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අ. භා. 1.00ට පාර්ලිෙම්න්තුව රැස ්විය.   
නිෙයෝජ   කථානායකතුමා [ගරු චන්දිම වීරක්ෙකොඩි මහතා]  

මූලාසනාරූඪ විය. 

 பாரா மன்றம் பி.ப. 1.00 மணிக்குக் கூ ய .  
பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்  [மாண் மிகு  சந்திம ரக்ெகா ] 

தைலைம வகித்தார்கள். 

  The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. DEPUTY SPEAKER [THE HON. CHANDIMA 

WEERAKKODY] in the Chair. 
 

 

නිෙව්දන 
அறிவிப் க்கள் 

ANNOUNCEMENTS 
 

I 
 

නීතිය හා සාමය පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාව : 
සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

சட்ட ம் ஒ ங்கும் பற்றிய ஆேலாசைனக் கு  : 
உ ப்பினர்கள் நியமனம் 

CONSULTATIVE COMMITTEE ON LAW AND ORDER : 
NOMINATION OF MEMBERS  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
121 වන ස්ථාවර නිෙයෝගය සහ 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 09 

වැනි දින සම්මත කරගත් ෙයෝජනාව පකාරව ෙත්රීම් කාරක සභාව 
විසින් මතු පළවන මන්තීවරුන් නීතිය හා සාමය පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙවහි ෙසේවය සඳහා නම් කර ඇති බව දන්වනු 
කැමැත්ෙතමි. 

 

ගරු රත්නසිරි විකමනායක මහතා 

ගරු ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතා 

ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 

ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා 

ගරු චන්දසිරි ගජදීර මහතා 

ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ද ෙසොයිසා මහතා 

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා 

ගරු මුතු සිවලිංගම් මහතා 

ගරු ගීතාංජන ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු එම්.ෙක්.ඒ.ඩී.එස්. ගුණවර්ධන මහතා 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 

ගරු පී. හැරිසන් මහතා 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 

ගරු රාජවෙරෝදියම් සම්පන්දන් මහතා 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 

ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 

ගරු හරින් පනාන්දු මහතා 

ගරු (ෛවද ) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 

ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් වීරෙසේකර මහතා 

ගරු එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 

ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
 

மாண் மிகு  ரத்னசிறி  விக்கிரமநாயக்க  
மாண் மிகு  ஏ. எச்.எம் ெபௗ  
மாண் மிகு அதா த  ெசெனவிரத்ன 
மாண் மிகு  ெகெஹ ய  ரம் க்ெவல்ல 
மாண் மிகு  சந்திரசிறி   கஜதீர 
மாண் மிகு  காமினி  விஜித்  விஜய னி  த ெசாய்சா 
மாண் மிகு  நிர்மல  ெகாத்தலாவல 
மாண் மிகு  த்  சிவ ங்கம் 
மாண் மிகு  கீதாஞ்ஜன  குணவர்தன 
மாண் மிகு  எம்.ேக.ஏ.டீ.எஸ். குணவர்தன 
மாண் மிகு  ேஜான் அமர ங்க 
மாண் மிகு  பீ. ஹாிசன் 
மாண் மிகு  சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி 
மாண் மிகு  இராஜவேராதயம்  சம்பந்தன் 
மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா 
மாண் மிகு அ ந்திக்க  பர்னாந்  
மாண் மிகு   ஹாின்  பர்னாந்  
மாண் மிகு  (ைவத்திய கலாநிதி)  (தி மதி ) சுதர்ஷினி  

           பர்னாந் ள்ேள 
மாண் மிகு ரன்ஜன்  ராமநாயக்க  
மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார 
மாண் மிகு  (கலாநிதி)  சரத் ரேசகர 
மாண் மிகு எம்.ஏ. சுமந்திரன் 
மாண் மிகு  சுஜீவ ேசனசிங்க 
மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம 
மாண் மிகு  ந ன் பண்டார ஜயமஹ 

 

Hon. Ratnasiri  Wickramanayaka 
Hon. A.H.M. Fowzie 
Hon. Athauda Seneviratne 
Hon. Keheliya Rambukwella 
Hon. Chandrasiri  Gajadeera 
Hon. Gamini Wijith Wijayamuni De Zoysa 
Hon. Nirmala  Kotalawala 
Hon. Muthu Sivalingam 
Hon. Gitanjana Gunawardena 
Hon. M.K.A.D.S. Gunawardana 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Hon. John Amaratunga 
Hon. P. Harrison  
Hon. Sunil  Handunnetti 
Hon. R. Sampanthan 
Hon. Ajith  P. Perera 
Hon. Arundika  Fernando 
Hon. Harin  Fernando 
Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudarshini  Fernandopulle 
Hon. Ranjan  Ramanayake 
Hon. Udith Lokubandara 
Hon. (Dr.) Sarath Weerasekara 
Hon. M.A. Sumanthiran 
Hon. Sujeewa  Senasinghe 
Hon. Ajith  Mannapperuma 
Hon. Nalin Bandara Jayamaha 

 

II 
 

පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභා රැසව්ීම 
பாரா மன்ற அ வல்கள் பற்றிய கு க் கூட்டம் 

MEETING OF COMMITTEE ON PARLIAMENTARY BUSINESS 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාෙව් රැස්වීමක් 2013 

ඔක්ෙතෝබර් මස 10වන බහස්පතින්දා, එනම් අද දින පස් වරු 
2.30ට ගරු කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරෙය්දී පැවැත්වීමට 
නියමිත බැවින්, එයට පැමිණ සහභාගි වන ෙලස ගරු සභික 
මන්තීන් සියලු ෙදනාට ෙමයින් දැනුම් දීමට කැමැත්ෙතමි.  

 
ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත තුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், வ கால 
ைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 
වර්ෂය සඳහා පාෙද්ශීය සංවර්ධන බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි.   

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

2012 වර්ෂය සඳහා අගාමාත  කාර්යාලෙය් කාර්ය සාධන වාර්තාව.- 
[අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත  ගරු දි.මු. 
ජයරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
 (i) 2012 වර්ෂය සඳහා අම්පාර දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 

කාර්ය සාධන වාර්තාව හා   ගිණුම්;   

 (ii)    2012 වර්ෂය සඳහා ගම්පහ දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය 
සාධන සහ ගිණුම් වාර්තාව; 

  

 (iii)  2012 වර්ෂය සඳහා කිලිෙනොච්චිය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් කාර්ය 
සාධන හා වාර්ෂික ගිණුම්  වාර්තාව; සහ 

  

 (iv) 2012 වර්ෂය සඳහා නුවරඑළිය දිසත්ික් ෙල්කම් කාර්යාලෙය් වාර්ෂික 
කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ගිණුම්.-  

       [රාජ  පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත  ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. 
ෙසෙනවිරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 

2012 වර්ෂය සඳහා වන සංරක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත  ගරු ඒ.ඩී. සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා] 
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  වැවිලි කර්මාන්ත 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව වැවිලි කර්මාන්ත කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

2011 වර්ෂය සඳහා ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත  ගරු ෛවද  
රාජිත ෙසේනාරත්න මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා] 

 

සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
2012 වර්ෂය සඳහා සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත ාංශෙය් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [සුළු අපනයන ෙභෝග පවර්ධන අමාත  ගරු 
ෙරජිෙනෝල්ඩ් කුෙර් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
2012 වර්ෂය සඳහා වාණිජ ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ 
වාර්ෂික ගිණුම්.- [කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත  ගරු රිසාඩ් 
බදියුදීන් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 
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[ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා] 
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ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පවාහන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික පවාහන ෛවද  
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව පවාහන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක 
සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම පහත සඳහන් වාර්ෂික වාර්තා 
ඉදිරිපත් කරමි. 
 

(i)    2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා පමිති ආයතනෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(ii)   2011 වර්ෂය සඳහා අනුකූලතා තක්ෙසේරු පිළිබඳ                  
ශී ලංකා පතීතන මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව;  

(iii)   2011 වර්ෂය සඳහා ජාතික විද ා පදනෙම් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(iv)   2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා ජාතික ඉංජිෙන්රු 
පර්ෙය්ෂණ සහ සංවර්ධන මධ සථ්ා නෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව;  

(v)    2011 වර්ෂය සඳහා නවීන තාක්ෂණ පිළිබඳ ආතර් සී. ක්ලාක් 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; 

(vi)   2011 වර්ෂය සඳහා පරමාණුක ශක්ති අධිකාරිෙය් වාර්ෂික 
වාර්තාව; සහ  

(vii)  2011 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ෙග් 
ෙකොමිසෙම් වාර්ෂික වාර්තාව. 

 ෙමම වාර්තා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ 
උපෙද්ශක කාරක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
2012 වර්ෂය සඳහා තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත ාංශෙය් වාර්ෂික කාර්ය 
සාධන වාර්තාව.- [තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ අමාත  ගරු පාඨලී චම්පික 
රණවක මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  
 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු 

විෙනෝදාත්මක කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මම 2010 වර්ෂය 
සඳහා ශී ලංකා හස්ත කර්මාන්ත මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු  
පිළිබඳ උපෙද්ශක සභාවට ෙයොමු කළ යුතු යැයි මම ෙයෝජනා 
කරමි. 

 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික සත්ෙවෝද ාන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව. -  [උද්භිද උද ාන හා ෙපොදු විෙනෝදාත්මක කටයුතු 
අමත  ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා ෙවනුවට ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
මහතා] 

 
සභාෙම්සය මත තිබිය යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
சபாபீடத்தில் இ க்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered to lie upon the Table. 

 
 

ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඩිලාන් ෙප ෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, 
නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් අමාත තුමා)  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா  வசதிகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Wimal Weerawansa - Minister of Construction, 
Engineering Services, Housing and Common Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම නුෙග්ෙගොඩ, 

නාලන්දාරාම පාර, අංක 64 "ඒ" දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි කිංස්ලි 
ෙඩෝසන් මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නවීන් දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 

 
ගරු (ආචාර්ය) ජගත් බාලසූරිය මහතා (ජාතික උරුමයන් 
පිළිබඳ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஜகத் பாலசூாிய - ேதசிய மர ாிைமகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. (Dr.) Jagath Balasuriya - Minister of National 
Heritage) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කෑගල්ල, ෙකොළඹ 

පාර, අංක 88/14 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි ආචාර්ය ජී.ඒ.ෙක්.එස්. 
ෙපෙර්රා මහත්මියෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙරෝහණ දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එච්.එල්. ෙපේමලාල් ජයෙසේකර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ඩබ්ලිව්.බී. ඒකනායක මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු අචල ජාෙගොඩෙග් මහතා - පැමිණ නැත. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කිරිබත්ෙගොඩ, 

ෙකෝන්ගහවත්ත, 29/56 දරන ස්ථානෙයහි පදිංචි පී.පී.ෙක්.බී. 
බණ්ඩාර මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් පිළිගන්වමි. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙතලිජ්ජවිල, කිරිමැටිමුල්ල, 

අලස්වත්ත, සදහම් මාවත,  අංක 72/37 දරන ස්ථානෙයහි  පදිංචි 
ඩී.ෙක්.සුසන්ත ගුණසිරි  මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සමක් මම 
පිළිගන්වමි.  

 
ගරු ෛවද  ෙරෝහණ පුෂප් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு ைவத்திய கலாநிதி ேராஹண ஷ்பகுமார) 
(The Hon. (Dr.) Rohana Pushpa Kumara)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක මම ඉදිරිපත් කරනවා. 
 

(1)  බදුල්ල , මහියංගන පාර අංක 3/86 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි  
එච්.එච්.එම්.ධර්මපාල  මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම; සහ     

(2)  බණ්ඩාරෙවල, කිණිගම පද්මහල් අංක 82/ඒ  දරන 
සථ්ානෙයහි  පදිංචි  ෛවද   එස.්ෙක්.  රත්නායක 
මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා  - පැමිණ නැත. 
 

ගරු හුෙනයිස් ෆාරූක් මහතා - පැමිණ නැත. 
 
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 
 

වැලිගම නාගරික වෙනෝද ානය : පුවත් පත් දැන්වීම 
ெவ கம நகர வனப் ங்கா: பத்திாிைக விளம்பரம்  

WELIGAMA URBAN SANTUARY : NEWSPAPER 
ADVERTISEMENT  

2933/'12 
 

1. ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
 (மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
 (The Hon. Buddhika Pathirana)   

 ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් 
අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, වැලිගම පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසෙය්, වල්ලිවල බටහිර ගාම නිලධාරී 
වසම තුළ අභිමානගම නිවාස කමය පිහිටා ඇති 
බවත්; 

 (ii) 1985 වර්ෂෙය් දී ශී ලංකාෙව් පථම නාගරික 
වෙනෝද ානය ෙලස වැලිගම අභිමානගම නිවාස 
ව ාපෘතියට ආසන්න භූමියක් පකාශයට පත් කර 
ඇති බවත්; 

 (iii) වෙනෝද ානය සහිත එම භූමිය 2012 මැයි 23 දින 
"දිනමිණ" පුවත් පෙත් පළ කරන ලද දැන්වීමක් 
මඟින් විකිණීම සඳහා කටයුතු කර ඇති බවත්;  

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ)  එම නාගරික වෙනෝද ානය විකිණීමට ෙහේතු කවෙර්ද 
යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
நிர்மாண, ெபாறியியல் ேசைவகள், டைமப் , ெபா  

வசதிகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தில் ெவ கம பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிவின் வல் வல ேமற்கு கிராம 
உத்திேயாகத்தர் பிாிவில் அபிமானகம டைமப் 

த்திட்டம் அைமந் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) 1985ஆம் ஆண் ல் ெவ கம, அபிமானகம 
டைமப் த் திட்டத்திற்கு அ காைமயி ள்ள 

காணிெயான்   இலங்ைகயின் தலாவ  நகர 
வனப் ங்காவாக பிரகடனப்ப த்தப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

 (iii) வனப் ங்காைவக் ெகாண்ட ேமற்ப  காணிைய 
2012 ேம மாதம் 23ஆம் திகதி தினமின 
பத்திாிைகயில் பிரசுாிக்கப்பட்ட விளம்பரத்தின் 
ஊடாக விற்பைன ெசய்ய நடவ க்ைக எ க்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  நகர வனப் ங்காைவ விற்பைன ெசய்வதற் 
கான காரணங்கள் யாைவ என்பைத அவர் இச் 
சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Construction, Engineering 
Services, Housing and Common Amenities:  

(a) Is he aware that - 
 (i) the Abhimanagama Housing Scheme is 

located in the Walliwala-West Grama 
Niladhari Division in the Weligama 
Divisional Secretary’s Division in the 
Matara District;  

 (ii) a land close to the Abhimanagama Housing 
Scheme in Weligama was declared as one 
of the first urban sanctuaries in 1985; and 

 (iii) arrangements have been made by way of an 
advertisement published in the "Dinamina" 
newspaper of 23rd May, 2012 to sell that 
land with the sanctuary? 
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(b) Will he inform this House the reasons that led to 
the sale of this land? 

(c)       If not, why? 
 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා  
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුරු 

ෙමෙසේයි. 

(අ)   (i)   ඔව්. වැලිගම පාෙද්ශීය  ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් 
වැලිගම නගර සභා සීමාව තුළ කප්පරෙතොට ගෙම්  
අභිමානගම  නිවාස කමය පිහිටා ඇත. 

       (ii)    ඔව්. අභිමානගම   නිවාස  කමයට  අත්පත් කර 
ගත් ඉඩෙමන් ෙහක්ටයාර් 0.5659 (අක්.01 රූ.1 
පර්.23)ක් වන වගාව සඳහා 1983 වර්ෂෙය්දී ෙවන් 
කර ඇත. 

      (iii)   නැත. වන වගාව සඳහා ෙවන් කරන ලද ඉඩම 
විකිණීම  සඳහා පුවත්පත්  දැන්වීම් පළ කර 
ෙනොමැත. 

(ආ)  වෙනෝද ානය  සහිත ඉඩම විකිණීමට කටයුතු කර 
ෙනොමැත.  නාගරික වෙනෝද ානය සඳහා  ෙවන් කර ඇති 
ඉඩම පිඹුර මු.පි.මාර.1813 කැබලි අංක 1,2 හා 3 ෙව්. 

(ඇ)  අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. දැන් ඒ ඉඩම් ෙකොටස හැර අනික් ඉඩම් ෙකොටස් 
ජාතික නිවාස සංව ර්ධන අධිකාරිය මඟින්  විකුණන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් ඉඩම් ෙකොටස් 
අෙළවි කරන්ෙන් ඇයි? ෙම් ඉඩම් ෙකොටස් පාවිච්චි කරලා ඒ 
පෙද්ශෙය් ෙම් පවතින අභිමානගෙම්ම තව නිවාස කීපයක් ඉදි 
කරමින් ඉදි රියට  ෙගන යන්න කටයුතු කරන්ෙන් නැතිව ෙම් ඉඩම් 
ෙකොටස් ටික විකුණන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඇයි? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් කියන ස්ථානෙය් 

පමණක්  ෙනොෙවයි, මහනුවර දිස්තික්කය ගත්තත්, අනික් 
දිස්තික්ක ගත්තත් ඒවාෙය්ත් අප ෙම් ආකාරෙයන් කටයුතු 
කරනවා. විවිධ දිස්තික්කවල තිෙබන ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරිය සතු ඉඩම්, නිවාස ව ාපෘති අලුතින් ආරම්භ කළ 
ෙනොහැකි තැන්වල, ඒ කියන්ෙන් පැරණිම නිවාස ව ාපෘති 
තිෙබන, ඒවාෙය් ෙකොටස් තැන් තැන්වල ඉතිරි වී තිෙබන, මුල් 
සැලැස්ෙම් නිවාස අරමුණක් ෙවනුෙවන් ෙවන් කරන ලද ඉඩම් 
ෙකොටසක් පමණක් තිෙබන තැන් පිළිබඳ විස්තර අප විවෘතව පුවත් 
පත්වල පළ කරලා වැඩිම මිලට ඉල්ලන අයට අප ඒවා ලබා 
ෙදනවා.  අප එතැනදී ඒ පෙද්ශවල අයට වැඩි ලකුණු පමාණයක් 
ෙදනවා. ෙපොෙළොන්නරුෙව් තිබුණු ෙමවැනි ඉඩමකත් අප ඒ 
විධියට ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුෙග් ඉල්ලීම ඉටු කළා.  ඒ පෙද්ශවල 
අයට පමුඛත්වය ෙදනවා.  

ගරු බුද්ධික පතිරණ මන්තීතුමනි, දැන් ඔබතුමා ඔය කියන 
විධියට කළා නම්, ෙද්ශපාලන වශෙයන් බලලා තමන්ෙග් 
පක්ෂෙය් අයට විතරක්, එෙහම නැත්නම් ආණ්ඩුෙව් අයට විතරක් 

දුන්නා කියන ෙචෝදනාව තමයි එන්ෙන්. අප එය ෙනොෙවයි 
කරන්ෙන්. අප කරන්ෙන් ඒ පිළිබඳ පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළ 
කරලා, ජනතාවට ඉල්ලුම් කරන්න අවස්ථාව හදලා, ඒ පෙද්ශෙය් 
අයට වැඩි ලකුණු පමාණයක් දීමයි.  අවසානය ගත්ෙතොත්, 
ෙබොෙහෝ දුරට ඒ පෙද්ශවල අයටම තමයි ජාතික නිවාස සංවර්ධන 
අධිකාරියටත් යම් කිසි සාධාරණ මුදලක් ලැෙබන ආකාරයට ෙම් 
ඉඩම් විකිණීෙම් කටයුත්ත ෙකෙරන්ෙන්.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාෙගන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් 

ලැෙබන මුදල් ආපහු සැරයක් ෙයදෙවන්ෙන් චකීය කමෙය් වැඩ 
පිළිෙවළකටද, නැත්නම් එය සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනත් 
කටයුත්තකට මහා භාණ්ඩාගාරයට  ෙයොමු කරනවාද, එෙහමත් 
නැත්නම් චකීය ෙනොවන ව ාපෘති සඳහා ෙම් මුදල් ෙයදෙවනවාද 
කියලා.  

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මුදල් පමණක් ෙනොෙවයි, ජාතික නිවාස 

සංවර්ධන අධිකාරිය දී තිෙබන ණයවල අය කර ගන්නා මුදල් පවා 
චකීය ෙලස නැවත නිවාස අරමුණ ෙවනුෙවන්මයි ෙයොදවන්ෙන්. 
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට අඩු ආදායම්ලාභී පජාවෙග් නිවාස අවශ තා 
සපුරා ගන්නට නිවාස අධිකාරියට ලැෙබන ෙම් සියලුම මුදල් 
ෙයදෙවනවා.  ඒ හැෙරන්නට ෙවනත් කටයුත්තක් ෙවනුෙවන් 
නිවාස අධිකාරිෙය් මුදල් වියදම් ෙකෙරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
(மாண் மிகு த்திக பதிரண) 
(The Hon. Buddhika Pathirana)   
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි.  ෙම් අභිමානගම නිවාස ව ාපෘතියට ආසන්නව 
තිෙබන  හිස ්ඉඩම් කිහිපයට අදාළ පෙද්ශෙය් දැනට හදලා තිෙබන 
ෙගවල්වල පදිංචිකරුවන් සමඟ කථා කළාම ඔවුන් කිව්වා, ෙම් 
නිවාස ඉදි කරන අවස්ථාෙව් ඒ නිවාසවල පදිංචිකරුවන්ව සිටි  අය 
ෙබොෙහොමයක් දැන් නැහැ, දැන් පදිංචිව සිටින අයෙග් ජීවන 
විලාසය ෙවනස,් ඒ අයෙග් පරිෙභෝජන රටාව ෙවනස්, ඒ අයෙග් 
වෘත්තීන් ෙවනස්, ඒ නිසා  එම නිවාස ෙයෝජනා කමයට අදාළ 
ෙමම ඉඩම් ඊට වඩා ෙවනස්  ඵලදායී  කටයුත්තකට -පජා 
මධ ස්ථාන ෙහෝ, පරිගණක මධ ස්ථාන ෙහෝ දරුවන් සඳහා ෙහෝ 
වැඩිහිටියන් සඳහා යම් යම් ඒකක නිර්මාණය කරන්නට ෙහෝ- 
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔබතුමා ෙම් ගැන අවධානය 
ෙයොමු කරලා යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ගන්නවාද? 

 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා   
(மாண் மிகு விமல் ரவங்ச) 
(The Hon. Wimal Weerawansa) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා සඳහන් කළ නිවාස ෙයෝජනා කමය 

1983 පමණ කාලෙය් ආරම්භ වුණු එකක්.  සාමාන ෙයන් නිවාස 
අධිකාරිෙයන් ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකින් නිවාස ෙයෝජනා 
කමයක්  හදනෙකොට මූලික සැලැස්මක් සකස් කරනවා. ඒ මූලික 
සැලැස්ෙම් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිෙය් ෙහෝ පළාත් පාලන 
ආයතනෙය් ෙරගුලාසිවලට අනුව ෙපොදු පහසුකම් සඳහා ෙවන් විය 
යුතු ඉඩම් පමාණය අනිවාර්යෙයන්ම  ෙවන් කරනවා.  පජා 
ශාලාව වන්නට පුළුවන්,  කීඩා පිටියක් වන්නට පුළුවන්, එවැනි 
ෙපොදු පහසුකම් ෙවනුෙවන්  නියමිත ඉඩම් පතිශතයක් නිසැක 
වශෙයන්ම ෙවන් කරනවා.  අපි පුවත් පත්වල දැන්වීම් පළෙකොට, 
ඒ සඳහා  ඉල්ලීම් කරන අයට ලකුණු  කමයක් මඟින් ලබා 
ෙදන්ෙන් නිවාස අරමුණ ෙවනුෙවන් ඉතිරි වී තිෙබන ඉඩම් 
කැබැලි පමාණය පමණයි. එෙහම නැතිව නාගරික සංවර්ධන 

1207 1208 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

අධිකාරිෙය් ෙරගුලාසි අනුව ඉතිරි කළ යුතු පතිශතයට අයිති 
ෙකොටස ෙහෝ පළාත් පාලන ආයතනෙය් ෙරගුලාසි අනුව ෙපොදු 
පහසුකම් සඳහා ෙවන් කළ යුතු ඉඩම් ලබා ෙදන්ෙන් නැහැ.   

ඔය සෑම ස්ථානයකම ඔබතුමා කියපු අවශ තා ෙවනුෙවන් 
ෙවන් කරන ලද ඉඩම් තිෙබනවා. නමුත් යම්කිසි ෙහයකින් ෙමම 
ස්ථානෙය් විෙශේෂ තත්ත්වයක් තිෙබනවා නම් -මා ෙපෞද්ගලිකව 
ෙනොදන්නා නිසා- අද  පස් වරු 2.30ට තිෙබන උපෙද්ශක කාරක 
සභාෙව්දී ඔබතුමා ඒක පැහැදිලි කරන්න. අදාළ නිලධාරින්ෙගන් 
කරුණු විමසලා, ඔබතුමා සඳහන් කළ ආකාරෙය් පජා ශාලාවක් 
වැනි ෙදයක් ඒ ස්ථානෙය් ඉදි කිරීම සඳහා සැබෑ අවශ තාවක් 
තිෙබනවා නම් ඒකට අවස්ථාව සලසා ෙදන්න පුළුවන්.  

ඒ එක්කම  අෙප් විපක්ෂ නායකතුමා එළවන්න ආ පා ගමනට 
මාතරදී බත් පැකට් 300ක් විතර ෙබදුවායි කියලාත් මට ආරංචියක් 
ආවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
බත් පැකට් 400ක්.  
 

 
හම්බන්ෙතොට වරාය ඉදි කිරීම: ලබා ෙගන ඇති ණය 

அம்பாந்ேதாட்ைட ைற க நி மாணம்: ெபற்ற 
கடன் 

CONSTRUCTION OF HAMBANTOTA PORT: LOANS OBTAINED 
 

3441/’13 

5.  ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
      (மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
    (The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 

 වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (3):  

(අ) 2013 ජනවාරි මාසෙය්දී පමණ හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා 
ඇ.ෙඩො. මිලියන 153ක අතිෙර්ක ණය මුදලක් චීනෙයන් 
ලබා ෙගන ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ෙමම ණය මුදල ලබා ගත් නියමයන් සහ 
ෙකොන්ෙද්සි (ෙපොලී අනුපාතය, ණය ආපසු ෙගවීම 
සඳහා ලබා ෙදන කාලය, අෙනකුත් ගාසත්ු) 
කවෙර්ද;  

 (ii) ෙමම ණය මුදල ලබා ගත් බැංකුව කවෙර්ද; සහ 
කිසියම් ෙද්ශීය ෙහෝ විෙද්ශීය තැරැව්කරුවන් 
ෙයොදා ගනු ලැ බුෙව්ද;  

 (iii) හම්බන්ෙතොට වරාය සඳහා සියලුම මූලාශවලින් 
ලබා ෙගන ඇති සම්පූර්ණ ණය මුදල එක් එක් 
මූලාශයට අදාළ නියමයන් සහ ෙකොන්ෙද්සි ද 
ඇතුළුව කවෙර්ද; 

 (iv) මුල් ගිවිසුම අත්සන් කරනු ලැබීෙමන් පසුව ඉහත 
(iii)හි සඳහන් ණය ෙකොන්ෙද්සි කිසිවක් කිසියම් 
අවසථ්ාවක ෙවනස ්කර තිෙබ්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) 2013ஆம் ஆண்  ஜனவாி மாதமளவில் அம்பாந் 
ேதாட்ைட  ைற கத் க்காக சீனாவிடமி ந்  
ேமலதிகமாக 153 மில் யன் அெமாிக்க ெடாலர்கள்  
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i )  இக்கடன் எந்த நியதிகள் மற் ம் நிபந்தைன 
களின்  (வட்  தம், கால எல்ைல,  ேவ  
கட்டணங்கள்)  கீழ் ெபற் க்ெகள்ளப்பட்ட  
என்பைத ம்; 

 (ii )  எவ்வங்கியிடமி ந்  இக்கடன் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட  என்பைத ம் தரகர்கள் 
சம்பந்தப்பட் ப்பின் அவர்கள் உள்நாட்ட 
வர்களா அல்ல  ெவளிநாட்டவர்களா 
என்பைத ம்; 

 (iii )  அைனத்  லங்களி ந் ம் இ வைர 
அம்பாந்ேதாட்ைட ைற கத் க்காக ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட ெமாத்தக் கடன் மற் ம் அைவ 
ஒவ்ெவான்றி ம் நியதிகள் மற் ம்  நிபந்த 
ைனகள் யாைவ  என்பைத ம்; 

 (iv )  ேமேல (iii )  இல் குறிப்பிடப்பட்ட ஏேத ம் 
கடன் நிபந்தைனகள் ல ஒப்பந்தம் 
ைகசாத்திடப்பட்டதன் பின்னர் எப்ேபாதாவ  
மாற்றப்பட்டதா என்பைத ம் 

 அவர் கூ வரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Is he aware that an additional US$ 153 million has 
been borrowed from China for the Hambantota 
Port around January 2013? 

(b) Will he state - 

 (i) the terms and conditions (interest rate, 
tenor, other fees) under which  this loan was 
obtained; 

 (ii) the bank from which this loan was obtained 
and if any brokers, local or foreign were 
used; 

 (iii) the total loan amount thus far obtained for 
Hambantota Harbour from all sources with 
terms and conditions of each; and 

 (iv) if any loan conditions  in (iii) above have 
been changed at any time after signing the 
original agreement? 

(c) If not, why? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்)  
(The Hon. Rohitha Abeygunawardana - Minister of Ports 
and Highways) 
එතුමාට ෙහොඳ උත්තරයක් ෙදන්න ඕනෑ නිසා ෙහොඳට 

ෙහොයලා බැලුවා.  
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[ගරු විමල් වීරවංශ  මහතා] 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. LIBOR කියන එක සාමාන ෙයන් දශම තුනක, 
හතරක විතර අනුපාතයක තමයි ෙම් දවස්වල තිෙබන්ෙන්. 2009 
දීත් ඒ වාෙග් ගණනක තමයි තිබුෙණ්. අවදානම් ෙපොලිය හැටියට 
දශම නවයයි කියලා ඔබතුමා කිව්වා. එතෙකොට එකයි දශම තුනට 
ගත්ත ණය ඇයි හයයි දශම තුනට ෙවනස් කෙළේ? 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි මාගම්පුර මහින්ද 

රාජපක්ෂ වරාය ෙවනුෙවන් ණය, ණය ආධාර සහ ෙවෙළඳ ණය 
කියන තුන් විධියකට ණය අරෙගන තිෙබනවා. තුන් ආකාරයකින් 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ ඒ අවස්ථාවන්වලදී එක එක ෙපොලී අනුපාත 

එකකට එකක් ෙවනස්ව තමයි පවතින්ෙන්. LIBOR හයයි දශම 
තුනක ස්ථාවර ෙපොලියකට යාමට අදහස් කෙළේ මුදල් අමාත ාංශය 
ඒ අවස්ථාෙව්දී ගත්තා වූ තීන්දුවක් මතයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, අපි ෙම් කථා කරන්ෙන් ෙනොෙයකුත්, 
ෙනොෙයකුත් ණය සම්බන්ධෙයන් ෙනොෙවයි. එක්සිම් බැංකුෙවන් 
ගත්ත ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 306ක ණය මුදල පිළිබඳවයි 
කථා කරන්ෙන්. ෙවන එකක් ගැන ෙනොෙවයි. LIBOR ධන දශම 
නවය අද ගණන් බැලුෙවොත් එකයි දශම තුනයි. ගරු ඇමතිතුමනි, 
එකයි දශම තුන ෙවනුවට ඔබතුමන්ලා චීනයත් එක්ක ඒ ගිවිසුම 
ෙවනස් කරලා 6.3ක් ෙගවන්න එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගන්න අමාරු ෙදයක්.  ෙමොකද, සාමාන ෙයන් 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමාෙග් පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි.  

(අ) 2013 ජනවාරි මාසෙය්දී මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය අදියර 1 සඳහා ඇ.ෙඩො.මි. 153 ක අතිෙර්ක ණයක් ලබාෙගන 
ෙනොමැත. නමුත් 2013 අෙපේල් 23 වන දින යූආන් මිලියන 960 ක (දළ වශෙයන් ඇ. ඩ. මි. 147ක්) ණය මුදලක් ලබාෙගන ඇත. 

 

(ආ) (i) එම ණය මුදල ලබාගත් නියමයන් හා ෙකොන්ෙද්සි වන්ෙන් 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) ෙමම ණය මුදල ලබාගනු ලැබුෙව් චීනෙය් ආනයන අපනයන (EXIM) බැංකුෙවනි. ෙම් සඳහා කිසිදු තැරැව්කරුෙවකු 
ෙයොදාෙගන ෙනොමැත. 

 

 (iii) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 (iv)  ඉහත (iii) හි අදියර 1ට අදාළ ඇ. ෙඩො. මි. 306.7 ණය මුදෙල් ණය අනුපාතය මුලදී ලන්ඩන් අන්තර් බැංකු ෙපොලී අනුපාතිකය + 
0.9 (LIBOR + Margin) ෙලස ගිවිසෙගන තිබූ අතර පසුව 6.3% ක සථ්ාවර ෙපොලී අනුපාතිකයක් වශෙයන් ෙපොලී අනුපාතිකය 
ෙවනස ්කරන ලදී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

renegotiate කරන්ෙන් ණය ෙපොලිය අඩු කර ගන්නයි.  ඒ නිසා 
1.3ට තිෙබන ණය ෙපොලිය ෙවනුවට  6.3ක් ෙගවන්න එකඟ 
වුෙණ් ඇයි කියන එකයි ගරු ඇමතිතුමනි, පශ්නය. 

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු මන්තීතුමනි, මා ඔබතුමාට පැහැදිලි කරලා කිව්වා, ඒ 

අවස්ථාෙව්දී මුදල් අමාත ාංශය තමයි ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
සාකච්ඡා කර ෙම් තීන්දුවට එළැඹුෙණ් කියලා. ඔබතුමාට ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් තවත් වැඩිදුරට කථා කරන්න පුළුවන්, ෙහට සවස 
3.00ට රැස් වන උපෙද්ශක කාරක සභාවට සහභාගී වුණා නම්.  
මුදල් අමාත ාංශෙය් සහ අප අමාත ාංශෙය් සියලු නිලධාරින් 
එතැන ඉන්නවා. ගරු මන්තීතුමාට මා ආරාධනා කරනවා, ෙම් 
ගැන දිගින් දිගටම සාකච්ඡා කරන්න ඒ උපෙද්ශක කාරක සභාවට 
සහභාගී ෙවන්න කියලා.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මෙග් තුන්වන අතුරු පශ්නය ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමනි, දැන් 

මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරායට නැව් එනවා වැඩි ෙවලා 
වරාෙය් ඉඩ මදි ෙවලා ති ෙබනවා කියන කථාවකුත් අපට ළඟදී 
අහන්න ලැබුණා.  [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. [බාධා 
කිරීම්]   මෙග් අතුරු පශ්නය ෙම්කයි.  ඉස්සර කාලෙය් නැව්වලින් 
වාහන ෙගනැවිත් ෙගොඩ බෑෙව් ෙකොළඹ වරාෙය්ෙන්. දැන් 
ඔබතුමාෙග් අමාත ාංශෙයන් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා, ෙකොළඹ 
වරාෙය් වාහන ෙගොඩ බාන්ෙන් නැතිව මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරාෙයන් ෙගොඩ බාන්න කියලා. එතෙකොට එම වරායට ඒ නැව් 
හැෙරන්න නැව් කීයක් ආවාද කියන්න.   

 

ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළමුෙවන්ම මෙග් මිත ගරු 

හර්ෂ ද සිල්වා මන්තීතුමා සඳහන් කළ එක ෙදයක් මා බැහැර 
කරනවා. අපි කිසිම නිෙයෝගයක් දීලා නැහැ, ෙම් වාහන නැව් 
සියල්ලම මාගම්පුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරායට යා යුතුය කියලා. 
ෙම් ෙමොෙහොත වන විටත් -[බාධා කිරීමක්] ඉන්න, ඉන්න. 
කියනකම් ඉන්ෙන් නැහැ ෙන්. උත්තරය අහගන්ෙනත් නැහැ ෙන්. 
මම ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්නම්. පසු ගිය සතිෙය්ත් ෙකොළඹ 
වරාෙය් වාහන ෙගොඩබෑම සිදු වුණා. අපි හම්බන්ෙතොට වරාය 
හරහා වැඩිපුරම කරන්ෙන් පතිඅපනයනයයි. වාහන පතිඅපනයනය 
තමයි අපි වැඩිපුර කරන ්ෙන්. ඒ තුළින් තමයි අපි වැඩි ලාභයක් 
ලබන්ෙන්.  

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
මම ගිය සුමානෙය් තීවිලර් එකක් ගත්තා. [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා 
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி, 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 
Development and Janata Estate Development) 
තීවිලර් එෙක් අංකය ෙමොකක්ද? 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
එතෙකොට ගරු මන්තීතුමාෙග් Discovery 4  එක, අර මාත් 

එක්ක- 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
එතෙකොට BMW  එක? [බාධා කිරීමක්]  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ඒක තමයි, මම දැක්ක එක ඇහුෙව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ඒවා විකුණුෙව් නැහැ. මම ගත්තා -[බාධා කිරීමක්] හරි, මම 

තීවිලර් එකක් ගත්තා. ඊෙය් ෙපෙර්දා තීවිලර් එකක් ගත්තා. [බාධා 
කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අතුරු පශ්න තුන අවසානයි. 

 
තිබ්බටුමුල්ල කණිෂඨ් විද ාලය : භූමිය හා 

ෙගොඩනැඟිලි 
திப்பட் ல்ல கனிஷ்ட வித்தியாலயம் : காணி 

மற் ம் கட் டங்கள் 
THIBBATUMULLA KANISHTA VIDYALAYA : LAND AND 

BUILDINGS 
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6. ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2): 

(අ) (i) මාතෙල් දිසත්ික්කෙය්, උකුෙවල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට අයත් තිබ්බටුමුල්ල 
කණිෂ්ඨ විද ාලය වර්ෂ කීපයක සිට වසා දමා ඇති 
බවත්; 

 (ii) එම විදුහල් භූමිය හා ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධව 
පළාත් සභාව ෙහෝ මධ ම රජය ෙමෙතක් කිසිදු 
අවධානයක් ෙයොමු ෙනොකළ බවත්;  

 (iii) ඒ ෙහේතුෙවන් ඇතැම් පිරිස ්විදුහල් භූමිය අත් පත් 
කර ගනිමින් සිටින බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද?  

(ආ) 1975 වර්ෂෙය්දී ආරම්භ කළ එම විදුහලට අයත් භූමි 
පමාණය, ෙගොඩනැඟිලි සංඛ ාව සහ අෙනකුත්  ෙභෞතික 
සම්පත් කවෙර්ද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන් එතුමා 
සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) තිබ්බටුමුල්ල කණිෂ්ඨ විද ාලය වසා දැමූ දිනය 
කවෙර්ද;  

 (ii) එය වසා දමන අවසථ්ාෙව් ඉෙගනුම ලැබූ ශිෂ  
සංඛ ාව සහ ෙසේවය කළ ගුරුවරුන් සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

 (iii) වසා දැමීමට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 
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(ඈ) වසා දමා ඇති ෙමම පාසල සංවර්ධනය කර නැවත ආරම්භ 
කිරීමට ෙහෝ විදුහල් භූමිය හා එහි ෙගොඩනැඟිලි ෙවනත් 
ඵලදායී කටයුත්තකට ෙයොදා ගැනීමට පියවර ගන්ෙන්ද 
යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඉ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) மாத்தைள மாவட்டத்தின் உக்குெவல பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாிைவச் ேசர்ந்த திப்பட் ல்ல 
கனிஷ்ட வித்தியாலயம் பல வ டங்களாக 

டப்பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வித்தியாலய வள  மற் ம் கட் டங்கள் 
சம்பந்தமாக மாகாண சைபேயா மத்திய 
அரசாங்கேமா இற்ைறவைர எவ்விதமான கவன 

ம் ெச த்தவில்ைலெயன்பைத ம்; 

 (iii) இதன் காரணமாக ஒ சிலர் வித்தியாலய 
வளவிைனக் ைகப்பற்றி ள்ளனர் என்பைத ம் 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) 1975ஆம் ஆண் ல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ேமற்ப  வித்தி 
யாலயத்திற்குச் ெசாந்தமான காணியள , கட் டங் 
களின் எண்ணிக்ைக மற் ம் ஏைனய ெபௗதிக 
வளங்கள் யாைவ என்பைதத் தனித்தனியாக அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) திப்பட் ல்ல கனிஷ்ட வித்தியாலயம், 
 (i) டப்பட்ட திகதி; 
 (ii) டப்பட்ட ேவைளயில் கல்வி பயின்ற மாணவர் 

எண்ணிக்ைக மற் ம் ேசைவயாற்றிய ஆசிாியர் 
எண்ணிக்ைக; 

 (iii) டப்பட்டைமக்கான காரணங்கள்; 

யாைவ என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஈ) டப்பட் ள்ள இப்பாடசாைலைய அபிவி த்தி 
ெசய்  மீண் ம் ஆரம்பிக்க அல்ல  பாடசாைல 
வளவிைன ம் அதன் கட் டங்கைள ம் ேவ  
பய ள்ள பணிக்காக ஈ ப த்த நடவ க்ைக எ ப் 
பாரா என்பைத ம் அவர் குறிப்பி வாரா? 

(உ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware that - 
 (i) the Thibbatumulla Kanishta Vidyalaya in 

the Ukuwela Divisional Secretary's 
Division in the Matale District has 
remained closed for several years; 

 (ii) neither the Provincial Government nor the 
Central Government has hitherto paid any 
attention as regards the school premises or 
the buildings; and 

 (iii) as a result, some people are encroaching 
upon the school land? 

(b) Will he state separately the extent of land, the 
number of buildings and other physical resources 
belonging to the said school which was started in 
1975? 

(c) Will he inform this House of -  

 (i) the date on which the Thibbatumulla 
Kanishta Vidyalaya was closed; 

 (ii) the number of students and the number of 
teachers served at the time of its closure; 
and 

 (iii) the reasons for the closure? 

(d) Will he also state whether action will be taken to 
develop and re-open this school which remained 
closed or to utilize the school premises and 
buildings for some other gainful purpose? 

(e) If not, why? 
 
 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා (අධ ාපන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன - கல்வி  அைமச்சர்) 
(The Hon. Bandula Gunawardane - Minister of Education) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 
(අ) (i) අෙප් රජෙය් පතිපත්තිය අනුව කිසිදු පාසලක් වසා 

දමන්ෙන් නැහැ. මහින්ෙදෝදය පාසල් 1,000 
වැඩසටහන යටෙත් වසා දමා තිබූ පාසල් නැවත 
විවෘත කිරීම සිදු කරනවා.  නමුත් මධ ම පළාත් 
අධ ාපන බලධාරින් විසින් වාර්තා කර ඇති පරිදි 
පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් පාසෙල් ශිෂ  සංඛ ාව 
අඩුවීම මත ෙමම පාසල වසා තිෙබනවා. එම 
විදුහෙල් භූමිය හා ෙගොඩනැඟිලි සම්බන්ධව 
පළාත් සභාව ෙහෝ මධ ම රජය කිසිදු අවධානයක් 
ෙයොමු ෙනොකළ බව සඳහන් කර තිෙබනවා.    

  මධ ම රජයට ෙම් ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්න 
බැහැ. ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාත් පළාත් සභාෙව් 
සිටි නිසා ඒ ගැන දන්නවා. දහතුන්වන ආණ්ඩුකම 
ව වසථ්ාව අනුව ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ බලය 
තිෙබන්ෙන් පළාත් සභාවට.  

 (ii) විදුහල් භූමිය හා ෙගොඩනැගිලි සම්බන්ධව 
දැනටමත් අවශ  අවධානය ෙයොමු කර ඵලදායී 
කටයුත්තකට ෙයදවීමට පියවර ෙගන ඇත.  

 (iii) බාහිර පාර්ශව් විසින් අත් පත් කර ගැනීමක් සිදුවී 
ෙනොමැත. 

(ආ) 1975 වර්ෂෙය් ආරම්භ කළ ෙමම විදුහලට අයත් භූමි 
පමාණය, ෙගොඩනැගිලි සංඛ ාව සහ අෙනකුත් ෙභෞතික 
සම්පත් ෙමෙසේයි. 

 භූමි පමාණය     - අක්කර 02කි. 

 ෙගොඩනැගිලි සංඛ ාව  - 01කි. (20x60) 

 ෙභෞතික සම්පත් - පාසෙල් තිබුණු ෙභෞතික සම්පත් 
ආසන්න පාසල්වලට ලබා දී ඇත. ෙම් වන විට  
ෙගොඩනැගිල්ල හා භූමිය පමණක් තිෙබ්. 

(ඇ) (i) පාසල වසා දැමූ දිනය  -  2001.01.03ෙවනි දා 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙවත භාර දුන් දිනය  -  
2001.01.20ෙවනි දා  

       (ii) පාසල වසා දැමූ දිනෙය් සිටි ශිෂ  සංඛ ාව -  09යි  
  පාසල වසා දැමූ දිනෙය් සිටි ගුරුවරු                       

සංඛ ාව -  03යි  
  ශිෂ ෙයෝ නවෙදෙනක් සහ ගුරුවරු තුන්ෙදෙනක් 

සිටීම නිසා තමයි ෙම් පාසලට දරුෙවෝ 
පැමිෙණන්ෙන් නැත්ෙත්. 2001 දී ෙම් පාසල වසා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

දැමුවා කියලා තමයි පළාත් සභාව විසින් මා ෙවත 
වාර්තා කරලා තිෙබන්ෙන්. 

 (iii) පාසල නගරයට ආසන්න (4 km ) බැවින් හා 
පවාහන පහසුකම් ඇති බැවින් දරුවන් නගරයට 
සංකමණය වීම. 

  ගෙම් ජන සංඛ ාව අඩු වීම. 

  ෙමම පාසලට ආසන්න පාසල් 02ක් පැවතීම. 

  (මා/බණ්ඩාරෙපොල ම.වි. - 2 km දුරින්ද, මා/
කටුෙදණිය ම.වි. - 2Km දුරින් ද ඇත.) 

(ඈ) මාතෙල් දිසත්ික්කෙය් විෙශේෂ අවශ තා සහිත ෙසෙමන් 
ඉෙගන ගන්නා දරුවන් සඳහා සුදුසු පාසලක් ආරම්භ කිරීම 
සඳහා අදාළ ෙදමාපිය සංගමෙයන් කරනු ලැබූ ඉල්ලීම 
අනුව ෙම් වන විට එම පාසල පිළිසකර කරමින් පවතී. ෙම් 
සඳහා පළාත් සභාෙව් අමාත  මණ්ඩල තීරණයක් යටෙත් 
අනුමැතිය ලබා ෙගන පාලක මණ්ඩලයක් පත් කර ඉදිරි 
කටයුතු කරමින් පවතී. 

(ඉ) අදාළ ෙනොෙව්. 

  
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. ෙමම පාසල පළාත් සභාව  උකුෙවල පාෙද්ශීය 
ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට පවරා තිෙබනවා.  දැන් ඒ පාසල ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ආබාධිත අය සඳහායි. දැන් ඒ පාසල පාලනය වන්ෙන් 
පාලක සභාවකින්. මාතෙල් දිස්තික්කෙය් ආබාධිතයන් 160ක් 
පමණ ඉන්නවා. 

විෙශේෂෙයන් එතැන autism දරුවන් 40ක් විතර ඉන්නවා. ඒ 
අයට ෙභෞතික සම්පත් නැහැ, ගුරුවරු නැහැ. අමාත ාංශය හරහා 
ෙමම පාසලට පුහුණු ගුරුවරු ලබා ෙදන්න ඔබතුමා අවධානය 
ෙයොමු කරනවාද? 

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ෙම් ලබා දීලා තිෙබන පිළිතුර අනුව පාසෙල් තිබුණු තනි 

ෙගොඩනැඟිල්ල  සහ අෙනකුත් සියලුම සම්පත් පවරලා දීලා 
තිෙබන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්තුමාට.  ඔබතුමාට ෙම් පශ්නය 
පාෙද්ශීය සංවර්ධන කමිටුෙව්දී අසන්න පුළුවන්. ආබාධිත සහ 
විෙශේෂ අවශ තා සහිත දරුවන් ෙවනුෙවන් පාසල්වල විෙශේෂ 
ඒකක තිෙබනවා. ඒ විෙශේෂ  ඒකකය සඳහා පුහුණු ගුරුවරු ලබා 
දීෙම් කාර්ය භාරය අධ ාපන අමාත ාංශය  ඉෂ්ට කරනවා. 
උදාහරණයක් විධියට කිව්ෙවොත්, අෙප් පෙද්ශෙය් තිෙබන ඩී.එස්. 
ෙසේනානායක විද ාලය, පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද ාලය වාෙග් 
පාසල්වල වාෙග්ම අෙනක් පෙද්ශවලත් එවැනි විෙශේෂ ඒකක 
තිෙබනවා. ඒවා සඳහා පුහුණු ගුරුවරු ලබා දීෙම් අයිතියක් 
අධ ාපන අමාත ාංශයට තිෙබනවා. නමුත් ෙවනත් 
කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසින් පාලනය වන ආයතනයක 
ෙකොයි ආකාරයට කටයුතු කරනවාද කියන එක  දන්ෙන් නැතිව 
මට ඒ විධිෙය් පතිඥාවක් ෙදන්න බැහැ. 

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ දිස්තික්කෙය් එවැනි දරුවන් 160 ෙදෙනක් 

ඉන්නවා. ඒ පාසෙල් පුහුණු ගුරුවරු නැතුව තමයි ඒ 160 ෙදනාම 
ඉෙගනීෙම් කටයුතු කරන්ෙන්. ඉතින් ඒ දරුවන් සඳහා,- 

ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
වසා දැමුවා කියන පාසෙල් ද? මාතෙල් දිස්තික්කෙය් 

පාසල්වල ද? 
 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
නැහැ, නැහැ. දිසත්ික්කෙය් පාසල්වල ෙනොෙවයි, දැනට වහලා 

තිෙබන ඒ පාසෙල්. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
දැනට වසා තිෙබන පාසල් ෙගොඩනැඟිල්ෙල්  ඔය විධිෙය් 

පාසලක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන් පාෙද්ශීය ෙල්කම්ද, මධ ම 
පළාත් සභාව ද?   

 
ගරු වසන්ත අලුවිහාෙර් මහතා 
(மாண் மிகு வசந்த அ விஹாேர) 
(The Hon.Wasantha Aluwihare) 
නැහැ, නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඒක පළාත් සභාෙවන් 

කරන්ෙන්. ඔබතුමා කිව්ව කාරණය හරි. පළාත් සභාෙවන් තමයි 
ඒක පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට පවරා තිෙබන්ෙන්. පළාත් 
අධ ාපන අමාත ාංශය යටෙත් තමයි ඒක කියාත්මක වන්ෙන්.  

 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ඊළඟ අධ ාපන කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී ඒ 

පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂ ෙගන් විමසා, ඒ දරුවන්ට ෙමොනවා ෙහෝ 
සහනදායී විසඳුමක් ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නම්. 

 
 

ෙදමළ ජාතික සන්ධානය පාලනය කරන පළාත් 
පාලන ආයතනවලින් ලබාගත් මුදල්: විසත්ර 

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்  நிர்வகிக்கும் 
உள் ராட்சி நி வனங்களிடமி ந்  ெபறப்பட்ட 

பணம் : விபரம் 
MONIES TAKEN FROM LOCAL GOVERNMENTS RUN BY TNA : 

DETAILS 
      3536/’13 

7. ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
පළාත්  පාලන  හා  පළාත්  සභා අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (2):   

(අ) (i) උතුරු පළාත තුළ ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 
(TNA) මඟින් පාලනය කරනු ලබන පළාත් 
පාලන ආයතනවලින් ලබා ෙගන එම පළාෙත් 
ආණ්ඩුකාරවරයාට ෙදනු ලැබූ මුදල් පිළිබඳ 
ෙතොරතුරු කවෙර්ද;  

 (ii) පළාත් පාලන ආයතනවලින් ෙමම මුදල් ලබා 
ගත්ෙත් කාෙග් නිෙයෝගය මතද;  

 (iii) එකී මුදල් ලබා ගැනීමට ෙහේතුව කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
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உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) வட மாகாணத்தில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப் 
பினால் (TNA) நிர்வகிக்கப்ப ம்  உள் ராட்சி 
நி வனங்களிடமி ந்  ெபறப்பட்  அம் 
மாகாண ஆ நாிடம் வழங்கப்பட்ட பணத்தின் 
விபரங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) உள் ராட்சி அைமப் க்களி ந்  யா ைடய 
பணிப் ைரயின் ேபாில் இப்பணம் அறவிடப் 
பட்டெதன்பைத ம்; 

 (iii) குறிப்பிட்ட பணம் எக்காரணத்திற்காக ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்டெதன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்குத் ெதாிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Local Government and 

Provincial Councils:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) about the details of monies given to the 
Governor of the Northern Province taken 
from local bodies run by the Tamil National 
Alliance (TNA) within the same province; 

 (ii) on whose direction these monies were taken 
from the local bodies; and 

 (iii) as to  why the said monies were taken? 

