘතිෙය් පශ්න තිෙබනවා නම් ඒ ගැන ෙසොයා
බලා කටයුතු කරන්න. නමුත් අද ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද?
එම ව්යාපෘතිය අද අත්හිටුවලා තිෙබනවා. පස් ටික ඇද්ද, ගල් ටික
ඇද්ද ටිපර් කාරයින්ට අද රස්සාව නැති ෙවලා. ඒ රියදුරන්ෙග්
රස්සාව නැති ෙවලා. වැලි ටික ගත්ත මිනිසුන්ෙග් රස්සාව නැති
ෙවලා. තිෙබනවා. ගල් ටික කඩපු මිනිසුන්ෙග් රස්සාව නැති
ෙවලා. ෙම්සන් වැඩ කරපු මිනිසුන්ෙග් රස්සාව නැති ෙවලා.
අත්වැඩ දුන්න මිනිසුන්ෙග් රස්සාව නැති ෙවලා. උමා ඔය
ව්යාපෘතිය යටෙත් වැඩ කරපු මිනිසුන්ට boarding house
පවත්වාෙගන ගියපු මිනිසුන්ෙග් රස්සාව නැති ෙවලා. ඒ පළාෙත්
පහළ නිම්නෙය් ජනතාෙග් සියලු බලාෙපොෙරොත්තු කඩ ෙවලා. අර
කවුද කියනවා මැතිවරණයකට ලැහැස්තියි කියලා. අපි
මැතිවරණයකට ඕනෑ ෙවලාවක ලැහැස්තියි. අපි අවුරුදු 21ක්
තිස්ෙසේ මැතිවරණ පැවැත්වුවා. ඒවා පුරුදු ෙවන්න කරන ඒවා
ෙනොෙවයි. ෙහට මැතිවරණයක් පැවැත්වූවත් අපි මැතිවරණයට
ලැහැස්තියි. ෙහට මැතිවරණයක් පැවැත්වූවත් අපි දිනන්නත්
ලැහැස්තියි කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලාට මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී
මතක් කර සිටිනවා. අපි මැතිවරණ කල් දැම්ෙමත් නැහැ. කල්
දමන්න අවශ්යත් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේට මා ගරු කරනවා. සමහර
අය කියන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා, වාහන ෙදකට,
වරදානවලට අරකට ෙම්කට වැඩ කරන්න ලැහැස්ති නැහැ
කියලා. එෙහම කියපු අයට අප කියන්න කැමැතියි, එක
ඇඟිල්ලක් දික් කරනෙකොට තමන්ෙග් පැත්තට ඇඟිලි 4ක්ම දික්
ෙවනවා කියලා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ අය
ෙනොමැති වීම ගැන කනගාටු ෙවනවා.

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා

(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார)

(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara)

අපි කිව්ව ආකාරයට ඒ අනුව කටයුතු කළා. ගිය අවුරුද්ෙද්
පමණක් මාෙග් මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසෙය් රුපියල් මිලියන 650ක
වැඩ කරලා තිෙබනවා. ඔබතුමා කරුණාකර මෙග් මැතිවරණ
ෙකොට්ඨාසය ගැන ෙසොයා බලන්න. ළිං හදන්න කටයුතු කර
තිෙබනවා. පාරවල් සංවර්ධනය කරන්න කටයුතු කළා. මම
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන්ට කිව්ෙව් motor grader යන්ත සඳහා වැඩ
කරන පැය ගණනට ෙගවන්න කියලායි; ෙබොරළු ටික අදින load
ගණනට ෙගවන්න කියලායි; පස් ටික තුනී කරන පැය ගණනට
ෙගවන්න කියලායි; ඒවා තලන්න වතුර දානෙකොට ඒ වතුර බව්සර්
ගණනට ෙගවන්න කියලායි. ෙකොන්තාත් කමයට වැඩ කරනවා
නම් අපි ඒ වාෙග් තුන් ගුණයක පමාණයට වැඩ කරලා තිෙබනවා.

ෙමම ෙකටි අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධෙයන් මම ඔබතුමාට
ස්තුතිය පළ කර සිටිනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම්වා විෙව්චන
ෙනොෙවයි. ෙම්වා සාධාරණ කරුණු. ෙම්වා සම්බන්ධව අප
බුද්ධිමත්ව හිතලා සාධාරණ ෙලස කටයුතු කරන්න ඕනෑ. අප
ඇත්ත යුක්තිය කථා කරන්න ඕනෑ. අප සියලු ෙදනාෙග්ම අඩු
පාඩු හදාෙගන කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ෙයෝජනා කරමින් මම
නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Mahinda Amaraweera.
You have six minutes.
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අද ෙමම විවාදය සිදු
ෙවන්ෙන් සංවර්ධන වැඩ ෙබොෙහොමයක් නතර වීම සම්බන්ධවයි.
මහ පාෙර් ඇවිදින ෙකෙනකුට, ගෙම් ඉන්න ඕනෑම ෙකෙනකුට
ෙපෙනනවා ෙම් ආණ්ඩුව ෙවනස් වීමත් එක්කම මුළු රට පුරාම
සම්පූර්ණ සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ නතර ෙවලා තිෙබන බව.
පාරවල් හැෙදන එක, ෙබෝක්කු හැෙදන එක, පාලම් හැෙදන එක
වාෙග්ම පධාන ව්යාපෘති සියල්ලම ෙම් වන විට නතර ෙවලා
තිෙබනවා. ෙමම ව්යාපෘති නතර වීම තුළ ෙසේවකයින් 75,000කට
වැඩි පමාණයකට අද රැකියා නැති ෙවලා තිෙබනවා. ෙකොන්තාත්
කරන පධාන ආයතන ෙදකකින් විතරක් ෙසේවකයින් 7,000ක්
එළියට ගිහිල්ලා තිෙබනවා; ආයතන ෙදකක පමණක් ෙසේවකයින්
7,000ක පමාණයක් අඩු කරලා තිෙබනවා.
ඊට අතිෙර්කව ගම් මට්ටමින් විවිධ අංශවලට දායකත්වය
සැපයූ විශාල පිරිසකෙග් රැකියා නැති ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම
ෙම් ෙවනුෙවන්ම ටිපර්, ෙඩෝසර් වාෙග් වාහන lease කරලා
අරගත්ත අය අද අන්ත අසරණ තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලන කාලය තුළ අපට තිෙබන්ෙන් ඒ
වාෙග් අමිහිරි අත් දැකීම්. 2001 වර්ෂෙයන් පසුව රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව අවුරුදු ෙදකක පමණ කාලයක් කටයුතු
කළා. ඒ කාලය ඇතුළත කිසිම සංවර්ධනයක් සිදු වුෙණ් නැහැ.
එක ලයිට් කණුවක් දැම්ෙම් නැහැ; වතුර ටැප් එකක් දැම්ෙම් නැහැ;
ෙබොරලු කැටයක් දැම්ෙම් නැහැ. ඒක තමයි එදා ඇති වුණු
තත්ත්වය. අදත් එම තත්ත්වයම උදා වන බව අපට ඉතාම
පැහැදිලිව ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. ෙම් වන විට සංවර්ධනය නතර
වීම නිසා ෙපෞද්ගලික ක්ෙෂේතෙය් රැකියා අහිමි වුණා වාෙග්ම,
අනිත් පැත්ෙතන් රජෙය් රැකියාවල නිරත වී සිටි විශාල පිරිසකුත්
එළියට දමා තිෙබනවා. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙසේවෙය්
නිරත වී සිටි ෙසේවකයින් 162ක් එළියට දැම්මා. ඊෙය් ඒ ෙගොල්ලන්
උපවාසයක් කළා. අද ෙවනෙකොටත් ඒ අයට රැකියාවලට යෑමට
අවස්ථාව ලබා දීලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම අනිකුත් ආයතනවලත්
එෙහමයි. BOI එෙක් 75 ෙදෙනකුට රැකියා අහිමි කර තිෙබනවා. ඒ
වාෙග්ම අද ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් විශාල වශෙයන් සිදු වීමට පටන්
අරෙගන තිෙබනවා. පවාහන අමාත්යාංශය තුළ සිදු වුණු
ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් විශාල පමාණයක් අපට වාර්තා ෙවනවා.
ඉතිහාසෙය් ෙවන කවරදාටත් වඩා පවාහන අමාත්යාංශය තුළින්ම
එය සිදු වීම පිළිබඳව අප කනගාටු ෙවනවා. ෙම්, ඔබතුමන්ලාට
ආණ්ඩුවක්
ඇවිල්ලා
ෙනොෙවයි.
ෛමතීපාල
සිරිෙසේන
ජනාධිපතිතුමා බලයට පත් ෙවන ෙකොට එතුමා දින සියෙය් වැඩ
පිළිෙවළ ඉදිරිපත් කළ නිසා, එතුමා අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිත්වය
බාර ගත් නිසා තමයි, අද ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩු කරන්ෙන්.
මන්තීවරුන් 127කට වැඩිය ඉන්න අපි, අද විරුද්ධ පක්ෂෙය්
ඉන්නවා. හතළිස් ගණනක් ඉන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කැබිනට්
මණ්ඩලෙය් ඉන්නවා. ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් රටක ෙමෙහම
ආණ්ඩුවක් නැහැ. ආණ්ඩු බලයක් නැතුව ෙම් වාෙග් ෙද්ශපාලන
පළිගැනීම් කරන්න සූදානම් ෙවනවා නම් ආණ්ඩු බලයක් ආෙවොත්
ෙකොෙහොමට ෙව්විද කියන එක පිළිබඳව ෙම් රෙට් ජනතාව තුළ
විචිකිච්ඡාවක් තිෙබනවාය කියන එකත් අපි පැහැදිලිව සඳහන්
කරන්න ඕනෑ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි,
තමුන්නාන්ෙසේලා අය වැය ෙල්ඛනෙයන් දුන් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට
ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඒ වාෙග්ම දින සියෙය් වැඩසටහෙන්
වුණ ෙබොෙහොමයක් ෙපොෙරොන්දු ඉෂ්ට ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. අද මුදල්
තත්ත්වය ෙකොෙහොමද? තමුන්නාන්ෙසේලාට විවිධ ෙද් කියන්න
පුළුවන්. අපි කරෙගන ගිය සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ, අපි ගම්
මට්ටමට ෙගනිච්ච සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ නතර කෙළේ ඇයි?
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙනොහැකියාව තමයි ඒෙකන් පැහැදිලිව
ෙපෙනන්ෙන්.

1840

දින සියෙය් වැඩ පිළිෙවළට ෙපොෙරොන්දු වුණා, රුපියල් 50
ගණෙන් වී මිලදී ගන්නවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙත් දළු රුපියල් 70
- 80ත් අතර මිලකටත්, රබර් 350 ගණෙන්ත් ගන්නවා කියලා
ෙපොෙරොන්දු වුණා. මම අහනවා, තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ මිලට ගන්න
පටන් ගත්තාද කියලා. අද වන ෙකොට වී කිෙලෝ එක රුපියල්
30කට පහළින් විකිෙණන්න පටන් අරෙගන තිෙබනවා. තවම වී
මිලදී ගැනීම කියාත්මක ෙවලා නැහැ. ඒ වාෙග්ම සිෙමන්ති මිල
අඩු කරනවාය කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා. සිෙමන්ති මිල අඩු
ෙවලාද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා කෙඩ්ට ගිහිල්ලා අහන්න.
පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා, එෙහම ෙදයක් ෙවලා නැහැ
කියලා.
අපි මහජන නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට වාර්ෂිකව විශාල සංවර්ධන
වැඩ පිළිෙවළක් කියාත්මක කළා. අපට ෙනොදුන්නත් කමක් නැහැ,
අඩු ගණෙන් ඔබතුමන්ලා හරි ආසන මට්ටෙම් ඒක කියාත්මක
කරන්න. ගිය අවුරුද්ෙද් මෙග් ආසනෙය් සංවර්ධන වැඩට ලබා
දුන්නු මිලියන 765ක මුදල්වලින් සංවර්ධන වැඩ කටයුතු අපි
කියාත්මක කළා. ඒ ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන් විතරක්
ලබා දුන්නු මුදල්. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිබෙන්ෙන්? ශත පහක්
වියදම් ෙවන්ෙන් නැහැ. ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය්
ඇමතිතුමා අගමැතිතුමා. අගමැතිතුමා ෙමතැන ඉඳලා ජාතික
ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පතට ඡන්දය විමසන
ෙවලාෙව් එහා පැත්තට ගිහිල්ලා හැංගිලා හිටියා. ඒ පනත්
ෙකටුම්පත සඳහා ඡන්දය පාවිච්චි කරන එක පිළිබඳව මුළු රටම
බලාෙගන හිටියා.

ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා
(மாண் மிகு கயந்த க ணாதிலக்க)

(The Hon. Gayantha Karunatileka)

හිටපු ඇමතිතුමා ෙකොෙහේද ගිහිල්ලා හිටිෙය්?

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த அமர ர)

(The Hon. Mahinda Amaraweera)

ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරිය පනත් ෙකටුම්පතට ඡන්දය
පාවිච්චි කරාවිය කියලා අද මුළු රෙට්ම උනන්දුවක් තිබුණා. ෙම්ක
ජනතාවෙග් ඉල්ලීමක්. නමුත් ෙමොකක්ද වුෙණ්? අගමැතිතුමා එහා
පැත්ෙත් ඉන්නවා. ෙමහාට ඇවිල්ලා ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන්
නැහැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉඳෙගන ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන්
නැහැ. නිෙයෝජ්ය නායකතුමා ෙමතැන කථා කරලා එළියට යනවා,
ඡන්දය පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
මන්තීවරු 18 ෙදනායි, ෙම් පනත් ෙකටුම්පත සම්මත කරන්නට
ඡන්දය දුන්ෙන්. ෙමන්න රෙට් වැදගත්ම පනත් ෙකටුම්පතක්
සම්මත කරන්නට ඡන්දය පාවිච්චි කරපු විධිය. අපි ඡන්දය දීලා
තමයි ඒක සම්මත කෙළේ. ජනතාවෙග් සුබසාධනය ෙවනුෙවන්,
සුබසිද්ධිය ෙවනුෙවන් සිදුවන වැඩකටවත් අඩු ගණෙන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂය උනන්දුවක් නැහැයි කියන එක තමයි ඒෙකන්
පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබන්ෙන්.
දැයට කිරුළ වැඩසටහන දකුණු පළාත මුල් කරෙගන
කියාත්මක කරන්න සූදානම් කරලා තිබුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා
මහා ෙලොකු පචාරයක් දුන්නා, ඒෙක් උත්සවය නවත්වනවා,
පචාරක වැඩ නවත්වනවා, නමුත් සංවර්ධන වැඩ කියාත්මක
ෙවනවා කියලා. අද ෙවන ෙකොට කිසිම සංවර්ධන වැඩක්
කියාත්මක ෙවලා නැහැ. අපි සැලසුම් කරලා තිබුෙණ්, මාර්තු
මාසෙය් 31 වන ෙකොට සෑම මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක වැඩ
අවසන් කරන්නයි. මෙග් තංගල්ල මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයට
මිලියන 544ක් වියදම් කරන්න ෙයෝජනා දීලා සියල්ල සූදානම්
කරලායි තිබුෙණ්. නමුත් ඒක කියාත්මක කරන්න සල්ලි ගිහිල්ලා
නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව.
තමුන්නාන්ෙසේලා හැම ෙවලාෙව්ම කියනවා, එක්සත් ජාතික
පක්ෂ ආණ්ඩුව වැඩ කරනවා කියලා. නමුත් මම පැහැදිලිව
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කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් රනිල් විකමසිංහ
මහත්මයාෙග් යටතට ආවාම කවදාවත් වැඩ කරලා ෙපන්නුෙව්
නැහැ කියලා. තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු
කරන්න. ෙම් විමධ්යගත මුදලවත් අපට ලබා ෙදනවාය කියලා
තවම කිසිම ලිපියක්වත් නැහැ. මිලියන 10ක් ලබා ෙදනවාය
කිව්වා. හැබැයි ශත පහක්වත් ලබා ෙදන බවට තවම ලිඛිතව
දැන්වීමක් කරලා නැහැ. ෙම් අවුරුද්ෙද් ෙපබරවාරි මාසයත්
ඉවරයි. ෙවනදා නම් සාමාන්යෙයන් අපට ජනවාරි මාසය ෙවන
ෙකොට ඒ සම්බන්ධ ලිපිය ඇවිල්ලා, චකෙල්ඛ ඇවිල්ලා ඉවරයි. අපි
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන්, ෙම් නතර වුණ සංවර්ධනය ආරම්භ
කරන්න තමුන්නාන්ෙසේලා කටයුතු කරනවා දකින්නයි. ඒ
ෙගෙනන ඕනෑම ෙහොඳ වැඩ පිළිෙවළකට, ඕනෑම ෙහොඳ පනත්
ෙකටුම්පතකට, ඕනෑම ෙහොඳ ෙයෝජනාවකට අපි සහෙයෝගය ලබා
ෙදන්න සූදානම් කියන එක පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.
ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Athauda Seneviratne.
You have five minutes.
[අ.භා. 6.54]

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා

(மாண் மிகு அதா த ெசெனவிரத்ன)