(b) If not, why? 
 
ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා (පළාත් පාලන හා 
පළාත් සභා නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க - உள் ராட்சி, மாகாண 
சைபகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Indika Bandaranayake - Deputy Minister of Local 
Government and Provincial Councils)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් 

සභා අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා. 

(අ) (i) ෙදමළ ජාතික සන්ධානය - TNA - බලයට පත් වී 
ඇති පළාත  ් පාලන ආයතන උතුරු පළාත තුළ 
ෙනොමැත. ඒ අනුව පශන්ෙයහි සඳහන් පරිදි 
ආණ්ඩුකාරවරයාට මුදල් දීමක් සිදු වී නැත. 

 (ii) අදාළ ෙනොෙව්. 

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ආ)  අදාළ ෙනොෙව්. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Have you got any Supplementary Questions? 
 
ගරු ඒ. විනායගමූර්ති මහතා 
(மாண் மிகு அ. விநாயக ர்த்தி) 
(The Hon. A. Vinayagamoorthy) 
My first question is whether the Hon. Minister is 

aware that Rs. 59 million had been taken back by the 
Governor from the Pradeshiya Sabha. 

ගරු ඉන්දික බණ්ඩාරනායක මහතා  
(மாண் மிகு இந்திக பண்டாரநாயக்க) 
(The Hon.  Indika  Bandaranayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙදමළ ජාතික සන්ධානය 

බලයට පත් වී තිෙබන පළාත් පාලන ආයතන උතුරු පළාත තුළ 
නැහැ. ඒ නිසා  මුදල් දීමක් ෙවලා නැහැ.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Hon. Member, you can ask a separate question on that 

issue.  

පශ්න අංක 8, ගරු අනුර දිසානායක මහතා.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මා එම පශන්ය අහනවා.  

ආණ්ඩු පක්ෂෙය් පධාන සංවිධායකතුමා ෙවනත් ෙවනත් කථාවල. 
එතුමා ෙම්වාටත් උත්තරයක් දුන්ෙනොත් ෙහොඳයි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඇෙහනවා, ඇෙහනවා. මා ෙම් උදවු ෙවන්න හැදුෙව්. 

පරිවර්තනය ඇහුෙණ් නැහැ. ඕනෑකමින් අහගන්ෙන් නැහැ 
පරිවර්තනය. මා හිතන හැටියට ඕනෑකමින් තමයි පරිවර්තනය 
ඇහුෙව් නැත්ෙත්. ඇතුෙළේ තිෙබන පශ්න.   

 
"මහින්ද රාජපක්ෂ" නාමය ෙයොදා ඇති සථ්ාන/

ව ාපෘති: විසත්ර 
"மஹிந்த ராஜபக்ஷ" ெபயர் சூட்டப்பட்ட இடங்கள்/

க த்திட்டங்கள்: விபரம் 
PLACES/PROJECTS NAMED "MAHINDA RAJAPAKSA" : 

DETAILS 

3729/’13 
8.  ගරු අනුර දිසානායක මහතා 

(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) “මහින්ද රාජපක්ෂ" නාමය ෙයොදා ඇති                         
ශී ලංකාෙව් වරායන්, රංගශාලා, කීඩාංගණ, 
පාසල්, ෙරෝහල් ආදී  සථ්ාන කවෙර්ද; 

 (ii) එකී නමින් එම එක් එක් සථ්ානය ෙහෝ ව ාපෘතිය 
ආරම්භ කළ දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
කවෙර්ද; 

 (iii) ඉහත එක් එක් ආයතනයට ෙහෝ ව ාපෘතියට වැය 
කරන ලද සමසත් මුදල ෙවන් ෙවන් වශෙයන් 
ෙකොපමණද; 

 (iv) පාසල් හා ෙරෝහල් හැර ඉහත සඳහන් ආදායම් 
ලැෙබන ආයතනවලින් ෙමෙතක් රටට ලැබී ඇති 
ආදායම් පමාණය ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

பிரதம அைமச்ச ம், ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 
அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) "மஹிந்த ராஜபக்ஷ" என்ற ெபயர் சூட்டப் 
பட் ள்ள இலங்ைகயின் ைற கங்கள், 
கைலயரங்குகள், விைளயாட்  ைமதானங்கள், 
பாடசாைலகள், ைவத்தியசாைலகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இப்ெபயரால் ேமற்ப  ஒவ்ேவார்  இட ம் 
அல்ல  க த்திட்ட ம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
திகதிகள் தனித்தனிேய யாைவ என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்திற்கும் அல்ல  
க த்திட்டத்திற்கும் ெசலவிடப்பட்ட ெமாத்தப் 
பணத்ெதாைக தனித்தனிேய எவ்வளெவன்பைத 

ம்; 

 (iv) பாடசாைலகள் மற் ம் ைவத்தியசாைலகள் 
தவிர்ந்த ேமேல குறிப்பிடப்பட்ட வ மானம் 
ஈட் ம் நி வனங்களி ந்  இற்ைறவைர இந் 
நாட் ற்குக் கிைடத் ள்ள வ மானம் எவ்வள 
ெவன்பைத ம் 

 இவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)  இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Prime Minister and Minister of Buddha 
Sasana and Religious Affairs:  

(a) Will he inform this House of - 
 (i) the ports, theatres, stadiums, schools, 

hospitals et cetera in Sri Lanka, given the 
name “Mahinda Rajapaksa”; 

 (ii) the dates on which each of those places or 
projects were started under that name, 
separately; 

 (iii) the total amount spent on each of the 
aforesaid places or projects, separately; and 

 (iv) the revenue received by the country up to 
now from the aforesaid income generating 
institutions other than schools and 
hospitals? 

(b) If not, why? 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අගාමාත තුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුරු ෙදනවා.   

(අ)  (i)  වරායන් - මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරාය 

  රංග ශාලා - ෙනළුම් ෙපොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ 
රඟ හල 

  කීඩාංගණ - සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත න්තර කීඩාංගණය  

  දියගම - මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත න්තර 
කීඩාංගණය 

  ජාතික පාසල් - ෙකොළඹ- [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 
සවන් ෙදන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීම්] ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, විරුද්ධ පක්ෂයට, සවන් දීම 
පිළිබඳ පශන්යක් තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] සවන් 
දීෙම් පශන්යක් තිෙබනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
සවන් ෙදන්න ෙදයක් නැහැ. අහන්න ෙදයක් නැහැ.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ කීඩාංගණය මමයි 

හැදුෙව්.  
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙමොන කීඩාංගණයද? 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
බියගම.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රනිල් විකමසිංහ මහතා හදපු කිසිම කීඩාංගණයකට ෙහෝ 

ෙගොඩනැඟිල්ලකට අපි නම දමන්ෙන් නැහැ. බියගම කියලා 
ෙනොෙවයි මා කිව්ෙව් ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. මා කිව්ෙව් දියගම 
කියලායි. That is in the Homagama Electorate.  [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර ෙහොඳින් සවන් දී පශ්න අහන්න.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමාට අප ගරු කරන නිසා- 

[බාධා කිරීම්] 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර බාධා කරන්න එපා.  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි, ඔබතුමාට අප ගරු කරන නිසා 

කිසිම දවසක එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. [බාධා කිරීම්] 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
බාධා කිරීම තුළ නිසි ෙලස සවන් දීම පිළිබඳ පශ්න ඇති ෙවලා 

තිෙබනවා.  

1221 1222 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා නම දා ගත්ෙත් නැහැ.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඒක එතුමාෙග් කැමැත්තක්. ඔබතුමන්ලා දැන් ටිකක් එතුමාට 

ගරු කරන්න ඉෙගන ගන්න.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අපි ගරු කරනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් ෙම් ෙවලාවට විතරක් ගරු කරන්න එපා. හැම ෙවලාෙව්ම 

ගරු කරන්න. [බාධා කිරීම්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, කරුණාකර කෑ ගහන්න එපා. ඔබතුමන්ලා 

කෑ ගහන ෙකොට විපක්ෂ නායකතුමාට ඇෙහන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම පිළිතුෙර් ඉතිරි 

ෙකොටස මා කියවනවා. 
 

ජාතික පාසල් -  ෙකො/ මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය, ෙහෝමාගම.  
මාර/ රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය, සරසවි උයන, 

මාතර.  
ෙරෝහල්    - නැත.  

[බාධා කිරීම්] ෙමොකක්ද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාව තුළට 

ෙගම්ෙබෝ  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ටිකක් රිංගාෙගන ඉන්නවා. [බාධා කිරීම්] ෙම්  ගරු සභාව 
තුළට ෙගම්ෙබෝ  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ටිකක් රිංගා ෙගන. [බාධා කිරීම්]  
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ, මා පිළිතුරු දීලා ඉවර ෙවනකන්.   

(ii)    

 
  

(iii)  

 
ඇමුණුම් *සභාගත කරමි. 
 

 (iv) පාසල් හා ෙරෝහල් හැර ඉහත සඳහන් ආදායම් 
ලැෙබන ආයතනවලින් ෙමෙතක් රටට ලැබී ඇති 
ආදායම් පමාණය ෙකොපමණද කියා අසා 
තිෙබනවා.  දැන් ෙමොෙහොතකට ෙපරත් අෙප් 
වරාය හා මහාමාර්ග ඇමතිතුමා පිළිතුරු දීලා, 
මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාෙයන් සිදු 
වන ෙසේවය පැහැදිලි කළා. අපි හැම දාමත් 
පැහැදිලි කරනවා එෙහත් ඒකම අහනවා.   

 (iv) 2011 සිට 2013 ජුනි මස දක්වා මාගම්පුර 
රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ වරාය උපයන ලද 
ආදායම රුපියල් 341,586,245.00යි.  

  2012.12.15 සිට 2013.07.30 දින දක්වා ෙනළුම් 
ෙපොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ රඟහල උපයන ලද 
ආදායම රුපියල් 104,021,126.59යි.  

  2011 සහ 2012 වසරවල සූරියවැව මහින්ද 
රාජපක්ෂ ජාත න්තර කීඩාංගණය රුපියල් 
116,245,914.00යි.  

(ආ)  පැන ෙනොනඟී. 

ස්ථානය ආරම්භ කළ දිනය 

මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද 
රාජපක්ෂ වරාය 

2008.01.15 

ෙනළුම් ෙපොකුණ මහින්ද 
රාජපක්ෂ රඟහල 

2011.12.04 

සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත න්තර කීඩාංගණය 

2009 ඔක්ෙතෝබර් 

ෙකො/ මහින්ද රාජපක්ෂ 
විද ාලය, ෙහෝමාගම  මාර/
රස්සන්ෙදනිය මහින්ද 
රාජපක්ෂ විද ාලය, සරසවි 
උයන, මාතර 

2010.08.28  
2013.02.16 

ස්ථානය වැය කරන ලද 
මුදල 

මාගම් රුහුණුපුර මහින්ද රාජපක්ෂ 
වරාය 

ඇ.ෙඩො.මි. 1,316 

ෙනළුම් ෙපොකුණ මහින්ද රාජපක්ෂ 
රඟහල 

රුපියල් මිලියන 
3,374 

සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජාත න්තර කීඩාංගණය 

රුපියල් 
4,358,899,612.00 

ෙකො/ මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය, 
ෙහෝමාගම      මාර/රස්සන්ෙදනිය 
මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය, සරසවි 
උයන, මාතර 

ෙමහි ඉදිකිරීම් 
කටයුතු තවමත් 
ෙකෙරමින් පවතී. 
දැනට වැය කර 
ඇති මුදල රු. 
මිලියන 436.7 
(ඇමුණුම 01 
බලන්න.)  රු. 
මිලියන 16.7 
(ඇමුණුම 02 
බලන්න.) 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 

අනු 
අංක
ය 

දිස්තික්
කය 

පාසෙල් නම ඉදිකිරීම/අලුත්වැඩිය කාර්යය ඇස්තෙම්න්තු අංකය ඇස්තෙම්න්තු මුදල රු. 

1. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ජල සැපයුම ලබා දීම පාෙගො 6/2013/2 186,374.38 

2. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය පාසල අසල මායිම් තාප්පය 
ඉදිකිරීම 

පාෙගො 5/2013/13 2,987,900.00 

3. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ෙතමහල් ෙගොඩ. අ/වැ පාෙගො 6/2013/5 2,000,000.00 

4. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ෙගොඩ. අ/වැ - අදියර 1 පාෙගො 6/2013/6 1,508,000.00 

5 මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ෙතමහල් ෙගොඩ. අ/වැ - අදියර 2 පාෙගො 6/2013/7 1,995,500.00 

6. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ෙගොඩ. අ/වැ - අදියර 3 පාෙගො 6/2013/8 1,995,500.00 

7. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ෙගොඩ. අ/වැ - අදියර 5 පාෙගො 5/2013/14 3,164,200.00 

8. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය උද ාන අලංකරණය හා විවෘත 
කිරීෙම් ඵලකය සකස් කිරීම 

පාෙගො 5/2013/15 1,923,300.00 

9. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ෙගොඩ. අ/වැ හා වැඩිදියුණුව පාෙගො 5/2013/16 534,500.00 

10. මාතර රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය ඇතුල්වීෙම් අලංකරණ තාප්පය 
ඉදිකිරීම 

පාෙගො 5/2013/17 476,700.00 

    එකතුව     16,771,974.38 

2013 වර්ෂෙය් අනුමත කරන ලද වැය - මාර/රස්සන්ෙදනිය මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලය.  

අනු අංකය අදාළ ආයතනෙය් නම අදාළ කාරණය මුළු ෙගවීම් 

1. පිටිපන මහින්ද රාජපක්ෂ 
විද ාලය 

ෙගො.ඉදිකිරීම අදියර 1 28,974,915.47 

2. එම ෙගො.ඉදිකිරීම අදියර 2 28,802,924.75 
3. එම පරිගණක ඒකකය හා ඒ සඳහා ජාල පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම 3,212,082.12 
4. එම භූමිෙය් සංවර්ධන කටයුතු 12,491,431.14 

5. එම කෘෂි උපයන සඳහා ළිඳ සහ වැට සකස් කිරීම 841,680.00 

6. එම මාර්ග පිළිසකර කිරීම 2,874,629.49 
7. එම භූමිෙය් අලංකරණ කටයුතු 2,148,063.12 

8. එම කීඩා පිටිය ඉදිකිරීම අදියර 1 6,589,064.16 

9. එම ෙගො.ඉදිකිරීම අදියර 4 103,416,627.89 

10. එම මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණ විද ාගාර ඉදිකිරීම 9,693,371.02 
11. එම  ෙගො.ඉදිකිරීම අදියර v- 12, 13 පන්ති කාමර ඉදිකිරීම 175,232,182.18 
12. එම විදුලි ටාන්ස්ෙපෝමරය ඉදිකිරීම 6,712,300.00 

13. එම පන්ති කාමර ෙගොඩනැඟිලි ඉදිකිරීම අදියර 6 54,302,492.08 
14. එම විදුලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම (ABC OVERHEAD) 1,409,029.07 

      436,700,792.49 

ඇමුණුම 01 

පිටිපන මහින්ද රාජපක්ෂ විද ාලෙය් ඉදිකිරීම් සඳහා කරන ලද ෙගවීම් සාරාංශය 2013.07.31 දිනට. 



2013  ඔක්ෙතෝබර්  10 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මට දැන ගන්න පුළුවන්ද, - [බාධා කිරීමක්] 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය.[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමන්ලා ගැහුෙව් එක 

මැච් එකයි. ඒෙකන්ම ඉවරයි. ඒකයි සිදුෙවලා තිෙබන්ෙන්.[බාධා 
කිරීමක්] මැච් එකයි ගැහුෙව්. ඒක මාතරින්ම ඉවරයි. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟ හල ආරම්භ කළ දිනය 

මට කියන්න. ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟ හල ඉදි කිරීම ආරම්භ කළ 
දිනය කියන්න. ඔබතුමා කිව්ෙව් අපැහැදිලි දිනයක්.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
2011.12.04 දින. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ආරම්භ කළ දිනය 2011? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
2011.12.04. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ගරු ඇමතිතුමා කියනවා 

ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟ හල ආරම්භ කළ දිනය 2011.12.04 වැනි දා 
කියලා. ඒක සම්පූර්ණ අසත යක්. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ෙම්ක විවෘත කරලාත් දැන් අවුරුදු ෙදකකට 
වැඩියි. මා අහන්ෙන් ආරම්භ කළ දිනයයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
අස්වර් මන්තීතුමනි, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න  ෙකෝ. ඔබතුමා කලබල 
ෙවන්න එපා. ඔබතුමා  ඔච්චර පැන්නාට අද ෙමොකවත් හම්බ 
වුෙණත් නැහැ ෙන්. අස්වර්  මන්තීතුමනි, ෙමොනවා හරි හම්බ වුණා 
නම් කමකුත් නැහැ. අස්වර් මන්තීතුමාට ෙමොනවා හරි ෙදන්නවත් 
ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්]  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
කරුණාකර පශ්නය අහන්න. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අස්වර් මන්තීතුමාට නැඟිටින ගණනට රුපියල් 100 ගණෙන් 

ෙගවන්න. [බාධා කිරීමක්] දැන් ෙදවතාවක් නැඟිට්ටා. රුපියල් 
200යි. එතුමා අද රුපියල් 200ක් ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. ගරු 
ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කිව්ව දිනය වැරදියි ෙන්ද?  

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
මම හිතන්ෙන් නැහැ වැරදියි කියලා. ඔබතුමා අහන පශ්නයට 

තමයි අපි උත්තර දීලා තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා අහලා තිෙබන්ෙන්, 
"එකී නමින් එම එක් එක් ස්ථානය ෙහෝ  ව ාපෘතිය ආරම්භ කළ 
දිනයන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද?" කියලායි.  ඒ අනුව 
තමයි ෙම් විස්තරය අපි දීලා තිෙබන්ෙන්. 2008.01.15 රුහුණුපුර - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා කියන්ෙන් විවෘත කළ දිනය ෙන්ද? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
නැහැ, නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, ෙනොෙවයි.  
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
මම හිතන හැටියට ඔය ආරම්භ කළ දිනය. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දැන් අවුරුද්දකට වැඩියි. ෙම් 2013 ඔක්ෙතෝබර් ෙන්. [බාධා 

කිරීමක්] එ ත ෙකොට 2012 සම්පූර්ණෙයන්ම සහ 2013 
සම්පූර්ණෙයන්ම.  
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 

පශ්නය අහනවා.  
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ෙනොෙවයි මා ඇමතිතුමාෙගන් 

ඇහුෙව්. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ඇහුවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ, නැහැ. එතුමා වැරැදි ෙතොරතුරක් දුන්නා. මා කෙළේ ඒක 

නිවැරැදි කර ගැනීම විතරයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් පළමුවැනි අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. දැන් ගරු ඇමතිතුමා සඳහන් කරනවා, ෙනළුම් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොකුණ රඟ හල -ඒ ව ාපෘතිය- ආරම්භ කෙළේ  2011 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 04 වැනි දාය කියලා. නමුත් එතුමා කියන එක වැරැදියි. 
ඒෙක් මුල්ගල තියලා සැබැවින්ම ඒ රඟ හල ආරම්භ කෙළේ 2004 
වකවානුෙව්යි. ඒ රඟ හ ෙල් සැලසුම් සකස් කෙළේ හිටපු 
ජනාධිපතිතුමිය වන චන්දිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග 
මැතිනියෙග් කාලෙය්යි. දැන් ඒකට මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් 
නම දාලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් රංගන ක්ෙෂේතයටත්, සාහිත  
ක්ෙෂේතයටත් ඉතා මහඟු ෙසේවාවක් කරන ලද සරච්චන්ද යන්ෙග් 
නමින් ෙනළුම් ෙපොකුණ රඟ හල නම් කරන්ෙන් නැතිව මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාෙග් නමින් එය නම් කිරීම උචිතද, නැද්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
උචිතයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පත් වන ෙකොට එහි ගෘහ 

නිර්මාණ ආදී සැලසුම් අනුමත ෙනොකර චීන ජනරජය සමඟ ෙම් 
ව ාපෘතිය කියාත්මක කර ගැනීම ගැටලු සහගත අවස්ථාවකට පත් 
වී තිබුණා. විපක්ෂ නායකතුමා ඒ ගැන දන්නවා. ඒ අනුව ඒ 
සැලසුම් ඔක්ෙකොම අනුමත කර ගනිමින්, ඒ ණය ගිවිසුම අනුමත 
කර ගනිමින්, ව ාපෘතියක් ෙලස එයට එකතු කළ යුතු අලුත් අංග 
එකතු කර ගනිමින් ෙම් කටයුත්ත කියාත්මක කළ හැකි අවස්ථාවට 
ෙගනාෙව් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමායි.  

ෙදවැනි කාරණය තමයි ෙම් මඟින් ඉටු වන ෙසේවාව අෙප් රෙට් 
කලා ක්ෙෂේතයට පමණක් ෙනොෙවයි, විවිධ ක්ෙෂේතයන්ට ඉමහත් 
අවස්ථාවක් ලබා දීමට අනුමැතිය ලබා දුන්නු රාජ  නායකයා 
එතුමා වීම. කිසි ෙලසකින් එය අඩුවක් වන්ෙන් නැහැ. 
සරච්චන්දයන්ට  කිසිම අවමානයක් අප කරලා නැහැ. ලංකාෙව් 
අනික් කලාකරුවන්ටත් කිසිම අවමානයක්  කරලා නැහැ. 
එතුමාෙග් කාලෙය් තමයි වැඩිෙයන්ම කලාකරුවන්ට විවිධ 
අවස්ථා, පහසුකම්, ෙසේවාවන් සපයා දී තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවැනි අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවැනි අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
එම රඟ හල භූමිය ආසන්නෙය් පිහිටි මාවත ආනන්ද 

කුමාරස්වාමි මාවත ෙලස තමයි නම් කර තිබුෙණ්. රජය විසින් ඒ 
ආනන්ද කුමාරස්වාමි කියන මාවත ෙවනුවට ෙනළුම් ෙපොකුණ 
වාෙග් මාවතක් නම් කරලා තිෙබනවා. ඒක ඉතා ෙහොඳ කියාවක් 
ෙලසද, නුසුදුසු කියාවක් ෙලසද ඔබතුමා සලකන්ෙන්. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
එෙහම පශ්නයක් ෙම්ෙක් නැහැ. 
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
තුන්වැනි අතුරු පශ්නය. 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වැනි අතුරු 

පශ්නය ෙමයයි. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, කියලා ආපසු කියනවා. 
ෙමොනවාද කියවන්ෙන්? නැත්නම් නැහැ. නැහැ කියලා ආපසු 
පටන්  ගන්නවා. නැහැයි කියපු එක හරි නැද්ද දන්ෙන් නැහැ, තව 
ෙමොනවා ෙහෝ කිව්ෙවොත් ෙහොඳයි ෙන්ද කියලා ආෙයත් පටන් 
ගන්නවා. "නැහැ"යි කිව්වා නම් "නැහැ" තමයි. 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මෙග් තුන්වන අතුරු 
පශ්නය ෙමයයි. දියගම කීඩාංගණය විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් 
ධාවන කීඩා ෙව් ෙයෙදන කීඩක කීඩිකාවන්ට, මලල කීඩාවන්ට 
ඉතාමත් හිතකර කීඩාංගණයක් හැටියට තිෙබනවා. එහි අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා; කැඩිලා තිෙබනවා; වළවල් තිෙබනවා. ඒවා 
ෙවනම කථා. අෙප් රෙට් ධාවන කීඩාෙව් උසස්තම පදක්කමක් 
අපට ෙගනැවිත් දීලා තිෙබනවා, සුසන්තිකා ජයසිංහ කීඩිකාව. 
අෙප් රෙට් ධාවන පථයක් සහිත ධාවන කීඩාංගනයක් ඉදි කරලා 
එය නම් කිරීෙම්දී, ෙම් ෙරෝහලයි, වැසිකිළියයි, ගඳ කිළියයි 
සියල්ලම "රාජපක්ෂ, රාජපක්ෂ" කියා නම් කරනවාට වඩා ඒ 
කීඩිකාවෙග් නමින්වත් එම කීඩාංගණය නම් කළා නම් වඩාත් 
ෙයෝග  නැද්ද ගරු ඇමතිතුමනි? ඒක ෙන්ද වඩාත් ෙයෝග ? හැම 
එකක්ම  "රාජපක්ෂ, රාජපක්ෂ" කියලා නම් කර තිෙබනවා ෙන්. 
කල්පනා කර බලන්න. එය සුදුසු නැහැ ෙන්ද කියා මා ගරු 
ඇමතිතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

 
ගරු  සුෙම්ධා ජී. ජයෙසේන මහත්මිය (පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු 
අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சுேமதா ஜீ. ஐயேசன - பாரா மன்ற 
அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Sumedha G. Jayasena - Minister of 
Parliamentary Affairs) 
එෙහම නම් එතුමා රෙට් නායකතුමා වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
දියගම කීඩාංගණය ජාත න්තර කීඩාංගණයක් ෙලස 

සංවර්ධනය කිරීෙම් කියාවලිය නිම කරලා අද එය ජාත න්තර 
කීඩාංගණයක් බවට පත් කරලා තිෙබනවා. ඉදිරි වසෙර්දී ෙහෝ 
ඊළඟ වසෙර්දී එම කීඩාංගණෙය් ජාත න්තර කීඩා උෙලළක් 
පැවැත්වීමට අවස්ථාවක් ශී ලංකාවට ලැබී තිෙබනවා. ඒ ව ාපෘතිය 
ආරම්භ කරන ෙකොට නාගරික සංවර්ධන අමාත තුමා හැටියට 
සිටිෙය් මමයි. 

ඒ මුළු මහත් භූමි භාගය  - අක්කර එකසිය ගණනක්- පවරා 
ගත්ෙත් අමාත වරයා හැටියට මමයි. ඒ කීඩාංගණය සැලසුම් 
කරන ලද්ෙද්  ඒ අනුවයි.  අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඒ මුල සිටම 
කටයුතු කර  එම කටයුත්ත  නිමා කර දීම ගැන  මුළු රෙට්ම 
ෙගෞරවය එතුමාට පුද කරන්නට  ඕනෑ. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් 
නැහැ. ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමා එය සාර්ථක කරන්නට
- [බාධා කිරීම්] එය සිසු පරම්පරාවත් භුක්ති විඳින කිඩාංගණයක්  
බවට පත් කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ සඳහා කටයුතු කර  තිෙබනවා. 
ඊට යාබදව තව කර්මාන්ත ශාලා , විශ්වවිද ාල, ආයතන රාශියක් 
ඒ පවරා ගත් භූමිභාගෙය් ඉදි කර තිෙබනවා. එම නිසා 
ඔබතුමන්ලා හැම ෙදයම ෙහළා දැකීම වැරදියි. [බාධා කිරීම්] 
ෙඛත්තාරාම  කීඩාංගණය,   ෙපේමදාස කීඩාංගණය කියලා  නම් 
කෙළේ  ඇයි  කියා ඇහුෙව් නැත්ෙත් ෙමොකද? [බාධා කිරීම්]  උතුරු 
ෙකොළඹ  කීඩාංගණය සුගතදාස  කීඩාංගණය  කියා නම් කළ එක 
වැරදි ෙන්ද  කියා ඇහුෙව් නැත්ෙත් ඇයි? ඕවල් කීඩාංගණය  -
සරවනමුත්තු කීඩාංගණය- ඒ ෙගෞරවය හිමි විය යුතු අයට 
ෙගෞරවය හිමි කිරීමයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. සරවනමුත්තු කීඩකෙයක් 
ෙනොෙවයි. ෙපේමදාස මැතිතුමා  ඔතැන කීඩා කෙළේ නැහැ. එතුමා 
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ජනාධිපති හැටියට අප ඒ  ෙගෞරවය  ෙපේමදාස  මැතිතුමාට  හිමි 
කරනවා. සුගතදාස  මැතිතුමාට ඒ ෙගෞරවය හිමි කරනවා.  ඒ ගැන  
කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe ) 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි, - 
 
 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් නායකතුමා කථා කරන්න. විරුද්ධ 

පාර්ශ්වෙය් නායකතුමාට බාධා කරන්නට එපා. එතුමාට කථා 
කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ෙඛත්තාරාම  කීඩාංගණයට ෙපේමදාස කීඩාංගණය කියා නම් 

කෙළේ එතුමාෙග් මරණෙයන් පස්ෙසයි. ඒක අපයි කෙළේ.  
 

 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන වටය.  

පශ්න අංක 2 -2943/'12(1)-ගරු  රවි කරුණානායක මහතා. 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ගරු  රවි කරුණානායක 

මහතා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு பந் ல குணவர்தன) 
(The Hon. Bandula Gunawardane) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර දීම 

සඳහා මාස තුනක් කල් ඉල්ලනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශයට 

අයත් ආයතන : රජෙය් වාහන 
கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 

அைமச்சின்கீழான நி வனங்கள்: அரச வாகனங்கள் 
INSTITUTIONS UNDER MINISTRY OF FISHERIES AND 

AQUATIC RESOURCES DEVELOPMENT: GOVERNMENT 
VEHICLES 

     3349/’12 
 

3. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු පි.හැරිසන් මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு பீ. ஹாிசன் 
சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. P. 
Harrison) 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය- (1):  

 (අ) (i) ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත ාංශයට 
අයත් ආයතන සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (ii) එම එක් එක් ආයතනය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම ආයතනවල රජෙය් වාහන ලබා දී ඇති 
නිලධාරීන් අයත්   ෙශේණි කවෙර්ද; 

    (iv) එම නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් ඇති වාහන 
සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) උක්ත  අමාත ාංශය යටෙත් පවතින ආයතනවලට 
කුලී පදනම මත ලබා ෙගන ඇති වාහන සංඛ ාව 
ෙකොපමණද; 

  (ii) එම වාහනවලට ෙගවීම් කරන ආකාරය කවෙර්ද; 

 (iii) එම වාහන ෙවනුෙවන් වාර්ෂිකව ෙගවන මුළු මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (iv) කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන පරිහරණය කරනු 
ලබන නිලධාරින් කවුරුන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) ඉහත අමාත ාංශය යටෙත් ඇති රජෙය් වාහන, 
කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහන සහ 
නිලධාරින්ෙග් පුද්ගලික වාහන ෙවන්කර 
හඳුනාගැනීෙම් කමෙව්දයක් තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්, ඒ පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරන්ෙන්ද; 

 (iii) අමාත ාංශය හා ඒ යටෙත් ඇති ආයතනවලට 
අයත් රජෙය් වාහනවල රාජ  ලාංඡනය සමග 
අදාළ ආයතනෙය් නම සඳහන් කර තිෙබ්ද; 

 (iv) ෙනොඑෙසේ නම්, එයට ෙහේතු කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනො එෙසේ නම් ඒ මන්ද? 
 

 
கடற்ெறாழில் நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி அைமச் 

சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கடற்ெறாழில், நீரக வள லங்கள் அபிவி த்தி 
அைமச்சுக்கு ெசாந்தமான நி வனங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நி வனத்தின் கீ ள்ள 
அரசாங்க வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நி வனங்களில் அரசாங்க வாகனங்கள் 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட் ள்ள உத்திேயாகத்தர் 
களின் தரங்கள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  உத்திேயாகத்தர்களின் ேமற்பார்ைவ 
யின் கீழ் உள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) (i) ேமற்ப  அைமச்சின் கீ ள்ள நி வனங்களில் 
உள்ள வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள் 
ளப்பட் ள்ள வாகனங்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  வாகனங்க க்கான ெகா ப்பன கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் ைற யாெதன்பைத ம்; 
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 (iii) ேமற்ப  வாகனங்க க்காக வ டாந்தம் ெச த் 
தப்ப ம் ெமாத்தப் பணத் ெதாைக எவ்வள 
ெவன்பைத ம்; 

 (iv) வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க்ெகாள்ளப் 
பட்ட வாகனங்கைள பயன்ப த் ம் உத்தி 
ேயாகத்தர்கள் யாவெரன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேமற்ப  அைமச்சின் கீழ் உள்ள அரசாங்க 
வாகனங்கள், வாடைக அ ப்பைடயில் ெபற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட வாகனங்கள் மற் ம் உத்தி 
ேயாகத்தர்களின் ெசாந்த வாகனங்கைள ேவ  
ப த்தி இனம் காண்பதற்கான ைறயிய 
ெலான்  உள்ளதா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இ  ெதாடர்பில் விளக்கமளிப்பாரா 
என்பைத ம்; 

 (iii) அைமச்சுக்கும் அதன் கீ ள்ள நி வனங் 
க க்கும் ெசாந்தமான அரசாங்க வாகனங்களில் 
அரச இலச்சிைன டன் குறித்த நி வனத்தின் 
ெபயர் குறிப்பிடப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 (iv) இன்ேறல், அதற்கான காரணங்கள் யாைவ 
என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Fisheries and Aquatic Resources 

Development:  

(a) Will he state - 

 (i) the number of institutions that come under 
the purview of the Ministry of  Fisheries 
and Aquatic Resources Development; 

 (ii) the number of Government vehicles that 
come under each such institution; 

 (iii) the grades of the officers of those 
institutions to whom Government vehicles 
have been assigned; and 

 (iv) the number of vehicles falling under the 
supervision of those officers? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) the number of vehicles in the institutions 
coming under the aforesaid Ministry that 
have been obtained on rent basis; 

 (ii) the method of payment of rent adopted in 
relation to those vehicles; 

 (iii) the total amount of money paid annually as 
rent on those vehicles; and 

 (iv) the officers who use those vehicles obtained 
on rent basis? 

(c) Will he also state - 

 (i)  whether a methodology to distinguish 
Government vehicles under this Ministry, 
vehicles obtained on rent basis, and personal 
vehicles of the officers is in place? 

 (ii) if so, whether a clarification in that regard 
is made; 

 (iii) whether the State insignia and the name of 
the relevant institution are engraved in the 
Government vehicles that come under the 
Ministry and the institutions coming under 
it; and 

 (iv) if not, the reasons for that? 

(d) If not, why? 
 

ගරු සරත් කුමාර ගුණරත්න මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත්  
සංවර්ධන නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சரத் குமார குணரத்ன - கடற்ெறாழில், நீரக 
வள லங்கள் அபிவி த்தி பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarath Kumara Gunaratne - Deputy Minister of  
Fisheries and Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා  එම පශන්යට පිළිතුරු මා 
සභාගත*කරනවා. 

 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 

(අ) (i) 06 යි.  

  (ii) 393යි 

 (iii) * විෙශේෂ ෙශේණිය 

  * විධායක ෙශේණිය 

  * විධායක 1ෙශේණිය 

            * විධායක 1I ෙශේණිය 

  * විධායක නිලධර ගණය.  

  * ඉහළ කළමනාකරණ  H-M-2-2 

  * H-M-2-3 ෙසේවා ගණය. 

  * H-M-1- 3 ෙසේවා ගණය 

 (iv) 45 යි 

(ආ) (i) 02 යි. 

                  (ii) * මාසිකව රු.125,000.00 

  *  නියමිත ධාවන සටහන් පතිකාවන්ට අනුකූලව මාසය 
අවසාන ෙය්දී. 

                 (iii) 2,220,000.00 යි.  

                 (iv) සභාපති. 

(ඇ) (i) ඔව්. 

 (ii) *රාජ  ලාංඡන සමඟ ආයතනෙය් නම සඳහන්ව ස්ටිකරයක්   

       අලවා ඇත. 

                    *ඇතැම්  ව වස්ථාපිත ආයතනවල  වාහන  සඳහා රාජ   

      ලංඡනය  සහ සමාගෙම්  ලාංඡනය  සටහන්  කර ඇත. 

  * රජයට අයත් වාහන ඉන්ෙවන්ටි  ගත කර ඇත. 

  * කුලී පදනම මත ලබා ගත් වාහන ෙල්ඛනවල පණක්  

     සඳහන් කර ඇත. 
  * ෙපෞද්ගලික වාහන සම්බන්ධව කිසිදු වගකීමක්  දරන්ෙන්  
      නැහැ. 
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 (iii) අමාත ාංශ ට අනුබද්ධ  ආයතනවල ඇතැම් වාහනවල 
එෙසේ සඳහන් කර ඇත. දැනට එෙසේ ෙනොමැති වාහන  සඳහා 
රාජ  ලාංඡනය හා ආයතනෙය් නම සදහන් කිරීමට කටයුතු 
ෙකෙරමින් පවතියි. 

 (iv) පාෙයෝගිකව එකවර සියලු වාහනවල එෙසේ සඳහන් කිරීම 
කළ ෙනොහැක. පමුඛතා ෙල්ඛනයට අනුව කටයුතු ෙකෙර්. 

     (ඈ)   පැන ෙනොනඟී. 
 
 

ෙව්රස ්ගඟ වැසි ජලය අපවහන හා පරිසරය 
වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව ාපෘතිය : ඉඩම් පවරා ගැනීම 

ேவரஸ் கங்ைக மைழ நீர் ெவளிேயற்றம் மற் ம் 
சுற்றாடல் ேமம்பாட் க் க த்திட்டம்: காணி 

சு காிப்   
WERES RIVER RAIN WATER DRAINAGE AND ENVIRONMENT 

DEVELOPMENT PROJECT: TAKE-OVER OF LANDS 
   

 3412/’13 

4. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා  (ගරු  අජිත් පී.ෙපෙර්රා 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு அஜித் பீ. 
ெபேரரா சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. Ajith P. 
Perera) 
ඉඩම්  හා  ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය-(i) 

(අ) (i) ෙව්රස ් ගඟ වැසි ජලය අපවහන හා පරිසරය 
වැඩිදියුණු කිරීෙම් ව ාපෘතිය නමින් ව ාපෘතියක් 
සඳහා ෙපෞද්ගලික ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ද;  

 (ii) එකී ව ාපෘතිය සඳහා අත්පත් කර ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත ඉඩම් පමාණය ෙකොපමණද;  

 (iii) එකී ව ාපෘතිය මඟින් ඉටු කරවා ගැනීමට 
අෙප්ක්ෂිත අරමුණු කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) රජයට පවරා ගන්නා ඉඩම් සඳහා වන්දි ෙගවීෙම්දී 
අනුගමනය කරන පතිපත්තිය කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම 
සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 

 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) ேவரஸ் கங்ைக மைழ நீர் ெவளிேயற்றம் மற் ம் 
சுற்றாடல் ேமம்பாட் க் க த்திட்டம் என்ற 
ெபயாிலான ஒ  க த்திட்டத்திற்காக அரசாங்கம் 
தனியார் காணிகைளச்  சு காிப்பதற்கு எதிர் 
பார்க்கின்றதா; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்திற்காக  சு காிப்பதற்கு 
எதிர்பார்க்கப்ப ம் காணிகளின் அள  
எவ்வள ; 

 (iii) ேமற்ப  க த்திட்டத்ைத  நிைறேவற் வதன் 
லம் எதிர்பார்க்கப்ப ம் ேநாக்கங்கள் யாைவ 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) அரசினால் சு காிக்கப்ப ம் காணிக க்கு நட்டஈ  
ெச த் ம்ேபா  பின்பற்றப்ப ம் ெகாள்ைக 
யாெதன்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Will he state - 

 (i) whether it is expected by the Government to 
take over private lands for a project by the 
name "Weres River Rain Water Drainage 
and Environment Development Project"; 

 (ii) the amount of land expected to be taken 
over for the said project; and 

 (iii) the objectives of the said project? 

(b) Will he inform this House the policy adopted 
when compensating for the lands taken over by the 
Government? 

(c) If not, why? 
 
ගරු සිරිපාල ගමලත් මහතා (ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சிறிபால கமலத் - காணி, காணி அபிவி த்தி பிரதி 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Siripala Gamalath - Deputy Minister of Lands 
and Land Development) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත තුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර මා සභාගත* කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 
 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) අත්කර ගන්නා ඉඩම් සඳහා මූලික පිඹුරු පිළිෙයල කරන 
ෙතක් එක් එක් ඉඩම් හිමියාෙගන් අයකර ගන්නා මුළු ඉඩම් 
පමාණය නිවැරදිව  සඳහන් කළ ෙනොහැක. 

 (iii) ෙමම ව ාපෘතිය මඟින්  ෙකොළඹ හා අවට  පරිසර පද්ධතිය 
වැඩි  දියුණු කිරීම, ගංවතුර පාලනය 

  අනවසර ෙගොඩකිරීම් හා ඉදි කිරීම් පාලනය  කිරීම තුළින් 
ෙතත්බිම් සංරක්ෂණය ෙකොට සංචාරක කර්මාන්තය 
ආකර්ශනීය ස්ථානයක් බවට පත් කිරීම හා විෙශේෂෙයන් 
අවට ඇති කුරුළු අභය භූමි සංරක්ෂණය  කර ආරක්ෂා කිරීම 
අෙප්ක්ෂිත අරමුණ ෙව්.  

  තවද ෙමම ව ාපෘතිය අදියර කිහිපක් යටෙත් කියාත්මක 
වන අතර. පළමු අදියර වශෙයන් නුෙග්ෙගොඩ-රත්තනපිටිය 
ඇල මාර්ගය,ෙබොරලැසග්මුව උතුර  හා දකුණ උප 
කලාපයට අයත්  ඇළ මාර්ග, මහ ඇළ සංවර්ධනය, ෙව්රස ්
ගඟ ගැඹුරු කර   ෙරොන් මඩ ඉවත් කිරීම, ෙබොල්ෙගොඩ ආශිත 
වගුරු බිම් සංරක්ෂණය සහ පෙද්ශෙය් ජලාපවහන  
පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම ද   අෙප්ක්ෂිතය. 

(ආ) 2008 වසෙර්දී   ඉඩම් අත්කර ගැනීෙම්  පනතට හඳුන්වා දුන් නව 
ෙරගුලාසි යට ෙත් සහ ෙව්රස ්ගඟ වැසි ජල අපවහන  හා පරිසරය වැඩි 
දියුණු  කිරීෙම් ව ාපෘතිෙය් ඉඩම් අත්කර ගැනීම  ෙහේතුෙවන් 
බලපෑමට  ලක්වන  පුද්ගලයන්  සඳහා සහන දීමනා ෙයෝජනාවලිය 
මැෙයන් වූ අංක අමප/13/0781/503/065 සහ 2013.07.08 දිනැති 
අමාත  මණ්ඩල තීරණය පරිදි වන්දි  ෙගවීමට  කියා ෙකෙර්. සහ න 
ෙයෝජනාවලිය  ඇමුණුම 01* වශෙයන් ඉදිරිපත් කරමි.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොරටුව/පානදුර, අඹතෙල් හා මීගමුව යන පෙද්ශ: 
ජල පිරිපහදු ව ාපෘති  

ெமாரட் வ / பாணந் ைற, அம்பதேல மற் ம் 
நீர்ெகா ம்  பிரேதசங்கள் : நீா் சுத்திகாிப் க் 

க த்திட்டம் 
MORATUWA/PANADURA, AMBATALE AND NEGOMBO 

AREAS: WATER PURIFICATION PROJECTS 
      

3779/’13 

 
 

9. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා    (ගරු  විජිත 
ෙබ්රුෙගොඩ  මහතා  ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு விஜித 
ேப ெகாட சார்பாக) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 
Vijitha Berugoda) 
ජල  සම්පාදන  හා  ජලාපවහන  අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය-  (1): 

(අ) (i) දැනට වැඩ අවසන් කර ඇති ෙමොරටුව/පානදුර, 
අඹතෙල් හා මීගමුව යන පෙද්ශවලට ජල පිරිපහදු 
පහසුකම් සැපයීෙම් ව ාපෘතිෙය් අරමුණ කවෙර්ද; 

 (ii) එම ව ාපෘතිය මඟින් ආවරණය වූ පෙද්ශ කවෙර්ද;  

 (iii) එහි වැඩ අවසන් කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (iv) ඉන් පතිලාභ ලැබූ සංඛ ාව ෙකොපමණද; 

 (v) එම ව පෘතිය සඳහා වැය කරන ලද මුදල 
ෙකොපමණද;  

 (vi) එම මුදල් වැය කරන ලද ආයතන කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 

நீர் வழங்கல், வ காலைமப்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) தற்ேபா  ேவைலகள் நிைற  ெசய்யப்பட் ள்ள 
ெமாரட் வ/பாணந் ைற, அம்பதேல மற் ம் 
நீர்ெகா ம்  ஆகிய பிரேதசங்க க்கு நீர் 
சுத்திகாிப்  வசதிகைள வழங்கும் க த் 
திட்டத்தின் ேநாக்கம் யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  க த்திட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்ட 
பிரேதசங்கள் யாைவெயன்பைத ம்; 

 (iii) அதன் ேவைலகள் நிைற  ெசய்யப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (iv) இதன் லம் பயனைடந்தவர்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (v) ேமற்ப  க த்திட்டத் க்குச் ெசலவிடப்பட்ட 
பணத்ெதாைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (vi) ேமற்ப  பணத்ெதாைகையச் ெசலவிட்ட 
நி வனங்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

asked the Minister of Water Supply and Drainage:  

(a) Will he state - 
 (i) the objective of the project for providing 

water purification facilities to Moratuwa/
Panadura, Ambatale and Negombo areas of 
which the work has been completed at 
present; 

 (ii) the areas that have been covered under the 
aforesaid project; 

 (iii) the date of completion of work of the 
aforesaid project; 

 (iv) the number of beneficiaries under the 
aforesaid project; 

 (v) the amount of money that was spent on the 
aforesaid project; and 

 (vi) the names of the institutions by which the 
aforesaid money was spent? 

(b) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena 
ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත * කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
 
(අ) (i) ෙමොරටුව, පානදුර,රත්මලාන ෙදහිවල හා මීගමුව යන 

පෙද්ශවල පවතින නාගරීකරණය සහ වර්ධනය වන 
ජනගහනය නිසා පැවති ජල සැපයුම පමාණවත් ෙනොවීම 
මත එකී  ජල සැපයුම  වැඩි දියුණු කර  එම ජනතාව  ෙවත 
පිරිසිදු පානීය ජලය  සැපයීම. 

 (ii) ෙමොරටුව,පානදුර,රත්මලාන, ෙදහිවල හා මීගමුව යන 
පෙද්ශයන් ආවරණය ෙව්. 

       (iii)  අඹතෙල් නව ජල පවිතාගාරය 2010.12.01 දින වන විට 
වැඩ අවසන් කරන ලද අතර, මීගමුව ජලපවිතාගාරය  හා 
එයට අනුබද්ධ පධාන නල මාර්ග හා  ෙබදා  හැරීෙම් නල 
මාර්ග  සහිත මුළු  ව ාපෘතිය 2011.09.21 දින වන විට වැඩ 
අවසන් කරන ලදි. 

      (iv) ෙමම ව ාපෘතිය මගින් පතිලාභ  ලැබූ  මුළු  සංඛ ාව 
123304 කි. එමඟින් පානදුර පෙද්ශෙය් අලුතින්  ජල 
සම්බන්ධතා  10090ක් ද,ෙදහිවල පෙද්ශෙය් 5106ක් ද , 
ෙමොරටුව පෙද්ශෙය් 10994ක් හා මීගමුව පෙද්ශෙය්  නව 
සම්බන්ධතා  5614ක් ලබා දී ඇත. 

 (v) ෙමම ව ාපෘති සඳහා රුපියල් මිලයන 8920 වැය කර ඇත. 
වියදම් දැරූ  ආකාරය පහත   දැක්ෙව්. 

  *  ස්පාඤඤ්  රජය   රුපියල් මිලියන 1827.5 

  * ෙනදර්ලන්ත රජය  රුපියල් මිලියන 5416 

              * ෙද්ශීය අරමුදල් රුපියල් මිලියන 1676.5 

  (vi) ස්පාඤඤ් රජය, ෙනදර්ලන්ත රජය හා ෙද්ශීය අරමුදල් 
ෙමම  ව ාපෘතිය සඳහා  වැය කරන ලදි. 

(ආ) පැන ෙනොනගී. 
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ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනෙය් ජාල සංවර්ධන 
ව ාපෘතිය : පගතිය 

இலங்ைக ெர ெகாம் நி வன வைலயைமப்  
அபிவி த்திக் க த்திட்டம் : ன்ேனற்றம் 

NETWORK DEVELOPMENT PROJECT BY SRI LANKA 
TELECOM: PROGRESS 

     3860/’13 

10. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා (ගරු ශියානි 
විෙජ්විකම මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு 
(தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம சார்பாக)    
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Sriyani Wijewickrama) 
විදුලි සංෙද්ශ හා ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමාෙගන් 

ඇසීමට - (1):   

(අ) (i) ශී ලංකා ෙටලිෙකොම් ආයතනය මඟින් කියාත්මක 
ෙකෙරන ජාල සංවර්ධන ව ාපෘතිෙය්  පගතිය 
කවෙර්ද;  

 (ii) එම ආයතනය රජෙය් ව ාපෘතීන් සඳහා ෙදන ලද 
දායකත්වය කවෙර්ද;  

 (iii) දැනුම පිළිබඳ වූ වටිනාකම ව ාප්ත කිරීම සඳහා 
දරන ලද දායකත්වය කවෙර්ද; 

 (iv) එම ආයතනෙය් ඉදිරි සැලසුම් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெதாைலத்ெதாடா் கள், தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைக ெர ெகாம் நி வனத்தினால் 
நைட ைறப்ப த்தப்ப கின்ற வைலயைமப்  
அபிவி த்திக் க த்திட்டத்தின் ன்ேனற்றம் 
யா ; 

 (ii) ேமற்ப  நி வனம் அரசாங்க க த்திட்டங்க 
க்கு நல்கிய பங்களிப்  யா ; 

 (iii) அறிவின் ெப மதிைய பரப் வதில் ஆற்றிய 
பங்களிப்  யா ; 

 (iv) ேமற்ப  நி வனத்தின் எதிர்காலத் திட்டங்கள் 
யாைவ 

 என்பைத அவர்  இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Telecommunication and 

Information Technology:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the progress of the Network Development 

Project that is implemented by Sri Lanka 
Telecom; 

 (ii) the contribution made by the aforesaid 
institution with regard to Government 
projects; 

 (iii) the contribution made in order to extend the 
value of knowledge; and 

 (iv) the plans of the aforesaid institution? 
(b) If not, why? 
 
 

ගරු රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා (විදුලි සංෙද්ශ හා 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரஞ்ஜித் சியம்பலாபிட் ய - ெதாைலத் 
ெதாடர் கள்,  தகவல் ெதாழில் ட்பவியல் அைமச்சர்) 
(The Hon. Ranjith Siyambalapitiya - Minister of 
Telecommunication  and Information Technology) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මා එම පශ්නයට  පිළිතුර 

සභාගත*කරනවා. 
 

* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer table 

 

(අ) (i) * රටපුරා  ෙබෝඩ් බෑන්ඩ් පහසුකම් ව ප්ත කරනු පිණිස  දීප 
ව ාප්ත  විදුලි සංෙද්ශ යටිතල පහසුකම් ජාලෙය්  සංවර්ධන 
කටයුතු  ඔප්ටිකල් ෆයිබර් ජාලය  උපෙයෝගී කර ෙගන සිදු   
කරමින්  පවතී. 

  * වසර 05ක් ඇතුළත පාෙද්ශීය  ෙල්කම් බල පෙද්ශ 325 ක් 
ආවරණය කිරීෙම්  ඉලක්කෙයන් 20%ක් එනම්, පාෙද්ශීය 
ෙල්කම්  බල පෙද්ශ 75ක පමණ ජාතික විදුලි සංෙද්ශ  
යටිතල  පහසුකම් ජාලය ආවරණය  කිරීම නිම කර ඇත. 

  * අයි- ශී  ලංකා ව ාපෘතිය  යටෙත් පාරිෙභෝගිකෙයකුට  
අවම පිරිවැයකින්  එකම සම්බන්ධතාවක් මඟින් බහුවිධ 
ෙසේවා සැපයිය හැකි පරිදි පවතින තඹ සංදාම ෙවනුවට  
ඔප්ටිකල් ෆයිබර්  පද්ධති සහ ඊළඟ පරපුෙර්  ජාල(NGN) 
තාක්ෂණය  ෙයදාෙගන ඇත.  