(The Hon. Athauda Seneviratne)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව දින සියෙය්
වැඩ පිළිෙවළ සහ ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය කියන
කරුණු ඉදිරිපත් කරෙගන බලයට ආවා. ඒ වාෙග්ම අලුත් අය
වැයක් ඉදිරිපත් කරනවාය කිව්වා. අය වැයක් ඉදිරිපත් කළා. අය
වැය ඉදිරිපත් කර තිබියදීත්, ගිය අවුරුද්ෙද් ආරම්භ කරපු -පටන්
ගත්ත- වැඩ අවසන් වුණු ඒවාට ෙගවන්න පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලට මුදල් ලැබිලා නැහැ. ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම්
කාර්යාලවලට මුදල් යවන්න අවශ්ය කටයුතු ඉක්මනින් කරන්න
කියා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ෙකොන්තාත් වැඩ කටයුතු කරපු අය ඒ
මුදල් ලබා ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටිනවා. ඒ වාෙග්ම
භාෙගට කරපු වැඩ තිෙබනවා. අලුතින් ආරම්භ කරපු වැඩ
තිෙබනවා. අලුතින් ආරම්භ කරපු වැඩ නතර කරන්න කියනවා. ඒ
වැඩ කටයුතු නතර කරන්ෙන් නැතිව කරෙගන යන්න උපෙදස්
ෙදන්න, ඒවාට අවශ්ය මුදල් ලබා ෙදන්න කියා මම
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. පසු ගිය අෙප් ආණ්ඩු
කාලෙය් විදුලිය ෙනොමැති සියයට 96ක් පෙද්ශවලට අපි විදුලිය
ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ විදුලිය ලබා දුන්නු ඒවා විවෘත කරන්න
තමුන්නාන්ෙසේලා යනවා. හැබැයි, අෙප් පාඨලී චම්පික රණවක
ඇමතිතුමා නම් යන්ෙන් නැහැ. අෙනක් අය පිටත් කර යවනවා.
අපි කරපු වැඩ කටයුතු ඒ විධියට විවෘත කර ගත්තත්, අනුන්ෙග්
දරුවන්ට උප්පැන්න දුන්නත් කමක් නැහැ. ඒකට අෙප්
අකැමැත්තක් නැහැ. ඒ මඟින්වත් උප්පැන්න ලැෙබන්ෙන් නැතැයි.
නමුත් අපි විෙශේෂෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් අෙනක් වැඩ
කටයුතු ආරම්භ කරෙගන ඉදිරියට යන්නයි.
බඩු මල්ලට සහනයක් ෙදනවා කියපු ඒකත් අසාර්ථක වුණා.
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් මුදල් ෙදනවා කියපු කාරණයත් අසාර්ථක
ෙවලා තිෙබනවා. සමහර අවස්ථාවල අගමැතිතුමාත්, අනුර කුමාර
දිසානායක -ෙජ්වීපී එෙක් ෙලොක්කා-, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්
ෙල්කම්තුමාත් පකාශ කර තිබුණා, "අෙපේල් 23 වැනිදා
පාර්ලිෙම්න්තුව විසුරුවා හරිනවා, අපි ඡන්දයකට යනවා" කියා.
තමුන්නාන්ෙසේලා මැතිවරණ පකාශෙය්දී කියා තිබුණු කාරණා
ෙදකක් අපි විෙශේෂ ෙදයක් හැටියට ඉටු කරන්න කියා ඉල්ලුවා.
එයින් කාරණයක් තමයි, විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය අඩු
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කිරීම වාෙග්ම විධායක ජනාධිපති කමෙය් බලය ෙවනස් කිරීම.
අෙනක් කාරණය, මැතිවරණ කමය ෙවනස් කරන්න කියන
ඉල්ලීම. දිස්තික් මැතිවරණ කමය වාෙග්ම ඒ හා සම්බන්ධ මනාප
කමය කියන ෙදක ෙවනස් කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි කළා.
ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙදකම එකට ෙවනස් කර මැතිවරණයකට
යන්න කියා තමයි අපි ඉල්ලන්ෙන්. හැබැයි, ෙජ්වීපී එකයි, යූඑන්පී
එකයි කියන පක්ෂ ෙදකම එකට එකතු ෙවලා ෙම් කටයුත්ත
ෙනොකර මැතිවරණයකට යන්න උත්සාහ කරන බව ෙපෙනනවා.
ෙම් කටයුත්ත කඩාකප්පල් කරන්න එපාය කියා අපි
තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. ෙමොකද, ෙම් වැඩ
ෙනොෙකරුණත් කමක් නැහැ. ෙම් මැතිවරණ කමය ෙම් රටට මහා
සාපයක්. ෙම් රෙට් ගාමීය මට්ටෙම් වාෙග්ම දිස්තික් මට්ටෙම්
ජනතාව ෙම් මැතිවරණ කමයට සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි.
ජනාධිපති කමෙය් බලතල ෙවනස් කරනවාට වඩා ජනතාවෙග්
වුවමනාව තිෙබන්ෙන් දිස්තික් මැතිවරණ කමය ෙවනස්
කරන්නයි. අන්න ඒ කාර්යය ෙම් මැතිවරණයට ෙපර ඉටු
කරන්න. දවස් 100 මදි නම් දවස් 200ක් ෙහෝ අරෙගන ෙම්
කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නයි වුවමනා තිෙබන්ෙන්. දවස් 100න් ෙම්
කාර්යයන් කරන්න ෙනොෙවයි අවශ්ය වන්ෙන්. දවස් 100
වාර්තාවක් ෙනොෙවයි. දවස් 100න් කියා ජනතාවට වාර්තාවක්
තියලා නැහැ. ඒක නිසා දවස් 100 වැඩ පිළිෙවළ අසාර්ථකයි.
ෙමන්න ෙම් කාරණා ෙදකවත් ඉෂ්ට කර ෙම් රෙට් ෙපොදු
ජනතාවට බලපාන, ෙම් රෙට් කුළල් කා ගන්නා ෙම් මැතිවරණ
කමය ෙවනස් කරන්න කියා අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට, ආණ්ඩුවට
කියනවා. අපි සියලු ෙදනාෙග්ම -ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය්
වාෙග්ම අෙප් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානෙය් -සහෙයෝගය
ලැෙබන්ෙන් ෙහොද වැඩවලට පමණයි. දවස් සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ
යටෙත් කරන ෙහොඳ වැඩවලට අපි සහෙයෝගය ලබා ෙදනවා. ෙම්
කටයුතු දවස් 100න් විතරක් අවසන් වන වැඩ කටයුතු ෙනොෙවයි.
ෙම් රෙට් ඉතිහාසයට එකතු වන වැඩ ෙකොටසක් තමයි, ෙම්
මැතිවරණ කමය ෙවනස් කිරීම. අතීතය ගත් විට ෙජ්.ආර්.
ජයවර්ධන මහත්තයා ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව ඉදිරිපත් කරපු
කාලෙය් ඉඳලාම, අපි වෙම් පක්ෂ හැටියට පාරවල් මැද ඉඳෙගන
උද්ෙඝෝෂණය කර ෙම් පිළිබඳව බලපෑම් කළා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම එක්සත්
ජාතික පක්ෂෙය් අයටත් ෙමය ෙත්රිලා හිටපු ලලිත් ඇතුලත්මුදලි
ඇමතිතුමාත්, ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමාත් පක්ෂෙයන් ඉවත්
ෙවලා ගිහිල්ලා ෙවන පක්ෂයක් හදා ෙගන ඉල්ලා සිටිෙය්ත්
ෙමයයි. ඒ සඳහා අගමැතිතුමාෙග් වැඩි උනන්දුවක්, ඕනෑකමක්
නැති බව තමයි මට ෙපෙනන්ෙන්. ඒක ෙම් රටට කරන විශාල
හානියක්, විපතක්. ඒක නිසා ෙම් කාර්යය අනිවාර්යෙයන්ම ඉෂ්ට
කර ෙදන්න. අනුර දිසානායක මහත්මයාත්, අගමැතිතුමාත්
ෙදෙදනාම එකතු ෙවලා ෙම් වැෙඩ් කඩාකප්පල් කරන්න යනවා
කියා තමයි අපට ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද, ඒ අය කියනවා, "පාරට
බහිනවා" කියා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙල්කම් කබීර්
හාෂීම් මැතිතුමාත් කියනවා, "පාරට බහිනවා" කියා. පාරට
බහින්න. අපි අෙනක් පැත්ෙතන් පාරට බහින්නම්. ෙම් කාර්යය
කරන්න කියා ඉල්ලන්නයි පාරට බහින්න ඕනෑ; ෙනොකරන්න
ෙනොෙවයි; කල් දමන්න ෙනොෙවයි. අපට වුවමනා කරන්ෙන් ෙම්
කාර්යය ඉෂ්ට කරන්නයි. පාරවල් ගැන පමණක් ෙනොව
ඓතිහාසික වශෙයන් ඉතාම වැදගත් කාරණය හැටියට ෙමන්න
ෙම් කාරණයත් මම මතක් කරනවා, ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමා

(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்)

(Mr. Deputy Chairman of Committees)

The next speaker is the Hon. Mahinda Yapa
Abeywardena. You have five minutes.

1843

පාර්ලිෙම්න්තුව

[අ.භා. 7.02]

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් දින කිහිපය තුළ
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අෙප් රටට කරපු විනාශය, අෙප්
රටට කරපු අලාභය තව අවුරුදු 10කින් හදන්න බැරි බව මම
පළමුෙවන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙම් ෙකටි කාලය තුළ ඒ තරම්
අලාභයක් සිදු වුණා. අෙප් ආණ්ඩුව කර ෙගන ආපු සංවර්ධන වැඩ
පිළිෙවළ සම්පූර්ණෙයන්ම නතර කළා. දැන් ගම්වල පාරවල්
හැෙදන්ෙන් නැහැ. "දැයට කිරුළ" ව්යාපෘතිය යටෙත් මාතර
දිස්තික්කෙය් අපි ආරම්භ කරපු වැඩසටහන් එකක්වත් දැන්
කියාත්මක ෙවන්ෙන් නැහැ, පාරවල් හැෙදන්ෙන් නැහැ. දැන් ඒවා
මදුරු වළවල් බවට පත් ෙවලා. ඉතින්, ෙම් ෙගොල්ලන් සංවර්ධන
ව්යාපෘති නතර කරන්ෙන් කාෙගන් පළි ගන්නද කියා මට හිතා
ගන්න බැහැ. අෙපන් පළි ගන්න බැහැ. ඊටත් වඩා භයානක
අපරාධයක් ෙම් ෙගොල්ලන් කර ෙගන යනවා.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ආර්ථික සංවර්ධන
නිලධාරින් ෙලස බඳවා ගත් ඉතාම කාර්යක්ෂමව වැඩ කරපු
උපාධිධාරින් රාශියක් -දහසයදහස් නවසිය ගණනක්- ආර්ථික
සංවර්ධන අමාත්යාංශෙය් හිටියා. දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ට කරන්න
රාජකාරියක් නැහැ. දැන් ඒ ෙගොල්ලන් නිවාස හා සමෘද්ධි
අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කර සිටිනවාය කියනවා. දැන් ඒ අයට
රාජකාරියක් නැහැ. ඒ උදවිය තමයි ගෙම් සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ
කියාත්මක කර ෙගන ගිෙය්. ඒ උදවිය තමයි ඒවාට අදාළ
සංඛ්යා ෙල්ඛන හැදුෙව්. ඒ උදවිය තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ හඳුනා
ෙගන, කරන්න ඕනෑ කුමක්ද කියා හඳුනා ෙගන, ඒ සඳහා
ඇස්තෙම්න්තු සකස් කර ඒ කටයුතු කෙළේ. දැන් ඒ මිනිසුන්ට
කරන්න රාජකාරියක් නැහැ. ෙමොකද, ෙම් රජය සංවර්ධන
කියාවලිය සම්පූර්ණෙයන්ම නවත්වලා රජෙය් නිලධාරින්ට නිකම්
පඩි ෙගවනවා. ඒ අය දැන් නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශට
අනුයුක්ත කර සිටිනවාය කියනවා. නමුත් ඒ ෙගොල්ලන්ට ෙදන්න
රාජකාරියක් නැහැ.
අෙප් රජය යටෙත් ඒ ෙගොල්ලන්ට දීපු රාජකාරි ලැයිස්තුව මම
කියන්නම්. සංවර්ධනය සඳහා වන රාජ්ය පතිපත්ති හා
කියාකාරකම් සම්පාදනය සඳහා අවශ්ය පාෙද්ශීය මට්ටෙම් දත්ත
හා ෙතොරතුරු විද්යාත්මකව එක්රැස් කිරීම හා පද්ධතිගත කිරීම,
රජෙය් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා අවශ්ය මූලික ඇගයීම් සිදු
කිරීම, ගාමීය ජන සභා ෙයෝජනා ලබා ගැනීම හා ව්යාපෘති වාර්තා
ඉදිරිපත් කිරීම, සංවර්ධන වැඩසටහන් පසු ඇගයීම, විපරම් කිරීම
හා අධීක්ෂණය, සංවර්ධන වැඩසටහන්හි පගතිය අධීක්ෂණය හා
වාර්තා කිරීම, ගාමීය සංවර්ධනය සඳහා කියාත්මක රාජ්ය හා රාජ්ය
ෙනොවන ආයතන සම්බන්ධීකරණය, ගාමීය යටිතල පහසුකම් හා
ජීවෙනෝපාය සංවර්ධනය සඳහා වන පහසුකාරක හා
සම්බන්ධීකාරක කියාවලිය, ෙකොට්ඨාසය තුළ ආර්ථික හා
සමාජයීය පතිලාභ ලැබිය යුතු පතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම හා
නිර්ෙද්ශ කිරීම, ගාම නිලධාරී වසමට හා පාෙද්ශීය ෙල්කම්
ෙකොට්ඨාසයට අදාළ සංවර්ධන සැලැස්ම සැකසීමට අවශ්ය
ෙයෝජනා ලබා දීම, ගාම නිලධාරී වසෙමහි හා ෙකොට්ඨාසෙයහි
සංවර්ධන පගතිය අධීක්ෂණය, පසු විපරම හා අමාත්යාංශයට
වාර්තා කිරීම යනාදියයි. ෙම් වාෙග් වැදගත් රාජකාරි රාශියක් ගම්
මට්ටෙම් ඉඳ ෙගන ෙම් නිලධාරී මහත්ම මහත්මීන් කළා. අද ඒ
මිනිසුන් කිසි රාජකාරියක් නැතුව නිකම්ම එළියට දමා සිටිනවා.
ෙම්ෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම් රජෙය් සංවර්ධන
සැලැස්මක් නැති බවයි අදහස් වන්ෙන්. ගම් මට්ටෙමන් කර ෙගන
ගිය වැඩ පිළිෙවළ සම්පූර්ණෙයන් නතර කර තිෙබනවා. ගෙම්
සංවර්ධන වැඩ විතරක් ෙනොෙවයි, මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම විතරක්
ෙනොෙවයි, ගෙම් උදවියට කීයක් ෙහෝ ලබා ගන්න තිබුණු
මාර්ගයත් අද සම්පූර්ණෙයන්ම අහුරලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට
ෙකොපමණ කාලයක් ෙම් රට පවත්වා ෙගන යන්නද?
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ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමොන රජයක් බලයට
පත් වුණත් ෙම් දින කිහිපය තුළ සිදු කරපු අලාභය නිවැරදි
කරන්න තවත් අවුරුදු 10ක්වත් ගත ෙවයි කියා මම කිව්ෙව් ඒකයි.
ඒ වාෙග්ම ෙම් උදවිය දැන් ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්යාංශෙයන්
ඉවත් කර, නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කර
සිටිනවා. නමුත් ෙම් උදවියට කරන්න රාජකාරියක් නැහැ. නිවාස
හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කළා යයි පැවෙසන ෙම්
නිලධාරින් 16,979 ෙදනාට අයත් වන නිලධාරී කාණ්ඩ ෙමොනවාද
කියන එක ගැන ෙකොෙහේවත් සඳහනක් නැහැ. නිවාස හා සමෘද්ධි
අමාත්යාංශය තුළ ෙමම නිලධාරින් ස්ථානගත කරන්ෙන් කුමන
රාජකාරි මට්ටමකින්ද? ඒ අයට කිසිම රාජකාරියක් නැහැ, නිකම්
ඉන්ෙන්. පළි ගැනීමක් ෙම් කරන්ෙන්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හිතනවා
අෙප් ෙද්ශපාලන හිතවතුන් ෙම් තනතුරුවල සිටියා කියලා.
උපාධිධාරින් බඳවා ගත්ෙත් ෙද්ශපාලන හිතවත්කම උඩ
ෙනොෙවයි. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ඒක කෙළේ. නිශ්චිත
දිනයට සුදුසුකම් සපුරා සිටි සියලුම උපාධිධාරින්ෙග් පක්ෂ
ෙභ්දයක් බලන්ෙන් නැතුව අෙප් රජය ඒ ෙගොල්ලන්ට රැකියා ලබා
දුන්නා. අද එෙහම සැලැස්මක් ෙම් රජයට නැහැ. ඒකයි මම
කියන්ෙන් ෙම් රෙට් සංවර්ධන කටයුතු නතර කරලා කියලා. ඒ
වාෙග්ම ඔවුන් ෙමම අමාත්යාංශයට අනුයුක්ත කිරීෙම්දී ඔවුන්ට
ලබා දුන් රාජකාරි ස්වභාවය, වගකීම හා විෂය පථය කුමක්ද?
එෙහම වැඩසටහනක් නිවාස හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශෙය් දැනට
නැහැ.
වසමකට එක් නිලධාරිෙයක් බැගින් සමෘද්ධි සංවර්ධන
නිලධාරින් සිටියදීම ෙමම නිලධාරියාද ගම තුළ ස්ථානගත කිරීම
තුළ සමෘද්ධි හා ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින් අතර ගැටුමක්
ඇතිවීම වැළැක්වීමට ගන්නා පියවර කුමක්ද? ෙමෙතක් ෙමම
නිලධාරින්ට සංවර්ධන ක්ෙෂේතයට අදාළව වගකීම් පවරා තිබූ
බැවින් ඔවුන්ෙග් ආසන්න අධීක්ෂණය හා වගකීම පවරා තිබූෙය්
සහකාර අධ්යක්ෂවරුන්ට හා දිස්තික් කමසම්පාදන ෙසේවයටය. ඒ
නිසා ලබා ඇති පළපුරුද්ද අනුව ෙමම අමාත්යාංශය යටෙත්ද
ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය ඔවුන් ෙවතම
තැබීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද? උපාධිධාරි සංවර්ධන නිලධාරින්
ෙලස ඔවුන්ෙග් වෘත්තීය ගරුත්වය හා අභිමානය සුරක්ෂිත වන
පරිදි නිසි රාජකාරි පැවරුමක් ලබා දී සංවර්ධන නිලධාරි ෙසේවෙය්
ක්ෙෂේත නිලධාරින්ට අදාළ 6/2006 චකෙල්ඛයට අනුව සියලු
දීමනා හා වරපසාද ලබා දී වෘත්තීය ගැටලු විසඳීම පමාද වන්ෙන්
කවර ෙහේතුවක් නිසාද? එම විසඳුම් දින 100 තුළ ඉටු කිරීමට රජය
ගන්නා පියවර ෙමොනවාද? ෙමම නිලධාරින් අනුයුක්ත කිරීම දින
සියය සඳහා දුන් පැලැස්තර විසඳුමක් ෙනොවන බවට රජෙයන්
ලැෙබන වගකීම කුමක්ද?
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ නිලධාරින් සංඛ්යාව
තමයි ෙම් බර ඇද්ෙද්. පසු ගිය කාල සීමාව තුළ අෙප් ගම්වල
ෙකරුණු දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩ පිළිෙවළ කරෙගන ගිෙය්
පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත ෙවලා සිටි ආර්ථික
සංවර්ධන නිලධාරින්. අද ඒ මිනිස්සුන්ව ෙද්ශපාලන වශෙයන්
කපලා දාලා තිෙබනවා. ඒ මිනිස්සුන්ව ඉවත් කරලා තිෙබනවා.
දැන් ඒ ෙගොල්ලන්ට කරන්න රාජකාරියක් නැහැ. ඒ අයව නිවාස
හා සමෘද්ධි අමාත්යාංශයට අරෙගන තිෙබනවා. එතැනත් සමෘද්ධි
සංවර්ධන නිලධාරින් ඉන්නවා. ඒ ෙගොඩට ෙම් ෙගොඩත් එකතු
කරලා තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම්ෙකන්
අදහස් ෙවන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන්, ෙම්
රජයට සංවර්ධන සැලැස්මක් නැහැ කියන එකයි. ෙම් රජයට
තිෙබන්ෙන් මඩ සැලැස්මක් විතරයි. පසු ගිය රජය කරෙගන ගිය
වැඩ පිළිෙවළට මඩ ගැහීම විතරයි කරන්ෙන්. ඒ තුළින් නැවත
වාරයක් බලයට එන්න පුළුවන්ද කියායි ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන්.
ජනතාව ෙමතුමන්ලාට බලය දුන්ෙන් නැහැ. අෙප් ගරු
මන්තීවරෙයක් කිව්වා වාෙග්, එතුමන්ලාට ෙනොෙවයි බලය
දුන්ෙන්, ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාටයි. ෙමතුමන්ලා ණයට
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ෙමතැන ඉන්ෙන්. ෙමතැනට ඇවිල්ලා ණයට කහිනවා. ඊළඟ
මැතිවරණය එන්න ඕනෑ ඒ ෙගොල්ලන්ට බලයක් ගන්න. ඒ බලය
මඩ ගහලාම ගන්න ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි හිටපු ජනාධිපතිතුමාටත්,
හිටපු රජයටත් සම්පූර්ණ මඩ ගැහීෙම් ව්යාපාරයක් කරන්ෙන්. ෙම්
අය කියන්ෙන් අමූලික අසත්ය. අමූලික අසත්ය ඉදිරියට දමාෙගන
ඒෙකන් ජීවත් වන ආණ්ඩුවක් බවට ෙම් ආණ්ඩුව පත් ෙවලා
තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳ
මහත්වරු හැටියට මම තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් ෙම්
පහත් වැඩ කරන්න එපා, ෙම් පළි ගැනීම් කරන්න එපා, ෙම් රෙට්
සංවර්ධනය සඳහා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම
දායකත්වය ෙදන්න කියායි. විරුද්ධ පක්ෂෙය් අෙප් කණ්ඩායම
වැඩි වුණත් ඒ ෙවනුෙවන් අපට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම
දායකත්වය තමුන්නාන්ෙසේලාට ලබා ෙදනවා කියා කියමින් මම
මෙග් වචන ස්වල්පය හමාර කරනවා.
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ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා (විෙද්ශ කටයුතු නිෙයෝජ්ය
අමාත්යතුමා)