 (ii) * ෙලෝටස ්  කුළුණ සංවර්ධනය , ලංකා ගවර්න්මන්ට, ඊ-
ලර්න්, ජාතික  දුරසථ්  අධ ාපන ජාලය (NDEN) ස්කූල් 
ෙනට්, ශී ලංකා ෙපොලිස ් ෙදපාර්තෙම්න්තුව, තැපැල් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු  ජාලය  ආදි රජය ආරම්භ කරන 
ව ාපෘතිවලට අති නවීන තාක්ෂණික විසඳුම් සැපයීම. 
* 1919 රජෙය් ෙතොරතුරු මධ සථ්ානයට අවශ  පහසුකම් 
සැපයීම. 

  * දිවයින පුරා ෙබෝඩ්  බෑන්ඩ් ජාලය හා විදුලි සංෙද්ශ යටිතල 
පහසුකම් ජාලය සංවර්ධනය කිරීෙමන්  රජෙය් ෙතොරතුරු 
තාක්ෂණ පතිපත්තිය අනුව රෙට්  ෙතොරතුරු සංනිෙව්දන 
තාක්ෂණය ඉහළ නංවා එමගින් දළ ෙද්ශී නිෂ්පාදිතය 
වර්ධනය කිරීමට දායක විම. 

 (iii) * ෙමරට සියලුම  විදුලි සංෙද්ශ කියාකරුවන්ට 
අධිෙව්ගකින්/ධාරිතාවකින් අන්තර් ජාලය, ෙක්බල් 
රූපවාහිනී, ජාතික ෙතොරතුරු (විවිධ ෙදපර්තෙම්න්තු මඟින් 
පවත්වා ෙගන යනු ලබන රජෙය් ෙවබ් අඩවි) ෙවනත් 
පාසාංගක ෙසේවා සහ හඬ ෙසේවා  මඟින් තම 
පාරිෙභෝගිකයිනට  පෙව්ශ විය හැකිය. 

                        * ෙමරට  සියලුම ජනතාවට  ඕනෑම ෙමොෙහොතක ඕනෑම  
ස්ථානයක  සිට "ස්මාර්ට් ෙෆෝන්" මඟින් ෙහෝ පරිගණක 
මඏ◌නි් ෙගෝලීය දැනුම ලබා ගැනී ෙම් අවස්ථාව සලසමින් 
විශ්ව ගම්මාන සංකල්පය වර්ධනය කිරීමට දායකවීම 

 (iv) * 2013 වසර අවසන් භාගෙය් සිට තම පාරිෙභෝගිකයින් හට,  

                       * නවීනතම රැහැන් රහිත සහ රැහැන් සහිත  තාක්ෂණය මත 
පදනම් වූ පාරිෙභෝගික  පරිශයටම ඔප්ටිකල් ෆයිබර් සංදාම 
පහසුකම් සපයන  (FTTh) අති නවීන අධිෙව්ගී රැහැන් රහිත 
තාක්ෂණය  (LTE )  ලබාදීමට. 

  * WiFi  පද්ධති සැපයමට. 

(ආ)  අදාළ  ෙනොෙව්. 
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කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් වතු : ලාභය/අලාභය 
கு நாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனித் ேதாட்டங்கள்: 

இலாப நட்டம் 
ESTATES OF KURUNEGALA PLANTATIONS LIMITED: PROFIT/

LOSS 

 
11. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා   (ගරු මාලනී 

ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මිය  ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு 
(தி மதி) மாலனீ ெபான்ேசக்கா சார்பாக) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. (Mrs)  
Malani Fonseka)      
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය-  (1): 

(අ) (i) කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම යටෙත් පාලනය වන 
වතු කවෙර්ද;  

 (ii) එම එක් එක් වත්ෙත් භූමි පමාණය හා කරනු ලබන 
පධාන වගාවන් ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද;  

 (iii) ගතවූ ආසන්නතම වර්ෂ 10 තුළ එක් එක් 
වත්ෙතන් ලැබූ ආදායම හා ලාභය ෙහෝ අලාභය 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් ෙකොපමණද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
 

ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச் 
சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) கு நாகல் ெப ந்ேதாட்டக் கம்பனியின்கீழ் 
நிர்வகிக்கப்ப ம் ேதாட்டங்கள் யாைவ; 

 (ii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  ேதாட்டத்தின ம் பரப்பள  
மற் ம் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற பிரதான பயிர்ச் 
ெசய்ைககள் ெவவ்ேவறாக யாைவ; 

 (iii) கடந்த அண்மித்த 10 ஆண்  காலப்பகுதியி ள் 
ஒவ்ெவா  ேதாட்டத்தி ந் ம் ெபறப்பட்ட  
வ மானம் மற் ம் இலாபம் அல்ல  நட்டம் 
ெவவ்ேவறாக யா  

 என்பைத அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ)    இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) the estates that are administrated by the 

Kurunegala Plantations Limited; 

 (ii) separately,  the extent of land of each estate 
and the major crops that are cultivated; and 

 (iii) separately,  the income received and the 
profit or loss incurred from each estate 
within the past 10 years? 

(b) If not, why? 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார ) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ගරු  නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 

 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 
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ෙපොල් වගා කරන රටවල් සමඟ අන්තර්ජාතික 
සබඳතා : විසත්ර 

ெதங்கு ெசய்ைக ேமற்ெகாள் ம் நா க டனான 
ெதாடர் : விபரம் 

INTERNATIONAL RELATIONSHIP WITH COCONUT 
CULTIVATING COUNTRIES : DETAILS 

 
    3865/’13 

 
12. ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා  (ගරු  මනුෂ  

නානායක්කාර මහතා  ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர் - மாண் மிகு 
ம ஷ நாணாயக்கார சார்பாக) ) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer on behalf of the Hon. 
Manusha Nanayakkara) 
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය- (1): 

  (අ) (i) ශී ලංකාෙව් ෙපොල් කර්මාන්තෙය් දියුණුවට 
අදාළව ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන 
අමාත ාංශය ෙපොල් වගා කරන ෙවනත් රටවල් 
සමඟ අන්තර්ජාතික සබඳතාවයක් ඇති කර ෙගන 
තිෙබ්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, එවැනි සබඳතා ඇතිකර ෙගන ඇති 
රටවල් කවෙර්ද; 

  (iii) එම එක් එක් රට සමග අවෙබෝධතා ගිවිසුම්වලට 
එළැඹ තිෙබ්ද; 

 (iv) එම අවෙබෝධතා ගිවිසුම් ශී ලංකාෙව් ෙපොල් 
කර්මාන්තයට බලපාන ආකාරය ෙකටිෙයන් 
පැහැදිලි කරන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?        

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
 
ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) இலங்ைகயில் ெதங்குக் ைகத்ெதாழில் வி த்திக் 
காக ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட 
அபிவி த்தி அைமச்சு, ெதங்குச் ெசய்ைகைய 
ேமற்ெகாள் ம் ஏைனய நா க டன் சர்வேதச 
ெதாடர் கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனின், இவ்வாறான ெதாடர் கைள ஏற் 
ப த்திக்ெகாண் ள்ள நா கள் யாைவ என்ப 
ைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நாட் ட ம் ாிந் ணர்  
உடன்ப க்ைககள் ைகச்சாத்திடப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  ாிந் ணர்  உடன்ப க்ைககள் 
இலங்ைகயின் ெதங்குக் ைகத்ெதாழி ல் 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த் ம் விதத்ைத சு க்கமாக 
விளக்குவாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Coconut Development and 
Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 

 (i) whether the Ministry of Coconut 
Development and Janatha Estate 
Development has build up international 
relationships with the other coconut 
cultivating countries with regard to the 
development of the coconut industry in Sri 
Lanka; 

 (ii) if so,  the names of the countries with 
which such relationships have been built 
up; 

 (iii) whether memoranda of understanding have 
been entered into with each of the aforesaid 
countries; and 

 (iv) whether the manner in which the aforesaid 
MoUs will bring about an effect on the 
coconut industry in Sri Lanka will be 
explained briefly? 

(b) If not, why? 
 
ගගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

(අ) (i) ඔව්.  

 (ii) ෙකන්යාව 

  කියුබාව 

 (iii) ඔව්. 

 ( iv) 1. ෙපොල් ආශිත  කෘෂි වන වගා  කම වර්ධනය අරභයා 
 ෙකන්යාෙව් ෙලෝක කෘෂි වන වගා මධ සථ්ානය 
 සමග එළඹී ඇති අවෙබෝධතා  ගිවිසුම. 

   *   ෙමම  අවෙබෝධතා ගිවිසුම  මඟින්  ෙපොල් 
 පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් පහත දැක්ෙවන  
 කියාකාරකම් සඳහා කෘෂි වන වගා 
පර්ෙය්ෂණ   ජාත න්තර මධ සථ්ානෙය් 
සහාය ලැබුණි. 

    *  කෘෂි වන වගා  පර්ෙය්ෂණ  ජාත න්තර 
මධ සථ්ානෙය් අනුගහෙයන් දකුණු 
පළාෙත්  වැලිගම ෙපොල් ෙකොළ 
මැලවී ෙම් ෙරෝගයට   සමානව 
ඉන්දියාෙව් පැතිර පවත්නා ෙක්රළ 
 ෙපොල් මුල් කුණු වීෙම්  ෙරෝග නිරීක්ෂණය 
 සඳහා ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය්  
 විද ාඥයන් අමාත ාංශීය  නිෙයෝජිත 
පිරිසක් හා මාතර දිසත්ික්ෙය් ක්ෙෂේත 
මට්ටෙම් ෙමෙහයුම්  කාරකයින් විසින්  
ෙක්රළෙය් මධ ම වතු   ෙභෝග පර්ෙය්ෂණ 
ආයතනෙය් කරන ලද සංචාර වැලිගම 
ෙපොල් ෙකොළ  මැලවීෙම් ෙරෝග 
කළමනාකරණය සම්බන්ධෙයන් පතිපත්ති 
     තීරණ ගැනීම සඳහා උපෙයෝගී විය 

  *  ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය් මාකඳුර 
පෙව්ණී සම්පත් මධ සථ්ානෙයහි අක්කර 
50ක  අතුරු  ෙභෝග ආදර්ශනයක්  ස්ථාපිත 
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කිරීම, ෙමම ආදර්ශනය  නඩත්තු කරනු 
ලබන්ෙන් කෘෂි වන වගා  ජාත න්තර    
පර්ෙය්ෂණ මධ සථ්ානයයි. 

  *   ෙපොල් ආශිත වන වගා කම සම්බන්ධෙයන් 
 විෙද්ශීය සහභාගීත්වයද ඇතිව  ෙපොල් 
 පර්ෙය්ෂණ ආයතන ෙය්දී 2011.03.15 වන 
දින  පැවති  වැඩ සමුළුවට  අනුගහය. 

  *  පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත ාංශය හා ඒකාබද්ධව 2013 ජූලි මස 
30, 31 දිනවලදී සංවිධානය කරන ලද 
කාලගුණික  විපර්යාසයන්ෙග් බලපෑම් හා 
ආහාර හා පරිසර සුරක්ෂිතතාවය සදහා 
හුරුකර ගැනීෙම්  ජාත න්තර සමුළුව සදහා 
අනුගහය. 

  02. ෙපොල් වගා හා නිෂ්පාදන  ක්ෙෂේතෙයහි  ශී ලංකා 
 කියුබානු සහෙයෝගීතාවය  ශක්තිමත් කිරීම සඳහා  
 2012 ජූනි 18 දින එළඹී ඇති අවෙබෝධතා ගිවිසුම. 

  *  කියුබානු රජෙය් කෘෂිකර්ම අමාත තුමාෙග් 
 ආරාධනෙයන් මාෙග් පධානත්වෙන්   යුත් 
 කණ්ඩායමක් කියුබාෙව් සංචාරය කළ අතර 
 එහිදී පහත එකඟතාවයන් ඇති කර ගන්නා 
ලදි. 

  * අවෙබෝධතා ගිවිසුම සකියව කියාත්මක 
කිරීම සඳහා ස්වකීය  අමාත ාංශවල 
ෙක්න්දීය  ඒකක පිහිටුවා කියාකාරීත්ව 
සැලැසම්ක් පිළියල කිරීම සඳහා එක්ව කියා 
කිරීම. 

  * ෙපොල් මයිටාවන් වැනි කෘමීන් හා ෙරෝග 
 කළමනාකරණය සඳහා සාමූහික 
 පර්ෙය්ෂණයන්හි ෙයදීම. 

  * ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ  ආයතනය විසින් 
සම්පාදිත පටක ෙරෝපණ සැලසුම්, නවතම 
ෛජවතාක්ෂණයන් භාවිතා කරමින්  වාණීජ 
මට්ටමට වර්ධනය කරලීම හා වර්ධිත අනුක 
තක්ෂණය උපෙයෝගී කර  ගනිමින් වැලිගම 
ෙපොල් ෙකොළ මැළවීෙම් ෙරෝගය කඩිනමින් 
 හඳුනා ගැනීම වැනි කාර්යයන්හි ලා 
ඒකාබද්ධ  පරෙය්ණයන් දියත් කිරීම. 

(ආ) පැන ෙනොනඟී. 

 
තිකුණාමලය-මුලතිව් මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතිය : 

විසත්ර 

தி ேகாணமைல - ல்ைலத்தீ   தி அபிவி த்திக்  
க த்திட்டம் : விபரம் 
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13. ගරුෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු රවි කරුණානායක මහතා  
ෙවනුවට)                           
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு ரவி 
க ணாநாயக்க சார்பாக)            
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon.  Ravi 
Karunanayake) 
වරාය හා මහාමාර්ග අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1):  

(අ) තිකුණාමලය-මුලතිව් මාර්ග සංවර්ධන ව ාපෘතියට 
අදාළව; 

 (i) මාර්ගෙය් දිග කවෙර්ද;  

 (ii) පතිසංසක්රණය සඳහා ගනු ලැබූ කාලය 
ෙකොපමණද;  

 (iii) ඉදි කිරීම්කරු ෙතෝරා ගනු ලැබුෙව් ෙටන්ඩර් 
පරිපාටියක් මඟින්ද; 

 (iv) එෙසේ නම්, ෙතෝරාගනු ලැබූ ලංසුකරුෙග් නම 
කවෙර්ද; 

 (v) මුදල් ලබා ගන්නා ලද මූලාශ කවෙර්ද; 

 (vi) එක් කිෙලෝමීටරයක ඉදිකිරීම් පිරිවැය 
ෙකොපමණද; 

 (vii) කිසිෙවකුට ෙහෝ වන්දි පදානය කර තිෙබ්ද;  

 (viii) එෙසේ නම්, වන්දි පදානය කරනු ලැබ ඇති 
පුද්ගලයින්ෙග් නම් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනො එෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 

 
ைற கங்கள், ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா: 

(அ) தி ேகாணமைல- ல்ைலத்தீ    தி அபிவி த்திக்  
க த்திட்டம் ெதாடர்பில்; 

 (i) பாைதயின் நீளத்ைத ம்; 

 (ii) னரைமப்பிற்காக எ த் க் ெகாள்ளப்பட்ட 
காலத்ைத ம்; 

 (iii) நிர்மாணக்காரர் ஒ  ேகள்விப்பத்திர நைட ைற 
யிைனப் பின்பற்றியா ெதாி  ெசய்யப்பட்டார் 
என்பைத ம்; 

 (iv) அவ்வாறாயின் ெதாி  ெசய்யப்பட்ட விைல 
கூ நாின் ெபயைர ம்; 

 (v) நிதி லங்கைள ம்; 

 (vi) ஒ  கிேலா மீற்ற க்கான நிர்மாணச் ெசல  
ைவ ம்; 

 (vii) யா க்காவ  இழப்பீ  ெச த்தப்பட்டதா 
என்பைத ம்; 

 (viii) அவ்வாறாயின் இழப்பீ  ெச த்தப்பட்ட நபர் 
களின்  ெபயர்கைள ம் 

 அவர் கூ வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Ports and Highways:  

(a) Will he state in relation to the Trincomalee-
Mullaitivu Road Development Project;  

 (i) the length of the road; 

 (ii) time taken for the reconstruction; 

 (iii) whether the constructor was selected 
following a  tender procedure; 

 (iv) if so, the name of the selected bidder; 

 (v) the funding sources; 

 (vi) the construction cost per kilometre;  

 (vii) whether compensation has been paid to 
anybody; and 

 (viii) if so, the names of the persons to whom 
compensations were paid? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු නිර්මල ෙකොතලාවල මහතා (වරාය හා මහාමාර්ග 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நிர்மல ெகாத்தலாவல - ைற கங்கள், 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Nirmala Kotalawala - Minister of Ports and 
Highways)  
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර මා 

සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) ගරු මන්තීතුමා විසින් තිකුණාමලය-මුලතිව්  මාර්ගය 
පිළිබඳව විමසීම කර ඇතත්, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 
මඟින් පිළිසකර කර ඇත්ෙත් මුලතිව-ෙකෝකිලායි-පුල්මුෙඩ් 
මාර්ගයයි. 

 (ii) මාස 30. 

 (iii) ෙකොන්තාත්කරු වන  සිෙනෝහයිෙඩෝ ෙකෝපෙර්ෂන් (ෙපෞද්) 
සමාගම විසින් ලබා දුන් ෙයෝජනාවට අනුව, චයිනා එක්සිම් 
බැංකුව මඟින් ලබා ගත්  චීන රජෙය් ණය ආධාර යටෙත් 
ෙමම ව ාපෘතිය   ආරම්භ කරන ලදි. 

 ( iv) සිෙනෝහයිෙඩෝ ෙකෝපෙර්ෂන් (ෙපෞද්) සමාගම 

 (v) චයිනා එක්සිම් බැංකුව මඟින් 

 (vi ) රුපියල්  මිලියන 110කි. 

 (vii) කිසිදු ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමක් සිදු ෙනොකළ බැවින්, 
කිසිෙවකුට වන්දි පදානය කර නැත. 

 (viii) අදාළ ෙනොෙව්. 

(ආ)  පැන ෙනොනඟී.  

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් 
කරනවා: 

"ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7 හි විධිවිධානවල සහ 2010.07.09 වැනි දින 
පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් සම්මත කරන ලද ෙයෝජනාෙව් කුමක්  සඳහන්ව  
තිබුණ ද,  අද දින රැස්වීම් පැවැත්ෙවන කාල ෙව්ලාව අ. භා. 1.00 සිට අ. භා. 
6.30 දක්වා විය යුතු ය. අ. භා. 2.00 ට ස්ථාවර නිෙයෝග අංක 7(5) 
කියාත්මක විය යුතු ය." 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා  
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க ) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe ) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, Facebook  සීමා කරන්න, 

නැත්නම් තහනම් කරන්න යම් කිසි කියා මාර්ගයක් ආණ්ඩුව 
ගන්නවාද කියන කාරණය පිළිබඳව ෙහට පකාශයක් කරන්න 
පුළුවන්ද කියලා මම ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි, ෙම් ගැන 

කථා කීපයක් පැතිරිලා තිෙබනවා. මා හිතන්ෙන් ආණ්ඩුව 
ෙවනුෙවන් ෙම් ගරු සභාවට ඒක පැහැදිලි කරන එක ෙහොඳයි 
කියලා මම ගරු අගමැතිතුමා නැත්නම් ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන 
ඇමතිතුමාට මතක් කරන්න කැමැතියි.  There are stories going 
around about either limiting or controlling Facebook or 
banning it. I think it is the interest of everyone, it would be 
good if the Government can make a statement on this.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
රජය එෙහම කිසිදු තීරණයක් ෙගන නැහැ. ඒ පචාරය ලබා දීම 

ගැන විපක්ෂ නායකතුමාට මා සත්ුතිවන්ත ෙවනවා.  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
මීළඟට සභාව කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කිරීම.  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට රීති පශ්නයක් 

තිෙබනවා. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු හර්ෂ සිල්වා මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් රීති පශ්නය 

ෙමොකක්ද?  

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Hon. Deputy Speaker, the day before yesterday there 

was a problem where the Gazette pertaining to the 
removal of taxes on casinos was purported to have been 
tabled, and we pointed out that the said Gazette had not 
tabled. Standing Order No. 22(4) clearly states, I quote: 

"All Papers presented shall be deemed to have been ordered to lie 
upon the Table...." 

 
 

නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Was that question raised on that day? 

 
ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
Yes, Sir. It was raised on that day. The Hon. Speaker 

said that he will investigate into it and let us know. I 
would like to know what happened.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 
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ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද සිල්වා මහතා 
(மாண் மிகு (கலாநிதி) ஹர்ஷ த சில்வா) 
(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva) 
I am also on a point of Order. Will you sit down?  

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is being looked into by the Hon. Speaker. He will 

give an appropriate Order in time to come. [Interruption.] 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, "පාර්ලිෙම්න්තුව දැන් කල් 

තැබිය යුතුය" යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 

 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව්  ෙයෝජනාව,  ගරු ෙජෝන් 

අමරතුංග මහතා.  

 
 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙසොයා ගැනීම් 
සහ නිර්ෙද්ශ 

 அரசாங்க ெபா ப்  யற்சிகள் பற்றிய கு வின  
காண் க ம் விதப் ைரக ம் 

 FINDINGS AND  RECOMMENDATIONS OF COMMITTEE  ON 
PUBLIC  ENTERPRISES 

 
 

[1.50 p.m.] 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
Hon. Deputy Speaker, I am thankful to you for 

providing me this opportunity to raise this Motion in 
regard to the COPE Report. I move, 

"The Report of the Committee on Public Enterprises (COPE) was 
tabled in Parliament on 23rd July, 2013 albeit after an inordinately long 
delay.  No explanation was given for the delay. 

Be that as it may, the Report highlights the sorry plight of Sri 
Lanka’s Public Sector. 

Article 148 of the Constitution provides that:  

'Parliament shall have full control over public finance.  No tax, rate 
or any other levy shall be imposed by any local authority or any other 
public authority, except by or under the authority of a law passed by 
Parliament or of any existing law'. 

Clearly then, Parliament is the custodian of the finances of the 
Republic and it is this custodianship that COPE exercises. 

It is the bounden duty of Parliament, therefore, to protect the State’s 
investments in the several enterprises.  And, it is this duty that COPE 
exercises for and on behalf of Parliament. 

Millions of Rupees squandered in loss-making ventures is only half 
the story. 

The other half is a long litany of mismanagement compounded by 
corruption at unprecedented levels. 

Some of the observations made in the Report are: 

, 

(1) The need to increase salaries of Professionals in the Public 
 sector; 

(2) The need to appoint Private Auditors; 

(3) Improper Financial Planning; 

(4) The need to Strengthen Internal Audit; 

(5) The Unsatisfactory Debt Management; 

(6) The Adverse Role of Trade Unions on Decision-Making; 

(7) The need to Shift to a Cost Accounting System; 

(8) The need to appoint qualified persons as Heads of 
 Institutions. 

  The Report also points out that nearly 30 institutions had not 
tabled their 2009 Annual Reports in Parliament as at 30.06.2013 and 
nearly 50 institutions have failed to table their Annual Reports in 2010 
in Parliament as at 30.06.2013. 

The Report also refers to the need for positive action against those 
found guilty of cheating and corruption.  

In the circumstances, will the Government inform this House what 
action they propose to take regarding the findings and recommendations 
of the Committee on Public Enterprises." 

That is the Motion I am presenting and to that, I would 
like to add a few comments with regard to the findings of 
this Committee.  

First of all, I would like to commend and thank the 
Hon. DEW Gunasekara who was the Chairman of COPE 
and the group of Parliamentarians who assisted him in 
processing the Report and examining nearly 275 
Government institutions. A great deal of time had been 
given for the consideration of the Report. It was a 
tremendous task that he had concluded. Maybe, it was 
delayed; nevertheless, it has come to this House even at 
this stage.  

Sir, I would like to, in passing, mention that this 
COPE was originated in 1980 during the time of 
President J.R. Jayewardene. It was his view that the 
COPE should be a separate body of Parliament as against 
the Public Accounts Committee. In the good old days, the 
Public Accounts Committee went through all of it. 
Subsequently, it was separated after amendment of the 
Standing Orders.  I am proud to say that I was one of the 
first Members of this Committee that was created in 1980 
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and none of the other Members who were there at that 
time are here in this House today. Subsequently, for about 
eight years I did chair the COPE. 

In the Report, the Hon. DEW Gunasekara has made 
some very important remarks in the “Chairman’s Note”. 
In that he states, I quote: 

" The attention of the executive…” 

That means the Ministers and the President.  

“.... should be drawn to the need for enhancing the quality of 
leadership….” 

What do you mean by "quality of leadership"?  It is 
the head of the institution. 

“...... of the Public Enterprises, through the appointment of 
professional, experienced and skilled personnel.” 

This is the most important thing. He has summarized 
all his recommendations in this paragraph. He goes on to 
state: 

“They should be made fully answerable and accountable for their 
performance.” 

Then, he states, I quote: 

“ This can be ensured by the maximum degree of autonomy and 
minimum degree of interference...” 

That means, giving full freedom to the leader of the 
institution to manage it without interference. From 
whom? From the politicians. That is what he clearly 
means. I quote: 

“There is a dearth of professionals in the field of Accountancy 
which can only be corrected through a deserving remuneration.” 

He puts everything in a nutshell. I will go on; there are 
further recommendations. Then, he goes onto state, I 
quote: 

“....a higher level of accounting and auditing in keeping with 
international standards”.  

How can you do the auditing and the accounting 
according to international standards when the Auditor-
General is very poorly paid? I am told that he gets a 
salary of only about Rs. 45,000. What a responsible post 
it is? It is a post that is created by the Constitution. It is 
high time that he should be paid at least Rs. 250,000 a 
month. If you want to get proper auditing done according 
to international standards, you have to get the correct 
man, the correct people and also in the case of other 
professionals. Then, he further goes on to say that the 
Constitutional responsibility of financial control rests 
mainly on the Chief Accounting Officers.  

Therefore, if these institutions are not performing, if 
there is corruption, if there is mismanagement, then it is 
the Secretary of that particular ministry who should be 
held responsible. Is that happening today? Do the 
Secretaries call up all institutions that come under their 
ministries and have discussions about their management 
or examine the comments made by the Auditor-General 
or the internal audit? 

I do not think that is happening. This is one area 
commented on quite rightly by the Chairman and the 
Committee.  

Then, the Report, under No. 01 of page 4, also states, 
I quote:  

“Need for Increasing the Existing Salary Scales of Professionals in 
the Public Sector”  

Now, how can you get a good accountant if he is paid 
only Rs. 25,000 or Rs. 30,000? The salary that a clerk in 
the private sector gets is more than that. You cannot get a 
Chartered Accountant, a fully qualified Accountant or a 
Management Accountant for that salary. You have to 
increase their salaries. The Public Service Regulations 
will have to be amended if you want to have proper 
people to manage the public enterprises.  

Then, there is another comment in the Report about 
the "Appointment of Private Auditors". Now, various 
accountancy firms are being hired by institutions and 
there is no proper auditing done. Their remarks and 
recommendations are not up to the mark or not in keeping 
with the Financial Regulations.  

Another recommendation, No. 04 ,  on page 5 states, I 
quote: 

“The Committee strongly recommends that this is a practice which 
should be discouraged by all means. The General Treasury is 
recommended to have a close monitoring whether the public 
corporations and other institutions strictly adhere to the Treasury 
guidelines, .....” 

Is that happening? I do not think so. There is no 
proper supervision even by the Treasury in regard to 
some of these enterprises.  

Then, under No. 08 - "Overstaffing" on page 6, the 
Report states, I quote: 

"The losses incurred by certain institutions such as Sri Lanka 
Transport Board and plantations companies...." 

- among others,  

".....had been mainly due to the excess staff in the institutions." 

You go on appointing persons or giving employment 
to people at the request of politicians, and the institutions 
are suffering as a result of that. 
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Then, No. 10 is, "Subsidiaries of state owned 
institutions not accountable to the Parliament". The 
subsidiary business is another racket to bypass the 
Financial Regulations and the audit. There, a lot of 
irregularities are taking place.  

Then, No. 14 is titled "Appointments of heads of 
institutions and members to the Board of Directors", 
which I mentioned earlier. Under that, the Report further 
states, I quote: 

“The Committee is of the opinion that the appointment of personnel 
as heads of institutions should be made only by considering their 
qualifications and experience in the relevant discipline. The matter 
remains the same even in relation to the appointment of board 
members as their decision making has a huge dependency on their 
knowledge and experience in the relevant area of interest.” 

This is a big problem. Here, you make appointments at 
the recommendation of politicians: the Minister, the 
President or somebody. He could be the most incapable 
person to run that institution; he may not have any 
qualifications on the subject which that Board is being 
created for. Sir, in India - we had that experience; we had 
been to India and visited the COPU - there is a panel of 
officials created in the Treasury. When there is a vacancy 
in a Board or in the position of a Chairman, it is from that 
panel that a person is appointed. The panel consists of  the 
most qualified people in different fields; whether it be 
accountancy, management, agriculture or engineering, 
there is a panel. There is no question of the minister or 
anyone else trying to recommend a person. But, that does 
not happen in this country. I have visited India along with 
the other Members of the COPE at that time. We went to 
New Delhi and had a very good session in regard to the 
affairs of the COPE.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
We also went to the Fertilizer Corporation, do you 

remember? 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
That is right. That is another matter. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
There were no professionals.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
The Hon. Minister is quite right. We did have a 

number of field inspections. There was a full inspection 
on the Mahaweli, from the very beginning - from Kandy 
right down to Systems A, B, and C. 

We also visited the plantation industries. Like that, we 
did not sit in the Committee Room and do the scrutiny of 
a particular institution, but we personally went and made 
field visits. The Hon. Dinesh Gunawardena was one of 
those Members and he contributed a great deal. I am 
thankful to him for reminding me of that.  

Then, I take up the question of the presentation of 
Annual Reports to Parliament. It is a very serious matter. 
That is the only way we could get information with regard 
to the performance of any particular enterprise. Here, 
there are 30 or 40 enterprises which have not given their 
Annual Reports for 2009. Mind you, we have almost 
completed three years thereafter, but the Annual Reports 
have not been presented. That means, they have not 
finalized their accounts; that is why they cannot finalize 
the Annual Report and table it in Parliament. In 2010, 
there had been 50 odd of such enterprises. Whose money 
is this? This is taxpayers’ money that had been voted by 
Parliament for these institutions. I do not want to come 
out with those particular institutions. There is a long list 
here. It is very saddening that these types of things have 
been happening. This is not something that took place 
during the last couple of years; this has been going on for 
some time.  

The management of public institutions and 
corporations has become a very serious problem for lack 
of professionals and lack of proper accountability. That 
accountability is being monitored by the Auditor-General 
and his Department. The Auditor-General’s Department 
is terribly understaffed. He has a problem there. Not only 
now, but even in those days, we had made the 
recommendation that that Department should be 
expanded if you are to continue with the public 
enterprises. Of course, at different times, different 
regimes had different policies of privatizing and so on, 
but today it is not happening. Everything is centred 
around the Government’s control.  

Sir, leaving all that aside, now there is something very 
dangerous happening in this country. In this COPE 
Report, we discuss what has taken place in the last couple 
of years: corruption, mismanagement et cetera. But, I 
consider that to be only the tip of the iceberg, that a 
couple of millions is nothing much compared to what is 
happening now. Over and above all of what is happening 
in the private sector, large-scale commission-taking goes 
on in another area. I am referring to the huge contracts 
being offered on unsolicited offers mostly by the Chinese 
companies that have mastered this art. This is a new art of 
manipulating. Now, it is a common practice in this 
country for various construction companies coming up 
with offers to construct various projects, which we have 
seen and which have been completed - these projects 
maybe for airports, ports or highways - and other major 
infrastructure projects that had not been included in the 
national planning process. The seriousness of it is that 
those do not come in the Budget nor do they come in the 
financial planning system, but they emerge from time to 
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time and are being implemented and the funny part of it is 
that no tenders are called before these contracts are 
awarded. I do not know whether this type of thing takes 
place in any democratic country in the world. No 
competitive bids are permitted. In the good old days, even 
when the Mahaweli and the other projects were 
implemented and completed by the UNP Government, 
there was an opportunity for all those companies 
connected to the country from which we had taken loans 
to make their offers. So that, no tenders are called before 
these contracts are awarded; no competitive bids are 
permitted. There is a one-man show. There are globally-
accepted procurement procedures laid down especially in 
the case of unsolicited offers; there are principles that are 
laid down that objects should be opened out for 
competitive bids. The important thing is, if there is 
competition, you get the best deal at the lowest price for 
the job or the project that is at hand. But, this does not 
appear to have been done in any of these large-scale 
projects and the thinking is, if a particular project’s cost  
is only Rs. 1,000 million, it is jacked up to Rs. 2,000 
million and we do not know what happens to the extra Rs. 
1,000 million that has been included in that. Sir, this is a 
very serious situation and I think the Government should 
be mindful of that. Millions of rupees of public funds are 
seeping into the pockets of various individuals. I do not 
know who the individuals are, but it is happening very 
systematically. In fact, these projects are announced only 
after they are awarded. This awarding business has been 
very carefully manipulated.  

The Speakers who follow after I finish my speech will 
elaborate on this subject. They, who have done some 
indepth study of this manipulation, will give more details. 
It is a very serious thing. The allegations are that, without 
competitiveness and without tenders, estimates are being 
drawn up, that estimates are not real and that they are 
inflated for the benefit of the companies that are carrying 
out those projects, plus the people who are awarding 
them.  

Thank you, Sir.  
 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Eran Wickramaratne. 

Order, please! Before he starts, the Deputy Chairman of 
Committees will take the Chair.  

 
අනතුරුව නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, නිෙයෝජ  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. 

[අ.භා. 2.11] 
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි,ෙජෝන් අමරතුංග 

මන්තීතුමා, -පසු ගිය කලක COPE එෙක් හිටපු සභාපතිතුමා-  අද 
ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව මම පළමුෙවන්ම ස්ථීර කරනවා.  

අද මම ආඩම්බර ෙවනවා, COPE එෙක් දීර්ඝ කාලයක් 
කටයුතු කළ එවැනි ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමකුෙග් ෙයෝජනාවක් නවක 
මන්තීවරයකු හැටියට ස්ථීර කරන්නට මට අවස්ථාව ලැබීම ගැන. 
එනමුත් මම අද දුෙකන් තමයි ඒ ෙයෝජනාව ගැන කථා කරන්නට 
නැඟී සිටින්ෙන්. අෙප් ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වන 
ව වස්ථාෙව් සඳහන් කරලා තිෙබනවා, පාර්ලිෙම්න්තුවට රාජ  
මූල  පිළිබඳ පූර්ණ වග කීම තිෙබනවා කියලා. ඒ පූර්ණ වග කීම 
ඉෂ්ට කිරීෙම් වැදගත්ම කාර්යය සිදු ෙවන්ෙන් ෙම් ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව - COPE -  තුළිනුයි.  එම සභාෙව් ෙදෙවනි 
වාර්තාව පසු ගිය ජූලි මාසෙය් 23වන දා ඉදිරිපත් කළා. ඊට මාස 
තුනකට විතර පස්ෙසේ, අපි ඒ වාර්තාව පිළිබඳව විවාද කිරීම කල් 
තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් හරහා අද ෙමතැන සිදු කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් කමිටු වාර්තාව පිටු 
356කින් සමන්විත ෙවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කාරක සභා හරහා 
ඉදිරිපත් වන වාර්තාවලින්, ෙම් වාර්තාව වැදගත්ම වාර්තාවක් 
කියලා සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. ෙම් වාර්තාව හැර මම දන්නා 
තව එක වාර්තාවක් විතරයි තිබුෙණ්. ඒ තමයි අග 
විනිශ්චයකාරතුමියට එෙරහිව ෙගනා ෙදෝෂාභිෙයෝගය පිළිබඳ 
වාර්තාව. ඒ කාරක සභාව ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාෙව් පිටු 1,000ක් 
විතර තිබුණත්, ඒ පිටු 1,000න් වැඩි පමාණයක්ම තිබුෙණ් 
photocopies.  නමුත් ෙම් වාර්තාව, 2012  ජනවාරි මාසෙය් 
පළමුවන දා සිට 2013  මාර්තු මාසය අවසාන ෙවන ෙතක් දවස් 
සිය ගණනක්  COPE එෙක් සාමාජිකයන් -ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය්ත්, 
විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය්ත්- එකට ඉඳ ෙගන අදාළ ආයතන සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා පිළි ෙයල කරපු වාර්තාවක්. නමුත් ෙම් වාර්තාවට 
ෙම් ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු ෙනොවන එක ගැන අපි දුක් 
ෙවන්නට ඕනෑ. ෙමොකද,  ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නට 
තිබුෙණ් රජෙයන්. එෙසේ රජෙයන් ඉදිරිපත් කරලා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටින සෑම මන්තීවරයකුටම ෙම් වාර්තාව ගැන වාද විවාද 
කරන්න, ඒ වාද විවාදයට සහභාගි වන්න අවස්ථාව  සලසා ෙදන්න 
තිබුණා. ෙමවැනි වැදගත් කියාවලියක, පජාතන්තවාදී 
පාර්ලිෙම්න්තු කමයක වැදගත්ම වග කීමක් වන්ෙන් මූල  පිළිබඳ 
වග කීමයි. නමුත් ඒ වැදගත්  කියාවලිය අද අපි කල් තැබීෙම් 
ෙයෝජනාවකට සීමා කර  තිෙබනවා.  

අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා සඳහන් කරපු  එක 
කාරණයක් මම නැවත කියන්න ඕනෑ. ඒ, විගණකාධිපතිවරයා 
පිළිබඳවයි. විගණකාධිපතිවරයාත්, ඒ නිලධාරි මණ්ඩලයත්, මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරි මණ්ඩලයත්, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් ෙල්කම් පීරිස් මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයත් 
ෙම් කාරක සභාව නිෙයෝජනය කළ පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 31 
ෙදනාට  ලබා දුන් සහෙයෝගය ගැන විෙශේෂෙයන්ම මා ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා.    

ආණ්ඩුකම  ව වස්ථාෙව්  153(2) අනු ව වස්ථාෙවහි  සඳහන් 
ෙවනවා, විගණකාධිපතිවරයාෙග් වැටුප පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් 
නිශ්චය කළ යුතුය කියා.  මීට පථමෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරනෙකොට අපට රජෙයන් ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා 
අනාගතෙය්දී ඒ අන්දමින් සිදු ෙවනවා කියලා. 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වැටුප පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් නිශ්චය 
කරලා කටයුතු  කරන්න යනවා කියලා. නමුත් අද වනෙතක් ඒක 
සිදු ෙවලා නැහැ. ඒක කරන්න  කියලා  මම නැවතත් මතක් 
කරනවා. ෙමොකද,  ස්වාධීන විගණකාධිපතිවරයකු පත් කිරීමත්, 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 
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ඔහුෙග් වැටුප පිළිබඳව ෙසොයා බැලීමත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වග 
කීමක් නිසා.   

ෙම් වාර්තාෙව් දැක්ෙවන නිර්ෙද්ශවලින් 14 වන  නිර්ෙද්ශෙය් 
සඳහන් ෙවනවා, ආයතන පධානින් සහ අධ ක්ෂ මණ්ඩල 
සාමාජිකයන් පත්  කිරීම ගැන. එහි විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් කර 
තිෙබනවා, ඒ කාර්ය මණ්ඩලවලට විෂය ෙක්ෙෂේතය පිළිබඳ 
සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද තිෙබන අය පත් කරන්න ඕනෑ  කියලා. 
නමුත්  ෙබොෙහෝ ආයතනවල  ඒක  සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා 
ෙකෝප්  එක ෙසොයා ෙගන තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම එවැනි 
ආයතන ෙදක, තුනක් ගැන  මා සඳහන් කරන්න  ඕනෑ.    

ශීලන්කන් එයාර් ලයින් එෙහම නැත්නම් ශී ලංකා ගුවන් 
ෙසේවාව  විශාල ෙලස අලාභ ලබන ගුවන් ෙසේවාවක්.  ඒක රජයට 
පවරා ගන්නා අවස්ථාෙව්දී ලාබ ලබපු ගුවන් ෙසේවාවක්. නමුත් ඒ 
ගත්තු දවෙසේ ඉඳලා  අද වන ෙතක් -ෙම් අවුරුදු ගණනාවම-  දිගින් 
දිගටම  අලාභ ලබන ගුවන් ෙසේවාවක්.  ෙම් සඳහා ෙබොෙහෝ ෙහේතු 
තිෙබනවා. මා දැන් කියන කාරණය ඒකට එක මූලික ෙහේතුවක් 
ෙලස අප විශ්වාස කරනවා.  එක් මූලික ෙහේතුවක් තමයි සුදුසු 
තැනට සුදුසු අය පත් ෙනොකිරීම. සභාපති ෙකෙනක් සිටිනවා. ඒ 
සභාපතිට ෙම් ක්ෙෂේතය පිළිබඳව දැනුම නැති බව සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ. ඔහුට ෙවනත් සුදුසුකම් තිෙබන්න පුළුවන්. නමුත් ෙම් 
ක්ෙෂේතය පිළිබඳ  දැනුමක් ඔහුට  නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ වාෙග් 
අවස්ථාවකදී විශාල දැනුමක් තිෙබන ෙකෙනක් පධාන විධායක 
නිලධාරියා හැටියටවත් පත් කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ගුවන් ෙසේවාවට ඒ පධාන විධායක නිලධාරියා පත් කරන ෙකොට, 
පසිද්ධ, ජාත න්තර අත් දැකීම් තිෙබන, ෙජ ෂ්ඨ මට්ටෙම් සිටින 
ඉහළ ෙකෙනක් තමයි පත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ගුවන් 
ෙසේවාවක් කියන්ෙන් රට තුළ විතරක් සපයන ෙසේවාවක් ෙනොවන 
නිසා. එය ජාත න්තරයටත් සපයන ෙසේවාවක් නිසා ජාත න්තරය 
එක්ක තරග කරන්න ඕනෑ. ඒක ෙත්රුම් අරෙගන, අත් දැකීම්, 
පළපුරුද්ද තිෙබන ෙකෙනක් ඒ තනතුරට පත් කරන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඒක සිදු ෙවලා නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, විශාල 
අලාභයක් ලබන ෙම් ශී ලන්කන් ගුවන් ෙසේවාෙව් පධාන විධායක 
නිලධාරියා තවත් රාජ  ආයතන ෙදකකත් පධාන විධායක 
නිලධාරිෙයක්. ෙමවැනි වැදගත් ආයතනයකට රජය ෙමවැනි 
අවධානයක්ද දක්වන්ෙන්?  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් 
ආයතනවල අධ ක්ෂ මණ්ඩලවලත් තවත් සභාපතිවරු ඉන්නවා. 
ඒ අයටත් සුදුසුකම් හුඟක් අඩුයි. පතිපත්ති විතරක් තිබිලා මදි. ඒ 
ආයතනෙයන් රටට පතිලාභය   ලබන්නට නම් ඒ ආයතනවලට 
සුදුසුකම් තිෙබන පුද්ගලයන් පත් කරන්න ඕනෑ.  මූල  
ක්ෙෂේතෙය්ත් ෙමවැනි අය සිටිනවා. බැංකු ක්ෙෂේතෙය්  සිටිනවා. අද 
මම ඒ පුද්ගලයන් නමින් සඳහන් කරන්ෙන් නැහැ. මම  ඒෙකන් 
වළකින්නම්. නමුත් බැංකු ක ්ෙෂේතෙය්  සමහර සභාපතිවරුන් 
සිටිනවා, ඒ අය  ඒ තැන්වල  වාඩි ෙවන්න සුදුසු නැහැ.  බැංකු 
ක්ෙෂේතෙය්   අධ ක්ෂක මණ්ඩලයට කවුරු හරි පත් කරන ෙකොට, 
මහ බැංකුෙව් "Fit and Proper" test කියලා විභාගයක් තිෙබනවා. 
ඒ කියන්ෙන් සුදුසුද, නැද්ද කියන විභාගයක් තිෙබනවා. ඒ සුදුසුද, 
නැද්ද කියන විභාගය හරහා තමයි පත්වීම ලබන්නට  ඕනෑ. කවුරු 
හරි ණයක් අරෙගන ඒ ණය ෙගව්ෙව් නැත්නම් එතුමාෙග් නම ෙහෝ 
එතුමියෙග් නම "CRIB"  කියන ආයතනයට ඇතුළත් ෙවනවා, 
ණය ෙනොෙගවපු තැනැත්ෙතක් හැටියට. ඒ වාෙග් ෙකෙනක් 
බැංකුවක අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට, සභාපතිත්වයට, පත් කරලා 
තිෙබනවා. ෙකොෙහොමද ෙමවැනි ෙද්වල් සිදු වන්ෙන්?  මහ බැංකුව, 
ඇයි ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන් කියලා ෙමතැන සඳහන් කරන්නට 
ඕනෑ.  

අපි දන්නවා, තවත් බැංකුවක අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට පත් කරලා 
තිෙබනවා වංචාවක්, ෙසොරකමක් කරපු ෙකෙනක්. බැංකුවක 
අධ ක්ෂක මණ්ඩලයට පත් ෙවලා රජෙය් තවත් තානාන්තර 

දරමින් කියා කරෙගන යන පුද්ගලෙයක් ඉන්නවා. ෙම්කත් "Fit 
and Proper" test  එක අනුව කරන්නට බැහැ. නමුත් ෙම් ගැන 
පශ්න කරන ෙකොට නිදහසට ෙමෙහම කරුණක් කිව්වා. 
ජනාධිපතිවරයාෙගන් සමාව ලැබුවා කියන කරුණ අපට සඳහන් 
කළා. මා හිතන හැටියට ෙම්කත් අපි මතක තබා ගන්නට ඕනෑ 
කාරණයක්. මිනීමරුෙවක් කාව හරි මරලා ඊට පසුව 
ජනාධිපතිතුමාෙගන් සමාව ඉල්ලුවත්  - සමාව ෙදන එකට නම් මා 
විරුද්ධ නැහැ. මම හිතන්ෙන් සමාව ෙදන එක  හුඟාක් ෙහොඳ 
ෙදයක්. - ඔහුව  ෙම් රෙට් අග විනිශ්චයකරු හැටියට පත් කරන 
එක නුසුදුසුයි කියන ෙම් තර්කය සියලු ෙදනාම පිළිගන්නවා ඇති 
කියලා මා හිතනවා. ඒ වාෙග්ම බැංකුවකින් ෙසොරකම් කරපු 
ෙකෙනක්, නැත්නම් බැංකුවක ඒ ගිවිසුම කඩ කරපු ෙකෙනක් 
බැංකුවක අධ ක්ෂ ෙකෙනකු හැටියට ෙහෝ බැංකුවක සභාපති 
ෙකෙනකු හැටියට පත් කරන්නට බැහැ. ජනාධිපතිතුමාෙගන් 
සමාව ලැබුවත්  ඒ ෙක නාව නැවත පත් කරන එක සුදුසු නැහැයි 
කියන එක මම ෙම් ගරු සභාවට මතක් කරන්නට ඕනෑ. අෙප් 
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාත් ෙම් කරුණ විෙශේෂෙයන්ම සඳහන් 
කළා.  සුදුසු පුද්ගලයන් සුදුසු තැනට පත් කෙළේ නැත්නම් අපට 
කවදාවත් අෙප් ෙම් රාජ  ආයතනවල සිදු වන දූෂිත ෙද්වල් නතර 
කරන්නට අපහසු ෙවනවා. 

 ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, කාලය සීමා සහිත නිසා 
මා ආයතන කිහිපයක් ගැන සුළුෙවන් කථා කරන්නට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගත්ෙතොත් 
එය විශාල අලාභ සිදු වන රාජ  මණ්ඩලයක්. හුඟාක් ෙවලාවට 
ඒක ගැන වාද විවාද කරනෙකොට රාජ  පාර්ශ්වෙයන් කියනවා, අපි 
ජනතාවට සහන ෙදන නිසා තමයි ෙම් අලාභ සිදු වන්ෙන් කියලා.  
මම දැන් ඉල්ලීමක් කරනවා.  ඒ සහන ෙදන එකට වඩා ගැඹුරින් 
ෙම් දිහා බලන්න. සහන ෙදන එකට අපි විරුද්ධ නැහැ. ෙදන 
සහනය අපට මනින්න පුළුවන්. නමුත් ඊට වැඩිය විශාල අලාභ 
ෙමතැන සිදු වී ෙගන යනවා. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
රෙපෝර්තුවක් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. 
විගණකාධිපතිවරයා හරහා පාර්ලිෙම්න්තුවට රෙපෝර්තුවක් 
ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. අවුරුදු ගණනාවකටම ඉදිරිපත් කරලා 
නැහැ. අපි දන්නවා, ඒෙක් විශාල අලාභයක් තිෙබන බව. ඒ 
වාෙග්ම සෙහෝදර සමාගම් 16ක් තිෙබනවා, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලෙය්. ෙම් සෙහෝදර සමාගම් හරහා තමයි හුඟක් ෙවලාවට 
දූෂිත කියාවන් සිදු වන්ෙන්. විගණකාධිපති අපට කියනවා, ෙම් 
සෙහෝදර සමාගම් ගැන ෙහොයලා බලන්න බලතල මදියි; වැඩිෙයන් 
බලතල ඕනෑය කියලා. රජයට යමක් අයිති නම් විගණකාධිපතිට 
අනිවාර්යෙයන්ම බලය තිෙබන්නට ඕනෑ, ඒක ගැන ෙහොයලා 
බලන්න. දුසැරිය, දුර්වල කළමනාකරීත්වය තිෙබන්ෙන් ඒ නිසයි.  

අපි දන්නවා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් වාර්ෂික වාර්තාව 
2009න් පස්ෙසේ සභාගත ෙවලා නැහැ කියලා. 2007, 2008, 2009 
බැලුවත් ඒවා qualified reports. ඒ කියන්ෙන් විගණකාධිපති 
කරුණු සටහන් කියා තිෙබන වාර්තාවල්. 2007 ශී ලංකා මහ බැංකු 
වාර්තාව බලපුවාම මහ බැංකු වාර්තා ෙව්  ෙපෞද්ගලික සමාගම් 
හරහා විදුලිය සැපයීෙම්දී ෙවන කියාවලිය ගැන සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා. මම 2007 ශී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාෙවන් උපුටා ගත් 
ෙකොටස් කිහිපයක් කියවන්නට කැමැතියි.  2007 ශී ලංකා මහ 
බැංකු වාර්තාෙව් 68 වන පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"........පමා වීෙම් ගාස්තු අය කිරීමක් මඟින් ෙගවීම් පමා කිරීම ෙවනුෙවන් 
දඩ අයකරනු ලැෙබ්....." 

ෙම් ගිවිසුම්වල අසාධාරණත්වය ගැන එහි  සඳහන් කරලා 
තිෙබනවා.   එහි තවදුරටත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"පවත්නා විදුලිබලය මිල දී ගැනීෙම් ගිවිසුම්වල පවතින දුර්වලතා 
ෙහේතුෙකොට ෙගන විදුලිබලය සපයන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන 
සහතික කරන ලද ලාභ පතිශතයට වඩා ඉහළ ලාභ, ලබා ගන්ෙන් මහ 
ජනතාවට එහි බර පටවමිනි."    
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ වාර්තාෙව් 69 වන පිටුෙව් ෙමෙසේද සඳහන් කර තිෙබනවා : 
"සාමාන  ෙවෙළඳෙපොළ ෙපොලී අනුපාතයන්ට වඩා ෙබෙහවින් වැඩි 
අනුපාතයන් යටෙත් විදුලිබලය සපයන ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතන 
ලබාගත් මූල  පහසුකම් සඳහා ලං.වි.ම විසින් ෙපොලී පිරිවැය ෙගවනු 
ලබයි." 

එහි වැඩි දුරටත් ෙමෙසේද සඳහන් කර තිෙබනවා :  

"ෙවෙළඳෙපොළ මිල ගණන්වලට ෙබෙහවින් ඉහළ මිලකට තරගකාරී 
ෙනොවන පදනමක් හරහා රක්ෂණ වාරිකවල මිල නියම කරෙගන ඇත." 

ෙම් මම කියවන්ෙන් මහ බැංකු වාර්තාෙවන්මයි. ෙම් 
වාර්තාෙව් කියනවා, අඩුම වශෙයන් බිලියන හයක අලාභයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා කියලා, 2007 දී. අදට ගණන් බැලුෙවොත් බිලියන 
20 ඉක්මවා යනවා, ඒ අලාභය. මිල අඩු කරලා මහ ජනතාවට 
සහනයක් ෙදන්න තිබුණු අවස්ථාවක්, ඒ.   නමුත් ඒක ෙදන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් විධියට  දැඩි ෙලස මිල ඉහළ යාමට ෙහේතුව,  
"අධික පාඩු විඳීමට සිදු වීමයි" කියලා මහ බැංකුෙව් රෙපෝර්තුව 
සඳහන් කරනවා.   ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.   