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா - ெவளிநாட்ட
அைமச்சர்)

வல்கள் பிரதி

(The Hon. Ajith P. Perera - Deputy Minister of Foreign
Affairs)

ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් විවාදෙය්දී
විපක්ෂෙය් සමහර ගරු මන්තීතුමන්ලා අවංකව කථා කළා;
සමහරු අර්ධ ෙලස අවංකව කථා කළා; සමහරු ගල් පැෙලන
අසත්ය කිව්වා. විජයමුණි ද ෙසොයිසා හිටපු අමාත්යතුමා මීට කලින්
කථා කළා. එතුමා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් බිබිල ආසනය. බිබිල
නගරෙය් ඉඳලා හතර පැත්තට තිෙබන පධාන පාරවල් හතෙර්ම
දැවැන්ත සංවර්ධන ව්යාපෘති කිසිම බාධාවක් ෙනොමැතිව කරනවා
කියලා එතුමා කිව්වා. ඒ නිසා ෙම් කිසිම ෙදයක් ෙකෙරන්ෙන්
නැහැ කියලා සියල්ලම ලඝු ෙකොට තර්ක කරපු ගරු
මන්තීතුමන්ලාට මම කියන්ෙන්, ඒ ස්ථාවරය වැරැදි බවයි. ඈත
දුෂ්කර බිබිෙල් පධාන මාර්ග 4ක වැඩ ෙකෙරනවා. මම
නිෙයෝජනය කරන කලුතර දිස්තික්කෙය්, ඊට යාබද ෙකොළඹ
දිස්තික්කෙය් ගාලු පාර සංවර්ධනය කිරීෙම් කටයුත්ත ෙකෙරනවා.
අදටත් කිසිම බාධාවක් නැතුව ගාලු පාර සංවර්ධනය කිරීෙම් ඒ
බරපතළ ව්යාපෘතිය ෙකෙරනවා. මම උදාහරණ කිහිපයක් ෙම්
කියන්ෙන්. සියලුම ඉදි කිරීම් ව්යාපෘති නතර ෙවලා කියලා ෙම්
පශ්නය ඒ මට්ටමට ලඝු කරලා කථා කිරීෙම් කිසි පාෙයෝගික
අර්ථයක් නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ අසත්යක්. සමහර ව්යාපෘති නතර වී
තිෙබනවා. මෙග් ආසනෙය් පළාත් සභාවලට අයිති අතුරු මාර්ග
හතරක වැඩ අර කියූ විධියට ගල් දමා වලවල් හදා, කාපට්
ෙනොකර නතර වී තිෙබනවා. ෙම් ව්යාපෘති හතෙරන් තුනක ගිවිසුම්
අත්සන් කර නැති බව, විෙශේෂෙයන් ෙම් කාරණය පිළිබඳ ෙසොයා
බැලූ විට මට ෙපනී ගියා. ගිවිසුම් අත්සන් ෙනොකර හිෙත්
විශ්වාසයට, ෙබොෙහොම අකමවත් විධියට -තමන්ට ඕනෑ විධියට
ගණන් මිනුම් දා ෙගන- කළ ෙම් වැඩ කටයුතුවලට මුදල්
ලැෙබයිෙදෝ කියන පශ්නය නිසා, ඒ ව්යාපාරිකයන් තවදුරටත්
ආෙයෝජනයක් ෙනොකර ඒ පාරවල් ඉදි කිරීම අත හැර දමා
තිෙබනවා.
නීත්යනුකූල ගිවිසුම් සහිත තවත් එක් මාර්ගයක් තිබුණා.
නමුත්, ඒ ව්යාපාරිකයාට එය කර ෙගන යාමට යම් දුෂ්කරතා මතු වී
තිෙබනවා. මම පශ්න කළාම ඔහු කිව්වා, -ඒ අදාළ මාර්ගය
ෙනොෙවයි- "ඊට කලින් කළ බරපතළ, පධාන වැඩ තුනක සල්ලි
ලැෙබන්න තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් ගැන මට යම් අවදානමක්,
සැකයක් මතු වී තිෙබන නිසා, මෙග් ඒ වැඩ පිළිෙවළ -ඔහුෙග්
භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත් එම ෙරෝල- කර ෙගන යන්නට ෙනොහැකි
පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒ නිසා මම ෙමය නතර කළා" යි කියා.
ෙමවැනි ෙද් නිසා ඇතැම් තැන්වල මාර්ග ඉදි කිරීම් කටයුතු නතර
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වී තිෙබන බව ඇත්ත. එෙසේ නතර වීමට ෙහේතුව වර්තමාන රජෙය්
තිෙබන වැඩ පිළිෙවළ ෙනොෙවයි. පසු ගිය ආණ්ඩුවත් එක්ක දුෂිත
අන්දමට, අකමවත් අන්දමට ව්යාපාර කළ ඇතැමුන්ට,
ජනාධිපතිවරණ පරාජෙයන් ඇති වී තිෙබන කම්පනයත් එක්ක,
භූමිෙය් ඇති වී තිෙබන තත්ත්වයන්ට මුහුණ ෙදන්නට
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒක තමයි පශ්නය. දැනට නතර වී තිෙබන,
භාගයට හැදූ මාර්ගත් අප හදනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව ෙදමින්,
අෙනකුත් මහා පරිමාණ සංවර්ධන ෙයෝජනා කම සියල්ලම අප
ඉදිරියට කර ෙගන යනවා කියන කාරණය නැවත නැවත සනාථ
කරන්නට කැමැතියි.
මහා පරිමාණ ෙයෝජනා කම අතරින් අප දැනට නතර කර
තිෙබන්ෙන්, ඉතාම බරපතළ, දූෂිත ගිවිසුම් ඇති කර ෙගන තිෙබන
උතුරු අධිෙව්ගී මාර්ගය සෑදීම වැනි ව්යාපෘති එකක් ෙහෝ ෙදකක්
පමණයි. ඒ නිසා ජනතාවට ඉවසීෙමන් ඉන්න කියා අප කියනවා.
පසු ගිය ආණ්ඩුෙව් තිබුණු විනිවිදභාවයක් නැති, අයුතු වැඩ
පිළිෙවළ ඒ විධියටම ඉදිරියට ෙගන යන්න අපට හැකියාවක්
නැහැ. අප එෙසේ කරන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ නිසා විධිමත්ව, තිෙබන
අඩු පාඩු යථා තත්ත්වයට පත් කර ෙම් කටයුතු කරනවාය කියන
ෙපොෙරොන්දුව ෙදන්නට අප කැමැතියි.
මීට කලින් ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමාත්, තවත්
මන්තීවරු ගණනාවක්ම ෙම් අතුරු අය වැය ෙල්ඛනය සහ
වර්තමාන රජය ලබා දුන් සහන සැහැල්ලුවට ලක් කරමින් කථා
කළා. ජනාධිපතිවරණ පරාජෙයන් පසුව ඇති වී තිෙබන මානසික
කම්පනය නිසා හට ෙගන තිෙබන ව්යාකූලභාවය ඉවත් කර
ගැනීමට කරුණාකර ෛවද්ය උපෙදස් පතන්න කියා, ඒ
මන්තීවරුන්ට මා ඉතාම ෙගෞරව සහිතව කියන්නට ඕනෑ. එෙහම
නැත්නම් ඔය කමයට ෙම් සමාජෙය් ඇති වී තිෙබන ෙවනස
ෙත්රුම් ගන්නට බැරි නම්, අද සිටින තත්ත්වෙයනුත් පහළට වැටී,
ෙද්ශපාලන වශෙයන් විනාශමුඛයට යන්නටයි සිද්ධ වන්ෙන්.
අෙප් රජය තමයි ෙපටල් මිල අඩු කෙළේ. අෙප් රජය තමයි
ඩීසල් මිල අඩු කෙළේ. අෙප් රජය තමයි භූමිෙතල් මිල අඩු කෙළේ.
අෙප් රජය තමයි ගෑස් මිල අඩු කෙළේ. ඒ සහන දැන් ජනතාවට
ලැබී නැද්ද? අද petrol shed එකකට ගිහින් ෙපටල් ටික ගහන
ෙකොට, ඩීසල් ටික ගහන ෙකොට, කෙඩ්ට ගිහින් ගෑස් සිලින්ඩරය
ගන්න ෙකොට ඒවාෙය් මිෙල් එදාට වඩා දැවැන්ත අඩුවක් නැද්ද?
අඩුවක් තිෙබනවා. කරුණාකර ඒක පිළිගන්න. ෙම් රෙට්
සාමාන්ය මිනිහාට ඒක දැෙනනවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය මිනිසුන්ට
ඒක ෙත්ෙරනවා. ෙම් රෙට් සාමාන්ය මිනිස්සු තමන්ෙග් ෙමෝටර්
සයිකලයට ෙපටල් ටික ගහන ගහන වාරයක් පාසා, petrol shed
එෙක් මීටරය කරකැෙවන ෙකොට ඒ දිහා බලාෙගන ෛමතීපාල
සිරිෙසේන මැතිතුමාටත්, එතුමා බලයට පත් කරපු එක්සත් ජාතික
පක්ෂය පමුඛ සන්ධානයටත් කෘතඥතා පූර්වකව පින් ෙදනවා. ඒ
යථාර්ථය ෙත්රුම් ගැනීම අවශ්ය ෙවනවා. විපක්ෂෙය් ගරු
මන්තීවරුනි, ඔබතුමන්ලා අකමැති නම් ඒක ෙත්රුම් ගන්ෙන්
නැතිව ඉන්න. ඊළඟ පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණය ළඟ ළඟම එනවා.
එදාට සැබෑ තත්ත්වය දැන ගන්න පුළුවන්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් අය වැෙයන්
ආහාර පාන සඳහා දීපු සහන ෙබොෙහොම සැහැල්ලුවට ලක්
කරනවා. ආහාර වර්ග 13ක් සඳහා සෘජුව දීපු සහනවලින් ඒ අයට
ෙපෙනන්ෙන් ෙකොත්තමල්ලි සහ කහ පමණයි. ඒ නිසා ෙම්කට
"ෙකොත්තමල්ලි අය වැය" කියනවා. නමුත් අපි සීනි මිල අඩු
කරපු එක ඒ අයට මතක් වන්ෙන් නැහැ. කිරි පිටි මිල අඩු කරපු
එක මතක් වන්ෙන් නැහැ. සස්ටජන් ටින් එෙක් මිල අඩු කරපු එක
මතක් වන්ෙන් නැහැ. තිරිඟු පිටි මිල අඩු කරපු එක මතක් වන්ෙන්
නැහැ. පාන් මිල අඩු වුණු එක මතක් වන්ෙන් නැහැ. මුංඇට මිල
අඩු කරපු එක මතක් වන්ෙන් නැහැ. හාල් මැස්සන්ෙග් මිල අඩු
කරපු එක මතක් වන්ෙන් නැහැ. අධික ෙලස බදු අය කළ ටින්
මාළුවල මිල අඩු කරපු එක මතක් වන්ෙන් නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය
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පාර්ලිෙම්න්තුව

[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා]

කාරක සභාපතිතුමනි, ෙමතුමන්ලා විහිළුවට වාෙග් කියන්ෙන්
ෙකොත්තමල්ලි, උම්බලකඩ සහ කහ මිල අඩු ෙවලා කියලා
විතරයි. ඒවාෙය්ත් මිල අඩු ෙවලා තමයි. අපි ෙපොෙරොන්දු වුෙණ්
භාණ්ඩ 10ක මිල අඩු කරනවා කියලායි. නමුත්, අපි ආහාර වර්ග
13ක මිල අඩු කළා. අඩු කරන්න පුළුවන් නිසා
ෙකොත්තමල්ලිවලත්, කහවලත්, උම්බලකඩවලත් මිල අඩු කළා.
ගෙම් මිනිහා උම්බලකඩ කෑවාම, අවුරුදු 20ක් විතර රාජ්ය බලය
දරාෙගන, සැප පහසුවට ආණ්ඩුෙව් වියදමින් ජීවත් වුණු අයට දැන්
ෙමොකක් හරි විෙශේෂ හිත් අමාරුවක් තිෙබනවාද? අද
ෙකොත්තමල්ලි ෙබොන්ෙන් සැප පහසු ජීවිත ගත කරන අය
ෙනොෙවයි ෙන්. දරුෙවකුට උණක්, ෙහම්බිරිස්සාවක් හැදුණාම
අෙප් ගම්වල මිනිස්සු ෙකොත්තමල්ලි ටිකක් තම්බලා ෙදනවා.
තුනපහටත් ෙකොත්තමල්ලි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි, අද ඒ මිල අඩු
කරපු එකත් ෙමතුමන්ලාට විහිළුවක්. ඇයි, එළවලුවලට,
ව්යඤ්ජනවලට කහ දමන එක නරකද? [බාධා කිරීමක්] ඒ මිලත්
අඩු කළා. ඒෙකන් රුපියල හරි ඉතුරු වන්ෙන් අෙප් ගම්වල ඉන්න
අහිංසක, දුප්පත් මිනිහාට. ෙමතුමන්ලාට හරි ෙක්න්තියි ඒවාට. කහ
මිල අඩු කළා. ෙකොත්තමල්ලි මිල අඩු කළා. උම්බලකඩ මිල අඩු
කළා. උඳු මිල අඩු කළා. ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා ෙනොකියන
තවත් වර්ග අටකත් මිල අඩු කළා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා
කියන්ෙන් නැහැ. ඔය සියල්ලටම වඩා අපට ලබා ෙදන්න පුළුවන්
වුෙණ් ඉන්ධන මිල අඩු කිරීම හරහා ලැබුණු සහනයයි. ඒ නිසා
හතර ෙදෙනක්, පස් ෙදෙනක් ඉන්න ගෙම් සාමාන්ය පවුලක ජීවන
බර මාසිකව දළ වශෙයන් රුපියල් 7,500කින් විතර අඩු ෙවලා
තිෙබනවා. ඒක තමයි ගෙම් මිනිහාෙග් ගණන් හැදිල්ල.
අපි අය වැෙයන් දීපු සමහර සහන සමහර පෙද්ශවලට ළඟා
ෙවලා නැහැ. සමහර භාණ්ඩවල මිල අඩු ෙවලා නැහැ. එෙහම
පශ්න තිෙබනවා. ඒවා අපි හදා ගන්න ඕනෑ. පැරණි මිලට භාණ්ඩ
මිලදී ෙගන ඒවා විකුණන සිල්ලර ෙවෙළන්දා තමන්ට වන පාඩුව
අඩු කර ගන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා. රජය මැදිහත්
ෙවලා ඒකට පතිෙරෝධය දක්වලා, ඒ සහනය ගෙම් මිනිහාට ලබා
ෙදන්න කටයුතු කරනවා. හැබැයි, දුප්පත්, අහිංසක මිනිහාට
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ලබා ෙනොදීපු සහන අපි ෙදන ෙකොට,
ඒක හෑල්ලුවට ලක් කරන එක ගෙම් ඉන්න දුප්පතා, මධ්යම
පාන්තිකයා දකින්ෙන් ඒ අයට කරන අපහාසයක් විධියටයි. අන්න
ඒ කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ.

ගරු මහින්ද යාපා අෙබ්වර්ධන මහතා

(மாண் மிகு மஹிந்த யாப்பா அேபவர்தன)

(The Hon. Mahinda Yapa Abeywardena)

අද හාල් කිෙලෝ එක රුපියල් 100යි.