2012 මහ බැංකු වාර්තාෙව් පිටු අංක 76  ෙමෙසේ සඳහන් කර 
තිෙබනවා : 

 "තාප විදුලිබල උත්පාදනය ඉහළ යාම නිසා විදුලිබලය උත්පාදනය සඳහා 
දරන සාමාන  පිරිවැය ඉහළ යාම ෙහේතුෙවන් වසර තුළ ලං.වි.ම. මූල  
තත්ත්වය දුර්වල විය."   

2012 අවසානෙය්දී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් විතරක් 
අලාභය රුපියල් ෙකෝටි හයදහස ්එකසියයයි. අපි දන්නවා, ළඟදී 
විදුලි මිල ඉහළ දැමූ බව. විදුලි මිල ඉහළ දමන ෙකොට අමතර 
ගාස්තු තිබුණා; ස්ථාවර ගාස්තු තිබුණා. ඊට අමතරව සියයට 15ක 
ඉන්ධන ගැළපුම් ගාස්තුවක් තිබුණා.  වැස්ස කියලා බැලුෙව් නැහැ. 
වැස්ස තිබුණත්, ජලාශවල වතුර තිබුණත් ෙම් ගැළපුම් ගාස්තු 
දිගින් දිගටම අය කළා. ඊට පස්ෙසේ හුඟක් අයෙග් විදුලි බිල සියයට 
25කින්, සියයට 50කින් ඉහළට ගියා.  එදා අපි ෙම් ගරු  සභාව තුළ 
විදුලි බිල ගැන වාද විවාද කරන ෙකොට ගරු පවිතාෙද්වි 
වන්නිආරච්චි ඇමතිතුමිය කථාවක් කළා.  පසු ගිය අෙපේල් මාසෙය් 
23 වැනි දායි ගරු ඇමතිතුමිය ඒ කථාව කෙළේ. ඒ ෙවලාෙව් එතුමිය 
පිළිගත්තා, ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වැනි බලාගාරවල පශ්න තිෙබනවා; 
ඒවා විසඳන්නට බැරි ෙවලා තිෙබනවා; නමුත් ඒවා විසඳන්න 
වෑයම් කරනවා කියලා. නමුත් අවසානෙය්දී එතුමිය කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද?  කථාව අවසානෙය්දී එතුමිය  ෙමෙසේ කියා තිෙබනවා. 
2013 අෙපේල් 23 වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් 1801 වන තීරුෙව් 
එය සඳහන් වන්ෙන් ෙමෙසේයි:  

"ෙම් අනුව 2014 වර්ෂෙය්දී ගල් අඟුරු බලාගාර තුෙනන් ගිගාෙවොට් පැය 
5,649ක් පද්ධතියට එකතු වීමත් සමඟ ඉන්ධනවලින් ජනනය කරනු ලබන 
ගිගාෙවොට් පැය 6,100 ගිගාෙවොට් පැය 2,334 දක්වා අඩු ෙව් යැයි ගණන් 
බලා ඇත. ෙමම ඉලක්ක  එම අන්දමින් සපුරා ගත හැකි වුවෙහොත්  ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලය වර්ෂයකට රුපියල් බිලියන 45ක වියදම් ඉතිරියක් 
අෙප්ක්ෂා කරන අතර, ඉන් ජනිතවන පතිලාභය  විදුලි පාරිෙභෝගිකයන්ට 
ලබා දීමට අමාත වරිය වශෙයන් මම ෙපොෙරොන්දු ෙවමි."  

මම  ඇමතිතුමියට  මතක් කරන්නට කැමැතියි, අපට ෙම් 
රුපියල් බිලියන 45 ෙබ්රා ෙගන ෙම්ක ෙම් රෙට් ෙපොදු ජනතාවෙග් 
විදුලි බිල අඩු කරන්න ෙබදලා ෙදන්න තව සුමාන 10ක් තිෙබනවා 
කියලා. සියයට 25කින් සියයට 50කින් විදුලි බිල ඉහළ ගියා. 
නමුත් ඇමතිවරුන්ට නම් ඒක එපමණ ඇඟට දැනුෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, මාධ වල පකාශ ෙවලා තිබුණා, සමහර ඇමතිවරුන්ෙග් 
විදුලි බිල රුපියල් ලක්ෂය ඉක්මවා ගියා කියලා. අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, තව සති 10කින් ෙම් රෙට් ෙපොදු 
ජනතාවට කියන්නට පුළුවන් ෙවයි කියලා ඒ අයෙග් විදුලි බිල 
සියයට 25කින් ෙහෝ 50කින් අඩු කරන්නට පුළුවන් කියලා.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් තිෙබන ඔය කථාව වාෙග්ම 
කථාවක් තමයි ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව්ත් 
තිෙබන්ෙන්. අපට ආෙයත් කියනවා ෙම් වාෙග් විශාල අලාභ 
තිෙබන්ෙන් සහනාධාර ෙදන නිසාය කියලා. අපි ෙම් සහනාධාර 
වෙට් සැඟෙවනවා. නමුත් ෙම් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාෙව් මූල  හීනතාවක් තිෙබනවා. ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙව් වත්කම් බැරකම් බලපුවාම ෙශේෂය රුපියල් 
බිලියන ෙකෝටි 20,000ක් විතර ෙවනවා. තවත් විධියකට 
කිව්ෙවොත් ඇත්තටම ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව 
බංෙකොෙලොත් කියලා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. ෙම් ආයතනයට 
ෙහජින් ගිවිසුම නිසා රුපියල් ෙකෝටි 2,600ක් විතර නැති ෙවලා 
තිෙබනවා. Bunkering  තුළින්, එක bunkering  ගිවිසුමකින් 
රුපියල් මිලියන 478ක් නැති ෙවලා තිෙබනවා. අපි දන්නවා, 
ළඟදිත් බාල ෙතල් ෙගනාවා කියලා. ෙනොෙයකුත් ෙනොෙයකුත් 
ගිවිසුම් ගැන කථා ෙකරුණා. COPE එෙක් සභාපතිතුමා ඒක 
කථානායකතුමාට බාර දුන්නා. CID එකට ෙහෝ බාර දීලා ඒක 
ගැන ෙසොයලා බලන්න. ෙමතැන සිදු වන ජාවාරම ෙමොකක්ද,  
ෙම්කට වග කියන්නට ඕනෑ කවුද,  ෙම්කට වග කිව යුත්ෙත් 
ෙද්ශපාලනඥෙයෝද, නිලධාරින්ද  කියන කාරණය ගැන ෙසොයා 
බලන්න. නමුත් ෙම්ක ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ගැන 
පමණක් තිෙබන පශ්නයක් ෙනොෙවයි. රාජ  ආයතන ෙම් වාෙග් 
දුර්වල වුණාම ෙම් රෙට් බැංකු ක්ෙෂේතයම දුර්වල ෙවන්නට 
පුළුවන්; විශාල මූල  අර්බුදයකට යන්නට පුළුවන්.  

ලංකා බැංකුෙව් මුළු විෙද්ශීය balance sheet එක දිහා 
බැලුෙවොත් අපට ෙපෙනනවා L/C පමාණෙයන් භාගයක්ම, -
සියයට 49ක්ම- ලංකා බැංකුව දීලා තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාවටයි කියලා. 

විෙද්ශීය ණය බැලුෙවොත්, මුළු විෙද්ශීය ණය පමාණෙයන් 
සියයට 69ක්ම දීලා තිෙබන්ෙන් ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාවටයි. එය මට බිලියනවලිනුත් කියන්න පුළුවන්. 
විගණනෙය්දී ෙම්වා අපට ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම 
කියන්න හදන්ෙන් ෙම් කාරණයයි. ෙම් ආයතන දුර්වල ෙවන 
ෙකොට බැංකු ක්ෙෂේතයත් දුර්වල ෙවමින් පවතිනවා. බැංකු 
ක්ෙෂේත යට ෙමොනවා හරි වුෙණොත්, ඒෙකන් මුළු රටටම විශාල 
අවාසියක් සිදු වන්නට පුළුවන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ඊට පස්ෙසේ අපට 
තිෙබනවා, SriLankan Airlines එක. SriLankan Airlines එක 
නම් අපට අමතක කරන්නම බැහැ. ෙමොකද, ෙම් SriLankan 
Airlines ආයතනය රජයට ගන්න ෙකොට රුපියල් ෙකෝටි 
48,000ක ලාභයක් තිබුණා. නමුත් එදා ඉඳලා අද ෙවනකම් අලාභ, 
අලාභ, අලාභ. අද එකතු වුණු අලාභය රුපියල් ෙකෝටි 27,000ක් 
පමණ වනවා. Rupees 22,776 million is the accumulated loss. 
SriLankan Airlines එක අද විශාල පශ්නයකට මුහුණ ෙදනවා. 
ෙමොකද, දැන් SriLankan Airlines එක බංෙකොෙලොත් සමාගමක් 
කියලා සඳහන් කරන්න සිදු වනවා. It is not a going concern. 
2012 දී SriLankan Airlines එෙක් ආදායම සියයට 17කින් වැඩි 
වනවා කියලා අපට කිව්වා. නමුත් ඒෙක් වියදම සියයට 34කින් 
වැඩි වනවා. ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළදීම ඒක සිදු වනවා. එතෙකොට 
ෙයදවූ capital එකට return එකක් නැහැ. නමුත් 2010-2011 සහ 
2011-2012 අතර බලන ෙකොට SriLankan Airlines එෙක් වැඩ 
කරන ෙසේවක පිරිස 4,098 සිට 5,594 දක්වා වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් ඒ කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළම 600කින් පමණ 
එහි ෙසේවක පිරිස වැඩි වුණා කියන එකයි. ඉතින් ෙමතැන 
ෙද්ශපාලනීකරණයක් තිෙබනවා. ෙද්ශපාලනීකරණය තිෙබන 
නිසා ෙම් මූල  ආයතන හරියට කළමනාකරණය කර ගන්න බැරි 
තත්ත්වයකට පත් ෙවලා තිෙබනවා. 

අපි "මිහින් ලංකා" එක ගැනත් වචනයක් කියන්න අවශ යි. 
ෙමොකද ඒක අමතක කරන්න බැරිම subject එකක් නිසා. මිහින් 
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[ගරු ඉරාන් විකමරත්න  මහතා] 
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ලංකා ආයතනෙය් අලාභය දිගින් දිගටම සිදු ෙවනවා. ගිය 
අවුරුද්ෙද් විතරක් මිහින් ලංකා ආයතනෙය් අලාභය රුපියල් 
බිලියන 2ක් ෙවනවා. ඉතින් මම කියන්න හදන්ෙන් ෙම් 
කාරණයයි. අපි අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්දට ෙම් ගරු සභාවට පැමිණිලා 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරනවා. ෙම් වාර්තා පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කරන්නටවත් රජෙය් ෙයොමුවක් නැහැ, රජෙය් ෙයෝජනාවක් නැහැ, 
මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවටම ෙයෝජනාවක් නැහැ කියන එක මතක් 
කරන්නට ඕනෑ. වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා විතරක් මදි, ෙම්ක 
කියාත්මක කරන්න යාන්තණයක් තිෙබන්නට ඕනෑ කියන එකයි 
ජනතාව අපට කියන්ෙන්. රජය ඒක කියාත්මක කරන්ෙන් 
නැත්නම්, රජයට යාන්තණයක් නැත්නම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ අපි 
යාන්තණයක් ඇති කරන්නට ඕනෑ. පාර්ලිෙම්න්තුව ඒ වග කීෙමන් 
බැහැර වුෙණොත් ෙම් දූෂණ, ෙම් වංචා නතර කරන්න යාන්තණයක් 
හදන්න කියලා අපි ෙම් රෙට් සිවිල් සමාජයට ආරාධනා කරන්නට 
ඕනෑ කියන එක මම කනගාටුෙවන් සඳහන් කරනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වග කීම ඉෂ්ට කරන්න බැරි 
වුණු දවසට අනිවාර්යෙයන්ම ජනතාවට ඒ වග කීම ගන්නට 
ෙවනවා. 

I would like to say that if the COPE is to be 
meaningful, we have to have legislative reforms. We must 
impose criminal sanctions on those who cheat and rob the 
State. We must implement the pending Audit Act, which 
has to be installed over a period of time. We should hold 
the Secretaries of Ministries as the Chief Financial 
Officers responsible for the finances and the governance 
of these institutions and we must amend the Standing 
Orders of Parliament, so that Parliament will be more 
effective in the control of public finance.  
Thank you. 

[අ.භා. 2.37] 
 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன - நிர்மாண, ெபாறியியல் 
ேசைவகள், டைமப் , ெபா வசதிகள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna - Deputy Minister of 
Construction, Engineering Services, Housing and Common 
Amenities) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාෙව් එක් අනු කමිටුවක සභාපතිවරෙයක් වශෙයන් ෙම් 
විවාදයට සහභාගී වීමට ලැබීම පිළිබඳව මම අද ඉතාමත් සතුටු 
ෙවනවා. 

මුලින්ම නිවැරදි කිරීමක් සිදු කළ යුතුයි. මා හිත මිත ගරු 
ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළා, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා 
කිරීමට ආණ්ඩු පක්ෂෙයන් අවස්ථාවක් ලබා දුන්ෙන් නැහැයි කියා 
මතයක්.  

ගරු සභාපති ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන විට 
පැහැදිලිවම සඳහන් කළා, ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම 
සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුවට විවෘත අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා කියා. ඒ 
අනුව ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීෙමන් 
අනතුරුව ෙම් පිළිබඳව විවාද කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ඉල්ලා 
සිටියත් පවතින ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව කමිටු වාර්තාවක් දීර්ඝ 
කාලයක් විවාද කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දීමට පුළුවන්කමක් 
නැහැ. ඒ අනුව පක්ෂ නායක රැස්වීෙම්දී ආණ්ඩුෙව් එකඟතාව මත 
ෙම් ෙයෝජනාව විපක්ෂය විසින් කල් තැබීෙම් ෙයෝජනාවක් විධියට 

ඉදිරිපත් කෙළේ වැඩි කාලයක් විවාද කිරීම සඳහා අවස්ථාව ලබා 
ගැනීම අරමුණු කර ෙගනයි. එම නිසා ෙම්ක විපක්ෂය විසින් 
ෙගෙනන ලද ෙයෝජනාවක් කියන එක සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. 
ෙම් වාර්තාව සාකච්ඡා කිරීම පිළිබඳව අෙප් ෙමොනම 
ආකාරයකවත්  විෙරෝධතාවක් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව කථා කිරීම 
සඳහා අවස්ථාවක් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය අවශ තාවක් විධියට 
තමයි අපි දකින්ෙන්. 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ඉතිහාසය ෙදස බැලුවාම 
පථම වතාවට තමයි ආයතන 246න් 233ක්ම එක් වර්ෂයක දින 
කිහිපයක් තුළදී ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට 
කැඳවීමට කටයුතු කර තිෙබන්ෙන්. ඉතිහාසය ගත්තාම  
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තා 
අධ යනය කෙළොත් එක වර්ෂයකදී ආයතන 10, 12, 15, 20ක් 
තමයි ෙම් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවා තිෙබන්ෙන්. නමුත් 
ආයතන 233ක් ෙම් කාරක සභාව ඉදිරියට කැඳවූ පළමු  අවස්ථාව 
ෙමයයි කියන එක අපි සියලු ෙදනාම අවෙබෝධ කර ගත යුතුව 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් වාර්තාව එළිදැක්වීම -ඉදිරිපත් කිරීම- 
සඳහා තරමක පමාදයක් ඇති වීමටත් ඒක පධානතම සාධකයක් 
බවට පත් වුණා. ආයතන 10ක් කැඳවා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම 
පහසුයි. ආයතන 20ක් 30ක් පරීක්ෂා කරලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් 
කිරීමත් පහසුයි.  

නමුත් අනුකමිටු තුනක් සහ පධාන කාරක සභාව විසින් 
ආයතන 233ක් පරීක්ෂා කරලා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
යම්කිසි සාධාරණ කාලයක් ලබා දීම අත වශ යි කියන එක මා 
හිතන හැටියට අමුතුෙවන් සඳහන් කරන්න අවශ  නැහැ. ඒ අනුව 
තමයි ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්  වාර්තාව ලබා දීම 
තරමක් පමාද වුෙණ් කියන එකත් අනිවාර්යෙයන් සඳහන් කරන්න 
ඕනෑ.  

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවටත්, ඒ වාෙග්ම එහි 
අනුකාරක සභා තුනටත් සභාපතිවරු ඉන්නවා. අනුකාරක සභා 
තුෙනන් එක් කමිටුවක සභාපති ධුරය ගරු කරු ජයසූරිය 
මන්තීතුමා ෙහොබවනවා. ඒ වාෙග්ම තවත් කමිටුවක සභාපති ධුරය 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත අමාත තුමාත්, අෙනක් කමිටුෙව් සභාපති 
ධුරය මමත්  ෙහොබවනවා. ඒ වාෙග්ම පධාන කමිටුෙව්  
සභාපතිවරයා විධියට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා කටයුතු 
කරනවා. ෙම් සමස්ත කාරක සභාව තුළ ආණ්ඩු පක්ෂෙය් සහ 
විපක්ෂෙය් සාමාජිකයන් 31 ෙදෙනක්  ඉන්නවා. ෙම් කාරක 
සභාවලට ආයතන කැඳවපු අවස්ථාවල විෙශේෂෙයන් ආණ්ඩු 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ගරු මන්තීවරුන් ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල 
වැඩි සහභාගිත්වයක් ලබා ෙදමින් කියාකාරිව -සකියව- ෙම් කාරක 
සභාව යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීම සඳහා කැපවීමකින් යුතුව 
කටයුතු කරනවා. ඒ වාෙග්ම විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුත් ෙබොෙහෝ 
අවස්ථාවල ඒ කාරක සභා සඳහා සහභාගි ෙවනවා. අපි ඒ කාරක 
සභා තුළදී ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ද විපක්ෂෙය්ද කියන එක පැත්තකින් 
තියලා කටයුතු කරනවා. ඒ ආයතනය තුළින් ඉටු වන ෙසේවය 
ෙහොඳින් ෙම් රටට ලබා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිව ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් 
විපක්ෂෙය්ත් අපි ඒ කාරක සභා තුළ කටයුතු කරනවා. ෙම් කියා 
දාමය තුළින් සැබෑ ෙලස අපට අවශ ව තිෙබන්ෙන් කුමක්ද? 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙව් 148වැනි ව වස්ථාව අනුව අපි දන්නවා, 
අෙප් රෙට් මූල  පාලනය පිළිබඳ බලය පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන 
බව. ඒ බලය උපරිම ආකාරෙයන් පෙයෝජනයට අරෙගන ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ව වස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සංස්ථා 
කැඳවනවා. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් 
ෙදපාර්තෙම්න්තු, අමාත ාංශ, පළාත් පාලන ආයතන කැඳවනවා.  

 ෙම් කියාදාමය තුළින් අපට විෙශේෂෙයන්ම අවශ ව 
තිෙබන්ෙන් ඒ ආයතනවල යම් යම් ගැටලුකාරි තත්ත්වයන් ඇති 
ෙවනවා නම් ඒවා නිවැරැදි කරලා ඒ ආයතන මඟින් රටට ඉටු විය 
යුතු ෙසේවය නිවැරැදිව ලබා ගැනීමයි. එම නිසාම තමයි ෙපොදු 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට අප සහභාගි ෙවන්ෙන්. එම නිසාම 
තමයි අප මුලින් කිව්ෙවත් ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව කථා කරන්න 
ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට අපි මැළි වන්ෙන් නැහැ කියලා. දින ෙදකක් 
ෙනොෙවයි, දින පහක් හයක් වුණත් කථා කරන්න අප සූදානම්. 
ආණ්ඩු පක්ෂය විධියට ෙම් වාර්තාව තුළ අපට හංගන්න ෙමොනම 
ආකාරෙය් ෙදයක්වත් නැහැ. අපට  අවශ තාව වන්ෙන්ත් සැබෑ 
ෙලස ඒ ආයතනවල තිෙබන අඩු පාඩු හඳුනා ෙගන ඒවා නිවැරැදි 
කර ගැනීමයි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අප අද ඉතාමත් සතුටු 
වනවා. ෙමොකද, අෙප් රෙට් ඉතිහාසයත් එක්ක බැලුවාම ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කියාකාරිත්වය නිසා ෙබොෙහෝ 
ආයතනවල සිදු වුණු අඩු පාඩු අද නිවැරැදි කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ 
ආයතනවල පධානින් ෙබොෙහෝ විට ඒ සම්බන්ධව පශංසා කරනවා. 
ඒ අයෙග් අවධානයට ෙයොමු ෙනොවූ කරුණු ෙම් කාරක සභාව 
තුළින් ඔවුන්ෙග් අවධානයට ෙයොමු කරවා  තිෙබනවා.  

ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා සඳහන් කළා, ෙම් කාරක සභාවට 
ඇතැම් විට 2009 වර්ෂෙය් ගිණුම් වාර්තා එනවා කියලා. ෙම් 2013 
වසර. බැලූ බැල්මට හිෙතයි,  අවුරුදු හතරකට කලින් ගිණුම් 
වාර්තා තමයි දැන් බලන්ෙන් කියලා. ෙම්ක විශාල අඩුවක් විධියට 
ෙපෙන්වි. හැබැයි ඒක අඩුවක්ද, ඒක නරකක්ද, ඒක ෙහොඳක්ද 
කියන එක ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් ඉතිහාසෙය්දී 
අෙප් රෙට් ආයතන ෙබොෙහොමයක ගිණුම් වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් අවුරුදු කීයකින්ද කියලා 
සංසන්දනාත්මකව බැලුෙවොත් පමණයි. ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් 
කර ෙනොතිබුණු සමහර ආයතන තිබුණා. ඒ ආයතන ඉතිහාසෙය්දී 
කුමන අවුරුද්දකවත් ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කර ති බුෙණ් නැහැ. 
අවුරුදු 10කින්, 15කින් විතර ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කර 
ෙනොතිබුණු ආයතනත් තිබුණා. ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කර නැති 
ආයතන තිෙබන පරිසරයක් තුළ, ගිණුම් වාර්තා අවුරුදු 10කින් 
15කින් ඉදිරිපත් කර ෙනොතිබුණු  ආයතන විශාල පමාණයක් රාජ  
තන්තය තුළ තිබීම තුළ, මා හිතන හැටියට අවුරුදු තුනක්, හතරක් 
පැරණි ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම විශාල වරදක්, අඩු පාඩුවක් 
විධියට දකින්න ෙහොඳ නැහැ. අෙප් අරමුණ තමයි අඩුම තරෙම් 
අවුරුද්දක්, ෙදකක් ඇතුළත ඒ ගිණුම් වාර්තා සියල්ලක්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ගැනීම. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
විධියට අෙප් කමිටුෙව් සියලුම ෙදනාෙග් අවසාන ඉලක්කය බවට 
අනිවාර්යෙයන්ම පත් වන්ෙන් ඒකයි. ඒ කාර්ය භාරය අප ඉටු 
කරනවා. 

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, 2012 අවුරුද්ෙද්දී 
ආයතන සියයට 85ක් තමන්ෙග් 2011 ගිණුම් ඉදිරිපත් කළා. නමුත් 
2013 අවුරුද්ෙද්දී 2012 ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම තරමක් අඩු වුණා. 
ආයතනවලින් සියයට 30ක් විතර තමයි ෙම් වන විට 
පාර්ලිෙම්න්තුවට 2012 ගිණුම් ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන්. ඒකට 
පධාන ෙහේතුව ෙම්කයි. ඉතිහාසෙය් පථම වතාවට අෙප් රෙට් 
ව වස්ථාපිත මණ්ඩල සහ සංසථ්ා ජාත න්තර පමිතීන්වලට අනුව 
ගිණුම්කරණ කියාවලිය ආරම්භ කෙළේ ෙම් අවුරුද්ෙද්දීයි.  
ජාත න්තර පමිතීන්වලට අනුව පථම වතාවට ගිණුම්කරණ 
කියාවලිය ආරම්භ කරපු නිසා 2012 වර්ෂයට වඩා ෙම් වර්ෂෙය්දී 
ගිණුම් ඉදිරිපත් කිරීම යම් පතිශතයකින් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීෙම් පමාදයක් ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. එෙහම නැතුව ඒක ආයතනවල අඩු පාඩුවක් 
ෙනොෙවයි. ෙලෝකෙය් සෑම රටක්ම ජාත න්තර පමිතීන්ට අනුව 
ගිණුම් ඉදිරිපත් කරනවා නම්, ඒක ෙහොඳ නම් අෙප් රෙටත් ඒක සිදු 
විය යුතුයි. එම නිසා ෙම් අවුරුද්ෙද් ඒ පමාදය සිදු ෙවලා තිෙබනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, එම නිසා ඉදිරි කාලෙය්දී 
අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද් ගිණුම් 

අනිවාර්යෙයන්ම අදාළ දිනවලදී ලබා ගැනීමටයි. එම අරමුණ 
ඇතිව තමයි ෙම් කාරක සභාෙව් කටයුතු කියාත්මක කරනු 
ලබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම සමහර ආයතනවල පාඩුව පිළිබඳව අද කථා 
කරනවා. සමහර ආයතනවල පාඩු තිෙබනවා.  ඒ පාඩුවට 
කළමනාකරණමය ෙහේතුව බලපා තිෙබන්ෙන් ඉතාම සුළු 
වශෙයනුයි. අෙනක් සියලුම ආයතනවල පාඩුෙවන් වැඩි 
පමාණයක් ජනතාවට සහනාධාර ලබා දීම නිසා සිදු වන පාඩු බව 
අමතක කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ෙවන්න 
පුළුවන්. ලංකා ඛනිජ  ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාව ෙවන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ජල සම්පත් මණ්ඩලය ෙවන්න පුළුවන්. දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවන්න පුළුවන්. ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලය 
ෙවන්න පුළුවන්.  පාසල් සිසුන්  ලක්ෂ තුනක් සඳහා ලංකා 
ගමනාගමන මණ්ඩලය මාස්පතා සීසන් ටිකට් ලබා ෙදනවා. 
රුපියල් 100ක් වටිනා පාසල් සීසන් ටිකට් පතකට දරුවාෙගන් අය 
කරන්ෙන් රුපියල් 10යි. ආණ්ඩුව සියයට 45ක සහනාධාරයක් 
ෙදනවා. සියයට 45ක පාඩුව ලංගමය දරා ගන්නවා.  රුපියල් 
100ක් වටිනා සීසන් ටිකට් පත රුපියල් 100ටම දුන්නා නම් 
ලංගමෙය් පාඩුව අවම කර ගන්න පුළුවන්. බස ් ගාස්තුවත් 
එෙහමයි. ඒ වාෙග්ම දුම්රිය සීසන් ටිකට් පත් ගැන කියනවා නම් 
ඉතාමත් සහනදායී කමයකට තමයි රාජ  ෙසේවකයන්ට දුම්රිය 
සීසන් ටිකට් පත් ලබා ෙදන්ෙන්. ඒ වාෙග්මයි ජලය සහ විදුලියත්. 
සෑම ජල ඒකකයකටම, සෑම විදුලි ඒකකයකටම ආණ්ඩුව විශාල 
වශෙයන් සහනාධාර ලබා ෙදනවා. ෙම් සහනාධාර අයින් කෙළොත්  
පාඩු නැති ෙවයි. නමුත් රජයක් විධියට අපි ජනතාවට බරක් ලබා 
දීලා ඒ ආයතනවල පාඩුව නැති කර ගන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පාඩුව සැබෑ පාඩුවක් විධියට අපි දකින්ෙන් 
නැහැ. අපි ෙම් සමස්ත පාඩුව විගහ කර ගත යුතුයි. ජනතාවට 
සහන ලබා දීම නිසා සිදු වන පාඩු ෙමොනවාද, කළමනාකරණය 
නිසා සිදු වන පාඩු ෙමොනවාද කියන එක පිළිබඳව තර්කානුකූලව 
බලලා තමයි අපි කථා කරන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, අෙප් ඉරාන් විකමරත්න 
මන්තීතුමා ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව පිළිබඳව  
විෙශේෂෙයන් සඳහන් කළා.  ෙහජින් ගනුෙදනුව නිසා පාඩුවක් 
වුණාය කියලා එතුමා දැන් කිව්වා. අපි ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත 
සංස්ථාව ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව ඉදිරියට කැ ෙඳව්වා.  
එතුමාත් ඒ කමිටුෙව් හිටියා. එදා එතුමා ඒ ගැන කථා කෙළේ නැහැ.  
එෙහම ෙදයක් සිද්ධ ෙවලා නැහැ. ඒ කාරක සභාව තුළ අපි 
සද්භාවෙයන් කටයුතු කළ යුතුයි; කියා කළ යුතුයි. හැබැයි, 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා -එළියට ඇවිල්ලා- ඒ සිදු වන ෙද්වල් කියන්න 
ෙහොඳ නැහැ. කමිටු සාමාජිකයින් විධියට අපි අෙප් ෙසේවය අවංකව 
සද්භාවෙයන් යුතුව ඉටු කළ යුතුව තිෙබනවා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
ෙහජින් ගිවිසුම ගැන කාරක සභාෙව් විතරක් ෙනොෙවයි, හැම 

තැනම කථා කරලා තිෙබනවා. කිහිප වතාවක්ම මම ෙම් ගරු 
සභාෙව්ත් කථා කරලා තිෙබනවා. ෙහජින් ගිවිසුම සිදු ෙවලා 
අවසන් වන ෙතක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරු දැන ෙගන හිටිෙය් 
නැහැ direct liabilities and contingent liabilities කියලා 
තිෙබනවා කියලා. ෙහජින් contingent liability එකක්, ඒ 
liability  එක වන ෙතක් කවුරුවත් දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ. 
නමුත් ඒක ෙවලා රටට පාඩුවක් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක 
නැවත සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංසථ්ාෙව් ගිණුම් කියාවලිය තුළ 

තවම මුදල් ෙගවීමක් සිද්ධ කරලා නැහැ. අපි පරීක්ෂාවට ලක් කළ 
අවස්ථාෙව් සිදු වුණ ෙද් ඒකයි. අපි අද කථා කරන්ෙන් COPE 
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වාර්තාව පිළිබඳවයි. ෙම් වාර්තාෙව් එෙහම ෙදයක් සඳහන් කරලා 
නැහැ.  ඔබතුමා ඒ පිළිබඳව කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න. නමුත් අද 
අපි ෙම් විවාදය කරන්ෙන් COPE වාර්තාව පිළිබඳවයි. COPE  
වාර්තාෙව් ෙවනත් ෙද්වල් ගැනත් කථා කරන්න පුළුවන්. නමුත් 
COPE  වාර්තාෙව් ඒ පිළිබඳව සඳහනක් කරලා නැහැ. 

අෙප් සභාපතිතුමා කාරක සභාවත් සමඟ සාකච්ඡා කරලා, ෙම් 
කාරක සභාවට කැඳවිය යුතු ආයතන 246ම පධාන කමිටුවටත්, 
අනුකමිටු තුනටත් ෙම් වර්ෂෙය් වාෙග්ම ඉදිරිෙය්දීත් කැඳවන්න 
අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කරනවා. ඒ සඳහා වඩා පාෙයෝගික, 
විධිමත්, ඵලදායී කාල සටහනක් අප සකස් කර ගන්නවා. ඒ 
වාෙග්ම ජනතාවට වැඩිෙයන්ම බලපාන ආයතන ඉදිරිෙය්දී වැඩි 
වැඩිෙයන් කැඳවන්න අප බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. ෙම් 
ආයතනවලින් රටට, රෙට් ආර්ථිකයට, ජනතාවට ලැෙබන 
දායකත්වය අනුව අෙප් කාරක සභාෙව්දීත් ඒ ආයතනවලට 
පමුඛතාව ලබා දීමට අප  අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු කරනවා. එම 
නිසා පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම කමිටු සාමාජිකයන්ට අප ආරාධනා 
කරනවා, ෙම් කමිටුවට සහභාගී වන්න කියලා. ෙම් කමිටුව 
ඉතාමත් වැදගත් කමිටුවක්. අෙප් රෙට් මුදල් පාලනය පිළිබඳව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන බලය කියාත්මක කරන්න තිෙබන්ෙන් 
ආයතන ෙදකයි . ඉන් එකක් තමයි ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාව. අෙනක තමයි රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව. ජනතාව 
ෙවනුෙවන් ඒ සැබෑ යුතුකම, වග කීම ඉටු කරන්න තිෙබන කාරක 
සභා ෙදක තමයි ෙම්  කාරක සභා ෙදක. විවිධ පටු ෙද්ශපාලන වාසි 
ලබා ගැනීෙම් අරමුණකින් ෙතොරව ෙම් ආයතන ශක්තිමත් කර 
ගැනීම සඳහා සද්භාවෙයන් යුතුව ඒ යුතුකම, වග කීම මහජන 
නිෙයෝජිතෙයෝ විධියට අප සියලුම ෙදනා අනිවාර්යෙයන්ම ඉටු 
කළ යුතුව තිෙබනවා. ෙම් කියාවලිෙය්දී විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව තව තවත් ශක්තිමත් කළ යුතුයි. 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා ෙල්කම් 
කාර්යාලය ශක්තිමත් කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳව අප ෙබොෙහොම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෙම් කාරක සභා කියාවලිය තුළදී 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුවත්, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභා ෙල්කම් කාර්යාලයත් විශාල සහෙයෝගයක්, දායකත්වයක් 
ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් විධියට අප 
සෑම මාසයකම අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පධානත්වෙයන් ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් රැස්වීම කැඳවනවා. අවසාන ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීෙම්දීත් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙම් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට 
ආණ්ඩු පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙග් සහභාගීත්වය පිළිබඳව අවධානය 
ෙයොමු කළා.  

ආණ්ඩු පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් විධියට ෙම් 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් කටයුතු ශක්තිමත් කිරීම 
සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ලබා ෙදන සහෙයෝගයට අෙප් 
කෘතෙව්දී බව අප පළ කරනවා. ආණ්ඩු පක්ෂයත්, විපක්ෂයත් -
සියලු ෙදනාම- එක්කහු ෙවලා ෙම් කාරක සභාෙව් කටයුතු 
ශක්තිමත් කරලා, ෙම් ආයතන තුළින් ජනතාවට වැඩි වැඩිෙයන් 
ෙසේවයක් කිරීමට අපි කටයුතු කරමුයි කියන ආරාධනය කරමින් මා 
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි. 

 
 
[අ.භා. 2.57] 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, මහජන මුදලින් නඩත්තු 

වන සියලුම රාජ  ආයතන පාර්ලිෙම්න්තුව හරහා ජනතාවට වග 
කියන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මූල මය පරිහ රණෙය්දී ඒ ඒ 
ආයතන වග කීෙමන් යුතුව, විනිවිද භාවෙයන් යුතුව මහා 
භාණ්ඩාගාරය විසින් ලබා ෙදන මුදල් පරිහරණය කරනවාදැයි 
ෙසොයා බැලීමට  පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කීම පැවෙරනවා වාෙග්ම ඒ 

ආයතන කියාත්මක වීෙම්දී ඔවුන් විසින් සියලුම රටවැසියන්ෙග් 
අදහස් හා වුවමනාවන් නිෙයෝජනය කිරීමට ද වග බලා ගන්න 
ඕනෑ. මුළු රටටම බලපාන ෙම් වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය දින ෙදකක් 
සාකච්ඡා විය යුතු ඉතාමත්ම වැදගත් විවාදයක් විය යුතු බවට 
ඉරාන් විකමරත්න මැතිතුමා ෙයෝජනා කළා. නමුත් ෙමවැනි 
වැදගත් තීරණාත්මක වාර්තාවක් පිළිබඳ විවාදය අද සභාව කල් 
තබන අවස්ථාෙව් විවාදයක තත්ත්වයකට පත් කිරීෙමන් රාජපක්ෂ 
ෙරජිමය මූල මය විනයට, මූල මය පරිපාලනයට ලබා ෙදන තැන 
කුමක්දැයි කියලා මුළු රටටම පැහැදිලි  ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම 
ෙම් ආයතනවල කියාකාරිත්වය බලපාන්ෙන් ආණ්ඩුවට ෙහෝ 
ආණ්ඩු පාක්ෂිකයන්ට පමණක්  ෙනොෙවයි. 

මුළුමහත් ජනතාවටම ෙම් කියාකාරිත්වය බලපාන නිසා, 
ඇත්ත වශෙයන්ම  හැම රජෙය් ආයතනයක්ම පක්ෂ ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව කියාත්මක වන්න ඕනෑය කියන එක ජාත න්තරව පිළිගත් 
සම්පදායක්. නමුත් අද රාජපක්ෂ පාලනය යටෙත්, ෙබොෙහෝ රාජ  
ආයතන පාලකයන්ෙග් අවශ තා පමණක් ඉටු කරන, පිළිගත් 
නීතිවලින් හා සදාචාර ෙයන් පරිබාහිර වූ ආයතන බවට, 
ඇත්ෙතන්ම කියනවා නම් ෙද්ශපාලන සමිති බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා කථා කරන්න යන්ෙන්, 
මහජන මුදලින් පවත්වා ෙගන යන රජෙය් ජනමාධ  ආයතන 
පිළිගත් ආචාර ධර්ම පද්ධති  සියල්ලක්ම පෙසකට දමා, ෙවනත් 
අදහස් තිෙබන විරුද්ධ පාක්ෂිකයන්ටත්, විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ටත්, නායකයන්ටත් ඉතා ම්ෙල්ච්ඡ අන්දමින් පහර 
ෙදන එක ගැනයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් ආයතන රාජපක්ෂ පවුෙල් හා 
රාජපක්ෂ පවුලට ඍජුව ෙහෝ වකව කෙඩ් යන යම් යම් 
බලෙව්ගවල අතෙකොලු බවට පත්  ෙවලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රෙට් මාධ  පත් වී ඇති අවාසනාවන්ත 
තත්ත්වය පසු ගිය 05වන ෙසනසුරාදා මාතර දී ඇති වූ සිද්ධිය ගැන 
මාධ  ආයතන හරහා පචාරය වූ ආකාරෙයන්ම ෙබෙහවින් 
පැහැදිලි වන්න ඕනෑ. එහි දී ඇති වූ සිද්ධිය සම්බන්ධ යථාර්ථය හා 
සත ය සම්පූර්ණෙයන්ම වසන් කරමින්, අනිකුත් කරුණුත් විකෘති 
කරමින් මට පමණක් ෙනොව, අප පක්ෂෙය් නායකතුමාට පමණක් 
ෙනොව, මුළුමහත් පක්ෂයටත්, අප පාක්ෂිකයන්ටත් ඉතාම  ද්ෙව්ෂ 
සහගත අන්දමින් පහර දීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් අද ෙම් මාධ  
ආයතන හරහා කියාත්මක ෙවමින් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
ෙමහිදී මාධ  ආයතන පුන-පුනා කියා සිටින්ෙන් මාෙග් 
මැරවරයන් පිරිසක් -මංගලෙග් මැරවරයන් පිරිසක්- සාමකාමි පා 
ගමනකට පහර දුන් බවත්, ඒ පහර දීම එකම පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් 
ෙදකක් අතර සිදු වූ ෙදයක් බවත්ය. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 05වන දා සිදු වූ සිද්ධිය මුල් කර ෙගන, 
රජෙය් ෙමෙහයවීෙමන් විපක්ෂෙය් හිතවතුන් යැයි ෙපන්වන 
පිරිසක් හරහා, ඒ වාෙග්ම මාධ  හරහා  පාක්ෂික දඩයමකුත් 
දැවැන්ත ෙලස ෙම් වන විට කියාත්මක වනවා. මාෙග් සමීපතම 
ෙද්ශපාලන කියාකාරින් 24ෙදනකු දැනටමත් රිමාන්ඩ් භාරයට පත් 
කර ඇත්ෙත්ද ෙම් කුමන්තණෙය් ෙකොටසක් හැටියටයි. ෙම් 
ආකාරයට දඩයම් කර ඇත්ෙත් මැරවරයන් ෙහෝ පාතාල ෙලෝකෙය් 
චණ්ඩින් ෙනොව මාතර එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සහ මාෙග් 
ෙද්ශපාලන ව ාපාරෙය් ෙකොඳු නාරටි හා සමාන පබල 
කියාකාරින්. මා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් දැන ගැනීම සඳහා මාෙග් 
මැරවරයන්ය කියන පිරිසෙග් නම් කිහිපයක් කියන්න කැමැතියි. 
දකුණු පළාත් සභා මන්තී ගයාන් සංජීව මන්තීතුමා කිසිම වරදක් 
නැතුව අද රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවා. උපුල් නිශාන්ත සුභාවිකම 
මාතර මහ නගර සභාෙව් විපක්ෂ නායක,  මාතර පාෙද්ශීය සභාෙව් 
විපක්ෂ නායක ලයනල් ෙකොඩිකාර -පැරණිම සාමාජිකෙයක්-, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මාතර දිස්තික් සංවිධායක ෙමොෙහොමඩ් 
ඉක්බාල් නුස්කි, මාතර මහ නගර සභාෙව් නාගරික මන්තී -
ෙජ ෂ්ඨ ෙද්ශපාලනඥෙයක්- නලීන් කුමාර අෙබ්ගුණවර්ධන, ඒ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග්ම සම්පූර්ණ දිනය පුරාම මාත් එක්ක ෙපෞද්ගලිකව මෙග් 
වාහනෙය් ගමන් කළ මෙග් ෙපෞද්ගලික ෙල්කම් සමීර මනහර 
මහත්මයා, අෙප් ෙයොවුන් ෙපරමුෙණ් සභාපති ගාමිණී සංජීව 
මහත්මයා, ලක්වනිතා ෙපරමුෙණ් ෙල්කම් චින්තිකා ලාලනී 
චන්දෙසේකර මහත්මිය ඒ අය අතර ඉන්නවා. එක දරුවකු සිටින ඒ 
මව පවා රිමාන්ඩ් භාරෙය් ඉන්නවා. ජර්මනිෙය් හිට්ලර්ෙග් 
කාලෙය් රෑ 2.00ට, රෑ 3.00ට ඇවිල්ලා තට්ටු කරලා ෙගන යනවා 
වාෙග්, අඩුම ගණෙන් කාන්තා ෙපොලිස් නිලධාරිනියකුවත් නැතුව 
රෑ 2.00ට ඇවිල්ලා, අත් අඩංගුවට අරෙගන ගිහින් අද ඒ අයට හිර 
ෙගවල්වල ලගින්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් වාෙග් තවත් අෙප් පධාන ෙපෙළේ කියාකාරී පාක්ෂිකයන්ට 
දඬුවම් කරනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, බරපතළ පහාරවලට ලක් 
ෙවච්ච මෙග් බල මණ්ඩලෙය් උප සභාපතිවරයාත් දැන් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන.  අපරැක්ක ආයුර්ෙව්ද ෙරෝහෙල් ඇෙඳේ 
ඉන්නෙකොට ගුටිකාපු එතුමා අත් අඩංගුවට ගත්තා. එතුමාට පහර 
දුන් අය අද නිදැල්ෙල් ඉන්නවා. ෙම්වා හැම එකක් ගැනම 
ඡායාරූප ෙපොලීසිෙය් තිෙබනවා. ෙම් හැම සිද්ධියක් ගැනම 
ෙපොලීසිෙය් බුද්ධි මණ්ඩලය විසින්ම ගත්ත  වීඩිෙයෝ දර්ශන 
තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි. ෙපොලීසි ෙය් බුද්ධි 
අංශෙයන්ම ලබා ගත් සියලුම වීඩිෙයෝ දර්ශන තිෙබන ෙම් pen 
drive එක මා ෙගනැල්ලා තිෙබනවා.  Pen drive  සභාගත කරන 
සම්පදායයක්  තිෙබනවා ද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙම්කත් 
digital document   එකක්. 21 ෙවනි ශත වර්ෂෙය් නවීන 
තාක්ෂණයත් එක්ක  අපට ෙම්වා සභාගත කරන්නට පුළුවන් 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙම්වා අෙප් පුස්තකාලෙය් තිෙබන්න ඕනෑ. එදා 
දවෙසේ ආරම්භෙය් සිට අවසානය දක්වා ෙවච්ච සිද්ධි  ෙපොලිස් බුද්ධි 
අංශයම ගත්ත ඡායාරූප,  වීඩිෙයෝ දර්ශන ෙම්ෙක් තිෙබනවා. 
ෙම්වා මා ලබා ගත් ඡායාරූපවත්, වීඩිෙයෝ දර්ශනවත් ෙනොෙවයි. 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා බුද්ධි අංශය දාලා අෙප් ෙතොරතුරු 
ෙහොයනවා වාෙග්ම අපටත් කම සහ විධි තිෙබනවා, ෙතොරතුරු 
ෙහොයන්න. අෙප් බුද්ධි අංශෙයන් ෙපොලීසිෙය් තිෙබන ෙතොරතුරුත් 
අප ලබා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ සියලු ෙතොරතුරු 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මම ලබා ෙදනවා.*  

මා කියා ෙගන ආෙව්, ෙම් වන ෙතක් මාෙග් පාක්ෂිකයින් 28 
ෙදෙනකු අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා කියන එකයි. මම 
පැහැදිලිවම කියන්නම්. එතැන සිටි එක් ෙකෙනක්වත් මැරයන් 
ෙනොෙවයි. හැම ෙකෙනක්ම ඉතාම  වැදගත් ෙලස පක්ෂයට උදවු 
කරන, පක්ෂයට ආදරය කරන අය. ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා 
නම්, සඳුදා අත් අඩංගුවට ගත්ත ඒ  24 ෙදනාෙගන් 20 ෙදෙනකු  
අෙත්  ෙම් සිද්ධිය වන විට අඩුම ගණෙන්   ෙකෝටු කෑල්ලක් 
ෙනොෙවයි, ඉරටු කෑල්ලක්වත් ෙනොතිබුණු අය.  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් පබල සාමාජිකයන්  වූ පාප කර්මය නිසා ෙම් අය දැන් 
අත් අඩංගුවට අර ෙගන තිෙබනවා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙම්ක දැන ගන්නට ඕනෑ. 
මීට සති ෙදකකට පථම මාතර එක්සත් ජාතික පක්ෂ බල 
මණ්ඩලය ගත් තීරණයක් අනුව, අප පක්ෂය  
කුමන්තණකරුවන්ෙගන් ෙබ්රා ගැනීෙම් ෙත්මාව ඇතිව, 
ෙදවිනුවර විෂ්ණු ෙද්වාලය අසල අධිෂ්ඨාන පූජාවක් සහ පා 
ගමනක් පැවැත්වීමට තීන්දු කළා. ෙම් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙදවිනුවර ආසනෙය් සංවිධායක එච්.ආර්. විමලසිරි  මහත්මයා 
ෙපොලීසියටත් දැනුම් දුන්නා. අවශ  නම් ඒ ලිපි පවා  ෙම් මෙග්  

iPad  එෙක්  තමුන්නා න්ෙසේලාට බලා ගන්න තිෙබනවා.  එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය්  ෙනොවන එක්තරා කණ්ඩායමක් විසින් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් නායකයා ෙනරපීෙම් ෙත්මාව යටෙත් තවත් පා 
ගමනක් එදිනම ෙම්  පෙද්ශය අසල සංවිධානය කර ඇති බවට 
වන ෙකෝටි ගණනක දැන්වීම් රාජා මෙහේන්දන් ෙනොෙහොත් කිලී 
මහාරාජාෙග් රූපවාහිනිය විසින් දිගටම ෙම් කුමන්තණකාරී 
කණ්ඩායමට ෙනොමිෙල් ලබා දීම නිසා, අෙප් පාක්ෂිකයන් තුළ ද 
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාට සහෙයෝගය ලබා දීම සඳහා දැඩි 
උනන්දුවක් ඇති වුණා.  

මාතර දිස්තික්කෙයන් පමණක් ෙනොව, අවට දිස්තික්ක 
කිහිපයකින් ද  පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් තම වියදමින් පැමිණ 5 
වන දා උදෑසන 8.30ට හිටපු අමාත  ෙරොනී ද මැල් මැතිතුමාෙග් 
වැල්ලමඩම පෙද්ශෙය් නිවස අසල  රැස්ෙවලා, විෂ්ණු  ෙද්වාලය 
දක්වා ඒ පා ගමන ආරම්භ කළා. අරම්භෙය්දීම, එතැනින් පිටත් 
ෙවන්නට ඉස්ෙසල්ලාත් පැමිණි ජනතාව එක තැනකට එකතු කර 
මම ඒ ජනතාව අමතමින් කියා සිටිෙය්, ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම 
බුද්ධි අංශෙය් වීඩිෙයෝ දර්ශන තිෙබනවා. ෙම්ක සාමකාමී 
අධිෂ්ඨාන පූජාවක්. කුමන්තණකාරීන් විසින් කුමන අභිෙයෝගයක් 
එල්ල කළ ද  ඒ සෑම ෙදයකටම සාමකාමීව මුහුණ  දිය යුතු බවයි.  
ඒ අනුව දහසකට වැඩි ජනතාවක් ෙදවිනුවර ෙද්වාල භූමිය ෙවත 
ළඟා ෙවනවිට,  තුන් සියයක පමණ කණ්ඩායමක් අෙප්  මඟ හරස් 
කරමින් ෙදවිනුවර පූජා භූමිය ඉදිරිෙය් හිටියා. පක්ෂෙයන් 
ෙනරපන ලද, ස්වාධීන මන්තීවරුන් හැටියට පළාත් සභාවල 
කටයුතු කරන මන්තීවරුන් ෙදපළක් හා තමා ජනාධිපතිවරයාට 
නිතර නිතර උ පෙදස් ෙදන බවට පම්ෙපෝරි ගැසීමට සුපසිද්ධ  
හර්මන් ගුණරත්න මහතා ද ෙමහිදී මා හඳුනා ගත්තා.  

ඇත්ත වශෙයන්ම මා හර්මන් ගුණරත්න මහත්මයා ෙහොඳට 
හඳුනනවා. එතුමාට ගාල්ෙල් ජීවත් වන විෙද්ශිකයන් නමකුත් දමා 
තිෙබනවා,  "As I told Mahinda Gunaratne" කියලා. ෙමොකද 
ජනාධිපතිතුමාට එතුමා උපෙදස් ෙදන බවට හැම එක්ෙකනා 
සමඟම පම්ෙපෝරි ගහන්න එතුමා හරි ආසයි. ෙමහිදී ඔවුන් ඉතාම 
අසභ  වචනෙයන් අප පක්ෂෙය් නායකයාටත්, මටත් බැණ වැදුණු 
අතර, එහි සිටි තවත් පිරිසක් ෙපොලු, මුගුරු අතැතිව තර්ජනය කළා. 
ෙමන්න ෙම්වා තමයි රජෙය් ජන මාධ  අද වසන් කරන්ෙන්. මෙග් 
මැරයන් ෙමතැනට ඇවිත් පහර දුන්නාය කියන ෙකොට, ඒ අය 
ෙම්ක ෙහළිදරවු කරන්ෙන් නැහැ. අෙප් ෙපළපාළිය එදින උෙද් 
8.30ට ෙදවිනුවර ෙද්වාලය ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කරලා, ඉරටු 
කෑල්ලක්වත් නැතිව සාමාන  ෙබෝඩ් පුවරු විතරක් අරෙගන යන 
ෙකොට ෙම් අය ෙලොකු ෙලොකු ෙපොලු අරෙගන, තුවක්කු අරෙගන 
සූදානම් ෙවලා හිටියා. ෙම් හැම ෙදයක්ම මම සභාගත කළ pen 
d r i v e  එෙක් තිෙබන ෙපොලීසිෙය්ම ඡායාරූපවලින් 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බලා ගන්න පුළුවන්.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔවුන් අපට බාධා කරලා ෙපොලු, මුගුරු 
අතැතිව තර්ජනය කළා. රනිල් විකමසිංහ මහතාට අපහාසාත්මක 
ෙලස cut-out පදර්ශනය කළ Double Cab රථයක පිටුපස ෙපොලු, 
මුගුරු රාශියක් තිබුණා. ඒවා ෙම් ඡායාරූපවල සටහන් වී 
තිෙබනවා. ඉහත කී නායකයන් අප ඉදිරිෙය්ම අනික් අයටත් ඒ 
ෙපොලු, මුගුරු ෙබදා දීලා, ඒවා ෙපන්වලා අපට තර්ජනය කරන්න 
උසි ගැන්නුවා. ෙමහිදී ගුණරත්න මහතාෙග් මුණුපුරා යයි පසුව 
හඳුනා ගත් ෙකෙනකුත් automatic අවියක් ෙපන්වමින් අප 
පාක්ෂිකයන්ට තර්ජනය කළ හැටි මම ෙපෞද්ගලිකව දුටුවා. ඔහු 
වටා සිටි අනික් මැරයන් ෙපොලු, මුගුරුවලින් අප පාක්ෂිකයන්ට 
පහර ෙදමින් ඉදිරියට ඇදී යාම ආරම්භ කළා. ගිනි අවිවලින් 
ෙනොව, ෙපොලු, මුගුරුවලින් ෙනොව ඉරටු කෑල්ලකින්වත් සන්නද්ධ 
ෙනොවූ අෙප් පිරිස ෙම් මැරයන් ඉදිරිෙය් අසරණ වූ බවත් ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් තත්ත්වය යටෙත් 
අෙප් පාක්ෂිකයන් ෙබොෙහෝ පිරිසක් විසිරී ගිය බැවින් අප ෙබොෙහෝ 

1269 1270 

———————————- 
*  ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
   சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
   Not tendered. 