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා

(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா)

(The Hon. Ajith P. Perera)

අද හාල් මිල ගැන ෙබොෙහොම හිෙත් අමාරුෙවන් කථා
කරනවා. ඇත්ත. හාල් මිල වැඩියි. හැබැයි, අපි අමතක කරන්න
නරකයි,
අනුරාධපුරෙය්,
ෙපොෙළොන්නරුෙව්,
අම්පාෙර්,
කුරුණෑගල, වවුනියාෙව් ඉන්න ෙගොවීන් වවන පධානම ෙබෝගය
ෙනොෙවයි නම්, එකම ෙබෝගය වී පමණක් බව. ඒ වී වගාෙවන්
ලැෙබන ඵලදාවට අපි ලබා ෙදන මුදල තමයි ඒ ගමට යන එකම
මුදල.
අෙප් පළාත්වල ෙත්වලට, රබර්වලට මුදලක් ලැබුණාම එය
ගමට යනවා වාෙග් ඒ පළාත්වල මිනිසුන්ට ගමට මුදල් යන එකම
කමය වී විකිණීමයි. එම නිසා අෙප් රජය, ෛමතීපාල සිරිෙසේන
මැතිතුමාෙග් රජය, රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත්ය ධුරය
දරන රජය පතිපත්තියක් විධියට වී සඳහා ෙදන සහතික මිල වැඩි
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කරලා තිෙබනවා. ඒ හරහා සහල් මිල වැඩි තත්ත්වයක තිබුණත්,
අපි ඒ සහනය ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. රජය කවදාවත්
සම්පූර්ණ වී නිෂ්පාදනය මිල දී ගත්ෙත් නැහැ. හැම දාමත් මහින්ද
රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් රජය මිල දී ගත්ෙත් සම්පූර්ණ වී
නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 5ක් පමණයි. අද අපි මුදල් ෙවන් කර
තිෙබනවා, සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 10කට වැඩි
පමාණයක් මිල දී ගන්න. ඒ හරහා අපි ලබා ෙදන පණිවුඩය තුළ,
තීරණය තුළ අපි අෙප්ක්ෂා කරනවා, සාමාන්ය ෙගොවියාට
පමාණවත් මිලක් ලැෙබයි කියලා. ඒක තමයි අපි අනුගමනය
කරන මූල ධර්මය. එෙහම නැතුව මුළු වී නිෂ්පාදනයම රජය මිල දී
ගන්නවාය කියන කථාවක් කවදාවත් තිබුෙණ් නැහැ. ඒක
ගැලෙපන්ෙන්ත් නැහැ. අපි පිළිගන්නවා, වී ෙගොවියාට ෙහොඳ
මිලක් ලැබිය යුතුයි කියලා. නමුත් අපි අනික් භාණ්ඩ හරහා ලබා දී
තිෙබන සහන රෙට් පුරවැසියන් සියලු ෙදනාටම -රජෙය්
ෙසේවකයන්ට ෙව්වා, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ට ෙව්වා,
ෙගොවියාට ෙව්වා, කම්කරුවාට ෙව්වා, දුප්පත්, ෙපොෙහොසත්
හැමෙදනාටම- එක විධියට ලැෙබනවා. ෙපටල්, ලාම්පු ෙතල්,
ඩීසල්, ගෑස් සඳහා ෙදන ඒ සහනය සියලුෙදනාටම එක හා
සමානව ලැෙබනවා. ඒවා ගැන කවුරුත් කථා කරන්ෙන් නැහැ.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම දුන්
ෙපොෙරොන්දු ගැන ෙම් ගරු සභාෙව් කථා කළා. මෙග් අමාත්යාංශය
වන විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශෙය් විෂය පථයට තමයි විදුලි
සංෙද්ශ සහ ෙතොරතුරු තාක්ෂණ විෂයයත් අයිති වන්ෙන්. දින
සියෙය් වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් අපි ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා
තිෙබනවා, ෙම් රෙට් පසිද්ධ ස්ථානවලට ෙනොමිලෙය් අන්තර්ජාල
පහසුකම්, තරුණයන්ට ෙත්ෙරන භාෂාෙවන් කිව්ෙවොත් free WiFi ලබා ෙදනවාය කියලා. අපි ෙම් ව්යාපෘතිය පිළිබඳව ඉතාම
ඉක්මනින් කටයුතු කරලා, ෙම් රෙට් දුරකථන ෙසේවා සපයන
සියලුම සමාගම් මැදිහත් කර ෙගන, ICTA ආයතනයත් සම්බන්ධ
කර ෙගන, ඔවුන්ෙග් නායකත්වය යටෙත් අෙප් අමාත්යාංශයට
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවා, ෙම් රෙට් පසිද්ධ ස්ථාන 1,000ක්
සඳහා ෙනොමිලෙය් අන්තර්ජාල පහසුකම් - free Wi-Fi - ලබා
ෙදන්න. ෙම්ක අෙප් රෙට් අන්තර්ජාල පහසුකම් භාවිත කිරීම
පිළිබඳ විප්ලවීය ෙවනසක් ෙවනවා. වැදගත්ම ෙද් තමයි, ෙම්
සඳහා රජෙය් මුදලින් එකම එක රුපියලක්වත් වැය ෙනොකරපු
බව. ෙම් සම්පූර්ණ ව්යාපෘතිය සඳහා වන වියදම ෙම් රෙට්
ෙපෞද්ගලික ව්යවසායකයන් විසින් දරනු ලබනවා. ඉදිරි සති ෙදක
තුළ ෙම් සවි කිරීම් පටන් ගන්නවා. ෙම් වන විට තාක්ෂණික පශ්න
සම්පූර්ණෙයන් විසඳා ෙගන අවසන්. ඒ වාෙග්ම තමන්ෙග්
හැඳුනුම්පත් අංකය සහ තමන්ෙග් දුරකථන අංකය භාවිත කරමින්
ෙම් රෙට් තිෙබන ඕනෑම මහජන පුස්තකාලයකදී ඕනෑම
පුරවැසියකුට ෙනොමිලෙය් අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගන්න අපි
අවස්ථාව ලබා ෙදනවා. සෑම පධාන දුම්රිය ස්ථානයකටම, සෑම
පධාන බස් නැවතුම් ෙපොළකටම, සෑම රජෙය් ෙරෝහලකටම, ෙම්
රෙට් සෑම විශ්වවිද්යාලයකටම, ශී ලංකා නීති විද්යාලයට, කාර්මික
විද්යාලවලට ෙනොමිලෙය් අන්තර්ජාල - free Wi-Fi - පහසුකම්
ලබා ෙදනවා. තාක්ෂණික වශෙයන් කල්පනා කරන ෙකොට
ෙමවැනි පහසුකමක් ලබා ෙදන එක ඉතාම අසීරු අභිෙයෝගයක්.
ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි, පසු ගිය දවස්වල
ඉන්දියාෙව් දිල්ලි පාන්තෙය් පැවැත්වූ මැතිවරණෙයන් ජයගහණය
කරපු ෙකජ්රිවාල් මහත්මයාෙග් පක්ෂය ඡන්ද ෙපොෙරොන්දුවක්
දුන්නා, නව දිල්ලි නුවරට ෙනොමිලෙය් අන්තර්ජාල - free Wi-Fi පහසුකම් ෙදනවාය කියලා. අද ඔවුන් කියනවා, ඒ ෙපොෙරොන්දුව
ඉෂ්ට කරන්න ඔවුන්ට අවුරුද්දක් ගත වනවාය කියලා. නමුත් අපි
දීපු ෙපොෙරොන්දුව ෙම් දින සියය තුළ ඉෂ්ට කරනවාය කියන
කාරණය කියන්න අවශ්යයි. අද සෑම අමාත්යවරෙයක්ම තමන්ට
අදාළ වන විෂය ක්ෙෂේතවල තමන්ෙග් ඉලක්ක සපුරාලමින්
ඉන්නවා. දින සියෙයන් අෙප් පතිපත්ති අවසන් වන්ෙන් නැහැ.
දින සියය කියන්ෙන්, ෙම් රෙට් මූලික පශ්න විසඳීමට අවශ්ය
මූලික පදනම දැමිය යුතු ෙකටි කාලයයි.
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අද, මීට ෙමොෙහොතකට කලින් ඉන්දියාෙව් විෙද්ශ අමාත්ය
සුෂ්මා ස්වරාජ් මැතිනිය ලංකාවට පැමිණියා. කටුනායක ගුවන්
ෙතොටු ෙපොෙළේ දී මා විසින් එතුමිය පිළිගැනීම සිදු කළා. එතුමිය මට
මුණ ගැසුණු පළමුෙවනි ෙමොෙහොෙත් කියූ කාරණය තමයි, "ශී
ලංකාව විෙද්ශ සම්බන්ධතා ක්ෙෂේතෙය් දක්වා තිෙබන සුවිෙශේෂ
සමත්කම විශ්මයජනකයි" කියන එක. "විශ්මයජනකයි" කියන
අදහසයි එතුමිය කියුෙව්. එතුමිය අෙප් රටට සුභ පැතුවා. ගරු
මංගල සමරවීර මැතිතුමාෙග් දක්ෂතාව, ගරු රනිල් විකමසිංහ
මැතිතුමාෙග් සහ අතිගරු ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමාෙග්
දර්ශනය තුළ තිෙබන නියම ෙනොබැඳි විෙද්ශ පිළිෙවතක්
අනුගමනය කිරීම තුළින් ෙම් රට ෙලෝකෙය් ඉදිරියට යාමට