[ගරු මංගල සමරවීර  මහතා] 
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ෙදෙනක් වැල්ලම ඩ ෙම් නවතා තිබූ අෙප් වාහනවලින් නැවතත් 
මාතර බලා පිටත්ව යද්දි සන්නද්ධ මැරයන් ෙපොලු ආදිය 
පදර්ශනය කරමින් රුහුණ විශ්වවිද ාලය හරහා මැද්දවත්තට 
ගමන් කරමින් අෙප් පාක්ෂිකයන්ෙග් බස් රථයකට පවා පහර 
ෙදමින්, ඒ බස් රථෙය් windscreen එක කුඩු කළා. ඒ ඡායාරූපද 
ෙමහි තිෙබනවා. 

තම පක්ෂයටත්, නායකයාටත් පසිද්ධිෙය්ම ද්ෙව්ෂ සහගතව 
අපහාස කරමින් ඇදී යන ෙපළපාළිය ඉදිරිෙය් ෙකෝපයට පත් වූ 
අපෙග් පාක්ෂිකයන් විශාල පිරිසක් පසුව මාතර මහ නගර සභාව 
ඉදිරිෙය් ඒක රාශි වුණා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ඇති, මාතර 
ෙකොල්ලන් කියන කථාවක් තිෙබනවා, "ෙහොඳට ෙහොඳයි වසට 
වසයි" කියලා. ඒ අය උෙද් සාමකාමීව ගිහින් ෙමන්න ෙම් වාෙග් 
තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්නා. ඒ අය නැවතත් මාතර නගරයට ළඟා 
ෙවලා, අෙප් ගම ඉදිරිෙය් ෙම් අයට අප ගහන්න ෙදන්ෙන් නැහැය 
කියලා අධිෂ්ඨාන කර ගත්තා. ඒ ස්ථානයට ළඟා වූ මහරාජා 
අනුගහෙයන් සංවිධානය කරන ලද ෙම් සන්නද්ධ ෙපළපාළියට 
අප පාක්ෂිකයන් විසින් "හූ" කිව්වා. ඒක ඇත්ත. ඒ සමඟම 
ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් බලතල තමන්ටද පැවරී ඇතැයි 
සිතමින් හර්මන් ගුණරත්න කියන පුද්ගලයා ඉෙණ් තිබුණු 
පිස්ෙතෝලය ඇදලා අෙප් පාක්ෂිකයාට ෙවඩි තිව්වා. ෙමහිදී දකුණු 
පළාත් සභා මන්තී කිෂාන්ත පුෂ්පකුමාර මන්තීවරයාට ෙවඩි 
වැදුණා. ඔහු එෙවෙල්ම අප කරාපිටිය ෙරෝහලට ෙගන ගියා. 
අහම්ෙබන් town එකට පැමිණි හමුදාෙව් තරුණ ෙසොල්දාදුෙවක් 
ෙම් ෙමොකක්ද වන්ෙන් කියලා පාර අයිෙන් සිට එම ෙපළපාළිය 
නරඹමින් සිටියා. හර්මන් ගුණරත්නෙග් ෙවඩි පහරින් ෙම් 
ත රුණයාටත් උණ්ඩ ෙදකක් වැදිලා ෙම් ෙවන ෙකොටත් ඔහු 
ෙකොළඹ මහ ෙරෝහෙල් ඉන්ෙන්. ඔහු සදාකාලික ආබාධිතෙයක් 
බවට පත් ෙවලා. ෙමොකද ඔහුෙග් පිට ෙකොන්ෙද් "බුලට්"එකක් 
තැන්පත් ෙවලා. ඒක ඉවත් කරන්න බැහැ.  

ෙමන්න ෙම් කාරණා අද ෙම් කියපු එක මාධ යක්වත් රටට 
කියන්ෙන් නැහැ. හර්මන් ගුණරත්න කියන පුද්ගලයා තුවක්කුවක් 
පාවිච්චි කළාය කියලා ෙබොෙහෝ ජනමාධ  කියන්ෙන් නැහැ. 
නමින්වත් කියන්ෙන් නැහැ.  

ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම්ෙක තිෙබන පුදුමය තමයි, අවුරුදු 
කිහිපයක් තිස්ෙසේ උතුෙර් සටන් කරලා පභාකරන්ෙග් ෙවඩි 
උණ්ඩවලින් ෙබ්රිලා ආපු ෙම් තරුණයා අන්තිමට හර්මන් 
ගුණරත්න සහ ෙමන්න ෙම් මහරාජා තස්තවාදීන්ෙග් ෙවඩි 
උණ්ඩයට බිලි වුණාය කියන එක. ඒ බව ෙම් අවස්ථාෙව් දී මා 
පැහැදිලිවම කියන්නට ඕනෑ. එෙමන්ම - [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
ඒකයි.  ජනාධිපති උපෙද්ශක.  ඒක මම ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
එතුමාමයි හැම තැනම කියන්ෙන්. ෙජෝන් අමරතුංග, විපක්ෂෙය් 
පධාන සංවිධායකතුමනි, එතුමාට ගාල්ෙල් ජීවත් වන විෙද්ශිකයන් 
නමකුත් දාලා තිෙබනවා, “As I told Mahinda Gunaratne” 
කියලා. ෙමොකද, හැම ෙවලාෙව්ම  "I told Mahinda this; I told 
Mahinda that; I told Mahinda this"  කිය කියා  කථා කරන 
පුද්ගලෙයක්.  ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙම් පුද්ගලයා තමයි පසු ගිය 
මාස තුනකට විතර ඉස්සර ෙවලා සී.ඒ. චන්දෙපේම මහත්මයා ලියපු 
"Gota's War" කියන ෙපොත ගාල්ෙල් විෙද්ශික පිරිසකට හඳුන්වා 
දීම සඳහා විශාල උත්සවයක් ගාල්ෙල් "ලයිට් හවුස්" ෙහෝට ලෙය් 
සංවිධානය කෙළේ.  ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, ෙම් 
පුද්ගලයා වරින් වර පක්ෂ මාරු කරන පුද්ගලෙයක්. එක කාලයක් 
JHU  එෙක් හිටියා,  UNP එෙක් හිටියා, අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
ඉන්නවා. ඒ වාෙග්ම 1988 - 1989 කාලෙය් ගාල්ෙල් 
වදකාගාරයකුත් පවත්වාෙගන ගියා. ඒ බව සියලු ෙදනාම දන්නවා.  

එදා දකුණු පළාත් සභාෙව් ගයාන් සංජීව මන්තීතුමාෙග් 
සෙහෝදරයාෙග් කකුෙල් මස් කුට්ටියක් කඩාෙගන ෙවඩි වැදුණා. 
නමුත් ඒ ෙවඩි වැදුණු ගයාන් සංජීවෙග් සෙහෝදරයා අද මාතර හිර 
ෙගදර රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටිනවා. ඊට පසුව ෙමොකක්ද වුෙණ්? ෙම් 

කලබලය නරඹන්නට එළියට ආපු නගර සභාෙව් ෙසේවකෙයකුටත් 
ෙම් ගුණරත්න කියන වියරු මිනිසා සහ මහරාජාෙග් තස්තවාදීන් 
විසින් ෙවඩි තැබුවා. ෙවඩි තබලා ඒ මනුෂ යාත් දැන් ඉස්පිරිතාෙල් 
ඉන්නවා. ඒ ෙවලාෙව්  තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පක්ෂය නිෙයෝජනය 
කරන, මම එදා මුලින්ම නාම ෙයෝජනා ලබලා දුන්නු ෙක්.වයි. 
රුවන් කියන නාගරික මන්තීතුමාත් එළියට ආවා. එතුමාත් අෙප් 
පැත්ෙත් ෙකෙනක් කියලා හිතලා, පිස්ෙතෝලය ෙක්.වයි. රුවන්ෙග් 
පපුවට තබලා ෙවඩි තබන්නට හදනෙකොට - 

 
නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, please wind up now. 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
Sir, I have a lot of time. 

 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
You have been given only 20 minutes. 

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඒ ෙවලාෙව් එතැන හිටපු නගර සභාෙව් ෙසේවකයන් කවුද 

කියලා දන්ෙන් නැතිව පහර දීලා -  [බාධා කිරීමක්] COPE   එක 
ගැන තමයි කථා කරන්ෙන්.  [බාධා කිරීමක්] හරි, ෙවලාව ලබා 
ෙදන්න.  ෙබොෙහොම ස්තුතියි. [බාධා කිරීමක්]  

ගරු නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමනි, රාජ  අනුගහෙයන් 
ෙම්ක සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද කියන එක අපි ෙපන්වන්නම්. 
ෙමන්න ෙම් විධියට  පාක්ෂිකයන් විශාල පමාණයක් ඝාතනය 
කරන්නට උත්සාහ කළා. හැබැයි එතැනදී ෙමොකක්ද සිදු වුෙණ්? 
තවත් නාගරික මන්තීවරෙයක් ඇවිල්ලා ෙම් මනුෂ යාව අරෙගන 
ගිහිල්ලා ෙපොලීසිෙය් ආරක්ෂාව ලබා දුන්නා. ෙම් සිද්ධි ය අවසන් 
ෙවලා මමත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් traffic jam එෙක් හිරෙවලා 
ඉඳලා ෙපොලීසියට යනෙකොට මාතර ෙපොලීසිෙය් ඕඅයිසී ෙග් 
කාමරෙය් පිටුපස්ෙසේ, ෙම් හතර පස් ෙදෙනකුට ෙවඩි තබලා, එක් 
ෙකෙනකුව සදාකාලික අබ්බගාතයකු කරපු හර්මන් ගුණරත්න - 
මට ෙපොලීසිෙයන්ම කිව්වා.  -  කාමරයක ෙකෝපි ෙකෝප්පයක් බිබී, 
සිගරට් එකක් පත්තු කරෙගන තමන්ෙග් හිත මිත ෙගෝඨාභය 
රාජපක්ෂට කථා කරනවා. ෙමන්න ෙම්කයි සිදු වුෙණ්.  
 

නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා 
(கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள்) 
(Mr. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please!  Will an Hon. Member propose the 

Hon. Janaka Bandara to take the Chair? 
 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
I propose that the Hon. Janaka Bandara do now take 

the Chair. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

අනතුරුව   නිෙයෝජ  කාරක සභාපතිතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, கு க்களின் பிரதித் தவிசாளர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஜானக பண்டார 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  left 
the Chair, and  THE HON. JANAKA BANDARA took the Chair. 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මා 

පැහැදිලිවම නැවතත් කියනවා, ඒ සියලු දර්ශන ෙමතැන තිෙබන 
බව. ඉරටු කෑල්ලක්වත් අෙත් නැතිව පා ගමනක් ගිය අපට 
අන්තිමට පහර දීලා ෙම් වනෙකොට අෙප් පාක්ෂිකයන් සියලු 
ෙදනාම රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  
මා දන්නා හැටියට ෙම් වනෙකොට  අෙප් පාක්ෂිකයන් 28 ෙදෙනක් 
රිමාන්ඩ් භාරෙය් සිටිනවා. මම ඒ ලැයිස්තුව සභාගත* කරනවා. 
නමුත් මෙග්  අය අතරත් ෙපොලු තියාෙගන පති පහාර දක්වපු 
පිරිසක්  සිටියා. මම නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ.   

අෙප් අය අතෙර්ත් ඉන්නවා, අෙප් නායකතුමාට, අෙප් 
පක්ෂයට බණින ෙකොට ෙව්දනාවක් තිෙබන මිනිස්සු. ෙම් සියලු 
සිදුවීම් ඉදිරිෙය් ඉවසලා, ඉවසලා අන්තිමට ඒ අය ෙපොලු අතට 
ගත්ෙත් මාතරදී. නමුත් උෙද් අපි පටන් ගත්ෙත් ෙබොෙහොම 
සාමකාමී පා ගමනක්. ෙමන්න ෙම් ආකාරයට ෙම් සියලු ෙදනාම 
අත් අඩංගුවට ගන්නවා. නමුත් අදත් ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොටත් 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දඩයම නවත්වලා නැහැ.  

ෙපෙර්දා ආෙයමත් මෙග් නිවසට ආවා, මාතර ෙපොලීසිෙය් තුන් 
ෙදෙනක්. ෙපොලීසිෙය් තුන් ෙදෙනක් ඇවිල්ලා, තවත් නම් කීපයක් 
අහනවා. මම ඒ ෙවලාෙව් කිව්වා, "මම තමුන්නාන්ෙසේලාට 
ෙපොෙරොන්දුවක් ෙවලා, ඒ ආකාරයටම එදා දවෙසේ උෙද් 8.30 වන 
ෙකොට ඉල්ලපු සියලු ෙදනා කටඋත්තරයක් ගන්න භාර දුන්නා. 
නමුත් කටඋත්තරයක් ගන්නවා ෙවනුවට -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
Sir, I rise to a point of Order. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක් ගරු මන්තීතුමා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙවනුෙවන් අපි නවත්වලා දුන්නා. [බාධා 

කිරීමක්] 

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
That is not a point of Order. 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මන්තීතුමා කථාව කර ෙගන යන්න.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් පැත්ෙත් නම් මැරයින් 

සිටිෙය්ත් නැහැ; ෙච්න් කඩන අය සිටිෙය්ත් නැහැ. අෙප් පැත්ෙත් 
සිටිෙය් ෙහොඳ පාක්ෂිකයන්. ෙච්න් කඩන අය හිටිෙය් නැහැ. අෙප් 
පැත්ෙත් සිටිෙය් ඔක්ෙකොම පාක්ෂිකයන්.  

අද ඒ අයෙග් දඩයම ෙගනි යන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඒ දඩයම 
ෙගනි යන්ෙන් මාධ  ආයතන කීපයකට ඕනෑ හැටියට, රජෙය් 
මාධ  ආයතනවලට ඕනෑ හැටියට. ෙපොලීසිෙය් තුන් ෙදෙනක් 
ආවා.  Crime OIC මහත්තයාෙගන් මම ඇහුවා, "ඇයි ෙම් අය 
ෙහොයන්ෙන්?" කියලා. එතෙකොට කියනවා, "සිරස 
රූපවාහිනිෙයයි,  අයිටීඑන් එෙකයි පින්තූර ගියා" ලු. මම ඇහුවා, 
"දැන් මාතර ෙපොලීසිය කියාත්මක වන්ෙන් ෙම් රූපවාහිනී 
ආයතන කියන හැටියටද?" කියලා. ඊට පස්ෙසේ  මට පත්තරයක් 
දීලා කියනවා, "නෑ, ෙම් පත්තෙර්ත් ෙම් පින්තූර තිෙබනවා" 
කියලා. "මව්බිම" පත්තරයත් ෙදනවා. ෙමන්න! අද ෙම් රෙට් 
නීතියට ගිය තත්ත්වය.   

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
'මව්බිම' කාෙග්ද? 'මව්බිම' යාළුවාෙග් ෙන්ද? 
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අද ෙම් පින්තූර පළ කරනවා. අෙප් පක්ෂෙය් අය එතැන හිටියා 

තමයි. අනිවාර්යෙයන්ම අෙප් පක්ෂෙය් අය එතැන ඉන්න ඕනෑ. 
නමුත් ඒ අය කවුරුවත් ෙපොලු අරන් නැහැ. අෙප් බල මණ්ඩලෙය් 
ෙල්කම් ගුණෙසේකරලා ඉන්නවා. ෙම් පත්තරෙය් පළ ෙවලා ඉන්න 
ඔක්ෙකොම  අෙප් අය. ෙම්, අෙප් මාලෙබ් සීලරතන හාමුදුරුෙවෝ 
ඉන්නවා, ලයනල් ෙකොඩිකාර ඉන්නවා, නදින් මාලෙගොඩ 
ඉන්නවා,  ජගත් නල්ලෙපරුම ඉන්නවා. ෙම් ඔක්ෙකොම හරි, ෙම් 
තිෙබන්ෙන්,  ෙම් පින්තූර දාපු අය හිටියා. ඔව්, අපි කියන්ෙන් 
නැහැ, 'හිටිෙය් නැහැ' යි කියලා. නමුත් ඒ අය හිටිෙය් පක්ෂය 
ෙවනුෙවන්; ගහ ගන්න ෙනොෙවයි, පක්ෂය  ආරක්ෂා කරන්න.   
ෙම් ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් අෙත් ෙකෝටු කෑල්ලක්වත් තිබුෙණ් නැහැ 
කියලායි මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්. 
මාධ ෙයන් ෙමෙහයවන ෙද්ශපාලන දඩයමක්  බවට ෙම්ක පත් 
ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසාම මට ෙපෙනනවා, ෙම්ක මෙග් 
ෙද්ශපාලන ව ාපාරය අඩපණ කිරීම සඳහා ෙම් රජෙය් 
කුමන්තණකාරයන් විසින් ආරම්භ කරලා තිෙබන ෙදයක් බව. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් ආකාරයට සියලුම සත ය අද වසන් කරලා තබනවා.  

ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කණ්ඩායම් ෙදකක් ලු. ඒක 
සම්පූර්ෙයන්ම අසත යක්. ෙම් අෙනක් කණ්ඩායෙම් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් කීප ෙදෙනක් ඉන්නවා මම දැක්කා, ඇත්ත. 
ඒකට නායකත්වය දුන්ෙන් ජනතා ජනාධිපතිෙග් උපෙද්ශකයායි 
කියන පුද්ගලයායි, අද අෙප් පක්ෂෙය්වත් නැති, පළාත් සභාෙව් 
ස්වාධීනව කටයුතු කරනවායි කියලා තමන් විසින්ම පකාශය කරපු 
ෙදන්ෙනකුයි. ඊට අමතරව මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 
අය අතර මම දැක්කා, ෙදවිනුවර පාෙද්ශීය සභාෙව්  විපක්ෂ 
නායකයි, වැලිගම අෙබ්විකම කියලා මන්තීවරෙයක්, ඒ කාලෙය්ම 
ආණ්ඩුව පැත්තට ලක්ෂ්මන් යාපා අෙබ්වර්ධන ඇමතිතුමන්ලා 
එක්ක ගිය පළාත් සභා මන්තීවරෙයකුත් හිටියා. හිටිය  අෙනක් අය 

1273 1274 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 
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ඔක්ෙකොම එක එක තැන්වලින් කුලියට ෙගනාපු අය. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, මම පැහැදිලිවම කියනවා, අෙනක් අය අතෙර්,  අඩුම 
ගණෙන් ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශෙය් අය එෙකොෙළොස් ෙදෙනක් 
ඉඳලා තිෙබනවා."ලංකාඊනිවුස්" එෙක් පින්තූරයක් පවා තිෙබනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙම් ෙෆොෙටෝ තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙෆොෙටෝ ෙපන්වන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙෆොෙටෝ තිෙබනවා. අපි ෙෆොෙටෝ ෙච්න්කාරයන්ට  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ෙදන්ෙන් නැහැ. අපි අදාළ අයට ෙදන්නම්.  
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
ෙකොෙහේද තිෙයන්ෙන්? ෙකෝ ෙදන්න.  
 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
පික්ෙපොකට්කා 
රයන්ට  

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

ෙදන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  "කුමන්තණ 
ෙපළපාළිකරුෙවෝ තුවක්කු, පිස්ෙතෝල, කඩු ටක් රථවල සඟවා 
ෙගනවිත්: ජනාධිපති ආරක්ෂකයන් 11ක් ෙපළපාලිෙය්: 3 කට 
තුවාලයි:...." ඒ තුන් ෙදනා මාතර ෙරෝහලට ගිෙය් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.   

ඒ අය මාතර army camp එකට ගිහින් හැංගි ෙහොරාම ෙබෙහත් 
දමාෙගන එතැනින් මාරු වුණා. මම ෙම් article  එකත් මම 
සභාගත* කරනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මම බරපතළ ෙචෝදනාවක් කරන්ෙන්. මම 
පැහැදිලිවම කියනවා, රාජ මෙහේන්දන්ෙග් ෙපළපාළියට  
ආරක්ෂාව දුන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙවයි, ජනාධිපති 
ආරක්ෂක  ෙසේවෙයන්ය කියා. 

 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි,  මංගල සමරවීර මන්තීතුමනි,  ඔබතුමා අද 

දින  නියමිත  විෂයයට අදාළව ෙනොෙවයි කරුණු සඳහන් 
කරන්ෙන්.  

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙම්ක විෂයයට අදාළයි.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. - 

[බාධා කිරීමක්] 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙමොකක්ද  විෂයයට තිෙබන අදාළත්වය? ෙකෝප් වාර්තාවට 

අදාළවයි  අද දින  ෙම් විවාදය ඉල්ලා  තිෙබන්ෙන්. ඔබතුමා  ඊට 
අදාළව ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.   

 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අදාළයි. මම ෙම් කථා කරන්ෙන් රජෙය් මාධ  ආයතන -  

[බාධා කිරීමක්] කරුණාකර  ෙපොඩ්ඩක් ෙම්ක -  [බාධා කිරීමක්]  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙදවන කාරණය තමයි,  පැහැදිලිවම  දැනට අධිකරණෙය්   

යම්කිසි විනිශ්චයට භාජනය ෙවලා තිෙබන කරුණක්  
සම්බන්ධෙයන්, ඒ පුද්ගලයින් සම්බන්ධෙයන් ෙම් ගරු සභාෙව් 
කථා කරන්න බැහැ, සථ්ාවර නිෙයෝග 84 අනුව.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තවම ඒ කාරණය විනිශ්චයට භාජනය ෙවලා නැහැ.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විමර්ශනයට භාජනය ෙවලා තිෙබනවා.  
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ෙමොකක්ද?  
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
විමර්ශනයට භාජනය ෙවලා තිෙබනවා. අධිකරණයට "බී" 

වාර්තාවක් ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අද තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලෙය් සභාපතිත්වය 

දරන ගමන් රසත්ියාදුකාර   
 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 

පාර්ලිෙම්න්තුවක් හැටියට- [බාධා කිරීමක්]  එපා. ෙමතැන  
ජාත න්තරයට -  [බාධා කිරීමක්]  තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් කටත් 
වහන  හැටියි ෙම්.  

 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
නැහැ, නැහැ,  ගරු මන්තීතුමා. කථා කරන්න, නමුත්  ස්ථාවර 

නිෙයෝග අනුව කථා කරන්න.  

1275 1276 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ස්ථාවර  නිෙයෝගවලට අනුව තමයි මම කථා කරන්ෙන්. 

ජනමාධ  සත  වසන් කරන  හැටි-  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
"ෙකෝප්" වාර්තාවට අදාළව ඔබතුමාෙග් කථාව සීමා කරන්න.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ජනතාවෙගන්  මුදල් ලබා ගන්නා  ජනමාධ , රජෙයන් මුදල් 

ලබා ගන්නා  ජනමාධ , මහා භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ලබා ගන්නා 
ජනමාධ  අද සත  වසන් කරලා අසත  කියනවා. ඒක විෂයයට 
අදාළ නැද්ද, පාර්ලිෙම්න්තුවට අදාළ නැද්ද කියා මම අහනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිවරයාෙග් නම කිව්වාම ෙමන්න ෙම් ෙක් 
ඇත්ත ෙත්රුණා. ජනාධිපති ආරක්ෂක  ෙසේවෙය්  11ක් ඉන්නවාය  
කිව්වාම තමයි ෙම් අය ෙහොඳටම කලබල වුෙණ්.  මම කියපු  ෙදය 
එදාටත් වඩා ඔප්පු වුණා.  දැන්, මම කියපු ෙදය එදාටත් වඩා ඔප්පු 
වුණා. ඔබතුමා ඕනෑ තීන්දුවක් ගන්න. ෙම් පණිවුඩය රටට යනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ජනාධිපති ආරක්ෂකයින් ෙනොෙවයි  
ෙගෝඨාභයෙග් මැරවරයින් දමලා -   [බාධා කිරීම්]  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔව්,  ගරු මන්තීතුමනි, ෙමොකක්ද රීති  පශ්නය?  

 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අද "ෙකෝප්" වාර්තාව ගැනයි  

ෙම්  උත්තරීතර සභාව තුළ   විවාදයට ගන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්]  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමාෙග් රීති  පශ්නයට ඇහුම්කන් ෙදන්න. 
 
ගරු ෙරෝහිත අෙබ්ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு ேராஹித அேபகுணவர்தன) 
(The Hon. Rohitha Abeygunawardena)  
 "ෙකෝප්" වාර්තාව ගැන කිසිම ෙදයක් සඳහන් ෙනොකර කිව්ව 

ෙම්  සියල්ලම  හැන්සාඩ් වාර්තාෙවන් කපා ඉවත් කරන්නය කියා 
මම ඉල්ලීමක්  කරනවා.  [බාධා කිරීම්]  ඒක අධිකරණ තීන්දුවක්.  
දැන් රිමාන්ඩ්ගත ෙවලා ඉන්නවා.  දැන් රිමාන්ඩ් එෙක් ඉන්නවා   
ෙමයාෙග් ෙකොල්ලා. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමා, තව සීමිත කාලයක් 

තිෙයනවා. 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමා ඔය වාඩි ෙවලා ඉන්න පුටුවටත් අෙගෞරවයක් කරන්ෙන්. කැත විධියට, පක්ෂපාතීව; අපක්ෂපාතීව ෙනොව-  [බාධා කිරීමක්] ආණ්ඩුවට කෙඩ් 

යන්න ෙනොෙවයි තමුන්නාන්ෙසේ  ඔය පුටුෙව් වාඩි කෙළේ.    
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමාට කිව්ෙව් 

ස්ථාවර  නිෙයෝගවලට අනුව කථා කරන්නය කියා පමණයි.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තමුන්නාන්ෙසේට වඩා මම දන්නවා, ස්ථාවර නිෙයෝග.   තමුන්නාන්ෙසේට වඩා මම ස්ථාවර නිෙයෝග  ෙහොඳට දන්නවා.    [බාධා කිරීමක්] ෙම් ෙකොෙහේද 

ඉඳන් ඇවිල්ලා මට සථ්ාවර  නිෙයෝග ගැන කියා ෙදන්න එපා.  

 

[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

 මම ස්ථාවර නිෙයෝග ෙහොඳට දන්නවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, මූලාසනයටයි අභිෙයෝග කරන්ෙන්. ඔබතුමා 

ස්ථාවර  නිෙයෝග 84 යටෙත් -  [බාධා කිරීම්]    

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් රෙට් තිෙබන මාධ ෙයන් 

විතරක් ෙනොෙවයි කථානායක පුටුෙවනුත්  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

සත  වසන් කරන්න හදනවා. -  [බාධා කිරීම්]   නමුත් මම 
කියනවා, අනිවාර්යෙයන්ම රාජ මෙහේන්දන්ෙග් -  [බාධා කිරීම්]   

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාල ෙව්ලාව අවසානයි.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ආරක්ෂක ෙසේවෙය් 11 ෙදෙනක්ද සම්බන්ධ වුණා. [බාධා 

කිරීම්] ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මී ළඟට ගරු මහින්ද අමරවීර මන්තීතුමා.  
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[අ.භා. 3.28] 

  
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ආපදා කළමනාකරණ 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - அனர்த்த காைமத் வ 
அைமச்சர்)  
(The Hon. Mahinda Amaraweera - Minister of Disaster 
Management)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ඉතා වැදගත් 

කාරණයක් වන ෙකෝප් වාර්තාව පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා 
කරන්ෙන්. ඒ එක්කම අෙප් හිතවත් මංගල සමරවීර මන්තීතුමා -
හිටපු ඇමතිතුමා- පසුගිය දිනවල මාතර ඇති වුණු සිද්ධිය  පිළිබඳව 
දීර්ඝ  වශෙයන් කථා කළා. අපි එතුමා ෙවනුෙවන් යමක් සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම් කාරණෙය්දී එතුමන්ලාෙග් පැත්ත, එෙහම 
නැත්නම් එතුමන්ලාෙග් කණ්ඩායෙම් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් රජය 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒක හැම ෙවලාෙව්ම අපි ඉතාමත් 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  ෙමොකද ඒ ෙවලාෙව් -  
[බාධා කිරීම්]  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
තමුන්නාන්ෙසේලා ආෙව් අපි ආරක්ෂා කරන්නද? ෙමතැන 

බැසිල් රාජපක්ෂ මන්තිතුමා ඉන්නවාය කියා ඔබතුමන්ලා පැනලා  
ෙදන්න එපා.  
 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ගරු මන්තීතුමනි, මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි, ෙම් 

ෙවලාෙව් - [බාධා කිරීම්] ෙමොකද අපට අෙනක් පැත්ෙතන් තිබුණු- 
[බාධා කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ෙම් ෙපළපාළියට ගිහිල්ලා ගැහුෙවත්, ගුටි කෑෙවත්  එක්සත් 

ජාතික පක්ෂෙය් අයයි. ඒක ඉතාමත් පැහැදිලිව අපි සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ. ෙමතැන ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ෙහෝ ෙවනත් 
කණ්ඩායමක් හිටිෙය් නැහැ. ඒක අපි ෙහොඳටම දන්නවා. ගුටි 
කෑෙවත් එක්සත් ජාතික පාක්ෂි කයන්ය, ගැහුෙවත් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ය, රිමාන්ඩ් එෙක් ඉන්ෙනත් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ය, ඉස්පිරිතාලවල ඉන්ෙනත් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂිකයන්ය කියන එක අපි ෙහොඳටම දන්නවා. අපට පළමු 
වැනියට එල්ල වුණු ෙචෝදනාව ෙමොකක්ද? ෛමතී ගුණරත්නත්, 
ශිරාල්  ලක්තිලකත් පවෘත්ති සාකච්ඡා තිය තියා කිව්ෙව් ආණ්ඩුෙව් 
කට්ටිය තමයි ඇවිල්ලා ගැහුෙව්, ආණ්ඩුව තමයි ෙපොලීසිය 
එතැනින් අයින් කෙළේ කියලා. මාතර නගරෙය්දී ෙපොලීසිය අපි 
අයින් කරලා ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙපළපාළියට ගහන්න අපි අවසරය 
අරෙගන දුන්නාය කියලා අපට ෙචෝදනා කළා. ඊ ළඟට අෙප් බලය 
තිෙබන මාතර මහ නගර සභාෙව් ඉඳෙගන තමයි ෙම් පහාරය 
ෙමෙහයවූෙය්, නගර සභාෙව් තිබිච්ච ෙපොලු ගත්තා, නගර සභාෙව් 
ෙසේවකෙයෝ ගත්තා කියාත් අපට දිගින් දිගටම ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. අපට ෙචෝදනා එල්ල කෙළේ ෙපළපාළිෙය් ගිය කට්ටිය. 
ෙමොකද අපි දන්නවා ෙන් ෙපළපාළියක් යන්න අවසර අරෙගන 
තිබුණු බව. ඒ ෙපළපාළිය පිළිබඳව මුළු රටම විතරක්  ෙනොෙවයි, 
ෙලෝකයම දැනුවත් ෙවලායි තිබුෙණ්. ඒකට මහ රාජා උදවු 

කරන්න ඇති. අපි ඒක නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. මහ රාජා 
කියන්ෙන් අෙප් කවුරුවත් ෙනොෙවයි ෙන්.  වැඩිෙයන්ම අෙප් රජය 
විෙව්චනය කරන්ෙන් "සිරස" මාධ  ආයතනය. හැම දාම 
බැලුෙවොත් "සිරස" පවෘත්තිවල වැඩිෙයන්ම ෙචෝදනා එල්ල 
කරන්ෙන් රජයටයි. විරුද්ධ පක්ෂයටත් යම් යම් ෙචෝදනා එල්ල 
ෙවනවා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඔබතුමන්ලා CHOGM එෙක් ෙකොන්තාත් එක දුන්ෙනත් ඒ 

අයට. අපට ෙබොරු බයිලා කියන්න එපා. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපි නම් එෙහම ෙකොන්තාත් එකක් ගැන දන්ෙන් නැහැ. [බාධා 

කිරීම්] එෙහම ෙකොන්තාත් එකක් දීලා නැහැ. [බාධා කිරීම්] රජයට 
එෙරහි, රජෙය් ෙනොවන මාධ  ආයතනයක් ෙම්ක ෙමෙහයවූවා 
යැයි කියනවා නම් ඒක අෙප් මාධ  ආයතනයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමතැන ෙකෝප් වාර්තාව සම්බන්ධව කථා කරන ෙවලාෙව් ඒ ගැන 
කිව්වා. ශී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවවත්, ස්වාධීන රූපවාහිනියවත් 
ෙම් කිසිම මාධ යක් පක්ෂපාතීව කටයුතු කෙළේ නැහැ. 
පැහැදිලිවම අපි ඒ කාරණා පිළිබඳව දැක්කා. ෙදපැත්ෙත්ම ෙපොලු 
ගත්ත කට්ටිය අපි දැක්කා. තුවක්කු අරෙගන ෙවඩි තියන කට්ටියත් 
අපි දැක්කා. ඒ වාෙග්ම ෙලඩ්ඩුත් අපි දැක්කා. ගහන කට්ටියත් 
ඔක්ෙකෝම අපි දැක්කා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
අපක්ෂපාතීය කියා ගන්නා ඔය කියන මාධ  අඩුම ගණෙන් 

ෙම් ෙවන කල් හර්මන් ගුණරත්න මහත්මයාෙග් නම කියලාවත් 
නැහැ; ඔහු අත් අඩංගුවට ගත්තාය කියලාවත් නැහැ. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
හර්මන් ගුණරත්න කියන එක්ෙකනා - [බාධා කිරීම්] ෙපොඩ්ඩක් 

ඉන්න. මුලින්ම කිව්ව ෙද් තමයි - [බාධා කිරීම්] මුලින්ම කිව්වා, 
හර්මන් ගුණරත්න කියන ෙකනා ජනාධිපති උපෙද්ශකෙයක්ය 
කියලා. ජනාධිපති උපෙද්ශකෙයක්ය කියලා මාධ  වාර්තා හැම 
එකකම ගියා. ඒක පට්ටපල් අසත යක්. අපි රජය විධියට ඉතාමත් 
වග කීෙමන් කියනවා, කිසිම ජනාධිපති උපෙද්ශකකමක් එයාට 
නැහැ කියලා.  

 
ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ජනාධිපතිතුමාට උපෙදස් ෙදනවා කියන එක හර්මන් 

ගුණරත්නම තමයි කියන්ෙන්. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඒ වාෙග්ම හර්මන් ගුණරත්න කියන ෙකෙනක් ආරක්ෂා 

කරන්නවත්, ෙවන කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්නවත් අපට 
වුවමනාවක් නැහැ. හර්මන් ගුණරත්න කියන පුද්ගලයාත් අද අත් 
අඩංගුවට පත් ෙවලායි ඉන්ෙන්. ඒ නිසා අපි ඉතාමත් පැහැදිලිව 
කියනවා, එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් තිෙබන ෙම් බල අරගලය 
නවත්වන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මංගල සමරවීර මහතා  
(மாண் மிகு மங்கள சமர ர) 
(The Hon. Mangala Samaraweera) 
ඇයි, අත් අඩංගුවට ගත්තා කියලා පුවත් පත්වල දාන්ෙන් 

නැත්ෙත්? ඇයි, අපරාධයක් කළා කියලා පත්තරවල දාන්ෙන් 
නැත්ෙත්? 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අමාත තුමාට බාධා කරන්න එපා. 
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
අපි කිසිම පක්ෂයකට මැදිහත් ෙනොවී තමයි ෙම් තීන්දුව 

ගත්ෙත් කියන එක අපි පැහැදිලිවම සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ 
ෙදපාර්ශ්වයම ෙචෝදනා එල්ල කරන්ෙන් ආණ්ඩුවට. අද ෙමතුමා 
ෙචෝදනා එල්ල කළා.  වැඩිම ෙචෝදනා එල්ල කෙළේ අෙනක් 
කණ්ඩායමයි. ෙමොකද ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් තමයි පචාරයක් තිබුෙණ්. 
අඩුම ගණෙන් අපවත් දන්ෙන් නැහැ, තවත් සත ගහයක් 
තිෙබනවා, තවත් ෙපළපාළියක් තිෙබනවා කියන එක ගැන. 
එෙහම කිසිම පචාරයක් තිබුෙණ් නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙදපාර්ශ්වයටම කියන්ෙන් ෙමය විෂය 

කරුණුවලට සීමා කරන්න කියලායි. 

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
මම ඔබතුමාෙග් කාරණයට එකඟයි. ආණ්ඩුව විධියට 

උත්තරයක් දීෙම් වග කීම මට තිෙබන නිසයි මම ඒ ගැන කිව්ෙව්. 
මම එතැනින් ඒ කාරණය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන එක 
නවත්වන්නම්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකෝප් වාර්තාව පිළිබඳව 
යමක් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. රාජ  ආයතන 246ක් තිෙබනවා. ඒ 
246න් ආයතන 233ක් අෙප් COPE   එක හමුවට ෙගනැල්ලා ඒ 
ආයතන පරීක්ෂා කරලා ඒ අවශ  පියවර ගන්න උපෙදස් ලබා 
ෙදන්න සහ තීන්දු ගන්න නිර්ෙද්ශයන් අපි ලබා දුන්නා. 
ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට තමයි ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා 
සභාපතිත්වය දරන COPE  එෙකන් ෙම් වාෙග් කාර්යයක් සිදු 
වුෙණ්. COPE එක හැම දාම තිබුණා. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 
ඉතිහාසෙය් හැම දාම COPE එක තිබුණා; COPE එක රැස ්වුණා. 
නමුත් කවදාවත් ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. ෙම් 
විධියට COPE එකට ෙම් ආයතන ෙගනැල්ලා පශ්න කිරීම විතරක් 
ෙනොෙවයි, COPE එක යම් යම් නිර්ෙද්ශ ලබා දීලා ඒ නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරවන තත්ත්වයට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබුෙණ්, 
ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් කටයුත්ත භාර ගත්තාමයි 
කියන එක අපි ඉතාමත් සතුටින් සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ඒ            
සඳහා එතුමාට ආණ්ඩු පක්ෂෙය්ත් විරුද්ධ පක්ෂෙය්ත්,  
ෙදෙගොල්ලන්ෙග්ම සහෙයෝගය ලැබුණා.  

අපි  COPE  එකට ගිහිල්ලා වාඩි වුණාම එතැනදී අපි ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් මන්තීවරු ඇමතිවරු විධියට ෙනොෙවයි  කටයුතු කෙළේ. 
එතැනදී ස්වාධීනව කටයුතු කළා. එයට විපක්ෂෙය් මන්තීවරු 
සාක්ෂි දරනවා. අපි පශ්න කරන ෙකොට කවුරුවත් ආරක්ෂා 
කරන්න කටයුතු කෙළේ නැහැ. විපක්ෂෙය් ඔබතුමන්ලා එයට 

සාක්ෂි දරනවා ඇති. ෙමොකද, රෙට් පුරවැසියන් විධියට කිසිම 
රාජ  ආයතනයකින් වංචාවක්, දූෂණයක් සිද්ධ වනවා නම් අපි 
ඒක අනුමත කරන්ෙන් නැහැ කියන එක ඉතාමත් වග කීෙමන් 
කියනවා. ඒ ෙවනුෙවන් අපි කැප ෙවලා කටයුතු කළා. අපි එන්න 
පුළුවන් හැම ෙවලාෙව්ම එතැනට ආවා. ඇතැම් ෙවලාවට ෙවනත් 
රැස්වීම් අතහැරලාත් ආවා. එෙහම ඇවිල්ලා කටයුතු කෙළේ,  රෙට් 
ජාතිෙය් ඒ කාර්ය භාරයට උර ෙදන්න ඕනෑ නිසාය කියන එක අපි 
ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. එහි අඩු පාඩුකම් 
තිබුණා. නමුත් අපි  එකක් කියන්න ඕනෑ. ෙම්වා ෙම් අවුරුද්දකින් 
ෙදකකින් පටන් ගත්තු ෙද්වල් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඇති වුණු ෙද්වල්.  ඒවා ඒ 
report  එෙක්  පැහැදිලිව සඳහන් කරලාත් තිෙබනවා.  යම් යම් අඩු 
පාඩු තිෙබනවා නම් ඒවාත් අපට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්.  
ෙබොෙහෝ ෙවලාවට මාධ වල එෙහම පචාරය ෙවන්ෙන්, ෙම්වා 
හරියට ෙම් ආණ්ඩුව කාලෙය්දී විතරක්  සිද්ධ වුණු ෙද්වල් 
විධියටයි.  නමුත් COPE එෙක් අපි සාකච්ඡා කරන්ෙන් පසු ගිය 
අවුරුදු ගණනාවක ඇති වුණු සිද්ධීන් ගැනයි. සමහර විට ඒ 
ෙවලාෙව්, ඉඳලා තිෙබන්ෙන් දැන් ඉන්න ඇමතිවරයා ෙනොෙවයි; 
තිබිලා තිෙබන්ෙන් දැන් තිෙබන අමාත ාංශය ෙනොෙවයි.  සමහර 
විට ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි, ෙවනත් ආණ්ඩුවක්. ඒවා මීට කලින් 
තිබුණු ආණ්ඩු වග කිව යුතු කාරණා. නමුත් අපි ඒ සියල්ල 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කර තීන්දු ගත්තා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අෙප් රජය කාලය 
තුළත් ෙම් තිෙබන සියලු රාජ  ආයතන අංග සම්පූර්ණ ෙවලා,  හරි 
පිරිසිදුවට, ෙහොඳටම පවත්වා ෙගන යනවා කියලා කියන්න තරම් 
මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්ෙන් නැහැ. අෙප් කාලෙය්ත් වුණු අඩු 
පාඩුකම් තිබුණා.  අපි ඒවා හඳුනා ගත්තා. අපි ඒවා නිවැරදි 
කරන්න උපෙදස් ලබා දුන්නා විතරක් ෙනොෙවයි, අපි ඒවා ෙම් 
වාර්තාෙව් භය නැතිව සටහන් කළාය කියන එකත් ෙම් අවස්ථාෙව් 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් COPE එක 
තුළින් අපට ෙහළි වුණු කරුණු, අඩු පාඩු, යම් යම් ගැටලු, යම් යම් 
අතපසු වීම්  වාෙග්ම වංචාවන් තිබුණා නම් ඒවා  පිළිබඳව රාජ  
නායකයා විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව දැනුවත් කළා. එහිදී  
එතුමා කිසිම ආකාරයක බලපෑමක් ෙනොකර COPE එෙක් කටයුතු 
සාර්ථකව කර ෙගන යන්නය කියන උපෙදස ලබා දුන්නා විතරක් 
ෙනොෙවයි, අෙප් කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී එතුමා පැහැදිලිව 
උපෙදසක් ලබා දුන්නා, COPE  වාර්තාෙව් සඳහන් කරුණු 
පිළිබඳව දැඩි අවධානය ෙයොමු කර ඒ සඳහා ගන්න තිෙබන පියවර 
ගන්නය කියන එක පිළිබඳව. ඒ නිසා අපි රජයක් විධියට වාෙග්ම 
කැබිනට් මණ්ඩලය විධියට ඒ වග කීම භාර ෙගන අඩු පාඩු 
තිෙබනවා නම් ඒවා සම්පූර්ණ කරන්න අවශ  පියවර ගන්න 
සූදානම් ෙවන්න ඕනෑ. ඒක අමාත  මණ්ඩල ෙය් සියලු 
සාමාජිකයන්ෙග් වග කීම බවත් අපි ෙහොඳින්ම වටහා ෙගන 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අපි මෑත කාලෙය් COPE 
එෙක් ගත්ත තීන්දු ෙනොෙවන්නට අවුරුදු හතරකට, පහකට ෙපර 
තිබුණු වාර්ෂික වාර්තා තමයි අපට ලැබුෙණ්. වාර්ෂික වාර්තාව 
තුළින් අපට සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වුෙණ් අවුරුදු හතරකට, 
පහකට කලින් තිබුණු  කාරණා පිළිබඳවයි. ඒ තත්ත්වය නැති 
කරලා ෙම් කටයුතු ඉස්සරහට ෙගෙනන්න පුළුවන්කම ලැබුණා, 
මෑත කාලෙය් ගත්තු තීන්දු නිසා. ඒ ගත්තු තීන්දු නිසා දැන් අපට 
ආසන්න වර්ෂවල කාරණා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. 
නැත්නම් අපි සාකච්ඡා කරන ෙකොට, සාකච්ඡා කරලා තීන්දුව 
ගන්න ෙකොට ඒ අදාළ සභාපතිවරයා මැරිලා. එෙහම නැත්නම් ඒ 
සභාපතිවරයා ෙගදර ගිහිල්ලා. ඒ ආණ්ඩු ෙවනස් ෙවලා. එෙහම 
සාකච්ඡා කරලා අපට පතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් 
නැහැ.  
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ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
සමහර අය ආණ්ඩුවට ගිහිල්ලා.  
 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 
ඔව්, ආණ්ඩුවටත් ඇවිල්ලා තිෙබනවා. සමහරු විපක්ෂයටත් 

ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙකොෙහොම වුණත් ඔබතුමන්ලාත් ෙම්ෙකදී 
අපට උදවු කළා.  අපි හැෙමෝම එකතු ෙවලා ගත්තු  තීන්දු නිසා 
අපට පුළුවන්කම ලැබිලා තිෙබනවා, දැන් ආසන්න වර්ෂෙය් 
තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව ඒ හිටපු සභාපතිවරයා ඉස්සරහා 
තියාෙගන, ඒ අමාත ාංශය ඒ අමාත වරයා යටෙත්ම තිෙබන 
ෙවලාෙව් සාකච්ඡා කරන්න.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් COPE එක ගත්තු වැදගත් තීරණ 
නිසා සමහර ෙවලාවට අප බලතල ඉක්මවා යමින් පවා තීන්දු 
ගත්තා. ෙමොකද, ඒ සඳහා අපට බලපෑමක් ආෙව් නැති නිසා.  
සමහර ෙවලාවට අපි ගිහිල්ලා ආයතන පරීක්ෂා කළා. අපි 
ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට ගියා.  ජයවර්ධනපුර ෙරෝහලට ගිහිල්ලා 
පරීක්ෂා කළා. ඒ නිසා එතැන තිබුණු ෙලොකු අඩු පාඩු, අතපසු වීම් 
අපට හසු කර ගන්න පුළුවන් වුණා. ෙසෞඛ  අමාත තුමා අපට 
ඒකට පශංසා කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ආර්ථික 
සංවර්ධන අමාත ාංශයට අයිති ආයතනයකට ගියා. ගිහින් අපි 
එතැන පරීක්ෂා කළා. ඒ යන ෙවලාෙව් අපි ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ 
අමාත තුමාව දැනුවත් ක ළා. කිසිම ආකාරයකට අපට 
විරුද්ධත්වයක් ඇති වුෙණ් නැහැ. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, එතුමා 
ලංකාෙව් හිටිෙයත් නැහැ. නමුත් අපි ගිහින් බලනෙකොට අපට 
ෙත්රුණා කියපු කාරණා සහ අපි දැන ගත් කාරණා අතර යම් 
ෙවනස්කමක් තිෙබන බව. ඒ වුණත්, එක අතකින් සිදු වුණු ෙහොඳම 
ෙදය තමයි ඒ ආයතනය පිළිබඳව තිබුණු වැරදි චිතය නිවැරදි කර 
ගන්නට පුළුවන් වීම. මට මතක හැටියට අපි ගිෙය් ෙහෝටල් 
පාසලට අනුබද්ධිත සමුද ෙහෝටලය සම්බන්ධෙයනුයි. එෙහම 
සම්පතක් අපට තිෙබනවාද, එය ෙකොපමණ වටිනා ෙදයක්ද කියලා 
එදා ගියාම අපි ෙහොඳටම දැන ගත්තා. දැන් ඒ ආයතනය ෙහොඳට 
පවත්වා ෙගන යන්නට කටයුතු කරනවා. තිබුණාටත් වඩා ෙහොඳ 
තත්ත්වයට ඒ ආයතනය ෙගන එන්නට ගරු ඇමතිතුමා කටයුතු 
කළා. අපට ඒ ඇමතිතුමාෙග් ආශිර්වාදය ලැබුණා. ඒ වාෙග් 
ෙබොෙහොම ඉස්සරහට ගිය තීන්දුත් ෙම්  COPE  එක හරහා ගත්තා 
කියන කාරණයත් අපට අභිමානෙයන් සඳහන් කරන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ඉදිරි 
කාලෙය්දීත් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් 
ඒ කමිටුෙව් කාර්යය ෙහොඳින් කරනවා. හැම ෙවලාෙව්ම එතුමා 
කිව්වා ෙම්ෙක් විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් ඉන්න ඕනෑ; 
විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරෙයක් නැත්නම් ෙමහි කියාත්මක වීම 
සාධාරණ නැහැ කියලා. නමුත් ඉතාමත් ෙහොඳින්, මැනවින් ගරු 
ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ඒ කාර්යය කළා කියලා ෙම් ඉන්න 
හැම ෙකෙනකුම සාක්ෂි දරනවා ඇති; ආණ්ඩු පක්ෂෙය්, විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් හැම ෙකෙනකුම සාක්ෂි දරනවා ඇති.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඒ ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව තුළ - COPE එක තුළ - ගත කළ කාලය තුළ 
අපි ඉතාමත් ෙහොඳ ආශව්ාදයක් ලැබුවා. සමහර ෙවලාවට අෙප් 
අමාත ාංශෙය් කටයුතු කළාට වඩා ෙහොඳ තෘප්තියක් ලැබුවා. ඒ 
කාලය තුළ අපි රටට විශාල මුදල් පමාණයක් ඉතිරි කරලා දුන්නා 
කියන කාරණයත්  අභිමානෙයන් සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  අපි හඳුනා ගත්ත 
ෙලොකු අඩු පාඩුවක් පිළිබඳව ෙම් ෙවලාෙව් සඳහන් කරන්නට 
කැමැතියි. විරුද්ධ පක්ෂය ඒවා ගැන කථා ෙනොකළත් අපි ඒවාත් 
කියනවා. හරි නම් ඒවා කියන්න තිබුෙණ් විරුද්ධ පක්ෂයයි. [බාධා 
කිරීමක්] ඔබතුමන්ලා තවම කථා කෙළේ නැහැ ෙන්. දැන් බලන්න, 
වැටුෙපන් අය කර ගන්න බද්ද ගැන. වැටුෙපන් ආදායම් බද්දක් 
ගන්නවා. ඒක උපයන විට ෙගවීම්. නමුත් විදුලිබල මණ්ඩලය 
වාෙග් ආයතන කිහිපයක් ඒෙකන් මඟ හැරිලා තිෙබනවා. සමහර 
ෙවලාවට, ඒෙගොල්ලන්ෙග් ලාභ ලැබීම වාෙග් විවිධ අදහස් 
තිෙබනවා තමයි. නමුත් ඒ වාෙග් ආයතන ගණනාවක් ඒෙකන් 
එහා පැත්තට ගිහින් තිෙබනවා.  හරි නම් ෙම්ක විරුද්ධ පක්ෂෙයන් 
කියන්නට ඕනෑ කාරණාවක්. නමුත් ඒ අය ඒවා කිව්ෙව් නැහැ; 
ෙවනත් ෙද්වල් කථා කෙළේ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමා ෙනොෙවයි. මම කිව්ෙව්, මට කලින් කථා 
කළ විරුද්ධ පක්ෂෙය් මන්තීවරුන් ෙනොකිව්වත් අපි ආණ්ඩුව 
ඇතුෙළේ ඉඳලාත් ෙම් ගැන කථා කරනවා කියලායි. ෙම් අය  
කිව්ෙව් ෙවනත් කථා. ෙම් ගැන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කරලා, මහා භාණ්ඩාගාරෙය් ෙල්කම්තුමා සමඟ 
සාකච්ඡා කරලා වැඩ පිළිෙවළක් සකස් කරන්න කියන්න තරම් 
අපිට හයියක් තිබුණා; අපට හැකියාවක් තිබුණා කියලා සඳහන් 
කරන්නට කැමැතියි. ඉදිරිෙය්දී ෙම් ආයතන පිළිබඳව තිෙබන 
ෙවනස, පරතරය නැති කරන වැඩ පිළිෙවළකට මහා 
භාණ්ඩාගාරෙය් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා කියන 
කාරණයත් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී සඳහන් කරන්නට කැමැතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජයක් විධියට අපි දැවැන්ත 
සංවර්ධන කියාවලියක් ෙගන යනවා.  ෙම් රට ආසියාෙව් දියුණු 
රටක් බවට පත් කරන්නට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවෙළේදී අපට 
තිෙබන බාධක තමයි, ෙම් වාෙග් ආයතන ෙහොඳ ශක්තිමත් 
ආයතන බවට පවත්වා ෙගන ඒ කාර්යයන් ඉස්සරහට ෙගන යාමට 
සූදානම් කිරීෙම්දී ඇති ෙවන අඩු පාඩු.  නීති රාමුෙවන් පිටට යන්න 
කියලා අපි කිසිම ආයතනයකට බල කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් COPE එක ෙපන්වා ෙගන, වැඩ ෙනොකර ඉන්න අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙනත් නැහැ. සමහර ආයතන සමහර ෙවලාවට COPE 
එෙකන් පශ්න තිෙබනවා, COPE එෙකන් පශ්න කරනවා කියලා 
වැඩවලින් මඟ හරිනවා; රජෙය් වැඩ පිළිෙවළවල් අඩ පණ 
කරන්නට හදනවා. රජෙය් වැඩ පිළිෙවළ අඩ පණ කරන්නට 
සමහර නිලධාරින් කටයුතු කරන බව අපට වාර්තා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග් අවස්ථාවලදී වුණත් අප ඒවාට ඉඩ ෙදන්ෙන් 
නැතිව අපි රට සංවර්ධනය කරන වැඩ පිළිෙවළට එය බාධාවක් 
ෙනොවන්නට කටයුතු කරන බවත් සිහිපත් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් COPE 
වාර්තාව සකස් කරන්නට වාෙග්ම ෙම් වැඩ පිළිෙවළ ඉස්සරහට 
ෙගන යන්නට අපිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙගන් ලැබුණු 
ආශිර්වාදයත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර අමාත තුමාෙග් මඟ ෙපන්වීම මත අපි ඉදිරියටත් 
කියාත්මක ෙවන බව මතක් කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම  

ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 3.43] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හත්ෙවනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදෙවනි වාර්තාව 
සම්බන්ධෙයන් සභාව කල් තැබීෙම් විවාදයක් පවත්වන 
අවස්ථාෙව්දී කරුණු කිහිපයක් මතු කරන්නට අවශ යි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම පාර්ලිෙම්න්තුවට තිෙබන මූල  වග කීම අනුව, 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට ආණ්ඩුකම ව වස් ථාෙවන් 
පැවරී තිෙබන මූල  වග කීම අනුව අප සියලු ෙදනාම පක්ෂව හා 
විපක්ෂව එකට එකතුව ෙපොදු කමිටුවක් හැටියට මීට කලිනුත් ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙමවැනි වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම 
මෙග් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් අවස්ථා ගණනාවකදී ෙම් වාර්තා 
ගැන පැවැත්වූ විවාදවලට සම්බන්ධ ෙවලා තිෙබනවා.  මීට කලින් 
ෙරෝහිත ෙබෝෙගොල්ලාගම ඇමතිතුමා ඒ කමිටුෙව් සභාපතිත්වය 
දැරූ අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව, ඊළඟට ෙජයරාජ් 
පනාන්දුපුල්ෙල් ඇමතිතුමා සභාපතිත්වය දැරූ අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් 
කළ  වාර්තාව, අෙප් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා සභාපතිත්වය 
දැරූ අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව, ඊළඟට අෙප් විජයදාස 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා සභාපතිත්වය දැරූ අවස්ථාෙව් ඉදිරිපත් කළ  
වාර්තාව ආදී වශෙයන් සහ අද ෙම් ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාෙග් 
සභාපතිත්වෙයන් ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව දක්වා ඉතිහාසය පුරාම 
ෙමවැනි විවාද පවත්වා තිෙබනවා. ඒ හැම විවාදයකදීම මතු වුණු 
වැදගත් කාරණා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි, විජයදාස 
රාජපක්ෂ මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ කමිටු වාර්තාෙව් අන්තර්ගතෙය්  
රුපියල් ෙකෝටි 15,000ක මුදල් තිබුණා කියලා ඒ වාර්තාව 
ලංකාෙව් වැඩිපුරම සංවාදයකට ලක් වුණා; සමාජගත වුණා; 
"ෙකෝප් කමිටුව" කියන වචනය සමාජයට ගියා. රෙට් ජනතාව 
දන්නා වැඩි ෙදෙනකුෙග් කථා බහට ලක් වන "ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාව" කියන වචනයටත් වඩා ෙම් "ෙකෝප් 
කමිටුව"  කියන වචනය අද සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. 
පාර්ලිෙම්න්තුව කියන වචනය හැරුණාට පස්ෙසේ  සමාජෙය් වැඩි 
ෙදනා දන්නා වචනය බවට ෙම් "ෙකෝප් කමිටුව"  කියන වචනය 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතුව තමයි ෙම් කමිටුෙව් කාර්ය 
භාරය. විෙශේෂෙයන්ම රාජ  මුදල් අපහරණය වන, දූෂණයට ලක් 
වන, අකමිකතා සිදු වන, වංචා හා දූෂණ පිළිබඳව ෙහොයන්න 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් බලය පැවරී තිෙබන්ෙන් අපටයි. ඒ 
ව වස්ථානුකූල බලය තමයි ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 225 
ෙදනා ෙවනුෙවන්ම කියාත්මක කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව තමයි 
ෙම් වාර්තාව හැදිලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි. ෙම් කමිටු වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් අද ෙමතැන කථා 
කළාට පස්ෙසේ ඊළඟට ෙම් කමිටු වාර්තාවට ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 
ඊළඟට ෙම් කමිටු වාර්තාෙව් පතිඵලය ෙමොකක්ද? ෙම් වාර්තාව 
පදනම් කර ෙගන ගන්නා කියා මාර්ග ෙමොනවාද? එෙහම ෙදයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර අමාත තුමා පුද්ගලෙයක් 
හැටියට ඇත්තටම දැවැන්ත උත්සාහයක් දරා තිෙබනවා. ඒ ගැන 
අපි අගය කරනවා. මීට කලින් සිටි සභාපතිතුමන්ලාත් ඒ 
උත්සාහය දරා තිෙබනවා. ඒ ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
සභාපති ධුරයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නයි. තමන් ආණ්ඩු 
පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ෙකෙනක් වුණත්, කුමන බලපෑම් 
පැමිණියත් ඒ සභාපති ධුරයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර අමාත තුමා මහන්සි ෙවලා තිෙබනවා. අපි ඒක අගය 
කරනවා. හැබැයි ඒ මහන්සිය සාධාරණීකරණය ෙවන්ෙන් එතුමා 
ගැන අපි ෙමතැන ගුණ වර්ණනා කිරීෙමන් ෙනොෙවයි. මම හිතන 
හැටියට එතුමා ෙපෞද්ගලිකව ඒක බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්ත් 
නැහැ. ෙමතැන අවශ තාව තිෙබන්ෙන් විධායකය ඊට පස්ෙසේ ෙම් 
ෙවනුෙවන් ගන්නා කියා මාර්ගයයි. මම විධායකය කියන එෙකන් 
ජනාධිපතිතුමා පමණක් හුදකලා කරන්ෙන් නැහැ. විධායකය 
කිව්වාම අමාත  මණ්ඩලෙය්ම තිෙබන සාමූහික වග කීම යටෙත් 
ෙම් සඳහා ඊළඟ පියවර ගන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගැටලුව තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා ඉතිහාසය පුරාම ෙම් වාර්තා ෙම් 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් විවාදයට ලක් කළාට පස්ෙසේ හමස් ෙපට්ටියට 
යෑමයි;  මිහිදන් වීමයි. අවුරුද්දක් තිසේසේ ෙම් කමිටුෙව් ගරු 
සභාපතිතුමා, සාමාජිකයින්, ෙල්කම්තුමා ඇතුළු ඒ මුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයම ෙම් සඳහා මහන්සි වනවා. අවමංගල  උත්සවෙය් 
අවසාන කථාව පවත්වනවා වාෙග් තමයි ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව ගැන පවත්වන ෙම් විවාදය. අද අපි ෙම් 
සියලුම කාරණාවලින් පස්ෙසේ  අවසාන කථාවයි ෙම් කරන්ෙන්. 
ෙම් වාර්තාව ඉතා ෙහොඳයි, සභාපතිතුමා ෙහොඳයි,  මහන්සිය 
ෙහොඳයි, කැපවීම ෙහොඳයි කියලා ඔක්ෙකෝම කියලා අවසාන 
ෙවලා ෙම්ක ෙම් අවසන් කටයුතු සිද්ධ කරන ෙමොෙහොත වාෙග්යි. 
ෙමොකද, මින් එහාට ගන්නා කියා මාර්ගයක් නැහැ. දැන් ෙම් 
කරන්ෙන් පුණ ානුෙමෝදනාවයි. දැන් ෙම් තිෙබන්ෙන් අවමංගල  
උත්සවෙය් අවසන් කථාව පැවැත්වීමයි. ෙම් වතාෙව් ෙම් ගැන 
කථා කරන්න දවස් ෙදකක් ෙයොදා ෙගන තිෙබනවා. මම අහන්ෙන් 
ෙමතැනින් එහාට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන් කියලායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට මතකයි, හිටපු 
කථානායකතුමකු වන ගරු වි.ජ.මු. ෙලොකුබණ්ඩාර මැතිතුමා 
මූලාසනෙය් සිටින ෙවලාෙව්දී  COPE වාර්තාව පිළිබඳ විවාදය 
පැවැත්වූවාට පස්ෙසේ ඒ වාර්තාව කරුෙණන් කරුණ files පිටින් 
අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට යැව්වා. 
CID එකට යැව්වා.  ඊට පස්ෙසේ සතිපතා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඒ 
පිළිබඳ පගතිය දැනුම් ෙදන්න ඕනෑය කියලා අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට දැනුම් දුන්නා. ෙමොකද, ඒ 
අදාළ අයට දඬුවම් ෙදන්න. ඒ ගත්ත කියා මාර්ග ෙමොනවාද? ෙම්ක 
ඉන් ඉදිරියට යන්න ඕනෑ. ඇත්තටම මම කියන්ෙන් 
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොෙවයි කැබිනට් මණ්ඩලය තමයි විෙශේෂ සැසි 
වාරයක් කැඳවන්න ඕනෑ, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
වාර්තාව ගැන කථා කරන්න. ඒකට ෙහේතුව තමයි අපි කැඳවන 
හැම ආයතනයකටම අමාත ාංශයක් තිෙබනවා; හැම 
ආයතනයකටම ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. ඒ ඇමතිවරයා යටෙත් 
තමයි අමාත ාංශය තිෙබන්ෙන්; ඒ ආයතන තිෙබන්ෙන්. පධාන 
ගණන් දීෙම් නිලධාරියා හැටියට අමාත ාංශ ෙල්කම්වරයා තමයි 
අපි කාරක සභාවට කැඳවන්ෙන්. නැත්නම් අමාත වරයා විසින් 
පත් කරපු අධ ක්ෂ මණ්ඩලයක් තිෙබනවා. අධ ක්ෂ මණ්ඩලයට 
ඒ තනතුරුවල ඉඳලා යන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ෙල්කම්වරයාට 
ඉහළින් තමයි හැම තිස්ෙසේම විධායකෙය් ඇමතිවරයා ඉන්ෙන්. 
සමහර තීන්දු තීරණ තිෙබනවා, ෙල්කම්වරුන්ට, නිලධාරින්ට ෙම් 
සභාෙව්දී කියන්න බැරි. ෙමොකද, ඒ තීන්දු තීරණ අරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ඇමතිවරයාෙග් නිෙයෝගයක් නිසා. හැබැයි, ඒවාට වග 
උත්තරකරුෙවක් නැහැ. මම කියන්ෙන් ඒකයි. ෙමතැනින් එහාට 
ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන 
කරුණක් ගත්ෙතොත් ඔබතුමා දන්නවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
එක අවුරුද්දක් ඇතුළත රුපියල් මිලියන 19,265ක් පාඩු ලැබුව 
බව. අපි ෙම්ක හැම දාම කියනවා.  2010 දී ලාභය රුපියල් මිලියන 
4,831යි. ඒ ලාභ ලබපු ආයතනය රුපියල් මිලියන 19,000ක 
පාඩුවක් ලැබුවා. 2010 දී රුපියල් මිලියන 4,831ක ලාභයක් 
ලැබුවා. 2011 දී -ඒ කියන්ෙන් අවුරුද්දක් ඇතුළත- රුපියල් 
මිලියන 19,000ක පාඩුවක් ලබන තැනට පත් කළා. ෙම්ක රාජ  
ආයතනයක සිද්ධ වුණු දැවැන්ත පාඩුවක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාව රුපියල් මිලියන 94,508ක පාඩුවක් ලැබුවා. එක 
අවුරුද්දක් ඇතුළත පාඩුව රුපියල් මිලියන 26,000 ඉඳලා රුපියල් 
මිලියන 94,000 දක්වා වර්ධනය කළා. මම නම් කියන්ෙන් 
සැලසුම් කරලාවත් ඒ අපරාධය කාටවත් කරන්න බැහැ කියලායි. 
ඒ ආයතනය භාර අරෙගන කටයුතු කරන කවුරු හරි නිලධාරි 
මණ්ඩලයක් "අපි ෙම් අවුරුද්ෙද් පාඩු ලබනවාමයි" කියලා 
සැලසුම් කරනවා. එෙහම කළත්,  එෙහම සැලසුම් කරලාවත් 
කරන්න බැරි පාඩුවක් ෙම්ක.  කවුද වග කියන්ෙන් ෙම්වාට? 
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ෙමොනවාද ඒ ෙවනුෙවන් ගත්ත කියා මාර්ග? ඒකයි තිෙබන 
පශ්නය.  

ඇත්තටම මම ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු ජීවිතෙය් හිටපු අවුරුදු 13ක 
කාලෙය්ම ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්  හිටියා. ඒ නිසා 
රෙට් ආයතනවලින්, වෘත්තීය සමිතිවලින්, විවිධ ක්ෙෂේතවලින් ආපු 
ෙතොරතුරු පිළිබඳව අපි ඒ කාරක සභාව තුළ ඉතාම සද්භාවෙයන් 
කථා කළා. එෙහම කෙළේ, කා සමඟවත් ෙපෞද්ගලික බැඳීම් 
තියාෙගනවත්, කාටවත් ෙපෞද්ගලිකව ගරහන්න බලාෙගනවත්, 
කවුරුවත් ෙපෞද්ගලිකව අපහාසයට ලක් කරන්නවත් බලාෙගන 
ෙනොෙවයි. ඒ රාජ  ආයතන අෙප් රෙට් ආයතන හැටියට හිතලා 
තමයි එෙහම කටයුතු කෙළේ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපට තිෙබන ඊළඟ කලකිරීම 
තමයි ෙම් ආයතනවලින් අවසානෙය් අපට ඉතුරු වුෙණ් ෙමොකක්ද 
කියන එක. අපි කවුරු ෙහෝ නිලධාරියකු ගැන කථා කළා නම්, 
ෙමොකක් හරි මූල  වංචාවක් ගැන කථා කළා නම්, ඒ කථා බහට 
ලක් වුණ ෙකනාෙග් ෙපෞද්ගලික ෛවරය අප ෙකෙරහි ඇති වුණා 
මිස ඉන් එහාට,  "ඇත්ත, ෙම්ක වැරැද්දක්, ෙම්ක සම්බන්ධෙයන් 
කියා මාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවා. මා සම්බන්ධෙයන්, නැත්නම් 
ෙම් ආයතනය සම්බන්ධෙයන්, ෙම් ව හය සම්බන්ධෙයන් කියා 
මාර්ගයක් අරෙගන තිෙබනවා.  ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න, 
එවැනි වැරදි නැවත සිදු ෙනොෙවන්න කියා මාර්ගයක්, බාධාවක්, 
වැටක් බැඳලා තිෙබනවා" කියලා ඔහුටත් දැෙනන්න ෙමොකක්ද 
අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය? එෙහම කියා මාර්ගයක් අරෙගන 
නැහැ. අපට එෙහම ෙදයක් ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එෙහම කියා 
මාර්ගයක් ගත්තා කියලා දැෙනන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා ඒ අඩු 
පාඩුකම්, ඒ වැරදි ඒ ආකාරෙයන්ම සිද්ධ ෙවනවා. 

ෙම් වාර්තාව පදනම් ෙවන්ෙන් 2011 අවුරුද්ද දක්වා තමයි. 
2011 අවුරුද්ෙද් ලංකා විදුලබල මණ් ඩලෙය් සිදු වුණු අඩු පාඩුකම් 
2013 දීත් සිද්ධ ෙවනවා. 2011 අවුරුද්ෙද් ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
නීතිගත සංස්ථාෙව් සිද්ධ වුණ අඩු පාඩුකම් දැන් ෙම් 2013 දීත් 
සිද්ධ ෙවනවා. ඉතින් 2011 දී  ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව 
ගැන, ඒ වාර්තාව ගැන අපි ෙමොනවා කථා කළත් ඵලක් නැහැ. 
ෙමොකද, 2013 දීත් ඒවා ඒ ආකාරෙයන්ම සිද්ධ ෙවන නිසා. ඒ 
නිසා  ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාව ගැන විවාද 
කරලා, පුණ ානුෙමෝදනාව දීලා, අනිච්ඡාවත සංඛාරා කියලා ඒ 
ගැන ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථා කරන අවසාන දවස අද. ෙම් 
විවාදය තමයි ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ගෙව්ෂණෙය්, 
ඒ පර්ෙය්ෂණෙය් අවසන් කථාව. අවසන් ෙමොෙහොත වන්ෙන් ෙම් 
ෙමොෙහොත. ෙම්ක හරියට අවමංගල  කථාව වාෙගයි. ෙමතැනින් 
එහාට ගන්නා කියා මාර්ගයක් නැහැ. ඒ නිසා පළමුෙවන්ම ෙවන්න 
ඕනෑ ෙද් තමයි අපි ෙයෝජනා කරන්ෙන්. ඒක ඩිව් ගුණෙසේකර 
සභාපතිතුමාට විතරක් ෙනොෙවයි, මීට කලින් හිටපු සියලු 
ෙදනාටත්, මින් ඉදිරියට ඉන්න අයටත් හැම ෙදනාටම 
සාධාරණයක් ෙවනවා.  ඒ තමයි, ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධායකය 
ගන්න ඕනෑ කියා මාර්ගයක් තිෙබනවා. 

ෙම් සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් එහාට ගිය වග කීමක් 
ඇමතිවරුන්ට, අමාත  මණ්ඩලයට තිෙබනවා. එෙහම නැතුව 
ෙම්ක ආණ්ඩුෙව් විනිවිදභාවය ෙපන්වන  කාරක සභාවක් කියලා 
හිතනවා නම් ඒක වැරදියි. ඒ වග කීම ඉටු ෙනොවුෙණොත් ෙම් 
කාරක සභාව විනිවිදභාවය ෙපන්වන එකක් ෙනොෙවයි, වැරදි 
වහන, වැරදි සාධරණීකරණය කරන තවත් තැනක් බවට පත් 
ෙවනවා. ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට එන අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලයකට, ආයතන පධානීන්ට ෙම්  කාරක සභාව පිළිබඳව 
ෙම් ව හය පිළිබඳව තිෙබන බිය ෙමොකක්ද? වැරදි කරන 
මිනිසුන්ට තමයි මම කියන්ෙන්. හැම මනුෂ ෙයක්ම ෙම්කට භය 
ෙවන්න ඕනෑ නැහැ. වැරදි කරන ෙකෙනකුට ෙම් කාරක සභාව 
සම්බන්ධව තිෙබන බිය ෙමොකක්ද? ෙමොකුත් නැහැ. අෙප් 
සභාපතිතුමා දන්නවා, සමහර ආයතන ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 

කාරක සභාවට එන දවසට කලින් දවෙසේ තමයි අධ ක්ෂ 
මණ්ඩලෙය් රැස්වීම පවත්වන්ෙන්. ෙමොකද ඒ? පසුව දා ෙදන 
පිළිතුරුවලට සූදානම් වන්න. ෙහට පාර්ලිෙම්න්තුවට එන්න 
තිෙබනවා නම්, අද අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය්  රැස්වීම පවත්නවා, 
කියන උත්තර ටික හදා ගන්න.  "ෙමන්න ෙමෙහම කියමු. 
අෙරෙහම කියමු" කියලා හදා ගන්න.  

සබරගමුව විශ්වවිද ාලය සම්බන්ධ  පශ්නයක් මතු වුණු 
අවස්ථාව මට මතකයි.  වැරදි විභාග පතිඵල මත ෙකෙනකුට වැරදි 
විධියට පත්වීමක්  දීලා, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට එන 
දවෙසේ පත්වීම අවලංගු කර තිබුණා. එෙහම අවලංගු කරන්ෙන් 
කාරක සභාවට ඇවිත් පත්වීම දීලා නැහැ කියන්නයි. ඊට පස්ෙසේ, 
කාරක සභාව ඉවර ෙවලා  ගිහිල්ලා  ආෙයත් ඒ  පත්වීම ෙදනවා. 
එතෙකොට හරි ෙන්. ෙපොදු ව ාපාර කාරක සභාව ''ෙෂේප්'' කළා. 
කාරක සභාවට ඇවිත් එෙහම පත්වීමක් දීලා නැහැ කියලා ගිහින් 
හිතනවා, ''අන්දලා ගියා'' කියලා. ''සභාපතිතුමායි කාරක සභාවයි 
ඇන්දා; නෑවා. ඒ නිසා අපට සන්ෙතෝෂයි .'' එෙහම හිතාෙගන යන 
නිලධාරින් ඉන්නවා. එෙහම හිතාෙගන ඉන්ෙන් ඉන් එහා කියා 
මාර්ගයක් නැති නිසායි. ඒ නිසා ෙම් කාරක සභාව බලාත්මක 
ෙවන්න ඕනෑ. ෙම් කාරක සභාවට තිෙබන ඇත්ත බලය 
කියන්ෙන්, පාර්ලිෙම්න්තුව සතු මූල  පාලන බලය කියන්ෙන්, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා canteen එෙකන් කාලා, ෙම් ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සිටින මන්තීවරුන් රවට්ටලා 
යන්න පුළුවන් කියලා ආයතන තුළ විශ්වාසයක් හදන එක 
ෙනොෙවයි. ඉන් එහාට ගිහින් සිවිල් නීතිය යටෙත්, අපරාධ නීතිය 
යටෙත්, සීඅයිඩී පරීක්ෂණ යටෙත්, අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා 
විමර්ශන ෙකොමිසම යටෙත් ෙම් වැරදි සම්බන්ධෙයන්  නීතිය 
කියාත්මක කරන්න ඕනෑ. වැරදි කරන අයට, වංචා කරන අයට, 
ෙහොරකම් කරන අයට දණ්ඩ නීති සංගහයක් තිෙබනවා. ඒ යටෙත් 
ගන්න ඕනෑ කියා මාර්ග තිෙබනවා. ඒ කියා මාර්ගවලට යන්න 
ඕනෑ. එෙහම පුළුවන් විධියට ෙම් කාරක සභාව පළල් ෙවන්න 
ඕනෑ. ඉන් එහා ගිය පධාන ෙද් තමයි මා නැවතත් අවධාරණය  
කරන්ෙන්. ෙම් සම්බන්ධෙයන් විධායකය සතු වග කීම ෙමොකක්ද? 
විධායකෙය් ඇමතිවරු තමයි ෙම් හැම ආයතනයකම පධානින් 
වන්ෙන්. ඒ අය ෙම් කාරක සභාවට වග කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද 
කියන එක අනිවාර්යෙයන් අවධාරණය ෙවන්න ඕනෑ ෙදයක්. 
එෙහම නැත්නම් ඇත්තටම ෙම් කාරක සභාව ''අල්ලා ගත්තාට 
හපන්න බැරි, දත් නැති සෙතක්'' විතරයි. සමහර  වැරදි ෙලොකුවට 
අල්ලා ගන්නවා. නමුත් හපන්න බැහැ; දඬුවම් ෙදන්න බැහැ; 
ඒකට කියා මාර්ගයක් නැහැ. එෙහම වුෙණොත් අල්ලා ගත්තාට 
හපන්න බැරි දත් නැති සෙතක් විතරයි ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාව කියන්ෙන්. මම කියන්ෙන් එෙහම ෙවන එක වැරදියි 
කියන එකයි. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව සතු, අපි 225 ෙදනාම සතු මූල  
පාලන බලය තමයි ෙමතැන තිෙබන්ෙන්. ඒ බලය සැබෑ ෙලස 
කියාවට නඟන්න ඕනෑ.  

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙමවර වාර්තාෙව් 
තිෙබන පධාන සාධනීය ගුණාංගයක් මා දකිනවා. ෙම් වාර්තාෙව් 
ඍජු නිර්ෙද්ශ  තිෙබනවා. සභාපතිතුමාෙග් මැදිහත් වීෙමන් 
නිරීක්ෂණ විතරක් ෙනොෙවයි,  ඍජු නිර්ෙද්ශ ඉදිරිපත් කර  
තිෙබනවා. එහි පළමුවන නිර්ෙද්ශය හරි වැදගත්. පළමුවන 
නිර්ෙද්ශය හැටියට තිෙබන්ෙන්, ''රාජ  අංශෙය් යම් කඩා වැටීමක් 
ඇති වීම වළක්වා ගැනීම පිණිස තනතුරුවල වැටුප් සහ අෙනකුත් 
ෙව්තන ඉහළ දැමීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් වහා පියවර 
ගත යුතු යැයි නිර්ෙද්ශ කරනු ලැෙබ්'' කියලා. රාජ  
ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් පශ්නය තිෙබනවා. රාජ  ආයතනවල 
ෙසේවකයන් තුළ අද දැවැන්ත කලකිරීමක් තිෙබනවා. ඊට පධාන 
ෙහේතුව ඉහළ ඉඳලා පහළට, පහළ ඉඳලා ඉහළට  සිටින අය 
තමන්ෙග් ජීවන වියදමට අනුව  වැටුප පිළිබඳව තෘප්තිමත් නැහැ. 
ඒ නිසා ඒ අය අයථා ගනුෙදනුවලට ගිහින් තිෙබනවා; ෙහොරකම් 
කරන්න ෙපළඹිලා තිෙබනවා; වංචා කරන්න ෙපළඹිලා 
තිෙබනවා; දූෂණ අකමිකතාවන්ට ෙපළඹිලා  තිෙබනවා. සිල්ලර 

1287 1288 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගණන්වල ඉඳලා ෙතොග ගණන් දක්වා, පුංචි අගෙය් ඉඳලා මහ 
අගය දක්වා වංචා දූෂණවලට ෙපළඹීමට  පධාන ෙහේතුවක් ෙම්ක. 
ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම රුපියල් 2500 වැටුප් වැඩි කීරීෙම් සිහිනෙය් 
සිටින රාජ  ෙසේවකෙයෝ තමයි අද ඉන්ෙන්. තවම ඒක සිහිනයක්. 
ඒ සිහිනය යටෙත් සිටින රාජ  ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් මම 
කියනවා, පුළුවන් නම් ඉදිරි අය වැෙය්දී පළමුවන නිර්ෙද්ශය 
සලකා බලන්න  කියලා. ඉතා ෙහොඳ නිර්ෙද්ශයක් සභාපතිතුමා 
දීලා තිෙබන්ෙන්.  

රාජ  අංශෙය් කඩා වැටීම වළක්වන්න නම් ෙම් 
ආයතනවලටත් වටින්ෙන්, මුළු රටටම වටින්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අනිවාර්යෙයන් රාජ  ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. 
රාජ  සහ ෙපෞද්ගලික කියන ෙද අංශෙය්ම වැටුප් වැඩි ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙපෞද්ගලික අංශයට බලපෑමක් ෙවන්ෙන් රාජ  අංශෙය් 
වැටුප් වැඩි වුෙණෝතින්. ඒක තමයි ෙම් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභා වාර්තාෙව් තිෙබන පළමුවැනි නිර්ෙද්ශය. පුළුවන් නම් 
ෙම් අය වැෙය්දි ඒ ගැන සලකා බලන්න කියලා මම සියලු 
ෙදනාෙගන්ම ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කාරණා ගණනාවක්, දැවැන්ත 
වාර්තාවක් තිෙබන නිසා විෙශේෂෙයන් කරුණු කීපයක් ෙකෙරහි 
විතරක් මම අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ෙම් වාර්තාෙව් ආයතන 
ගණනාවක් ගැන සඳහන්ව තිෙබනවා. සාමාන ෙයන් අපි නිතරම 
කථා කරනවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා ඛනිජ ෙතල් 
සංස්ථාව, මිහින් ලංකා කියන ආයතන ගැන. ෙම් ආයතන හතරපහ 
රුපියල් බිලියන පහක හයක පාඩුවක් කරලා තිෙබනවා. ඒවා මහා 
දැවැන්ත පාඩුවක් කරලා තිෙබන ආයතන හැටියට සැලෙකනවා. 
හැබැයි ඒවා නිසා යට යන පුංචි ආයතන තිෙබනවා. මා ෙම් 
උදාහරණය ගන්ෙන් අමාත වරයාෙග් වග කීම සහ ෙම් ආයතන 
පධානින්ෙග් වග කීම ගැන කථා කරන්නයි. ෙම් ෙදක එකට 
සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් හැටියට අරෙගනයි මා 
කථා කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි දන්නවා ශී ලංකා ගුවන් 
විදුලි සංස්ථාව අප කාටත් බලපාන රාජ  ආයතනයක්ය කියන 
එක. ශී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව පිළිබඳව කථා කෙළොත්, ෙම් 
වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා මූල  වාර්තා දීලා නැති බව. අෙප් රෙට් 
ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මූල  වාර්තා ෙදන්ෙන් නැහැ; වාර්ෂික වාර්තා 
හදන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. තිෙබන සියලු සම්පදායයන් 
කඩා බිඳ දමමින් තමයි වැඩ කරන්ෙන්. තනිකර ඒකාධිපති 
ස්වරූපයකින් වැඩ කරනවා. ෙමොකද, එහි පධානියා තමයි හඩ්සන් 
සමරසිංහ මහත්මයා. එතුමා ආවා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාවට. ඒ ආවාට පස්ෙසේත් හැසිරුෙණ් ඒ සභාපතිවරයා හැටියටම 
තමයි. භාෂාවක් දන්ෙන් නැහැ. විනයක් නැහැ. තවත් ෙකනකුෙග් 
ආත්ම ෙගෞරවයක් ඉතිරි කරන්ෙන් නැහැ. තව කාට හරි කථා 
කරන්න ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. එතුමා ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් වැඩ 
කරන්ෙන් ඒක එතුමාෙග් ෙපෞද්ගලික ආයතනයක තත්ත්වයටත් 
වඩා පහළ මට්ටමකින් හිතලායි. අෙනක් මිනිසුන්ෙග් ජාතකය, 
කුලය ආදි සියලු ෙද් පාවිච්චි කරලා තමයි කථා කරන්ෙන්, 
'බල්ලා', 'බූරුවා', 'තිරිසනා' ආදි වශෙයන්. ඒක එතුමාෙග් චර්යාව. 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
රීති පශ්නයක් නඟනවා, ගරු අසව්ර් මන්තීතුමා.  

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
Sir, we are discussing the COPE Report. ෙම් COPE 

Report එෙක් ෙපෞද්ගලික චරිත- [බාධා කිරීමක්] ෙමතුමාෙග් 
ෙකොයි තරම් චරිත තිෙබනවාද?  ඒක නිසා ඒවා කථා කරන්න 
බැහැ. ස්ථාවර නිෙයෝග අනුව ඒකට ඉඩ ෙදන්න බැහැ.    

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් තත්ත්වය පිළිබඳව කථා කරන්න, ගරු 

මන්තීතුමා.  
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු මන්තීතුමනි, එතුමාට තමුන්නාන්ෙසේලා බයයි. ඒකයි ඔය. 

එතුමා තමයි හරියට රජය ෙවනුෙවන්- [බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
හරි, හරි. දැන් ඔබතුමා කාරණය කිව්වා. දැන් ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න 

ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට කථා කරන්න ඉඩ 

ෙදන්න.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් එතුමා කිව්ෙව් වැදගත් 

කථාවක්. එතුමා කියන්ෙන් ෙපෞද්ගලික චරිත ඝාතනයක් කරන්න 
බැහැ කියලායි.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
බැහැ.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ෙපෞද්ගලික චරිතයක් ගැන කථා කරන්න බැහැ කියලායි.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔව්.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඇත්තටම සභාපතිවරයකුටත් බැහැ ෙන්, එෙහම කථා 

කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපතිටත් බැහැ 
ෙන්, එෙහම කථා කරන්න. හැබැයි ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් 
සභාපතිවරයා උෙද් පාන්දර ගුවන් විදුලිෙයන් ෙපෞද්ගලික චරිත 
ගැන කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, ෙපෞද්ගලික චරිතවලට 
කථා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, අෙගෞරව කරන්ෙන් 
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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ෙකොෙහොමද කියලා රෙට් ඕනෑම ෙකෙනක් දන්නවා. මා කියන්ෙන් 
ෙම්කයි. එෙහම කරන ෙකනා අඩු තරමින් දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ 
තමන්ෙග් ආයතනය ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවට මුහුණ 
ෙදන අවස්ථාෙව්දී තමන්ෙග්ත්, තමන්ෙග් ආයතනෙය්ත් පිරිසිදුකම 
තියාගන්න. අනික් මිනිසුන්ට ඇඟිල්ල දිගු කරන්න අයිතියක් 
තිෙබනවා වාෙග්ම, එෙහම ඇඟිල්ල දිගු කරන ෙකොට තමා 
දැනෙගන ඉන්න ඕනෑ තමාෙග් වග කීම හරියට ඉෂ්ට කරලා 
තියන්න. ඔහුෙග් පාටියකට ෙක්ක් දුන්නා කියලා ඒ ෙක්ක් දුන්නු 
ආයතනයට ගුවන් කාලෙයනුයි ෙගව්ෙව්. ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා 
ඒ බව. බලන්න 103 පිටුව.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අහෙගන ඉන්න. ගිහිල්ලා ඕවා කියවන්න. [බාධා කිරීමක්] 

ෙගදර ගිහිල්ලා ඕවා කියවන්න.  
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
103වන පිටුෙව් සඳහන්ව තිෙබනවා, "සංස්ථාවට භාණ්ඩ සහ 

ෙසේවා සැපයීම සඳහා ආයතන ෙදකකට ගුවන් කාලය ලබා දුන්ෙන් 
ඇයිද යන කාරණය පශ්න කරන ලදී." කියලා. ඒ කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? පාටියකට කන්න ෙක්ක් දුන්නා කියලා ෙක්ක්වලට 
ෙගව්ෙව් සල්ලිවලින් ෙනොෙවයි, ගුවන් කාලෙයන්. ලජ්ජයි! ෙම්, 
ලංකාෙව් ගුවන් විදුලි සංස්ථාව. එෙහම ෙකොෙහොමද කරන්ෙන්? 
එෙහම කරන සභාපතිතුමා තමයි උෙද්ට ඇවිල්ලා 'බල්ලා', 
'බූරුවා' කියලා මිනිසුන්ට අපහාස කරන්ෙන්. තවමත් එෙහමයි 
කරන්ෙන්. ඒකට පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ. අස්වර් මන්තීතුමාටත් 
ෙහට එෙහම තමයි කියන්ෙන්. ෙම් ඕනෑ ෙකනකුට එෙහම තමයි 
කියන්ෙන්. ඒක තමයි පශ්නය. [බාධා කිරීමක්] මා කියන්ෙන් 
එෙහම කරන ෙකනාට තමන්ෙග් ආයතනය පිළිබඳව වග කීමක් 
තිෙබන්න ඕනෑ කියලායි. [බාධා කිරීමක්] ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් 
සභාපතිතුමා අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් අයට අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් 
වැටුපට අමතරව ෙවන රැකියාවලට වැටුප් ෙගවලා තිෙබනවා. මා 
නම කියන්ෙන් නැහැ, ඔහු රෙට් නමක් තිබුණු වැදගත් මහත්මයකු 
වන නිසා; උගත් ෙකනකු වන නිසා. ඔහු අධ ක්ෂ මණ්ඩලයටත් 
දාෙගන, ඊට පස්ෙසේ රැකියාවකුත් කරලා පඩි ෙදකක් අරෙගන 
තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව්ම තිෙබනවා 
තවත් එකක්. ඒ තමයි, "අභ න්තර විගණන නිලධාරිෙයක් ෙලස 
පත් කළ නිලධාරියා කඳුරට ෙසේවෙය් පාලක වශෙයන් පත් කර 
ඇත." කියන එක. අභ න්තර විගණක තමයි කඳුරට ෙසේවෙය් 
පාලකයා. එෙහම කරන්න බැහැ. එෙහම කරන ෙකනා තමයි උෙද් 
පාන්දර ගුවන් විදුලිය තමන්ෙග් කරෙගන 'බල්ලා', 'බූරුවා' කියලා 
අෙනක් අයට අපහාස කරන්ෙන්. නිර්ෙද්ශය තමයි, "ෙමම 
තත්ත්වය ඉතා ඉක්මනින් නිවැරැදි කිරීමට නියම කරන ලදී." 
කියන එක.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, දැන් ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් සභාපතිතුමා 
අලුත් job එකක් කරනවා. ඒක තමයි පඩියකට -ෙවන රස්සාවකට- 
එයා ෙවන ආයතන උස්සනවා. ෙවන පුද්ගලෙයෝ උස්සනවා. 
උස්සලා සල්ලි ගන්නවා. එෙහම ජරාජීර්ණ තත්ත්වයකට ගුවන් 
විදුලි සංස්ථාව පත් කරලා තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන් නැහැ ෙම් 
වාෙග් වාර්තාවකින් විතරක් ඒවා නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් ෙවයි 
කියලා; ෙම් වාෙග් වාර්තාවකින් විතරක් එවැනි තත්ත්වයක් 
නිවැරැදි කරන්න පුළුවන් ෙවයි කියලා. පශ්නය තිෙබන්ෙන් 
ෙම්කයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැන් මා කිව්ෙව් ආයතන 
පධානියාෙග් වග කීම ඉෂ්ට ෙවලා නැති ආකාරයයි. දැන් ඒ 

සභාපතිවරයාෙග් චර්යාව පිළිබඳව, විනය පිළිබඳව ජනමාධ  
ඇමතිතුමාෙග් වග කීම ෙමොකක්ද? ඒ ආයතනය පාඩු ලබලා 
තිෙබනවා. ගිණුම් වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. විගණන 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් නැහැ. වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් 
තිෙබනවා, "ගුවන් විදුලි සංස්ථාව පාර්ලිෙම්න්තුවට වාර්ෂික 
වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා නැහැ" කියලා. වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
නැද්ද කියලා අපි ඇහුවාට පස්ෙසේ, එෙහම ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑද 
කියලා අහනවා. එෙහම ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමොකටද කියලා 
අහනවා. එෙහමයි අහන්ෙන්. ඒක දන්ෙන් නැහැ. ඒවා දන්ෙන් 
නැති සභාපතිවරයා පිළිබඳව, එයාෙග් චර්යාව පිළිබඳව දැන් විෂය 
භාර ඇමතිවරයා ෙමොකද කරන්ෙන්? විෂය භාර ඇමතිවරයාට වග 
කීමක් තිෙබනවා. මා කියන්ෙන් අන්න ඒකයි. හැම දාම ෙම් 
ආයතනවල නිලධාරින් ගැනම කථා කරලා වැඩක් නැහැ. ඒකයි 
ඇත්ත. හැබැයි විෂය භාර ඇමතිවරයා ඊට පස්ෙසේ ගන්න කියා 
මාර්ගය ෙමොකක්ද? මම කියන්ෙන් ෙමන්න ෙම්කයි. ෙවන 
ෙමොකක්වත් ඕනෑ නැහැ. ෙම් COPE වාර්තාෙව් තිෙබන ආයතන 
පිළිබඳව විෂය භාර ඇමතිවරු ගිහින් කියවන්න. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ෙමම විවාදයට ආවත්, නාවත් ෙම් වාර්තාෙව් තමන්ෙග් 
ආයතනෙය් නම තිෙබනවා. අඩු තරෙම් ෙම් වාර්තාෙව් තමන්ෙග් 
ආයතනය පිළිබඳව තිෙබන  විස්තර විෂය භාර ඇමතිවරයා 
කියවනවාද? අදාළ සභාපතිවරයා කැඳවලා, අදාළ නිලධාරි 
මණ්ඩලය කැඳවලා, ඇයි ආයතනයට ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
කියලා ෙහොයනවාද? මා හිතන හැටියට ෙහොයන්ෙන් නැහැ. මා 
දන්න තරමට ෙහොයන්ෙන් නැහැ. එෙහම ෙහොයන කීප ෙදෙනකු 
ඉන්නවා.  

මා දන්නවා පසු ගිය ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා 
වාර්තාව විවාද ෙවද්දි රාජිත ෙසේනාරත්න ඇමතිතුමා ධීවර 
සංස්ථාෙව් කට්ටිය කැඳවලා ඇහුවා, “ෙමෙහම කරන්ෙන් ඇයි 
කියලා; ෙමෙහම ෙවලා තිෙබන්ෙන ඇයි?” කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] නමුත් එෙහම ඇහුවා. මා කියන්ෙන් විෂය භාර 
ඇමතිවරයාෙග් වග කීම තමයි අඩු තරෙම් තමන්ෙග් විෂයට අයිති 
ආයතනෙය් වංචා සිදු ෙවලා නම්, දූෂණ සිදු ෙවලා නම්, ගිණුම් 
වාර්තා දීලා නැත්නම්, වාර්ෂික වාර්තා දීලා නැත්නම් ෙසොයා බලන 
එක. ඒක ගුවන් විදුලි සංස්ථාෙව් ෙවන්න පුළුවන්, ෙවනත් ඕනෑම 
ආයතනයක ෙවන්න පුළුවන්. අඩු තරෙම් ෙහොයන්න, අහන්න. 
එෙහම කරන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරලා නැහැ. විෂය භාර 
ඇමතිවරු තමන්ෙග් විෂයට අදාළ ආයතනවල පධානින් කැඳවලා 
ෙම් වාර්තාෙව් අෙප් ආයතනෙය් නම සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා; 
ඇයි ෙමෙහම වුෙණ් කියලා අඩු තරෙම් අහනවා නම් ඒකත් 
බලපෑමක්. ඒකත් බලපෑමක්. ඒ බලපෑමවත් කරලා ෙම් වාර්තාවට 
සාධාරණය ඉෂ්ට කරන්න කියලා අප ඉල්ලා සිටිනවා. ආණ්ඩුවයි 
ඒක කරන්න ඕනෑ. ආණ්ඩුෙව් විෂය භාර ඇමතිවරුන්ෙග් වග 
කීමක් ඒක. ව වස්ථාදායකෙය් වාෙග්ම, විධායකෙය් වග කීමක් 
ඒක. ෙම් වන ෙකොට ඒ වග කීම ඉෂ්ට වන්ෙන් නැහැ මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

ඊළඟට, තවත් ආයතන ෙබොෙහෝ පමාණයක් තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ෙමතැනදී එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. මීට කලින් 
කථා කරපු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා කිව්වා, 
"අපි ජනතාවට ෙගොඩක් සහන ෙදනවා" කියලා. එතුමා 
උදාහරණයකට ගත්ෙත් CTB  එක. "CTB එක පාඩු ලබනවා. 
CTB එක පාඩු ලැබුවත් අපි season ticket එෙකන් සහනයක් 
ෙදනවා" කියා කිව්වා. ඒක ඇත්ත. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ජනතාවට 
සහන ෙදනවයි කියලා ආයතන පාඩු ලබන ෙකොට ඒ පාඩුව 
පියවන්ෙන් කවුද කියන එකයි. ඒ පාඩුව නැවත පියවා ගන්ෙන්ත් 
ඒ සහනය ගන්නා ජනතාවෙගන්ම ෙන්. නැතුව ෙවන කවුරුත් 
පියවන්ෙන් නැහැ. ඇමතිවරෙයක් ෙගදරින් ෙගනැල්ලා 
පියවන්ෙන් නැහැ. ෙපොල් වත්තකින් ෙගනැල්ලා පියවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ පාඩුව නැවත පියවන්ෙනත් ඒ ජනතාවමයි. දැන් 
එතෙකොට පශ්නය තිෙබන්ෙන්, පාඩු ෙවන්ෙන් season ticket 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

එෙකන්  ෙනොෙවයි. ලංගමය පාඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් season ticket 
එෙකන් ෙනොෙවයි. පාසල් දරුෙවෝ season ticket එක අරෙගන 
පාසල් යනවා නම් ඒක ආෙයෝජනයක්. ඒක ආෙයෝජනයක්. 

මා දන්නවා අද ෙම් ආණ්ඩුව තීරණයක් අරෙගන තිෙබනවා, 
ෙපෞද්ගලික හා රජෙය් බස් ගාස්තු නැවත සියයට 7කින් වැඩි 
කරන්න. අද ඉඳලා. අද තීරණය අරෙගන තිෙබනවා. ඒ තීරණයට 
වන්දි ෙගවන්ෙන් කවුද? ජනතාව. හැබැයි ෙම් ආයතනවල -
විෙශේෂෙයන් CTB එෙක්- තිෙබන වංචා, ඒ ෙගන්වන උපකරණ, ඒ 
උපකරණ ෙගනැල්ලා ෙවනත් නම්වලින් ආයතන හදා ගැනීම 
පිළිබඳව අපි පාර්ලිෙම්න්තුෙවත් කථා කළා; ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙවත් කථා කළා. ෙකොන්ෙදොස්තර මහත්වරු,  DSලා 
කරලා තිෙබනවා. තනතුරු හදලා තිෙබනවා; තනතුරු දීලා 
තිෙබනවා; තනතුරු පුරවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, පාඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් season ticket එෙකන් යන 
දරුවන්ෙගන් ෙනොෙවයි. පාඩු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒ ආයතන ෙහොර 
ගුහාවල් කරලා තිෙබන නිසායි. ෙද්ශපාලන වැඩවලට බස් ෙගන 
යනවා. අනවශ , අවශ  ඔක්ෙකොම ෙද්වල් පිට රටින් ෙගන්වනවා. 
ඒවායින් ෙටන්ඩර් මගඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙහොරකම් ෙම් 
වාර්තාවල තිෙබනවා. මම ෙම් කියන්ෙන් විගණනයකදී ෙහළිදරවු 
වන ඉතාම පුංචි අගයක්. සියයට 5ක් 10ක් විතරයි. ඒ ආයතන මීට 
වඩා ශුද්ධ පවිත ෙවනවා නම් season ticket එක ෙනොෙවයි, මගීන් 
සියලු ෙදනාටම ෙනොමිලෙය් යන්න ෙදන්න පුළුවන්. ඇත්තටම 
එෙහම පුළුවන්. අද බස් ගාස්තු සියයට 7කින් 10කින් වැඩි කරන්න 
ඕනෑ නැහැ. බස් ගාස්තු වැඩි කරන්න ෙනොෙවයි ඕනෑ. බස ්ගාස්තු 
අඩු කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, ෙම් වැඩි කරන වන්දිය 
ෙගවන්ෙන්ත් ජනතාවයි. පාඩු ෙවනවා නම් පාඩුවට වන්දි 
ෙගවන්ෙන්ත් ජනතාවයි. බදු ෙගවන්ෙන්ත් ජනතාවයි. බදු දමමින් 
නැවතත් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒ පාඩුව අල්ලනවා. ඒක තමයි ඇත්ත 
ෙද්. ඒක තමයි ෙම් සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මම ගත්ෙත් එක උදාහරණයයි. තව උදාහරණ ගණනාවක් 
තිෙබනවා. ෙම් ආයතන පිළිබඳ පශ්නය ගත්විට එහි ගැඹුරු ෙදයක් 
තිෙබන බව කියන්න ඕනෑ. ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශයක් හැටියට ඒ 
පිළිබඳව සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ඒක තමයි ෙම් ආයතන 
පාර්ලිෙම්න්තුවට වග ෙනොකීම. රජෙය් ආයතන පාර්ලිෙම්න්තුවට 
වග කියන්ෙන් නැහැ. ෙම් පිළිබඳව අපි කාරක සභාෙව් දීර්ඝ 
වශෙයන් කථා කළා. ෙම් වාර්තාෙව් 10 වැනි නිර්ෙද්ශෙය් ෙමෙසේ 
සඳහන් ෙවනවා: 

"රජයට අයත් ආයතන යටෙත් ඇති, රජෙය් පධාන ෙකොටස්කරු වන ෙලස 
පිහිටුවා ඇති සමහර පරිපාලිත ආයතන මව් ආයතනෙය් පාලනෙයන් 
ඔබ්බට ෙගොස් කටයුතු කරන ආකාරයක් ෙපනී යන අතර එම ආයතනවල 
අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් රජෙය් නිෙයෝජනය  නාමික බවට පත් වී තිෙබ්."  

එෙහම ආයතන තිෙබනවා. දැන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
පධාන පශ්නයක් තමයි ඒක. 

 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා.  
 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් පධාන පශ්නයක් තමයි ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලයට අමතරව- 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රීති පශ්නයක් තිෙබනවා.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අස්වර් මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් 

ඉදිරිපත් කරනවා.  
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
1988-89 කැරැල්ල පිළිබඳව විස්තර නැහැ. ඒ කාලෙය් රජෙය් 

ආයතන විනාශ කළා. [බාධා කිරීමක්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි. ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා 

කථා කරන්න.  [බාධා කිරීමක්] අවසන් විනාඩි ෙදක කථා කරන්න 
ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න. ගරු  මන්තීතුමා 
කථා කරන්න. 

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු මන්තීතුමා නැඟූ ඒක රීති පශ්නයක් ෙනොෙවයි, බූරු 

පශ්නයක්. මම 1988-89 ගැන වාර්තාවක් හදලා එතුමාට ෙබල්ෙල් 
එල්ලා ගන්න ෙදන්නම්. ෙකොයි ෙවලාෙවත් මතක් ෙවන ෙකොට 
නැඟිටලා කියවන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම ෙදන්නම්. 1988-89 
ගැන වාර්තාවක් හදා ෙගන ෙබල්ෙල් එල්ලා ගන්න ෙදන්නම්. 
එතෙකොට එතුමාට හීෙනන් මතක් වුණාම නැඟිටලා ඒක 
කියවන්න පුළුවන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් ෙම් 
කාරණයයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ලය යටෙත් හදා ගත් පරිපාලිත 
ආයතන  තිෙබනවා, දැන් ඒවා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අයිතිත් 
නැහැ. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය්ම සමාගම් තිෙබනවා, ලංකා 
විදුලිබල මණ්ඩලයට අයිතිත් නැහැ. නමුත් ඒවා ලංකා  විදුලිබල 
මණ්ඩලය යටෙත් තිෙබන ආයතන; රජෙය් මුදල් පාවිච්චි කරන 
ආයතන. නමුත් ඒවා රජයට අයිති නැහැ. ඒවා ෙපෞද්ගලික 
සමාගම් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක ඉතා බරපතළ 
තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම ඒ පිළිබඳව අවධානය ට ලක් ෙවන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, එවැනි ආයතනවලින් තමයි දැන් "රාජ " කියන 
එක පවතින්ෙන්. රාජ යක් නැතුව "රාජ " පවතින්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි, ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ඒවා පාර්ලිෙම්න්තුවට වග කියන්ෙන් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 

අය කිව්වා ඒ අයෙග් අධ ක්ෂ මණ්ඩලය; ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය යටෙත් තිෙබන LTL Holdings (Pvt.) Limited කියන 
ෙකොම්පැනිෙය් අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් නම් ටිකවත් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙදන්න බැහැයි  කියලා. පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙදන්න වග කීමක් නැහැ ලු. ඒ පිළිබඳ ලිඛිත සහ වාචික වාර්තා 
COPE එෙක් තිෙබනවා.  
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[ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 
 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
තව එක කාරණාවක් කියලා මම අවසන් කරනවා.  