මාර්ගය විවර කරෙගන තිෙබනවා කියන කාරණය ස්වරාජ්
මැතිනිය මීට ෙමොෙහොතකට ෙපර මා ෙවත ෙපෞද්ගලිකවම පකාශ
කර සිටියා.
පසු ගිය ආණ්ඩුව අෙප් අසල්වැසි ඉන්දියාව, -අපට යුද්ධය
අවසන් කරන්න උදවු කෙළේ ඉන්දියාව. ඇත්ත කථාව ඒකයි.තරහා කර ගත්තා; අපට යුද්ධය අවසන් කරන්න උදවු කළ
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය තරහා කර ගත්තා; යුෙරෝපා හවුල
සමඟ තිබුණු සබඳතා අතහැර දැමීම නිසා අපට GSP Plus සහනය
නැති වුණා; අපට මත්ස්ය අපනයන තහනමකට මුහුණ ෙදන්නට
සිද්ධ වුණා. පසු ගිය ආණ්ඩුව රුසියාව සහ චීනය ෙදසට නැඹුරු
වුණා. අපි චීනය සහ රුසියාව අෙප් රටට දීපු සහාය අගය කරනවා.
ඒ රටවල් ෙදක සමඟම අෙප් තිබුණු සබඳතා ඒ ආකාරෙයන්ම
පවත්වාෙගන යාමට සහ ඊටත් වැඩිෙයන් පවත්වාෙගන යාමට අපි
කටයුතු කරනවා. ෙම් මාසෙය් අන්තිමට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
චීනෙය් සංචාරයක නිරත ෙවනවා. ගිය සතිෙය් අෙප් විෙද්ශ
ඇමතිතුමා චීන සංචාරයක නිරත වුණා. රුසියාව සමඟ අෙප්
සබඳතාත් ඉතාමත් ෙහොඳ තත්ත්වයක පවතිනවා. ඒ වාෙග්ම මාස
4ක් ඇතුළත මත්ස්ය අපනයන තහනම අයින් කරෙගන, අපට අහිමි
ෙවමින් ගිය ෙඩොලර් බිලියන ගණනක ඒ මහා ධනස්කන්ධය ඉතිරි
කරලා අෙප් ධීවරයා ආරක්ෂා කරනවා. ෙම් අවුරුද්ද අන්තිම වන
විට GSP Plus සහනය නැවත ලබාෙගන අෙප් ඇඟලුම්
කර්මාන්තය නැවත ශක්තිමත් කරනවා වාෙග්ම අෙප් අෙනකුත්
කර්මාන්තත් ශක්තිමත් කරනවා. ගරු නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමනි, ඒවා කරන්න පුළුවන් වුෙණ් ෙම් ආණ්ඩුවට විධිමත්
වැඩ පිළිෙවළක්, දර්ශනයක් තිෙබන නිසායි.
පසු ගිය කාලෙය්ත් විෙද්ශ අමාත්යාංශයක් තිබුණා. දිවුරුම් දීලා
පැය කිහිපයක් ඇතුළත ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමාත්, මමත්
විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට ගියා, වැඩ භාර ගන්නට. ෙමොකද,
පසු දින උෙද් පාන්දරින් පාප්තුමා ලංකාවට පැමිණීමට නියමිතව
තිබුණා. අෙප් වගකීමක් ඒ කාරණා අඛණ්ඩව, ෙහොඳින්
පවත්වාෙගන යාම. අපි නැකැත් බැලුෙව් නැහැ, වහාම ගිහින් වැඩ
භාර ගත්තා. විෙද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශයට මම යන විට ඒ
අමාත්යාංශෙය්
නිෙයෝජ්ය
අමාත්යවරුන්ෙග්,
අධීක්ෂණ
මන්තීවරුන්ෙග් කාමරවල තිබුණු ෙද්වල් ගැන කියන්නට ලජ්ජා
හිෙතනවා. මම ඒවා ගැන එතැනින් එහාට කියන්න යන්ෙන් නැහැ.
ෙපෞද්ගලිකව ඇහුෙවොත් කියන්නම්. අපි නිලධාරින්ෙගන් ඇහුවා,
"ෙමොනවාද ෙම්ෙක් වුෙණ්?" කියලා. ෙවලා තිෙබන්ෙන් විෙද්ශ
කටයුතු හැර ඉතිරි ෙද්වල්. ධුරය දැරූ ඇමතිතුමා අෙපත්
ෙගෞරවයට ලක් වුණු, ෙබොෙහොම උගත්කම් තිෙබන, අපටත් වඩා
ඉෙගන ගත්ත මහාචාර්යවරෙයක් බව ඇත්ත. නමුත් විෙද්ශ
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සබඳතා කියන්ෙන් ෙබොෙහොම කල්පනාෙවන්, බුද්ධිමත්ව,
මිතශීලීව කරන්න ඕනෑ ෙදයක්. මිතශීලීභාවය නැති තැන විෙද්ශ
සබඳතා නැත. අද අෙප් ගරු මංගල සමරවීර ඇමතිතුමා
සාර්ථකත්වය ලබා තිෙබන පධානම කාරණය ඒකයි. ඒ මිතත්වය,
මිතත්වය වර්ධන කර ගැනීමට තිෙබන හැකියාව, පාෙයෝගිකව
කාරණා ෙත්රුම් ගැනීමට තිෙබන හැකියාව නිසායි.
අෙප් රජයට, අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ඉතාම පැහැදිලි
දර්ශනයක් තිෙබනවා. එතුමා විෙද්ශ රාජ්ය තාන්තිකයන් අමතා
කථා කරන සෑම ෙමොෙහොතකම, ඒ කථාව අවසන්වීමත් සමඟම
ලැෙබන පතිචාර ඉතාම විෙශේෂයි. අෙප් සමහර මහා පණ්ඩිත
මන්තීවරුන්
අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා
සිංහෙලන්
රාජ්ය
තාන්තිකයන් ඇමතීම හෑල්ලුවට ලක් කරනවා මම දුටුවා. ගරු
නිෙයෝජ්ය කාරක සභාපතිතුමනි,
චීනෙය් ජනාධිපතිතුමාත්,
චීනෙය් අගමැතිතුමාත් ඔවුන්ෙග් භාෂාෙවන් අමතන්ෙන්; ජපන්
අගමැතිතුමා ඔවුන්ෙග් භාෂාෙවන් අමතන්ෙන්. නමුත් වැදගත්
ෙවන්ෙන්, පරිවර්තන පහසුකම් තිෙබන ෙම් ෙලෝකෙය්, ෙමොනවාද
කියන්ෙන්, දර්ශනය ෙමොකක්ද, වැඩ පිළිෙවළ ෙමොකක්ද,
පතිපත්තිය ෙමොකක්ද කියන එකයි. අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට
ෙම් ෙලෝකෙය් අන්තර්ජාතික සබඳතා පිළිබඳව, ෙලෝකය සමඟ
ඇති කර ගත් ගිවිසුම්වලට අනුගත වීෙම් අවශ්යතාව පිළිබඳව,
මනුෂ්යත්වය සහ පාෙයෝගිකභාවෙය් මූලධර්ම පිළිබඳව ඉතාම
විෙශේෂ දැනුමක් තිෙබනවා. රාජ්ය තාන්තිකෙයෝ අතිගරු
ජනාධිපතිතුමා සමඟ කථා කරන සෑම අවස්ථාවකදීම ඉන් පසුව
අපි සමඟත් කථා කරනවා.
ඉතාම ඉහළ අගය කිරීමකට එතුමා ලක් කරනවා. ඒ නිසා
මතක තියා ගන්න ගෙමන් ආවත් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා
ෙම් රට පාලනය කිරීම පිළිබඳව තමන් ලබාපු පරිණතභාවය
තුළින් ෙම් රට ඉදිරියට අරෙගන යනවා. ගරු අගාමාත්ය රනිල්
විකමසිංහ මැතිතුමාත්, අපිත් ඒ සඳහා සහාය දිලා ෙම් රට දියුණු
ජාතියක් බවට, ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ෙකළින් ඉන්න පුළුවන්
අභිමානවත් ජාතියක් බවට, ෙනොබැඳි ජාතියක් බවට පත් කරනවා
කියන කාරණය කියමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.

එකල්හි ෙව්ලාව අ. භා. 7.30
වූෙයන් නිෙයෝජ්ය කාරක
සභාපතිතුමා විසින් පශ්නය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන
ලදී.
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015
මාර්තු මස 13වන සිකුරාදා අ. භා. 3.15 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය.
அப்ெபா
பி. ப. 7.30 மணியாகிவிடேவ, கு க்களின்
பிரதித்
தவிசாளர்
அவர்கள்
வினா
வி க்காமேலேய
பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார்.
அதன்ப பாரா மன்றம், அதன இன்ைறய தீர்மானத் க்
கிணங்க, 2015 மார்ச் 13, ெவள்ளிக்கிழைம பி. ப. 3.15 மணிவைர
ஒத்திைவக்கப்பட்ட .
It being 7.30 p.m., MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES
adjourned Parliament without Question put.
Adjourned accordingly until 3.15 p.m., on Friday, 13th March,
2015, pursuant to the Resolution of Parliament of this day.

ශී ලංකා රජෙය් මුදණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් මුදණය කරන ලදී.