ෙමම වාර්තාෙව්  151 වැනි පිටුෙව් තිෙබනවා රක්නා  
ආරක්ෂණ  ලංකා සමාගම පිළිබඳව. එහි පධාන ෙද් ෙම්කයි.  
භාණ්ඩාගාරෙය් අනුමැතියකින් ෙතොරව සමාගම විසින් මුදල් 
ආෙයෝජනය කිරීම පිළිබඳව මීට කලිනුත් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් කථා කරලා තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම් ආයතනය 
රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත ාංශෙය් නාමිකව 
තිෙබන ආයතනයක්. රාජ  ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන 
අමාත ාංශය යටෙත් තිෙබනවාය කිව්වාට ඒකට වග කියන්ෙන් 
නැති ආයතනයක්. විෙශේෂෙයන්ම භාණ්ඩාගාර  අනුමැතියකින් 
ෙතොරව මුදල් ෙයොදවන, මුදල් හම්බ කරන ෙකොම්පැනියක් 
තිෙබනවා. ඒක පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා මීට වඩා පරීක්ෂාවට 
ලක් ෙකෙරන්න ඕනෑ.  

මම ඒ පිළිබඳව අවධානයට ලක් කරමින් ෙම් ගත් උත්සාහය 
ඵල දරන්න නම් ෙම්ක අවසන් ෙමොෙහොතක් බවට පත් ෙනොකර 
ෙම් වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් ඉදිරි කියා මාර්ග ගත යුතුය කියන 
එක අවධාරණය කරමින් මෙග් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරනවා. 
ස්තුතියි. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ෙහොඳයි. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මී ළඟට ගරු වාසුෙද්ව 

නානායක්කාර අමාත තුමා. 

 
[අ.භා. 4.13] 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා (ජාතික භාෂා හා 
සමාජ ඒකාබද්ධතා අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார - ேதசிய ெமாழிகள், 
ச க ஒ ைமப்பாட்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara - Minister of National 
Languages and Social Integration) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා හිතන්ෙන් ෙම් විවාදය ඉතා 

වැදගත්, අවශ ම විවාදයක් කියලායි. ඇත්තටම එය විවාදයක් 
ෙනොව සංවාදයක් විය යුතුයි. ෙම් COPE  වාර්තාවත්, -ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වාර්තාවත්- එයින් පැන නඟින 
කරුණු පිළිබඳව සිදු කරන සාකච්ඡාවත් ෙමතැන ඉන්න සමහරු 
වැරැදි ෙලස වටහා ෙගන තිෙබන බවයි මට නම් ෙපෙනන්ෙන්. ෙම් 
වග කීම තිෙබන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තුවටයි. විගණකාධිපතිතුමා ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙවන් පත් කළ යුතුයි. විගණකාධිපතිතුමාෙග් වැටුප 
ෙගවිය යුත්ෙත් පාර්ලිෙම්න්තුෙවන්. ඔහු ස්වාධීනව ෙම් 
කටයුතුවලට ෙයොමු කර ගත යුතුයි. ඉන් පසුව ඒ ආයතන ගැන ඔහු 
ෙදන වාර්තා විමසා බැලීමට කමිටුවක් තිබිය යුතුය. ඒ කමිටුව 
ෙදන වාර්තාව ඊ ළඟට ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව සාකච්ඡාවට ගත 
යුතුය. ඒ වාෙග්ම ෙමතැන නැති ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි, ඒ 
ෙදන වාර්තාව අනුව ඒ පිළිබඳව නිවැරැදි කිරීම් කරන්න, නිර්ෙද්ශ 
කියාත්මක කරන්න, නිරීක්ෂණ සැලකීමට ගැනීම, ඒ සියලු වග 
කීම් තිෙබන්ෙන් අමාත ාංශවලටයි. ඒ අමාත ාංශ විසින් ඒ 
පිළිබඳව ගනු ලැබූ කියා මාර්ගය නැවත කමිටුවට වාර්තා කරන්න 
ඕනෑ. එෙහම තමයි ඉන්දියාෙව් සිද්ධ වන්ෙන්.  

අෙප් ගරු හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමනි, අප ෙමතැන කථා කරන 
ෙකොට ෙම් කාරණය ගැන දැන ගන්න ඕනෑ. කථානායකතුමාෙග් 
නිල කාමරෙය්දී පක්ෂ නායක රැස්වීම පවත්වනවා. එතැනදී ගන්න 
ඕනෑ පශ්නයක් තමයි ෙම්. අෙප් ෙම් කමිටු වාර්තාවල නිර්ෙද්ශ හා 
නිරීක්ෂණ කියාවට නැඟීමට අපට යන්තණයක් නැහැ. නමුත් 
ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා, “Action Taken Report” කියලා. ඒවා 
නිවැරදි කරන්න ඒ අමාත ාංශය විසින් ගනු ලැබූ කියා මාර්ගය 
ආපසු කාරක සභාවට වාර්තා කරන්න ඕනෑ. කාරක සභා ව ඒවා 
සලකා බලා ඒ දුන්නා වූ පිළිතුරු මත තවත් වාර්තාවක් හදනවා, 
“Report on the 'Action Taken' Report or the Questions 
Raised on the 'Action Taken' Report” කියලා. එෙහම කරලා 
ඒක ආපසු පාර්ලිෙම්න්තුවට එවනවා. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙම්සය උඩට ඒ වාර්තාව එනවා, "ෙමන්න ගනු 
ලැබූ කියා මාර්ගය, ෙමන්න ගනු ලැබූ කියා මාර්ගෙය් අඩුව" 
කියලා හැෙමෝටම දැන ගන්න. එ තෙකොට මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවම 
දන්නවා, "කියා මාර්ගය ගත්ෙත් නැහැ, එක්ෙකෝ ගත්ත කියා 
මාර්ගවල හිලක්, එෙහම නැත්නම් ඒ දුන්ෙන් ෙබොරු උත්තරයක්, 
ෙමන්න ඒක ගැන කමිටුව නැවතත් මතු කරලා තිෙබන 
කාරණාව" කියලා. ඒකම ඇති. එවැනි වැඩ පිළිෙවළක් අෙප් 
ස්ථාවර නිෙයෝගවල නැහැ.  ඒ නිසා  දැන් ෙම් COPE  වාර්තාව 
විවාදයක් කර ගන්න එපා, ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරන ෙහෝ 
ආණ්ඩුව විපක්ෂයට ෙචෝදනා කරන. සාමාන ෙයන් විපක්ෂය 
ආණ්ඩුවට ෙචෝදනා කරනවා. ෙමොකද, ෙකොයි කාලෙය් වාර්තාවක් 
පිළිබඳව වුණත් ආණ්ඩුව දිහාවට ඇඟිල්ල දික් කර ෙගනයි කථා 
කරන්ෙන්. ෙම්ක අවස්ථාවක් කර ගන්න ඕනෑ, අෙප් වග කීම අප 
එකතු ෙවලා ඉටු කරනවාද, නැද්ද කියලා අප විසින්ම සලකා 
බලන්න. ඒ නිසා හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමායි, විපක්ෂෙය් අනිකුත් 
නායකවරුයි කථානායකතුමාෙග් නිල කාමරයට රැස්වන 
ෙවලාවට ෙම් පශ්නය අරෙගන, වුවමනා කරන ස්ථාවර නිෙයෝග 
ඇති කරෙගන, ෙම් කටයුත්ෙත් ඵලදායී, පෙයෝජනවත් පතිඵලයක් 
ගන්න අපි බලමු. එෙහම කරන්ෙන් නැතිව ෙමතැන ඇවිත් කෑ 
ගැහුවාට වැඩක් නැහැ. දැන් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කිව්ව ඒවා 
ඔක්ෙකොම වාෙග් ඇත්ත. ඒ කිව්ව ඒවා ඇත්ත වුණාට ෙමොකක්ද 
ඇති වැෙඩ්? "ෙම්ක අවසාන කථාව, ෙම්ක මළගෙම් කථාව, ෙම් 
තමයි ෙම් කථාව අවසන් කරන දවස, ෙම්ක වළ දමන දවෙසේ 
කථාව. ෙම්කටද අප ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඇවිත් ඉන්ෙන්; ෙම් වග 
කීම් බාර අරෙගන තිෙබන්ෙන්." ඔබතුමා කිව්ව ආකාරයට ෙම්ක 
දැන් තිෙබන හැටියට එෙහමයි. ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. 
දැන් තිෙබන හැටියට එෙහම තමයි. ඒ ගැන වග කීම තිෙබන්ෙන් 
කාටද? අපට ෙනොෙවයිද? ආණ්ඩුවටයි, විපක්ෂයටයි ඒකාබද්ධව 
ෙනොෙවයිද? දැන් ඒ ෙකොමිටිෙය් කවුද ඉන්ෙන්?  

 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
මන්තීවරුනුත් ඉන්නවා. 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
ඒ ෙකොමිටි ෙය් ඉන්ෙන් විපක්ෂයයි, ආණ්ඩු පක්ෂයයි. ඒ 

ෙකොමිටිය ෙදකට ෙබදිලා ආණ්ඩු පක්ෂයයි, විපක්ෂයයි හැටියට 
විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තා ගැන විවාද කරනවාද? නැහැ. 

අපි සියලු ෙදනාම එකතු ෙවලා විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වාර්තාවල තිෙබන කරුණු සම්බන්ධෙයන් විමසා බලන්ෙන් 
නිලධාරින්ෙගන්. එතැන ෙදපාර්ශ්වයයි ඉන්ෙන්. නිලධාරින් 
ඉන්නවා. එක පැත්තකින් ඉන්නවා, ගරු මන්තීතුමන්ලා. අනික් 
පැත්ෙතන් ඉන්නවා, විගණකාධිපතිතුමා. විගණකාධිපතිතුමා මතු 
කරන කරුණු මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් එකතු ෙවලා 
නිලධාරින්ට ඉදිරිපත් කරනවා. නිලධාරින් ඒවාට උත්තර ෙදන්න 
ඕනෑ. නිලධාරින්ට උත්තර ෙදන්න බැරි ඒවා පිළිබඳව, ඔවුන් 
වැරැදි කරපු ඒවා පිළිබඳව නිර්ෙද්ශ ෙදන්ෙන් අපි සියලු ෙදනාම 
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එකතු ෙවලායි. එතැන dissenting report කියලා එකක් නැහැ. 
ඒක තමයි අපි දැන ගත යුතු මූලික සම්පදාය. කිසියම් ආකාරයකට 
අෙප් ගිණුම් කාරක සභාවකින් dissenting report එකක් එන්න 
බැහැ. එතැනින් එන්ෙන් consensus report එකක්. කවුරුත් එකඟ 
වන, ෙපොදු එකඟතාවක් සහිත වාර්තා තමයි එන්ෙන්. ඒ වාර්තා 
ගැන අපි සියලු ෙදනාම වග කියන්න ඕනෑ. ෙම් වාර්තාව ගැන ගරු 
සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාත් වග කියන්න ඕනෑ.  

 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
Sir, I rise to a point of Order.  
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා රීති පශ්නයක් ඉදිරිපත් 

කරනවා. 
 

ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා 
(மாண் மிகு சுனில் ஹந் ன்ெனத்தி) 
(The Hon. Sunil Handunnetti) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මා දැන් කිව්ව කාරණා ගැන ඔබතුමා එකඟ 

වීම ගැන ෙබොෙහොම ස්තුතියි. මා කිව්ෙව්, මීට කලින් ඉදිරිපත් කරපු 
වාර්තාවලින් සිදු වුණු ෙද් ගැනත් හිතලායි. එෙහම හිතන ෙකොට 
ඔබතුමා ඇත්තටම  සෑහීමකට පත් වනවාද, මීට කලින් වාර්තා 
සම්බන්ධෙයන් ගත් කියා මාර්ග පමාණවත්ය කියලා? 

 
ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර මහතා 
(மாண் மிகு வாசுேதவ நாணாயக்கார) 
(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 
මා ඔබතුමා අහන පශ්නවලට උත්තර ෙදන්න ෙනොෙවයි 

හදන්ෙන්. මා උත්තර ෙදන්න හදන්ෙන් ෙම් තිෙබන පශ්නයටයි; 
ඔබතුමාත් මතු කරන ඒ තළ-තළා ආපසු අමතක කරන 
පශ්නයටයි. ඒකටයි මා ආරාධනා කරන්ෙන්, මුළු 
පාර්ලිෙම්න්තුවටම. ෙමය පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ආණ්ඩු පක්ෂය හා 
විපක්ෂය අතර විවාදයක් හැටියට හරවා ගත්ත එක අන්තිම 
කනගාටුදායකයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් ෙවලාෙව් මංගල සමරවීර 
මැතිතුමා ෙම් සභා ගර්භෙය් නැහැ. COPE වාර්තාව ගැන අබැටක 
ෙදයක් එතුමාෙග් කථාෙව් ගෑවිලා තිබුෙණ් නැහැ. මා හිතන 
හැටියට ඒකට ෙහේතුව එතුමා සටන් බිෙම් ඉඳලා ඇවිත් තිෙබන 
නිසායි. එම නිසා එතුමාට වුවමනා වුණා, සටන් බිෙම් කථාව 
කියන්න, වාර්තාව COPE එෙක් ෙනොෙවයි, ෙමොකාෙග් වුණත්. 
තමන්ට ඇති වුණු පශ්නයක් පිළිබඳව එතුමා කළ කථාව ඉතාම 
නරක ආදර්ශයක්. COPE වාර්තාව පිළිබඳ සංවාදය ෙකොපමණ 
වැදගත්ද? එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදායට තුට්ටු භාගයක්වත් ගරු 
කෙළේ නැහැ. එතුමා පාර්ලිෙම්න්තු සම්පදාය දැන ෙගන සිටිෙය්ත් 
නැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් වාර්තාව? ෙමොකක්ද ෙම් විවාදය? ෙමොකක්ද 
ෙමයින් බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්? එතුමාට ඒවා ෙමොකුත් වැඩක් 
නැහැ. හැබැයි එතුමාට කියන්න වාක  තුනක් මට තිෙබනවා.  

 "දී කිරට බළල්ලුත් සාක්කිලු"  

 "ෙහොරා කාපු එකාෙගන් තමයි ෙහොරකෙම් ෙතොරතුරු 
අහන්න ෙවලා තිෙබන්ෙන්"  

 "පුහුල් ෙහොරා කෙරන් දැෙන්"  

එතුමා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව් නැති එක ගැන මට 
දුකයි. එෙහමත් නැත්නම් මට කියන්න තිෙබන්ෙන්, "ෙහොරාට 

ඉස්සරෙවලා ෙකෙහල් කැන වැට පැන්නා" කියලායි. ඒ 
සම්බන්ධෙයන් මා ඊට වඩා යමක් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
ෙවනුෙවන් මෙග් කාලය නාස්ති කරන්න මා බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්ෙන් නැහැ.  

මා කල්පනා කළා, ඊළඟට ෙම් කාරණය ෙකෙරහි ෙම් ගරු 
සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න. ඇත්තටම ෙම් කමිටුව දී 
තිෙබන නිර්ෙද්ශ ගැන, ෙම් කමිටුව විසින් කර තිෙබන නිරීක්ෂණ 
ගැන අදාළ ඇමතිවරුන්ට වගකීම් භාරයි කියා කිව්වාට විතරක් 
මදියි. ඒ අදාළ ඇමතිවරුන්ට ඒ කටයුත්ත ඉටු කිරීමට බැඳීමක් 
ඇති වන්නා වූ ස්ථාවර නිෙයෝගයක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ සථ්ාවර 
නිෙයෝගය හැදීෙම් අවශ තාව මා නැවතත් ෙමහිදී අවධාරණය 
කරන්න කැමැතියි.  

ඊළඟට, අෙප් විගණකාධිපතිතුමාෙග් භූමිකාව ගැන කථා 
කරන්න මා කැමැතියි. ඇත්තටම විගණකාධිපතිතුමා ඉටු 
කරන්ෙන් ඉතාම බරසාර කාර්යයක්. එතුමාට ස්වාධීනත්වයත් 
ඕනෑ; පහසුකමත් ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම එතුමාට ඒ සඳහා වුවමනා 
කරන්නා වූ ශක්තියත් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ෙන් අවශ  
කරන පිරිස් බල ශක්තිය, අවශ  කරන තාක්ෂණ ශක්තිය ආදී 
සියල්ලක්ම එතුමාට ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ෙශේෂ්ඨාධිකරණ 
විනිශ්චයකාරවරයකුට ලබා ෙදන පමාණයටම එතුමාටත් ඒ 
ස්වාධීනත්වය, ශක්තිය, සම්පත් ලබා දිය යුතුයි කියලායි මා නම් 
හිතන්ෙන්.  

දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් කියවුණා, විගණකාධිපතිතුමාෙග් වැටුප 
රුපියල් 45,000යි කියලා. 

ෙශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරතුමකුෙග් වැටුප රුපියල් 
100,000යි කිව්වා. විගණකාධිපතිතුමා ෙමෙහම පහළ වැටුප් 
තලයක රඳවලා ෙමතුමාෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ස්වාධීනත්වය  ෙකොෙහොමද අප ලබා ගන්ෙන්?  

ඊළඟට,  විගණකාධිපති ෙදපාර්ත ෙම්න්තුෙව් අද තිෙබන්නා වූ 
විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව තවම සම්මත කර නැහැ. විගණක 
ෙසේවා ව වස්ථාව නැති වුණාට ෙම් රෙට් තාක්ෂණ ෙසේවා 
ව වස්ථාව, පරිපාලන ෙසේවා ව වස්ථාව ආදී වශෙයන් 
ෙනොෙයකුත් විධිෙය් ව වස්ථා තිෙබනවා. නමුත් විගණක ෙසේවා 
ව වස්ථාව තවම නැහැ. 2012 දී විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව අනුමත කළා. තවමත් විගණක ෙසේවා 
ව වස්ථාව  කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරලා නැහැ.  එම නිසා 
ෙමොකක්ද ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය?  විගණක ෙසේවාව අද  
කියාත්මක වන්ෙන් එක්තරා විධියකට අංශභාග තත්ත්වෙයන්. 
ඇත්තටම විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව හරියාකාරව සම්මත ෙවලා 
කියාත්මක ෙවනවා නම් මැතිවරණ ෙකොමසාරිස්ෙග් වාෙග්  
දිස්තික් ෙල්කම්  කාර්යාල හරහා  හැම තැනම විගණක ෙසේවාෙව්  
කාර්යාල පද්ධතියක් ඇති ෙවනවා. ඇති ෙවලා ඒ කාර්යාල 
පද්ධතිය මධ ම විගණකාධිපතිතුමාෙග් කාර්යාලයත් එක්ක 
ජාලගත ෙවලා සම්බන්ධ  ෙවනවා. එෙහම කියාත්මක වන වැඩ 
පිළිෙවළකට යන්නට වුවමනා කරන ඒ විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව  
අද අපට තවමත් සම්මත කර ගන්නට බැරිව තිබීමත් අෙප් අඩු 
පාඩුවක්; ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩුවක්. දැන් ෙම්ක කැබිනට් 
මණ්ඩලෙයන් අනුමත කරන්නයි තිෙබන්ෙන්. අද වන තුරු එය 
පල් ෙවමින් තිෙබනවා. ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සියලු පක්ෂවලට 
අදාළ කාරණයක්, ආණ්ඩුවට පමණක් අදාළ කාරණයක් 
ෙනොෙවයි.  විගණක ෙසේවා  ව වස්ථාව සම්මත කර ගැනීෙම් 
වුවමනාව ගැන විපක්ෂෙය් කිසි යම් වූ පක්ෂයක නායකතුෙමක් 
කථා කර තිෙබනවා ද?  ෙම් විගණක ෙසේවා ව ස්ථාව සම්මත කර 
ගැනීම ගැන  පක්ෂ නායකයින්ෙග් රැස්වී ෙම්දී අප කථා කර 
තිෙබනවා ද? විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව ෙකළින්ම අදාළ වන්ෙන්  
විගණකාධිපතිතුමාට. එතුමා වග කියන්ෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්  සාමූහික නායකත්වය    විගණකාධිපතිතුමා 
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ෙවනුෙවනුත්, එතුමාෙග් කාර්ය භාරය ෙවනුෙවනුත්  අප ඔය 
ෙපන්වන ඇත්ත කැක්කුම  එතැනදී පකශ කර තිෙබනවා ද? අන්න 
ඒ නිසායි මම කියන්ෙන් ෙම්කත් පාවිච්චි කරන්ෙන් ගල් ගහන්නය 
කියා. ආණ්ඩුව පැත්තට ගල් ගහන්න. දැන් ෙම්ක ආණ්ඩුවට ගල් 
ගහන අවස්ථාවක් ෙනොෙවයි. ෙම්ක ෙම් රෙට් මහජන මුදල් පිළිබඳ 
පශ්නයක්. ෙම්ක පිළිබඳව අෙප් ෙපොදු වග කීම අප ඉටු කරනවාද 
නැද්ද?  ෙමන්න ෙම්කයි අද අප ඇසිය යුතු පශ්නය. එෙහම නැතිව 
ආණ්ඩුවට ඇඟිල්ල දික් කරන එක ෙනොෙවයි.  

දැන් ෙම් විගණක පරීක්ෂකවරු ගැන බැලුෙවොත් ඒ අය           
අයිති වන්ෙන් ගණකාධිකාරිවරුන්ෙග් ගණයට ෙනොෙවයි. 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  ගණකාධිකාරිවරුන් ඉන්නවා. 
අද ඒ අයට ලැෙබන්නා වූ වැටුප ගැන කථා වුණා. ෙම් වැටුපට 
රජෙය් ෙසේවෙය් මිනිස්සු ඉන්ෙන් නැහැ. එම නිසා යථාර්ථවාදී 
වැටුප් ව හයක් හදන්නට ඕනෑ. වැටුප් ෙකොමිසමක් පත් කරලා 
ඒවාෙය් වාර්තා එන තුරු බලා  හිටිෙයොත්  ෙපරහැර ගිහිල්ලා. එම 
නිසා විගණකාධිපතිතුමාෙග් ඒ ගණකාධිකාරිවරුන් පිළිබඳව 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටුප් ව හය ගැන ෙපොදු 
තීරණයක් ගන්න  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කථානායකතුමාෙග් කාමරෙය් 
රැස් ෙවමුයි කියා  සියලුම පක්ෂවල නායකයන්ට මම ෙයෝජනා 
කරනවා. ෙම් විගණන පරීක්ෂකවරු තමයි පරීක්ෂණ කටයුතුවල 
කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙම් අය 1 වන ෙශේණියට ඇවිත් අවුරුදු දහය 
පහෙළොව  එක  තැනම  ඉන්නවා.  ඉතින් ෙකොෙහොමද  උනන්දුවක් 
ඇති ෙවන්ෙන්? ෙකොෙහොම ද දිරි ගැන්වීමක් ඇති ෙවන්ෙන්? ෙකෝ 
උසස් වීෙම් බලාෙපොෙරොත්තු?  ෙමොකද, විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව 
තවම නැහැ.  විගණක  ෙසේවා ව වස්ථාව තිබුණා නම් ෙම් විගණක 
පරීක්ෂකවරුන් එක්තරා පතිශතයකට ගණකාධිකාරිවරු හැටියට 
ඉහළට තමන්ෙග් උසස්වීම් ලබා ගන්නට පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව 
විගණක පරීක්ෂකවරුන්ට  නැහැ. ඒ නිසා කරුණු ෙදකක් ෙකෙරහි 
අවධානය ෙයොමු කරන ෙලස මම ඉතාම බරසාර ෙලස ඉල්ලා 
සිටිනවා. මීට අදාළ අෙප් ස්ථාවර නිෙයෝග අපි ෙවනස් කර ගනිමු. 
ඒක එකක්. ෙම් ස්ථාවර  නිෙයෝගවලට අෙප් ෙම් ගිණුම් කාරක 
සභාවල කියාදාමය, ගිණුම් කාරක සභාවල කාර්ය පටිපාටිය 
අර්ථවත් විධියට ෙවනස් කිරීමට වුවමනා කරන  ෙයෝජනා අපි 
අරෙගන එමු.  ඒ ෙයෝජනා අරෙගන ඇවිත් ෙම් "Action Taken" 
Report කියන එක අෙප් අවධානයට ගනිමු. ෙම් නිර්ෙද්ශ ගැන 
ෙදන ලද "Action Taken" Report එක ගැන ගිණුම් කාරක 
සභාෙව් නිරීක්ෂණ අපි නැවත ඉදිරිපත් කරමු. ඒ සියල්ලම නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තු සභාව ඉදිරියට ෙගන එමු. ෙමන්න ෙමවැනි 
කියාදාමයක් තුළ තමයි ඇත්තටම ෙම් ගනු ලබන තීරණ අර්ථවත් 
ෙලස කියාවට නැ  ෙඟන්ෙන්. ෙම් පිළිබඳව අද විත්ති කූඩුෙව් 
ඉන්ෙන් ෙම් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි, ෙම් මුළු පාර්ලිෙම්න්තුවයි.  

මම අවසාන වශෙයන් ෙමන්න ෙමවැනි ඉල්ලීමක් කරන්නම්. 
මීට අදාළ ස්ථාවර නිෙයෝග ෙවනස් කරලා, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැකවරණය යටත ට ගනිමු. 
විගණක ෙසේවා ව වස්ථාව සම්මත කර ගැනීම පිළිබඳ පශ්නය, 
විගණකාධිපති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටුප් ව හය යනාදිය පිළිබඳ 
කටයුතු අෙප් සර්ව පාක්ෂික නායක සාකච්ඡාෙව් වගකීම හැටියට 
භාර ගනිමු. එෙසේ ෙයෝජනා කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා.  
 
  

[4.31 P.M.] 
 
ගරු මහාචාර්ය රාජීව විෙජ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ேபராசிாியர்  ராஜீவ விேஜசிங்க) 
(The Hon. (Prof.) Rajiva Wijesinha) 
Mr. Presiding Member, the publication of the Second 

Report of the Committee on Public Enterprises is a 
momentous occasion because it exemplifies how 
Parliamentary Standing Committees should construct 

themselves in a manner that has not been apparent in 
Parliament for 30 years. All credit should go to the 
Chairman of COPE and the three Chairs of the COPE 
Subcommittees - a Minister, a Deputy Minister and the 
most responsible and respected Member of the main 
Opposition Party - for ensuring that we covered almost 
all the institutions coming under the purview of the 
COPE, which had not happened before.  

Sir, when, as a new Member of Parliament, I 
expressed astonishment at the fact that previously the 
COPE had only looked at a modicum of the institutions it 
had to consider and suggested that we work through 
subcommittees, one of the more experienced Opposition 
Members of the COPE objected vehemently, but the 
Chairman upheld the suggestion. I am happy to say that 
that Member too has acknowledged the benefit of a very 
simple idea.  

Another area where we were able to innovate was in 
insisting that a deadline be given to institutions asked to 
provide reports. Previously, those institutions that were 
asked to respond but failed to do so were forgotten until 
the next time they were summoned, which was often 
years later. Fortunately, we now follow up although not 
as assiduously as I would wish. This is a pity, but we 
must appreciate that the COPE office is badly staffed and 
having got used to the lack of energy of the Committee in 
earlier incarnations, it is hard pressed to satisfy our needs. 
But, I must pay tribute to the staff who have managed as 
best possible under difficult circumstances and produced 
this very thorough Report, the second in three years.  

The manner in which the COPE works is a tribute to 
the skill of the Chair in ensuring a spirit of collegiality. 
Government and Opposition Members work well together 
and also are much more polite to administrative officials  
who have, in turn, expressed appreciation of the manner 
in which we now question them and try to advise them 
rather than blame. Being,  I suspect, one of the  few 
Members of Parliament who had to witness the COPE 
from the other side, as it were, when I was Secretary to 
the Ministry of Disaster Management and Human Rights, 
I should note that the conduct of my Colleagues now 
represents a sea change from the uninformed and 
aggressive criticism that officials sometimes had to face 
in the past. But, the things are certainly much better than 
they used to be and we have produced what, I hope, is a 
very helpful Report. There is still more that must be done. 
That is why I have proposed amendments to the Standing 
Orders, as was just recommended, to develop the 
functions of both Consultative and Oversight Committees 
and I am glad that it has now been decided to refer these 
to the Committee on Standing Orders, which might 
otherwise have continued to fail to meet a task it has 
successfully fulfilled over the last three years. I do not 
suppose there is any other Parliament in the world where 
such a thing could happen where Standing Committees 
fail to meet. So, I hope that the example set by the COPE 
will be taken to heart by that Committee too.  
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Amongst the changes I proposed are that instead of a 
Chairman elected by the Committee, the Committee on 
Public Accounts and the Committee on Public Enterprises 
should both have a Chair and a Deputy Chair nominated 
by the Speaker, in consultation with the Minister in 
charge of the subject of Finance. Neither Chairman nor 
the Deputy may be a Minister, a Project Minister or a 
Deputy Minister and the Chairman shall be a Member of 
the Opposition and  the Deputy Chairman, a Deputy 
Minister of the Government side.  

This would bring us in line with the practice in other 
parliamentary democracies where setting the agenda for 
oversight is the business of the Opposition. This used to 
be the practice in Sri Lanka until the system was changed 
by the top heavy Parliament of 1977 and the practice 
began of having Cabinet Ministers chairing such 
oversight committees. Though there have been exceptions 
instead, the problem is that traditions are developed in Sri 
Lanka at the drop of a hat and the concept behind various 
Parliamentary practices is not understood. It is, therefore, 
necessary to entrench, through  regulation, the systems 
which are normal elsewhere.  

At the same time, I tried to accommodate Government 
concerns about the possible partisan nature of Chairmen 
who might be appointed by leaving the final decision in 
the hands of the Speaker, following consultation of the 
relevant Government Minister. My view is that whilst 
some Members of the Opposition might use the position 
for party political purposes, there are others who are 
concerned primarily about public service and 
accountability and this should be recognized. But, I have 
also added a Deputy Chairman not only to ensure 
adequate Government input into the manner in which the 
Committees are conducted, but also to develop a 
bipartisan approach.  

I have also suggested mandatory follow-up with 
regard to the reports of these Committees and I believe, 
Sir, with your own experience of having chaired a 
Standing Committee, you will appreciate this point, that 
there is no point producing a wonderful Report as you 
yourself did unless there is mandatory follow-up. But, 
reports should be prepared annually and instead of them 
being simply approved by Parliament, whereupon the 
recommendations shall be deemed to be 
recommendations to the Government, which shall 
accordingly consider the same and report back to 
Parliament within a period of six months, I have 
suggested that the Report be laid before Parliament and 
sent to the Hon. 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 and I think such a system would 
have actually benefited the deliberations of the 
Committee you yourself chaired. Sir, 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. The Hon. Speaker will ensure that such reports 
are furnished on time and will raise any delays with the 
Head of the Executive. The purpose of this, Sir, is to 
ensure that there are productive responses to the report.  

At the same time, I recognize that Parliament, while 
pursuing financial probity and accountability, may not be 
in a position to understand the practical considerations 
involved and that is why I believe it is important to give 
the Executive an opportunity to respond and explain what 
can be done and what cannot be done.  

However, the incapacity to act in the way 
recommended cannot suffice as an excuse to do nothing, 
which is why I have requested that the Executive indicate 
what remedial action is proposed instead for any 
inadequacies or abuses to which attention has been 
drawn. This will also facilitate the next stage, which is 
reporting back to Parliament within six months as to the 
actions taken. At present, there is no method of ensuring 
the required feedback and sadly it almost never occurs.  

In addition to these structural reforms, there are a few 
simple measures the Executive should implement to save 
a lot of time and money. Yesterday at the COPE, we 
suggested that the Treasury should sit together with 
affected agencies and revise its circulars so that we do not 
have endless examples of institutions being reprimanded 
over what is, in theory, wrong, but which no one really 
takes seriously. Similarly, the Government should 
remove all ambiguities in circulars and if instructions are 
to be read in combination with other circulars, this should 
be made clear. The Treasury should also issue clear 
instructions to its representatives who sit on various 
Boards since it is embarrassing to find institutions 
accused of violating Government regulations with 
Treasury representatives having acquiesced in this.  

I mentioned these because often problems arise 
because good systems are not in place. But, when we 
spend time looking at systemic problems, we can lose 
sight of stringent financial oversight, which should be our 
main business. At the same time, we need to look at 
productivity, which is why the decision of the Chairman 
that we should concentrate in the coming year on 
performance too is so important. We need to ensure not 
only that there is no fraud, but we also need to limit 
waste. The recommendations we have made that many 
institutions should be closed is something the 
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Government needs to take more seriously, while also 
ensuring that Ministries responsible for such institutions 
take remedial action without waiting for the COPE to say 
what should be self-evident to them without our efforts.  

Ultimately, Sir, we need to promote constitutional 
reforms, in general, that will ensure an efficient and 
effective Executive whilst ensuring Parliament is 
strengthened to fulfil its legislative and oversight 
functions. The manner in which the COPE has functioned 
this year with input both from the Government and the 
Opposition, under an exemplary Chairman, sets a 
standard at which we should aim in general.  

Thank you.  
 
 
[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,       ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 

සභාෙව් වාර්තාව සම්බන්ධ විවාදයක් කියලා කිව්වාට, අෙප් ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා, ෙමය සංවාදයක් කර 
ගත යුතුයි කියලා. ෙම් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
පධාන අරමුණ පිළිබඳව කවුරුත් දන්නවා. රාජ  මුල  
සම්බන්ධෙයන් යම්කිසි විනයක් පවත්වා ගැනීම  පිළිබඳව ෙම් 
රෙට් අවධානය ෙයොමු කරවීමටත්, ඒ වාෙග්ම එම විනය පවත්වා 
ගැනීම සඳහා යම්කිසි දායකත්වයක් සැපයීමටත් තමයි  COPE 
එක පත් කර තිෙබන්ෙන්.  

1980 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය් 
තමයි  COPE එක මුලින්ම ආරම්භ කෙළේ. එම කමිටු ෙව් සභාපති  
ඩිව්. ගුණෙසේකර මැතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනෑ, පසු 
ගිය වසෙර් ආයතන 229ක කටයුතු පිළිබඳව ෙමම කමිටුව විසින් 
සමාෙලෝචනය කිරීම ගැන. ෙම් වසෙර් ඒ  ආයතන ගණන 244ක් 
දක්වා වැඩි කරලා,  ඊට අදාළ සමාෙලෝචන වාර්තාව අපට අද ලබා 
දීලා තිෙබනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙමම කමිටුව පධාන කමිටුවට අමතරව අනු 
කමිටු තුනකට ෙවන් කරලා ඒ ආයතන 244 පිළිබඳව 
සමාෙලෝචනයක් කර තිෙබනවා. එම පධාන කමිටුෙව් හා අනු 
කමිටුවල නිරීක්ෂණ මත පදනම්ව කරන ලද නිර්ෙද්ශ කියාත්මක 
කිරීම සම්බන්ධෙයන් පසුවිපරමක් සිදු වන්ෙන්ද කියන එක  ගැන 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කථා කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමාත් ඒ පිළිබඳව කථා කළා. ගරු 
වාසුෙද්ව නානායක්කාර මැතිතුමා කිව්වා, "Action Taken" 
Report එකක් ඉදිරිපත් කරන්න  ඕනෑ කියලා.  නමුත් දැන් ආණ්ඩු 
පක්ෂය අවුරුදු හතරකට ආසන්න කාලයක් බලෙය් සිටිනවා. 
ආණ්ඩු පක්ෂය ෙම් පිළිබඳව යම් කිසි තීන්දුවක් ෙගන තිෙබනවාද 
කියන එක විපක්ෂය වන අපට පශ්නයක්.  මා එෙහම කියන්ෙන් 
ෙම් නිසායි. ෙම් කමිටුෙව්  නිරීක්ෂණ ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. 
ෙමම වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවනවා, සෑම ආයතනයක්ම සංයුක්ත 
සැලැස්මකුත්, කියාකාරී සැලැස්මකුත්  ලබා  ෙදන්න  ඕනෑ කියලා. 
නමුත් ෙමම ආයතන 244න් ෙබොෙහෝ ආයතන එම සැලසුම් ලබා 
දීලා නැහැ යි කියලා ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා.  

මම ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
කැමැතියි, 1981 ෙනොවැම්බර් 15 වැනි දා "Weekend" පුවත් පෙත් 
පළ වූ ලිපියකින් උපුටා ගත් ෙකොටසක්  පිළිබඳව. එම උපුටා ගත් 

ෙකොටස  2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 10 වැනි බහස්පතින්දා "ලංකාදීප" 
පුවත් පෙත් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"නාස්තිය හා දූෂණය තුරන් කිරීම සඳහා ආණ්ඩුෙව් තිෙබන වුවමනාෙව් 
බරපතළ බව ෙකොෙතක්ද? අද විශාල මුදලක්  සංසරණය වන්ෙන් 
ෙකොන්තාත්, ෙටන්ඩර්, ෙහොරබඩු ජාවාරම් ආදිය හරහාය. තමන් සඳහා 
මුල මය වාසි සලසා ගැනීමට තමන්ෙග් තනතුෙර් බලය අලජ්ජි ෙලස 
ෙයොදා ගන්නා උදවිය සිටිති. ෙමය ෙනොදන්නා කරුණක් ෙනොෙව්. සරල 
කාරණය නම් ඔවුන් බලෙය් ආරක්ෂාව යටෙත් සිටීමයි. කනගාටුදායකම 
කාරණය වන්ෙන් කිසිවකු ඒ ගැන තැකීමක් ෙනොකිරීමයි." 

ෙමය 1981 දී  කියපු ෙදයක්.  ඒක අදට හරියටම ගැළෙපනවා. 
ඒ නිසා තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව වස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා,  ෙම් රටට ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා හඳුන්වා දුන්ෙන්.  ෙම් රෙට් යම් කිසි විනයක් ඇතිව කටයුතු 
කරන්නට ඕනෑය කියන එක එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය දුටු නිසා 
තමයි අෙප් රජය කාලෙය් ස්වාධීන ෙපොලිස්, මැතිවරණ, අල්ලස් 
ෙකොමිෂන් සභා ෙගනාෙව්. නමුත් අද වනෙකොට දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය  ෙහේතුෙවන් ඒවා කියාත්මක 
ෙනොවීම තුළ ෙම් රජෙය් ඉහළ නිලධාරින්  තුළ නීතිය පිළිබඳ 
බියක් නැති තත්ත්වයක් ඇති ෙවලා තිෙබනවා. ඉහළ නිලධාරින් 
නීතිය පිළිබඳව බියක් නැති තත්ත්වය තුළ තමයි, ෙම්  COPE 
එෙකන් හුඟක් ආයතනවල දූෂණ පිළිබඳව අපට  කථා කරන්න 
සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  COPE වාර්තාෙව් තිෙබනවා,  ආයතන 
15කින්  අද වනෙකොට ෙම් රටට කරපු රුපියල් ෙකෝටි 14,000කට 
ආසන්න  මුල  පාඩු පිළිබඳ විස්තර. ආයතන 15කින් ෙකෝටි 
14,000ක්! මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 
14,000ක් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් අය වැෙයන් සියයට 14ක්. 
සාමාන ෙයන් අෙප් රෙට් ආදායම  රුපියල් ෙකෝටි ලක්ෂයක් 
පමණ ෙවනවා. එතෙකොට, ෙකෝටි ලක්ෂයක් ආදායම තිෙබන 
රෙට් ෙකෝටි 14,000ක් වැනි අතිවිශාල මුදලක් ෙම් විධියට 
දූෂණයට, නාස්තියට පත්වීම ෙම් රටට දරා ගත ෙනොහැකි පාඩුවක්. 
ඒ නිසා අපි ෙම් වාර්තාව එළි දක්වලා විතරක් මදි. ෙම්වා ගැන 
ෙහොයන්න ඕනෑ. ඒ පිළිබඳව පසුවිපරම් කරලා, ඒ ගැන "Action 
Taken" Report එකක් හදන්න ඕනෑ කියලා අෙප් ගරු වාසුෙද්ව 
නානායක්කාර ඇමතිතුමාත් කිව්ෙව් ඒ නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය COPE වාර්තාෙව් 
තිෙබන ෙද්වල් මා කිෙයව්වා. මම ඉන් උදාහරණ ෙදකක් පමණක් 
කියන්නම්. දැව සංසථ්ාෙව් වාහනයක් හිටපු ඇමති ෙකෙනක් 
ෙගදර අරෙගන ගිහින්. ඒ  බව  ෙසොයා ෙගන ඒ වාහනය වහාම 
ෙගන්වන්න, එෙහම නැත්නම් නඩු දමන්න කියලා ඒ වාර්තාෙවන් 
නිර්ෙද්ශ කර තිෙබනවා. නමුත් ෙමවර වාර්තාෙව් ඒ කිසි ෙදයක් 
ඇතුළත් ෙවලා නැහැ. ඒකට ෙමොනවාද කෙළේ, ඒ පිළිබඳව කෙළේ 
ෙමොනවාද කියලා ෙම් වාර්තාෙව් නැහැ.  

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara ) 
ඒ වාහනය ෙගනාවා.  

 
ගරු අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මහතා 
(மாண் மிகு அேசாக் அேபசிங்க)  
(The Hon. Ashok Abeysinghe) 
ඒ වාහනය ෙග්න්න ඇති. නමුත් ඒ වාහනය ෙගනාවා කියලා 

ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් වුණා නම් දැන් අපි දන්නවා ඒ වාහනය 
ෙගනැල්ලා කියලා.  [බාධා කිරීමක්] ඒක තමයි, ඒවා තිෙබන්න 
ඕනෑ  කියලා වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමාත් කිව්ෙව්.  

මම තව කාරණයක් කියන්නම්.  එක්තරා ආයතනයක් ලංකා 
බැංකුෙවන් රුපියල් ෙකෝටි 15ක ණයක් අරෙගන තිෙබනවා. 
එයින් ෙගවා තිෙබන්ෙන් ෙකෝටි 2යි. ඉතිරි ටික අය කර ගන්න 
කියලා 2011 වාර්තාෙවන් කියලා තිෙබනවා. නමුත්  ඒක 

1303 1304 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගවලාද, නැද්ද කියලා ෙම් වාර්තාෙව්  කිසි ෙදයක් සඳහන් ෙවලා 
නැහැ. මම සුළු කාරණා එකක් ෙදකක් පමණයි ෙම් කිව්ෙව්. 
ෙමවැනි තත්ත්වයක් තුළ ඒ කටයුතු ගැන නැවත පසුවිපරමක් 
කරන්න ඕනෑ. වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා 
ඉන්දි යාෙව් ෙම් සඳහා යම් කමයක් තිෙබනවා  කියලා. එවැනි 
කමෙව්දයක් ලංකාෙව්ත් හැදුෙවොත් එය ඉතාම වටිනවා. නැත්නම් 
COPE එක පිළිබඳව ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය නැති ෙවලා 
යන්න පුළුවන්.  

ෙමම COPE වාර්තාෙව් තිෙබනවා, පසු ගිය වසෙර් අල්ලස් 
ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට පශ්න, දූෂණ 
ෙචෝදනා 13ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබන බව. ඒ ෙචෝදනා දහතුෙනන් 
දහයක්ම සාක්ෂි නැහැ කියලා ඉවත් කළා. ඉතිරි ෙචෝදනා තුන 
පිළිබඳව විතරක් නඩු දමනවා කියලා තිෙබනවා. නමුත් තවම නඩු 
දමලා නැහැ. දැන් අවුරුදු ෙදක තුනක් ෙවනවා. එවැනි තත්ත්වයක් 
තුළ ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව, ඒ වාර්තාෙව් අඩංගු ෙද්වල් පිළිබඳ 
ජනතාවට විශ්වාසයක් තැබිය හැකිද? ජනතාව COPE වාර්තාව 
ෙදස බලාෙගන ඉන්නවා. ෙමෙහම වුණාම ඔවුන් ඒ ෙදස 
සැකෙයන් බලන තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා අපි හිතනවා.  

ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, අවිධිමත් මූල  කළමනාකරණය 
නිසා බැංකු කඩා වැටීෙම් තත්ත්වයක් ඇති ෙවයි කියලා. මහජන 
බැංකුව, ලංකා බැංකුව, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව වැනි බැංකු 
කඩා වැටීෙම් අවදානමක් ඇති ෙවයි කියලා ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් 
කර තිෙබනවා. එෙහම නම් ඒකට කරන්න ඕනෑ ෙමොකක්ද? මම 
ඊෙය් ෙපෙර්දා පවෘත්තියක් දැක්කා. ඒක තමයි, මහජන බැංකුව 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට දමන්න යනවා කියන එක. ලංකා 
බැංකුෙව් ෙකො ටස් නිකුතුවක් කරන්න යනවා. ඒ වාෙග්ම ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව ගන්න යනවා, ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
බිලියනයක ණයක්. ෙඩොලර් බිලියනයක් කියන්ෙන් රුපියල් 
ෙකෝටි 13,000ක්. ඒ ෙඩොලර් බිලියනයට අවුරුද්දක ෙපොලිය 
විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 1,153ක්.  

ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා, ජාතික ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුෙව් ශාඛා 
69ක් පාඩු පිට පවත්වා ෙගන යනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව ගැන තවත් විෙශේෂ පකාශ ගණනාවක් 
තිෙබනවා. එෙහම තිෙයද්දී ෙම් බැංකුව රුපියල් ෙකෝටි 13,000ක 
ණයක් ගත්ෙතොත් ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්? ඒ ගැන ෙම් ගරු සභාවත් 
අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම 
රෙට් ජනතාවට ෙම්ක පශ්නයක් ෙවනවා. ෙමොකද, පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතකින් ආවරණය කරලා තිෙබන එකම බැංකුව තමයි ජාතික 
ඉතිරි කිරීෙම් බැංකුව. ඒ බැංකුෙව් තිෙබන ජනතාවෙග් මුදල් 
ආරක්ෂා වන බව ජනතාව දන්නවා.  

ඊෙය් ෙපෙර්දා මහ බැංකු විසින් අධීක්ෂණය කළ CIFL 
ආයතනය, ඔකඳ ෆිනෑන්ස් ආයතනය කඩා වැෙටන තත්ත්වයක් 
තිෙබන්ෙන්.   6,000ක් ෙදනා ඒවාෙය් මුදල් දාලා දැනට අමාරුෙව් 
වැටිලා ඉන්නවා. ඊට ඉස්ෙසල්ලාත් ඒ තත්ත්වය තිබුණා. බැංකු 
පද්ධතිය ගැන ජනතාවට විශ්වාසය නැතිවීමක් ෙම් තත්ත්වය තුළ 
එයි, ෙමවැනි විශාල ණය පමාණයක් ෙම් බැංකු හරහා  අරෙගන 
ඒවා ෙම් ආණ්ඩුෙව් බැරකට දැම්ෙමොත්.   

ෙම් අවස්ථාෙව් අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර ඇමතිතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් සිටියා නම් ෙහොඳයි. විෙශේෂෙයන් එතුමාෙග් අවධානය ෙම් 
කාරණය ෙකෙරහි ෙයොමු කරන්න මම බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 
Unsolicited proposals  කියන්ෙන් කැමැත්ෙතන් ෙදන ණය. අෙප් 
ෙමොකක් ෙහෝ ව ාපෘතියක් තිෙබනවා නම් ඒ ව ාපෘතියට ෙවන 
රටකින්, ඒ බැංකුවකින් ණයක් ෙදනවා.  ඒ ෙගොල්ෙලෝ ඇවිල්ලා 
කියනවා, "අපි ෙම්ක කරනවා, අපි ෙමන්න ෙම් මුදල  ෙදන්න 
කැමැතියි" කියලා. එෙහම කරපුවාම, ෙවනත් රටවල තිෙබන 

සාමාන  කමය තමයි, ඒ ගැන අෙනක් ආයතන දැනුවත් කරනවා. 
එය  පත්තරවල පළ කරලා, "ෙමන්න ෙමෙහම  ඉල්ලීමක් 
තිෙබනවා. තවත් ඉල්ලීම් තිෙබනවාද?" කියලා අහනවා. නමුත් 
අෙප් රෙට් එෙහම තත්ත්වයක් නැහැ. අෙප් රෙට් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැති වීම තුළ විශාල වංචා සිදු වන තත්ත්වයක් 
තිෙබනවා. මම  උදාහරණ කීපයක් කියන්නම්.  

එකක් තමයි කිලිෙනොච්චිය දුම්රිය මාර්ගය හැදීම.  දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුණා, එක 
කිෙලෝමීටරයක් හදන්න  රුපියල් ෙකෝටි අටක්.  ඒ රුපියල් ෙකෝටි 
අට ඇස්තෙම්න්තු කරලා තිබුෙණ් රුපියල් 1,50,00,000ක 
ලාභයකුත් එක්ක. නමුත් අන්තිමට ඒක හදන්න ෙවනත් 
සමාගමකට දීලා තිබුෙණ් කිෙලෝමීටරයක් රුපියල් ෙකෝටි 
විසිනවය  හමාරකට. හැබැයි, දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට රුපියල් 
ෙකෝටි අටකට හදන්න දුන්නා නම්, ඒ  ලැෙබන ලාභයත් එක්ක ඒ 
මුදල ඒ ෙසේවකයන් අතට ගිහිල්ලා ෙම් රෙට් ආර්ථිකයකට යම් 
කිසි දායකත්වයක් ලැෙබනවා. නමුත් රුපියල් ෙකෝටි විසිනවය 
හමාරකට දුන්නාම ඉතිරි මුදල කාටද යන්ෙන්? ෙම් ඉතිරි මුදල 
යන්ෙන් ෙකොමිස්කාරයන්ට; නැත්නම් ඒ ෙටන්ඩර් පිටිපස්ෙසේ 
ඉන්න අයට. ඒෙකන් ෙම් රෙට් ආර්ථිකයට කිසිම දායකත්වයක් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. නමුත් අපි ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. අපි 
ජනතාව වශෙයන් ඒ මුදල ෙගවන්න ඕනෑ. ෙමවැනි ෙද්වල් විශාල 
ෙලස ෙම් COPE එෙකන් ෙහොයන්න ඕනෑ.  

මම තව ෙපොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී 
මාර්ගය හදන්න රුපියල් ෙකෝටි 8,000ක් වැය ෙවලා තිෙබනවා. 
එහි දිග කිෙලෝමීටර් 96යි. ෙකෝටි 8,000 කිෙලෝමීටර් 96න් 
ෙබදුවාම සාමාන ෙයන් එක කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ෙකෝටි  
80ක් වාෙග් මුදලක් තමයි වැය වන්ෙන්. රුපියල් ෙකෝටි 80ක් 
කියන්ෙන් කීයක්ද? ෙකෝටි 80ක් කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 
8,000ක්. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙව් කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් 
ලක්ෂ 8,000ක් ගියා. දැන් අපි ෙකොළඹ වට රවුම් මාර්ගය හදනවා. 
එහි දුර  කිෙලෝමීටර් 31.5යි. කිෙලෝමීටර් 31.5ට වියදම 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රුපියල් ෙකෝටි 13,500යි. ෙකෝටි 
13,500  කිෙලෝමීටර් 31.5න් ෙබදුවාම කීයද?  කිෙලෝමීටරයකට 
රුපියල් ෙකෝටි 450ක් විතර ෙවනවා. ෙකෝටි 450ක් කියන්ෙන්, 
රුපියල් ලක්ෂ 45,000ක් ඒ වටරවුම් මාර්ගෙය් එක 
කිෙලෝමීටරයකට වැය ෙවනවා. දක්ෂිණ අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් එක 
කිෙලෝමීටරයක් හදන්න ගිෙය් රුපියල් ලක්ෂ 8,000යි. වටරවුම් 
මාර්ගෙය් කිෙලෝමීටරයකට රුපියල් ලක්ෂ 45,000ක් වැය 
ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය ෙම් රටට ඔෙරොත්තු ෙදනවාද? ෙම් 
පිළිබඳව ෙම් COPE එෙකන් ෙසොයා බැලීම ඉතාම උචිතයි. එවැනි 
ෙද්වල් ෙහව්ෙව් නැත්නම් අෙප් ජනතාව ඉදිරිෙය් දී අපට ශාප 
කරයි, ෙමවැනි ෙද්වල් ෙම් රෙට් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා කියලා.  

අද කථා කළා, හම්බන්ෙතොට දක්ෂිණ වරාය ගැන. ෙම් COPE 
වාර්තාෙව් තිෙබනවා, හම්බන්ෙතොට වරායට අපි ගත්ත ණය සඳහා 
ෙපොලිය විතරක් 2012 සහ 2013 වසෙර්  රුපියල් ෙකෝටි 479ක් 
කියලා. 2014 සිට 2016 දක්වා රුපියල් ෙකෝටි 596ක් ෙපොලිය 
ෙගවන්න ඕනෑ. ෙම් වාර්තාෙව්ම ෙමෙසේ සඳහන්ව තිෙබනවා: 

"කාරක සභාව හම්බන්ෙතොට වරායට පැමිණි නැව් සංඛ ාව විමසූ බැවින්, 
වර්ෂ 2011 හා  2012  පිළිෙවළින් නැව්  06ක් හා 18ක් පැමිණි බව..."  

2011 දී නැව් 06යි,  2012 දී නැව් 18යි. මම දැක්කා, ඊෙය් 
ෙපෙර්දා කියා තිෙබනවා, නැව් දැනට ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 126යි; 
ආදායම රුපියල් ෙකෝටි 44යි කියලා.  ෙම් වරාය හැදුවාට පස්ෙසේ,  
2013 ෙවද්දී නැව් 126ක් ඇවිල්ලා.  ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබන්ෙන් 
2011 දී නැව් 06යි,  2012 දී නැව් 18යි කියලා. දැනට නැව් 126ක් 
ඇවිල්ලා, ආදායම ලැබිලා තිෙබන්ෙන්  රුපියල් ෙකෝටි 44යි. 
නමුත් අපි දැනට රුපියල් ෙකෝටි 479ක්  ෙපොලිය  විතරක් ෙගවලා 
තිෙබනවා, අවුරුදු ෙදකකට.  
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ඉතින් ෙම් ආෙයෝජනය ෙම් රටට වැඩදායිද කියන එක 
කල්පනා කරන්න ඕනෑ. ෙම්වා තමයි COPE වාර්තාවලින් බලන්න 
ඕනෑ. ඉදිරියට යන්න පුළුවන්  තැනක් ෙපන්වන්න ඕනෑ. ඊෙය් 
ෙපෙර්දා සජිත් ෙපේමදාස මැතිතුමා අෙප් වරාය හා මහාමාර්ග 
ඇමතිතුමාෙගන් පශ්නයක් ඇහුවා, "හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් 
රැකියා කීයක් දීලා තිෙබනවා ද?" කියලා. "එක රැකියාවක්වත් දීලා 
නැහැ"යි කියා එතුමා කිව්වා. එක රැකියාවක්වත් දීලා නැහැ. 
රැකියා 6,000ක් ෙදන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිබුණු 
හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් එක රැකියාවක්වත් දීලා නැහැ.   ලංකාවට 
විෙද්ශ ආෙයෝජනයක්  ආවාම රැකියා සුලභ ෙවලා රැකියාවලින් 
එන මුදල් ජනතාව අතට යන එකයි ඒ ආෙයෝජනෙයන් ෙවන්න 
ඕනෑ. ජනතාව තුළින් ඒ මුදල් රෙට් සංසරණය ෙවද්දී තමයි ඒ 
ජනතාව ඉදිරියට එන්ෙන්. අෙප් රෙට් ආර්ථිකය  වර්ධනය වනවාය 
කියනවා. රෙට් ආර්ථිකය වර්ධනය වනවා තමයි. ඇයි, වර්ධනය 
වන්ෙන්? ෙම් ගන්න ණය මුදල් ෙම්වාට ෙයෙදව්වාම ආර්ථිකය 
වර්ධනය වනවා. නමුත් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් 
ආර්ථිකය වර්ධනය ෙවලා තිබියදීත් පසු ගිය වසෙර් රැකියා 
90,000ක් නැතුව ගිහිල්ලා තිෙබනවා.  අෙප් රජෙය් රැකියා 
පමාණය 1,300,000ක් පමණ වනවා. ෙපෞද්ගලික අංශයත් එක්ක 
8,550,000ක් රැකියා තිෙබනවා. රැකියා කරන අය ඉන්නවා. නමුත් 
ෙම් වසෙර් එය 8,460,000 දක්වා අඩු ෙවලා තිෙබනවා. රැකියා 
90,000ක් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. ආර්ථිකය වර්ධනය වනවා නම් 
ෙකොෙහොමද රැකියා අඩු වන්ෙන්? ආර්ථිකය වර්ධනය වනවා නම් 
රැකියා අඩු ෙවන්න විධියක් නැහැ. ෙමතැන ෙමොකක් ෙහෝ වරදක් 
තිෙබනවා.  ආර්ථිකයට එන මුදල් රෙට් ජනතාව අතරට  යන්ෙන් 
නැහැ.  මා බැලුවා, ෙමොකක්ද ෙමයට ෙහේතුව කියලා. මා හිතන 
හැටියට අෙප් රෙට් හුඟක් කාන්තාෙවෝ රැකියා සඳහා පිට රටවලට 
යනවා. ඒ කාන්තාවන් රැකියා සඳහා පිට රටවලට ගියාම 
මාසයකට ෙඩොලර් තුන්හාරසියයක් එවනවා. ඒ ෙඩොලර් 
තුන්හාරසියය ෙගදරට එවපුවහම ෙගදර මනුෂ යා ඒක තියා ෙගන 
ඉන්නවා, රැකියාවක් කරන්ෙන් නැහැ. අන්න ඒ නිසා ෙවන්න ඇති 
රැකියා අඩු වන්ෙන්. ෙකෙසේ ෙවතත් ෙම් තත්ත්වය ෙසොයා බැලිය 
යුතුයි.  

1962 දී අෙප්  රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 162ක් 
වශෙයන් තිබුණා. දකුණු ෙකොරියාෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 
110ක් වශෙයන් තිබුණා. අවුරුදු 51කට පස්ෙසේ 2013 වර්ෂෙය් 
අෙප් රෙට් ඒක පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 2,890යි.  ෙඩොලර් 3,000යි 
කියලා රජය කියනවා. හැබැයි එෙහම එකක් නැහැ කියන එකයි 
අෙප් මතය. නමුත් එෙහම කියනවා. දකුණු ෙකොරියාෙව් ඒක 
පුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 22,000යි.   1962 දී අපට වඩා අඩුෙවන් 
තිබුණු දකුණු ෙකොරි යාෙව් ඒක පුද්ගල ආදායම  අද ෙඩොලර් 
22,000ක් ෙවන්නත්, 1962 දී ෙඩොලර් 162ක් වශෙයන් තිබුණු අෙප් 
ඒක පුද්ගල ආදායම අද ෙඩොලර් 3,000ක් ෙවන්නත් ෙහේතුව 
ෙමොකක්ද? ඒක තමයි ෙම් COPE වාර්තාෙවන් අපි ෙසොයන්න 
ඕනෑ. ෙමොකද, ෙම් රෙට් දූෂණය, නාස්තිය ඉතාමත් ඉහළ ගිහිල්ලා 
තිෙබන නිසා ඒ තත්ත්වය තුළින් අෙප් රටට සිදු වන ඒ මූල  
හානිය පිළිබඳව ෙම් COPE වාර්තාවලින් කියන කරුණු ගැන 
විෙශේෂෙයන්ම අපි කල්පනා කර බලන්න  ඕනෑ.   ඒ දූෂණයට, 
නාස්තියට, වංචාවට හසු වන ඒ මුදල් ෙම් රෙට් ජනතාවට යම්කිසි 
පතිලාභයක් ලැෙබන විධියට ආෙයෝජනය කරන්නය කියා 
විෙශේෂෙයන් ර ජෙයන් ඉල්ලීමක් කරනවා.   

ඊෙය් ෙපෙර්දා මා එක්තරා වාර්තාවකින් දැක්කා, 
සන්ෙතෝෂෙයන්ම ජීවත් වන රටවල් 157ක් අතරින් අෙප් ර ට  
තිෙබන්ෙන් 136 වන ස්ථානෙය්ය කියලා. සතුටින්ම ජීවත් වන 
රටවල් 157 අතරින් 136 වන ස්ථානෙය් තමයි අෙප් රට ඉන්ෙන්. 
දූෂණය, නාස්තිය නිසා රාජ  ආයතන 15කින් රුපියල් ෙකෝටි 
14,000ක මුදලක් අපෙත් යන රටක   ජනතාව ෙකොපමණ 
සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් වනවාද කියා අපට හිතා ගන්න පුළුවන්.  

හැබැයි ඒ වාෙග්ම අෙප් රට ඉහළම තැනටම ඇවිල්ලා තිෙබන  
අංශ ගැනත්  මා දැක්කා. රතන් බඩු උකස්  තැබීම අතින් අෙප් රට 
පළමුවන ස්ථානයට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. රෙට් ජනතාවට ජීවත් 
වීෙම් හැකියාව අඩු ෙවලා බඩු මිල දී ගැනීෙම් හැකියාව -කය 
ශක්තිය- අඩු ෙවලා. ඒ වාෙග්ම,  දූෂිතම අවි ගනුෙදනු කරන 
රටවල් 14 අතරින්  අෙප් රට පළමුවන ස්ථානයට  ඇවිල්ලා 
තිෙබනවාය කියන එකත් මා දැක්කා. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ අපි 
ෙම් COPE  වාර්තාව පිළිබඳව මීට වඩා අවධානයක් ෙයොමු කරලා 
ෙම් වාර්තාෙවන් ෙදන නිර්ෙද්ශ හරියට කියාත්මක වනවාද කියා 
බලා, අර අෙප් වාසුෙද්ව නානායක්කාර ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් 
ඒ පසුවිපරමත් එක්ක හරියට ෙම් මූල  විනය පවත්වා ෙගන ගිෙය් 
නැත්නම් අෙප් රටට ඉදිරියට යන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
ෙවනවා. 

අෙප් රෙට් ණය බර පමාණය දැන් ඉතාම ශීඝ ෙලස ඉහළ 
ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් රෙට් ආදායමට වඩා ණය ෙවලා තිෙබන 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.   ජනාධිපතිතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා දවසක 
කියනවා මා දැක්කා, අපි ණය ගන්ෙන් කන්න ෙනොෙවයි කියලා. 
ඇත්තයි, අපි ණය ගන්ෙන් කන්න ෙනොෙවයි.   අෙප් රෙට් 
ආදායමත් එක්ක බැලුවාම ගිය වසෙර් පමණක් අෙප් රෙට් ණය 
වාරිකය රුපියල් ෙකෝටි 71,700යි; ෙපොලිය රුපියල් ෙකෝටි 
34,800යි. ඒ ෙදක එකතු වුණාම රුපියල් ෙකෝටි 106,500ක් අපි 
ණය වාරික ෙපොලිය විතරක් ෙගවන්න ඕනෑ. නමුත් අෙප් රෙට් 
ආදායම ෙපන්නුෙව් රුපියල් ෙකෝටි 125,000යි.  

සාමාන  බදු ආදායම අපට සියයට 20ක් විතර ෙම් රෙට් 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි එක් ලක්ෂයක ආදායමක් තිෙබද්දී අපි 
ෙකෝටි එක් ලක්ෂ හයදාහක් පමණ ණය වාරික සහ ණය ෙපොලී 
සඳහා විතරක් ෙගවනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් බදු පතිපත්තිය යම් 
කිසි ෙවනසකට ලක් විය යුතුයි. මම දන්නවා, ෙම් රෙට් ආදායම් 
බදු ෙගවන files ලක්ෂ ෙදකක්වත් නැහැ කියලා. සෘජු බදු තවම 
අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් සියයට 20යි. සියයට 80ක් තිෙබන්ෙන් 
වක බදු. සියයට 80ක් වක බදු තියා ෙගන ෙම් සමස්ත ජනතාව 
එදිෙනදා ගන්නා ආහාර දව වලට බදු ගැහීම තුළින් ඒ ජනතාව 
තවත් කබෙලන් ලිපට වැටීමකුයි ෙවන්ෙන්. ඒ සෘජු බදු සියයට 20 
අනිවාර්යෙයන්ම සියයට 40 දක්වා වැඩි කර ගත්ෙත් නැත්නම් ෙම් 
මූල  තත්ත්වයත් එක්ක ෙම් රටට ඉදිරියට යන්න බැරි 
තත්ත්වයක් එනවා. බැංකු කඩා වැෙටනවා. ෙමොකද බැංකුවලින් 
රජය ණය ගන්නවා. රජය ණය අරෙගන ඒ ණය බැංකුවලට 
ෙගවන්න බැරි තත්ත්වයක් තුළ ඒ බැංකුවලට කර ගන්න ෙදයක් 
නැති ෙවලා තිෙබනවා.  

ලංකා බැංකුව, මහජන බැංකුව සහ අෙනක් බැංකු අෙප් රෙට් 
බඩු උකස් ගන්නා ස්ථාන බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. බඩු උකස් 
ගන්න එකයි, සාමාන ෙයන් ණය ෙදන එක තමයි බැංකුවලින් 
දැන් කරන්ෙන්. ජනතාවට  ඉතුරුම්වලට ෙපොලිය ෙදනවා, සියයට 
10ක් විතර. ඒ ජනතාවෙග් ඉතුරුම්වලින් සියයට 15ට, 20ට ණය 
ෙදනවා. ෙම් තත්ත්වයට විතරක් අද බැංකු පත් ෙවලා තිෙබනවා. 
බැංකු ඉදිරිෙය්දී කඩා වැටීෙම් තත්ත්වයට පත් ෙවනවා. ෙම් ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් තිෙබනවා, බැංකු ආරක්ෂා 
කර ගැනීම සඳහා වූ නිර්ෙද්ශ. ඒ නිර්ෙද්ශ කියාත්මක කරනවාද 
කියලා පසුවිපරමක් අනිවාර්යෙයන්ම තිබිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් 
කාරණය ගැනත් නිර්ෙද්ශ කරලා තිෙබනවා. සමහර 
ආයතනවලින් ෙර්ඛීය අමාත ාංශයට යවන නිලධාරින්ට ඒ 
අමාත ාංශෙයන් පඩි ෙගවනවා. මිලියන නවයයි දශම ගණනක් 
පඩි ෙගවලා තිෙබනවා, ෙර්ඛීය අමාත ාංශයට යවපු නිලධාරින්ට. 
ඒ ගැන ෙසොයා බැලීමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙමතුමා කිව්වා වාෙග් 
විගණනය සඳහා ෙපෞද්ගලික විගණන ආයතන දාලා විගණනයන් 
කළ යුතුයි.  

ෙම් රෙට් පළාත් සභා කමය කියාත්මක ෙවනවා. අෙප් රෙට් 
පළාත් සභාවල පුනරාවර්තන වියදම විතරක් රුපියල් ෙකෝටි 

1307 1308 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

10,000කට වැඩි ෙවනවා. පුනරාවර්තන වියදම විතරක් රුපියල් 
ෙකෝටි 11,000ක් පමණ ෙවනවා. මූලධන වියදම තිෙබන්ෙන් 
රුපියල්  ෙකෝටි 2,000ක් වාෙග් පමාණයකුයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ 
පළාත් සභාවලට ෙම් රජෙයන් නිසි පතිපාදන ලබා දුන්ෙන් 
නැත්නම් පළාත් සභා සුදු අලියන් බවට පත් ෙවනවා. දැනටමත් 
ඒවා සුදු අලියන් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් පළාත් සභා නිසි 
පරිදි කියාත්මක ෙනොවුණා නම් ඒ තිෙබන බරත් අනිවාර්යෙයන්ම 
 ෙම් රෙට් ජනතාව මතට වැෙටනවා.  ෙම් රෙට් මූල  පාලනය ෙම් 
විධියට කරෙගන ගිෙයොත් ඉතාමත්ම අමාරු තත්ත්වයක් ඉදිරිෙය්දී 
ජනතාවට ඇති ෙවනවා. ෙම් මූල  පාලනය හරිම විනයක් ඇතුව 
කළ යුතුයි. මක් නිසාද එෙසේ ෙනොකීරීම තුළින් ජනතාවට තමයි ෙම් 
පශ්නය සියල්ලම එන ්ෙන්. ජනතාව කබෙලන් ලිපට වැෙටන 
තත්ත්වයක් ඇති ෙවනවා. අෙප් රෙට්ම සංඛ ා ෙල්ඛන අනුව හතර 
ෙදෙනකු ඉන්න පවුලක් ජීවත් ෙවන්න 2005 දී අවශ  ෙවලා 
තිබුෙණ් රුපියල් 25,000යි. අද ෙවන ෙකොට ඒක රුපියල් 48,000 
දක්වා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අම්මයි, තාත්තයි, දුවයි, පුතයි ඉන්න 
පවුලක -හතර ෙදෙනකු ඉන්න පවුලක- තාත්තා විතරක් රුපියල් 
48,000ක් හම්බ කරනවාද? ෙකොෙහොමද රෙට් ජනතාව ජීවත් 
ෙවන්ෙන්? අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 90ක් හැම මාසෙය්ම 
ණය වන තත්ත්වයක් තිෙබනවා. අෙප් රෙට් සියයට 10ක් පමණයි 
කිසිම පශ්නයක් නැතුව ජීවත් ෙවන්ෙන්. සියයට දහයක් කිව්වාම 
ලක්ෂ 20ක් විතර තමයි එෙහම ජීවත් ෙවන්ෙන්. මැක්ෙඩොනල්ඩ් 
තිෙබනවා. ෙක්එෆ්සී තිෙබනවා. ඒවාට ෙසනඟ යනවා අපි 
දකිනවා. හැබැයි අෙප් රෙට් ජනතාවෙගන් සියයට 5කට, 10කට 
පමණ ඒ කියන්ෙන් ලක්ෂ 5කට, 10කට පමණ ඒවා කරන්න 
පුළුවන්. අෙනක් අයට ජීවත් වීෙම් ශක්තියත් නැති වී තිෙබන 
තත්ත්වයක් තිෙබනවා.  

අෙප් රෙට් ජනතාව සියයට දහෙයන් දහය ෙකොටස්වලට 
ෙබදුෙවොත් පළමුවැනි සියයට දහයට මාසයකට ආදායම 
තිෙබන්ෙන්  රුපියල් 8,000යි. ෙදවැනි සියයට දහයට රුපියල් 
12,000යි. තුන්වැනි සියයට දහයට තිෙබන්ෙන් රුපියල් 16,000යි. 
හතරවැනි සියයට දහයට තිෙබන්ෙන් රුපියල් 20,000යි. එතෙකොට 
සියයට 40ක් ෙවන කල් රුපියල් 20,000ක ආදායමකුයි ලබන්ෙන්. 
එතෙකොට ඉතුරු සියයට 10ට රුපියල් 24,000යි. ඔෙහොම ගිහිල්ලා 
සියයට 80ක්, 90ක් යන කල් රුපියල් 30,000ට, 35,000ට වැඩිය 
ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ විධියට ආදායමක් ලැෙබන්ෙන් 
නැති තත්ත්වයක් තුළ මම මුලින් කිව්වා වාෙග් ෙමවැනි ආයතන 
15කින් විතරක් ෙකෝටි 14,000ක් -අෙප් රෙට් ආදායෙමන් සියයට 
15ක්- ෙම් විධියට දූෂණයට ලක් ෙවනවා නම් ෙම් රෙට් ඉදිරි 
අනාගතය ගැන පශ්න ඇති ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම අෙප් 
COPE එෙක් සභාපතිතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා, ඉදිරිෙය්දී ෙම් 
COPE එෙක් ෙගෞරවය තියාෙගන ෙම් COPE   එෙකන් ෙසොයන 
සියලුම ෙද්වල් පිළිබඳව පසුවිපරමක් කරලා ජනතාවට ෙම්වා 
ෙපන්වා ෙදන්න කියලා. ජනතාවට ෙපන්වා දීලා විතරක් මදි. ඒ 
ආයතනවලින් සිදුවන විනාශය අවම කිරීම සඳහා යම් කිසි කියා 
මාර්ගයක් ගන්නා ෙලසත් මම එතුමාෙගන් ඉල්ලා සිටිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් ජනතාව ෙම් රජයට ඡන්දය ෙදන්ෙන් 
තමන්ෙග්  ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගන්නටයි. පසු ගිය 
මැතිවරණෙය්දී ඉතා විශාල ඡන්ද පමාණයකින් බලය ලබා දුන්නා. 
නමුත් ජනතාව බලෙපොෙරොත්තු වන ඒ ජීවන තත්ත්වය 
ලැෙබනවාද කියන එක පශ්නයක්.  

සමහර විට අෙප් පක්ෂෙය් තිෙබන යම් යම් දුර්වලතා නිසා ෙම් 
තත්ත්වය උදා ෙවනවා ඇති. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙහොඳට මතක 
තියා ගන්න, හැම දා ම ජනතාවට ෙම් දුක විඳින්න අපහසු වන බව. 
දැන් ඉදිරි දිනවල ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය නායක සමුළුව පැවැත් 
ෙවනවා.  ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය නායක සමුළුව පැවැත්වීම 
තුළින් ෙම් රෙට් මුදල් ෙකෝටි කීයක් නම්  නිකරුෙණ් නාස්ති 
ෙවනවාද කියන එක බලන්න පුළුවන්.  මා ඊ ෙය් දැක්කා චීනෙයන් 

බස් 100ක් ෙගනැවිත් තිෙබනවා. තව අවුරුද්දක් ෙදකක් ගියාම 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? චීනෙය් බඩුවල හැටි දන්නවාෙන්? [බාධා 
කිරීමක්]  ඔබතුමා දන්නවාෙන්, චීන ෙය් බඩුවල හැටි. ෙකොෙහොම 
වුණත්  ෙම් විධියට ෙම් රෙට් මුදල් වියදම් කෙළොත් ෙම් රෙට් 
ජනතාවට ඉතා විශාල පශ්නයක් ඇති වනවා.  

හැබැයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා එක කාරණයක් 
කියන්න කැමැතියි.  1976 දීත් ෙම් රෙට් පැවැත්වුණා ෙනොබැඳි 
ජාතීන්ෙග් සමුළුව.  ෙම් වාෙග් මුදල් පශ්නයක් තිබියදී, ඒ 
ෙවලාෙව් ඒ සමුළුව පැවැත් වුණා. හැබැයි, ඊට පස්ෙසේ 1977 දී  
හෙයන් පහක බලයක් එක්ක එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට 
ආවා.  [බාධා කිරීම්] ඒ වාෙග් ෙම් වතාෙව්ත් ෙපොදු රාජ  
මණ්ඩලයීය නායක සමුළුවට පස්ෙසේ ලබන අවුරුද්ෙද් අර 1977 
වුණු ෙද්ම ෙවනවා. -චීනෙයනුයි අෙප් රටට බණ්ඩාරනායක 
අනුස්මරණ ජාත න්තර සම්මන්තණ ශාලාව ලබා දුන්ෙන්.-  
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට අනිවාර්යෙයන්ම බලය ලබා ගැනීම 
සඳහා ෙම් සමුළුව- [බාධා කිරීමක්] පක්ෂෙය් ඒ වැඩ ටික ෙහට 
අනිද්දා ෙව්වි. ෙම් මාසය ඇතුළත පක්ෂෙය් ඒ වැඩ කටයුතු ටික 
ඉවර කරලා අපි අනිවාර්යෙයන්ම 2014 වසෙර්දී බලය ලබා 
ගැනීම සඳහා වන වැඩ පිළිෙවළ කියාත්මක කරනවා. ඒ සඳහා 
අපට ෙම් COPE එක හරහා එන වාර්තාව  ඉතා වැදගත් වනවා. 
ෙම් COPE එක වාර්තාව ගමට ෙගන ගිහින් ෙපන්නුවාම 
ජනතාවට ෙම් රෙට් තිෙබන තත්ත්වය දැන ගන්න පුළුවන්. ඊෙය් 
ෙපෙර්දා මා එක්තරා ස්ථානයක කථා කර කර ඉන්න විට ආණ්ඩු 
පක්ෂෙය් පළාත් සභා මන්තීවරයකු  එතැනට පැමිණියා. මා ෙම් 
රෙට් මූල  තත්ත්වය ගැන කියද්දී එතුමා මට පැත්තකට කථා 
කරලා කියනවා, "මන්තීතුමා, ෙම් විස්තර ටිකක් ෙකොළවල 
සටහන් කරලා  ගම්වල මිනිස්සුන්ට ෙදන්න ෙකෝ.  එතෙකොට ෙම් 
ගම්වල මිනිස්සු කරන්ෙන් ෙමොකද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්." 
කියලා. රෙට් ජනතාව තවම දන්ෙන් නැහැ, ෙම් රෙට් මූල  
තත්ත්වය කුමක්ද කියලා. ෙම් COPE එෙක් වාර්තාව ජනතාව 
අතරට ගිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  ඒක ජනතාව අතරට ෙගන 
යන එක අෙප් යුතුකම;  විපක්ෂෙය් යුතුකම.  ඒක හරියට ගිෙයොත්  
මා කලින් කිව්වා වාෙග් 1976 ෙනොබැඳී ජාතීන්ෙග් සමුළුවට පසු 
1977 එක්සත් ජාතික පක්ෂය බලයට ආවාට වාෙග්, 2013 
ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ෙපොදු රාජ  මණ්ඩලයීය නායක සමුළුවට 
පසු 2014 එක්සත් ජාතික පක්ෂ බලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ 
බව පකාශ කරමින් ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිය පුද 
කරමින් මා නිහඬ වනවා.  

 
[අ.භා. 5.05] 

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (රාජ  කළමනාකරණ 
පතිසංසක්රණ අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க - அரசாங்க காைமத் வ 
ம சீரைமப்  அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of Public 
Management Reforms) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම අවස්ථාව ලබා දීම ගැන 

මාෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. විෙශේෂෙයන්ම මාෙග් මිත ගරු 
අෙශෝක් අෙබ්සිංහ මන්තීතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව වචන 
ස්වල්පයක් කථා කිරීමට ලැබීම ගැන මා සන්ෙතෝෂ වනවා. 
එතුමාෙග් කථාව හරබර ෙද්ශනයක්. නමුත් COPE  වාර්තාවට 
වඩා එතුමා රෙට් ආර්ථික තත්ත්වය ගැනයි කථා කෙළේ. නමුත් 
එතුමා ඒ දකින කළු චිතය නම් අපි දකින්ෙන් නැහැ.   එතුමා 
ෙනොෙයකුත් සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළා. නමුත් අෙප්  මහා 
භාණ්ඩාගාරයෙය් පමණක් ෙනොෙවයි, ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුෙව්,  IMF එෙක්, ෙලෝක බැංකුෙව් ඒ දත්ත සමඟ බැලුෙවොත් 
අපෙග් ආර්ථිකය වර්ධනය වන ආර්ථිකයක්, නැඟිටින ආර්ථිකයක් 
බව ෙපෙනනවා.  සියයට හයක, හතක වර්ධනයක් ලබා ගන්නා 
ආර්ථිකයක්. ඉතින් එතුමා ඉදිරිපත් කරන ෙම් දත්ත ගැන අපට 
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පශ්නයක් නැහැ. ඒ දත්ත ලංකා රජෙය් දත්ත ෙනොෙවයි.  ඒ දත්ත 
ජාත න්තර සංවිධාන පිළිගන්නා දත්ත. එම නිසා ආර්ථිකෙය් යම් 
කිසි ගැටලු තිබුණත් වර්ධන ෙව්ගය ඉතාමත් උසස් මට්ටමක තබා 
ගන්නා නිසා ෙම් රෙට් සංවර්ධනයට කිසිම ගැටලුවක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ කියලයි රජයක් වශෙයන් අප හිතන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම එතුමා 
සංඛ ා ෙල්ඛන ඉදිරිපත් කරලා කිව්වා අරක ෙවනවා, ෙම්ක 
ෙවනවා කියලා. මා මතක් කරන්න කැමැතියි, UNDP එෙක් 
මානව සංවර්ධන වාර්තාව; Human Development Report එක. 
මීට මාසයකට පමණ ෙපර එය ඉදිරිපත් වුණා.  එම වාර්තාවට 
අනුව බැලුෙවොත් ඉතාමත් උසස ්මානව සම්පත් සංවර්ධනයක් ෙම් 
රෙට් තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම අධ ාපනය හා ෙසෞඛ  පැත්ෙතන්.  
මා හිතන විධියට ෙම් පක්ෂ ෙදකම කළ සංවර්ධන වැඩ නිසා තමයි 
ෙම් ෙම් ජයගහණ ලැබී තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඒ වාෙග්ම අෙප් රෙට් 
ජනතාව මැතිවරණවලින් ඉතාමත් උසස්, විශිෂ්ට ජයගහණ ෙම් 
රජයට ලබා දී තිෙබනවා. ඒ ගැනත් අපට තර්ක කරන්නට පුළුවන්. 
ඇයි ෙම් සියයට 50ක්, 55ක්, 60ක් ලැෙබන්ෙන් කියලා. ගරු 
අෙශෝක අෙබ්සිංහ මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් දිස්තික්කෙය් අපි ලැබූ 
ජයගහණය සියයට 55ත්, සියයට 60ත් අතර පතිශතයක්. ඔබතුමා 
දන්නවා පඬුවස්නුවර ආසනෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් වාර්තාව 
ෙමොකක්ද කියලා. 4,000යි: 41,000යි. ඔබතුමාෙග් දිස්තික් 
නායකයාෙග් ආසනය සියයට 18ට වැටුණා. කවදාවත් ෙවන්ෙන් 
නැති ෙද්වල් ෙම්වා. [බාධා කිරීමක්]  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් 
මන්තීතුමාෙග්, -දිස්තික් නායකයාෙග්- ආසනයට ෙමොකද වුෙණ්? 
විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ෙචෝදනා, ෙම් කළු චිතය, ඔබතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
කරන වැරදි චිතය ජනතාව පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඒක මම පැහැදිලිව 
කිව යුතුයි. ෙමොකද, මම පක්ෂ ෙදෙක්ම සිටි පුද්ගලෙයක් වශෙයන් 
ඒක ෙහොඳට දන්නවා. ඒ නිසා ඔබතුමන්ලාෙග් අඩු පාඩුකම් ටික 
හදා ෙගන අෙප් අඩු පාඩු ගැන කථා කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම COPE 
වාර්තාව ගැන කථා කරන්නට කලින් තවත් කාරණයක් ගැන 
කියන්නට කැමැතියි. ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග් කථාව 
ගැන. එතුමා හිතනවා ඇති ෙම් රෙට් ජනතාව නූගත් ජනතාවක් 
කියලා. විෙශේෂෙයන්ම අද රූපවාහිනිය සහ handphone  වාෙග් 
තාක්ෂණයන් තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් සියලු ෙදනාම දැක්කා 
මාතර ෙමොනවාද වුෙණ් කියලා. එතුමා අද ෙම් සභාවට ඇවිල්ලා 
කිලී රාජ මෙහේන්දන්  මහත්මයාට ඉතාමත් කැත පහාරයක් එල්ල 
කළා. මම අහන්නට කැමැතියි, ගරු මංගල සමරවීර මන්තීතුමාෙග්  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

මැරයන්ටත් ගහන්නට ඒ ෙපොලු ටික දුන්ෙන් කිලී රාජ මෙහේන්දද 
කියලා. ෙම් COPE වාර්තාව ගැන කථා කරන අවස්ථාෙව්දී ෙම් 
වාෙග් අභූත ෙචෝදනා ඉදිරිපත් කරන එක වැරදියි කියලා මම 
හිතනවා. 

ඒ වාෙග්ම විෙශේෂෙයන්ම, කළමනාකරණ පැත්ෙතන් යම් කිසි 
වග කීමක් තිෙබන අමාත වරෙයක් වශෙයන් ෙමම COPE 
වාර්තාව ගැන මාෙග් පසංශාව සහ ගරුත්වය ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර 
අමාත වරයාට පකාශ කරන්නට කැමැතියි.  සැබැවින්ම ෙම්ක 
අපක්ෂපාතී වාර්තාවක්. සැබැවින්ම.  

මට මතකයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් සිට 17 ෙදෙනකු ෙම් 
රජයට ආවාට පසුව, -ගරු විෙජ්දාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමා මෙග් 
මිතෙයක්- ගරු විෙජ්දාස රාජපක්ෂ මන්තීතුමාෙග් වාර්තාෙව් 
ඉතාමත් වැරදි විධියට ගරු කරු ජයසූරිය මන්තීතුමාටයි, මිලින්ද 
ෙමොරෙගොඩ මහත්මයාටයි යම් කිසි පහාර එල්ල කරලා තිබුණා. 
අපි ඒ අවස්ථාෙව්දී ඒක ෙහළා දැක්කා. එවැනි වාර්තාවක් 
ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙම්ක සැබැවින්ම අපක්ෂපාතී වාර්තාවක්. ෙම් 
වාර්තාෙව් කිසිම ෙදයක් හංගලා නැහැ. ෙම් වාර්තාව කියවපු හැම 

ලාංකීය වැසිෙයකුමට යම් කිසි චකිතයක්  ඇති ෙවනවා ෙමවැනි 
රාජ  ආයතනද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒක අපි 
පිළිගන්නවා.  

අ පි අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමඟ යම් කිසි සංවාදයක් ඇති කර 
ෙගන තිෙබනවා ෙම් ආයතන සම්බන්ධව. ෙමොකද, 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් වගකීම තමයි, -අප සියලු ෙදනාෙග්ම වගකීම - 
ෙම් මුදල් පාලනය. ඒක අෙප් අෙත් තිෙබන්ෙන්. මුදල් පාලනය 
කියන්ෙන්, ෙම් ආයතන පාලනය කිරීෙම් අයිතියත් අෙප් අෙත් 
තිබිය යුතුයි.  

අෙප් ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා යම් කිසි වැදගත් 
කරුණු ටිකක් පකාශ කළා. ජයවර්ධන මහත්මයාෙග් කාලෙය්ත්, 
ෙපේමදාස මහත්මයාෙග් කාලෙය්ත්, ඩී.බී. විෙජ්තුංග 
ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලෙය්ත්, චන්දිකා බණ්ඩාරනායක 
ජනාධිපතිනියෙග් කාලෙය්ත්,  දැන් අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාෙග් කාලෙය්ත් COPE වාර්තා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ වාෙග්ම රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති ෙවලා ඉන්න විටත් 
COPE වාර්තා ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. 

But, now we work according to the Constitution, the 
regulations and the laws. So, we come here, we talk on 
this, but after that nothing much happens. Therefore, we 
need to formulate some kind of regulation or authority to 
give COPE some teeth to go into this Report because 
what we do here is, we just come here, talk and then go 
home.  

එම නිසා ෙමය කථාවට පමණක් සීමා ෙනොවූ වාර්තාවක් බවට 
පත් කර ගත යුතුයි මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම නිසා 
ෙමය, COPE එකට මීට වඩා බලතල ලබා දීමට, එෙහම නැත්නම් 
ආණ්ඩුකම ව වස්ථාෙවන් යම් කිසි ෙවනස්කම් ඇති කිරීමට, 
එෙහම නැත්නම් legislation, ෙමම COPE එකට පාර්ලිෙම්න්තු 
පනතක් හරහා මීට වඩා බලතල ලබා දීමට උචිත කාලයක් කියා 
මා සිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් වාර්තාෙව් 
අපට ෙනොෙයකුත් විෙශේෂ අංග දැක ගන්නට පුළුවන්. ෙමවැනි 
වාර්තාවක් ආවාට පසුව ෙද්ශපාලනඥයින්ට බණින, ෙචෝදනා 
කරන ආකල්පයක් සමාජගත ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් ඉතාමත් 
මූලික කළමනාකරණ අංග ෙමම ආයතනවල සිටින සමහර 
මහත්වරුන් ඉෂ්ට කරලා නැහැ කියන බව පැහැදිලිව කිව යුතුයි.   
සාමාන  සමුපකාර සමිතියක වුණත් වාර්ෂික වාර්තාවක් - 
Annual Report එකක්- ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ෙමම COPE 
වාර්තාෙවන් ෙහළි ෙවලා තිෙබනවා 2009දී  ආයතන 31ක් 
වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරලා නැහැ කියලා.  

2010 දී ඒ පමාණය 40කට වැඩි වනවා. එම නිසා ෙම් යන මඟ 
- trend එක - ෙහොඳ නැහැ. විෙශේෂෙයන් අපි ෙම් ගැන 
සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතුයි. ෙමොකද, ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙයන් 
ෙමම ආයතනවලට පත් කරලා තිෙබන නිලධාරින්ට අමතරව එම 
ආයතනවලම පහළ ඉඳලා ඉහළට පැමිණි කළමනාකරණ 
ෙසේවෙය් මහත්වරුන් ඉන්නවා. Annual  Report එකක්වත් භාර 
ෙදන්න ඕනෑය කියන ඒ තීරණ ඔවුන් ගන්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි? මම 
ෙම් පශ්න විවෘතවයි අහන්ෙන්. සාමාන ෙයන් සමාගමක Annual  
Report එකක් හදන එක; එම වාර්තා ලබා ෙදන එක; Financial 
Report එක ලබා ෙදන එක ඉතාමත්ම ෙලෙහසි, පහසු, සරල 
ෙදයක්. නමුත් ෙම්ක ෙමතැන ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ෙම්වා 
ගැන අපි අලුෙතන් සිතිය යුතුයි. 

ෙම් COPE වාර්තාෙවන් වැදගත් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් ෙවලා 
තිෙබනවා. සමස්තයක් වශෙයන් ගත්ෙතොත් රාජ  ෙසේවකයන්ට  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ලැෙබන පඩි නඩි මදි කියලා අපි දන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම audit 
කරන මහත්වරුන් අද අපට කිව්වා, ඔවුන්ට මාසයකට 
ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 45,000යි කියලා. නමුත් මම හිතන්ෙන්  
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ඒ වාෙග් රැකියාවක් කරන ෙකෙනකුට 
මාසයකට රුපියල් ලක්ෂයකට වැඩිය හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික ආයතනවල accountant මහත්වරු රුපියල් 
ලක්ෂ තුනක් හතරක් හම්බ කරනවා. නමුත් රජෙය් ආයතනවල 
එවැනි මුදල් ෙගවීමක් සිද්ධ කරන්ෙන් නැහැ. දක්ෂ රජෙය් 
ෙසේවකයන් ෙම් ආයතනවල සිටින්ෙන් ඇයි කියන පශ්නය ෙම් 
අවස්ථාෙව් මා මතු කරන්න අවශ යි.  

ඒ වාෙග්ම මූල  කළමනාකරණය ආයතනයකට අත වශ ම 
ෙදයක් කියලා අපි දන්නවා. මම හිතන්ෙන් අෙප් අෙබ්සිංහ 
මන්තීතුමා ෙම් ගැන; ආදායම් හා වියදම් ගැන කථා කළා. 

There has to be some planning on income and 
expenditure. You cannot spend more than your earning. 
These are very basic management techniques, which 
some of these institutions have forgotten or have laid by, 
or they are not committing their human resource planning 
to these aspects of management. Therefore, I would urge 
this House, both the Government and the Opposition, to 
get together to strengthen these public institutions because 
if these public institutions fail, in a sense, the whole 
community and the whole country collapses.  

එම නිසා අප කළ යුතු වන්ෙන් දිගින් දිගටම ෙම් COPE 
වාර්තා ෙමම ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කිරීම පමණක් ෙනොෙවයි. 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හා කැබිනට් මණ්ඩලය සමඟ සාකච්ඡා කර 
මීට වඩා පුළුල් සංවාදයකට අපි යා යුතුයි. ෙමොකද, අන්තිමට රාජ  
ෙසේවකයන් වශෙයන්; ජනතා නිෙයෝජිතයන් වශෙයන් අපි මීට 
වඩා ෙමම ආයතන ගැන වග කිව යුතුයි.  

අපෙග් ෙමම වාර්තාෙව් සඳහන් එක උදාහරණයක් ගැන  මම 
කියන්න කැමැතියි. ෙමම වාර්තාෙව් ෙයෝජනා විශාල පමාණයක් 
තිබුණත් මූලික ෙදයක් උදාහරණයක් වශෙයන් මම කියන්නම්. 
ෙම්ක National Lotteries Board එකට සම්බන්ධ ෙදයක්.  

In Page 47 of this COPE  Report, it states, I quote:  

“The Committee was seriously concerned that the 
printing of a portion of lottery tickets had been offered to 
the same private firm since 1995  without calling for a 
new tender  after the termination of the agreement entered 
into in the year 1995 for 3 years.” 

1995 වර්ෂෙය් ඉඳලා ඒ ආයතනය lottery tender එක කැඳවා 
නැහැ. නිරන්තරෙයන්ම එම කටයුත්ත පරණ සමාගමට ලබා 
ෙදනවා. ඒ වාෙග් මූලික ෙද්වල්වලවත් වග කීම ඒ ආයතන භාර 
ගන්ෙන් නැහැ. ෙටන්ඩරයක් කියන එක අවුරුද්ෙදන් අවුරුද්ද 
කැඳවිය යුතුයි. Lottery tickets මුදණය කිරීම සඳහා එකම 
සමාගමකට 1995 ඉඳලා ෙටන්ඩරය ලබා ෙදනවා. ඒ ගැන අපි 
ෙමොකක්ද හිතන්න ඕනෑ. එතැනින් යම් කිසි වංචාවක් ෙහෝ 
දූෂණයක් ෙවනවා කියන එක ෙනොෙවයිද අපි හිතන්න ඕනෑ. මම 
හිතන්ෙන් මන්තීවරු වශෙයන්; විෙශේෂෙයන්ම ජනතාවෙග් ඡන්දය 
ලබා ගන්නා පුද්ගලයන් වශෙයන් අපි ෙම් ගැන අලුෙතන් සිතිය 
යුතුයි.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අපි ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී Ceylon Electricity Board එක ගැන සහ Ceylon 
Petroleum Corporation එක ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 
විෙශේෂෙයන්ම Ceylon Petroleum Corporation එෙක් - CPC 
එෙක් - වාර්තාව අනුව Ceylon Petroleum Corporation එක 
Ceylon Electricity Board එකට ලබා ෙදන ෙතල්වලට ෙගවීම් 
ෙනොකරන නිසා විශාල වශෙයන් ෙතල් සමාගම පාඩු ලබන බව 
පැහැදිලිව ඔප්පු ෙවලා තිෙබනවා.  

Interrelationship between organizations is also very 
important. Surely, the CPC and the CEB, being the two 
largest institutions in this country, they must have a very 
formal and business-like relationship. If you are 
supplying raw materials to another company, surely, the 
other company has an obligation to pay you after a 
certain period of time. But, here, sometimes payments are 
going on for, at least, seven to eight years.  

ඉතින් ෙමවැනි කාරණා, ෙම් මූලික කළමනාකරණ කාරණා 
සම්බන්ධවත් ආයතන අතර එකඟතාවක් නැහැ. ෙම් ගැන කථා 
කරන්න මම COPE එෙක් නැහැ. නමුත් COPE එෙක් සිටින සියලු 
ෙදනාම ෙම් ගැන අලුතින් සිතිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම COPE එෙක් 
ෙමම වාර්තාව අනුව ෙනොෙයකුත් නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත් කරලා 
තිෙබන බව අපි දකිනවා. ෙබොෙහෝ අවස්ථාවල නිරීක්ෂණය 
අවසන් ෙවන්ෙන් COPE එෙක් සභාපතිතුමා යම් කිසි 
නිෙයෝගයක් දීෙමන්. නිෙයෝගය දුන්නාට පසුවත්  කිසිම ෙදයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. නිෙයෝගවලට පමණක් COPE එක සීමා ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක කනගාටුදායකයි. ඒකයි මම ඉංගීසිෙයන් කිව්ෙව් 
ෙම් COPE එක මීට වඩා ශක්තිමත් කළ යුතුයි කියලා. නැත්නම් 
අපි තව අවුරුදු ෙදකකින් ඇවිල්ලා නැවතත් ෙම් විධියටම කථා 
කරන එක පමණයි ෙවන්ෙන්. එම නිසා කාර්යයන් ගැන පමණක්,  
කරුණු පමණක් ෙසොයන කමිටුවක් ෙනොවී  implement කරන්න 
පුළුවන්, කියාශීලීව යම් කිසි අදහස් හා ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න 
පුළුවන් වාතාවරණයක් අපි ඇති කළ යුතුයි. 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථාව අනුව, ඒ නීති-රීති අනුව ෙමම COPE 
එක හා Public Accounts Committee එක පත් කර තිෙබනවා. 
අපට පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් යම් කිසි පවණතා 
කිහිපයක් තිෙබන බව. නමුත් සමහර රජෙය් ආයතනවල 
කළමනාකරණය කඩා වැටිලා. ඒක අපි පිළිගත යුතුයි. එම කඩා 
වැටීම නැවැත්වීමට අපි ක්ෂණික කියා මාර්ග  ගත යුතුයි. මම 
ෙයෝජනා කරන එක කරුණක් තමයි, විෙශේෂෙයන්ම හැම 
ආයතනයකටම ස්වාධීන කළමනාකරණ විෙශේෂඥෙයක්  
independent Board Member ෙකෙනක් හැටියට පත් කළ යුතුයි 
කියන එක. ෙද්ශපාලන අධිකාරිෙය් ඇමතිවරුන්ට  සුදුසුකම් 
තිෙබන සභාපතිවරු හා විධායක අධ ක්ෂවරු පත් කරන්න යම් 
කිසි අභිමතයක් තිබිය යුතුයි. ඊට අමතරව අඩු ගණෙන් ඒ Board 
එෙක් ස්වාධීන කළමනාකරණ විෙශේෂඥෙයක් සිටිය යුතුයි. ෙම් 
අදහස් හා සම්බන්ධව රාජීව විෙජ්සිංහ මැතිතුමාත් මමත් දැන් 
ජනාධිපතිතුමාත් සමඟ සාකච්ඡා කර ෙගන යනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙයෝජනා 
කරනවා පුළුවන් නම් ෙමම COPE වාර්තාව අන්තර්ජාලයට ඇතුළු 
කරන්න කියා. ෙමොකද, අද ෙබොෙහෝ පිරිස්වලට අන්තර්ජාල 
පහසුකම තිෙබනවා. අන්තර්ජාලය හරහා ෙමම COPE වාර්තාව 
ජනතාවට ලබා ෙදන එක ඉතාමත් වැදගත් ෙදයක් හැටියට මා 
දකිනවා. ෙමොකද, ෙමම වාර්තාව අදත් ෙහටත් සාකච්ඡා කළ පසු 
නැවතත් අමතක ෙවයි කියා මට ෙපොඩි සැකයක් තිෙබනවා.   

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අදහස ් ඉදිරිපත් කරමින්, රාජ  අංශෙය් 
කළමනාකරණය සම්බන්ධව යම් කිසි වග කීමක් දරන 

1313 1314 

[ගරු නවින් දිසානායක  මහතා] 
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පුද්ගලෙයක් වශෙයන් මා පාර්ථනා කරනවා, සියලු ෙදනාම අත් 
වැල් බැඳෙගන ජනාධිපතිතුමා හා විධායකය, පාර්ලිෙම්න්තුව, ඒ 
වාෙග්ම අධිකරණය යන අංශ තුනම එකතු ෙවලා අෙප් රෙට් රාජ  
ආයතන මීට වඩා වග කීමක් ඇති, හිතට එකඟව වැඩ කරන්න 
පුළුවන්, මූල  කළමනාකරණයට පමුඛත්වය ලබා ෙදන,  වංචාව, 
දූෂණය අඩු ආයතන විධියට දියුණු කරන්න හැකි ෙව්වා කියා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.21] 
 
ගරු අරුන්දික පනාන්දු මහතා 
(மாண் மிகு அ ந்திக்க பர்னாந்  ) 
(The Hon. Arundika Fernando) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දින ශී ලංකා පජාතාන්තික 

සමාජවාදී ජනරජෙය් හත්වැනි පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවැනි වාර්තාව පිළිබඳව විවාදයක් 
පැවැත්ෙවන ෙම් ෙවලාෙව්දී විෙශේෂෙයන්ම ෙම් සම්බන්ධව වැඩ 
කටයුතු කළ ෙපොදු ව ාපාර කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමාට සහ ඒ සඳහා ෙවෙහස මහන්සි වූ 
සියලුෙදනාටම මුලින්ම අෙප් අවංක ස්තුතිය පුද කරන්නට ඕනෑ. 

ෙම්ක ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක් මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. ඉතාමත් ෙකටි කාලයක් තුළදී අෙප් රෙට් රාජ  අංශ 
ගණනාවක් ෙගන්වලා ඒවාෙය් තිෙබන අඩු පාඩු, ඒවාෙය් තිෙබන 
යම් යම් පසු බෑම්, එෙහම නැත්නම් ඒවාෙය් තිෙබන දූෂණ, වංචා 
පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා ඒ පිළිබඳව යම් නිර්ෙද්ශ ලබා දීලා 
ෙමවැනි වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන එක ඉතාමත් අමාරු කාර්යයක් 
කියායි මම හිතන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හත්වන පාර්ලිෙම්න්තු සැසි 
වාරය ආරම්භ කිරීෙමන් පසු  2010 ජූනි මාසෙය් 8වන දා තමයි 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කෙළේ. 
2010, 2011 වර්ෂයන්හි රාජ  ආයතන 229ක විමර්ශන කටයුතු 
අවසන් කරලා එම කමිටුෙව් පළමු වාර්තාව 2011 ෙදසැම්බර් 
මාසෙය් 1වන දා ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. අද වන විට එම කමිටුෙව්  
ෙදවන වාර්තාව ඉදිරිපත් කර  තිෙබනවා. ෙම් කමිටුව  2012, 2013 
වර්ෂයන්හිදී රාජ  ආයතන 244ක විමර්ශන කටයුතු කර 
තිෙබනවා. 2012 ඔක්ෙතෝබර් මාසෙය් 25වන දා දක්වා ආයතන 
32ක අන්තර් වාර්තාවකුත් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  නවින් දිසානායක මැතිතුමා 
සඳහන් කළ කාරණය සමඟ මම එකඟ ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම 
රාජ  ආයතන සැලකිය යුතු පමාණයක වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් 
කර නැහැ කියා ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභා වාර්තාෙව් 
සඳහන් වනවා. ඒ ගැන අපි කනගාටු ෙවනවා. ඒක ඉතාමත් 
ෙඛ්දජනක තත්ත්වයක්. විෙශේෂෙයන්ම 2009 දී වාර්ෂික වාර්තා 
ඉදිරිපත් කර ෙනොමැති ආයතන  31ක් ද 2010 දී ආයතන 30ක් ද 
තිබුණා.  අඩුම ගණෙන් අද අපි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ සාකච්ඡා 
කළාට පසුවවත්,  ඉදිරි කාලෙය්දීවත් තමන්ෙග් වගකීම, තමන්ෙග් 
යුතුකම ෙත්රුම් අරෙගන ෙම් ආයතන වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් 
කරයි කියා මම හිතනවා. ෙම්වා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කළාම 
තමයි ඒවා ගැන  අෙප් මහජන නිෙයෝජිතයන් දැන ගන්ෙන්; ඒ 
වාෙග්ම අෙනකුත් රාජ  නිලධාරින්, ෙපොදු මහජනතාව දැන 
ගන්ෙන්. අද වන විට නවීන තාක්ෂණය උපෙයෝගී කර ෙගන 
සමහර ආයතන වාර්ෂික වාර්තා සීඩී පටයකට ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට දියුණු ෙවලා තිෙබනවා. අනික් ආයතනවලට අඩුම 
ගණෙන් අතින් ලියලා ෙහෝ වාර්ෂික වාර්තා මුදණය කරලා 
එවන්න බැරි නම් වැඩක් නැහැ. ෙමොකක්ද ඒ අයෙග් වගකීම? ඒ 
නිසා ඒ රාජ  ආයතන සම්බන්ධෙයන් යම් කිසි කියා මාර්ගයක් 
ගන්න ඕනෑය කියා මා හිතනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථා ෙව්දී එක 
කාරණයක් කියන්න ඕනෑ. ඇත්තටම අපි දැක්කා ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාට කලින් විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ෙම් කමිටුෙව් 
සභාපතිතුමා ෙලස කටයුතු කළ කාලය. එතුමා ඉදිරිපත් කළ 
වාර්තාව සම්පූර්ණෙයන්ම ඒකපාර්ශ්වීය වාර්තාවකුයි. සමහර 
ෙවලාවට තමන්ෙග් යටි අරමුණු ඉටු කර ගන්න ඉදිරිපත් කළ 
වාර්තාවක් වෙගයි. එෙහම නැත්නම් තමන්ෙග් හිතට එකඟ නැති 
ෙද්වල් තමයි ඒ වාර්තාෙව් තිබුෙණ්. ඒ වාර්තාව හරියට 
ෙපෞද්ගලික විෙව්චනයක් වාෙගයි. ඒවා අපි පතික්ෙෂේප කරනවා. 
ඒ අතින් දැන් ඉදිරිපත් කරන වාර්තා සම්බන්ධව ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාවට ස්තුතිය හිමි වන්න ඕනෑ.  

මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි රටක ෙම් 
වාර්තා සකස් කරන්න වැඩිෙයන්ම දායක වන්ෙන් 
විගණකාධිපතිවරයා ඇතුළු රජෙය් විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි.  ඒ ෙදපාර්තෙම්න්තුව සහ එහි වැඩ කරන අය 
ශක්තිමත් කරන්න ඕනෑ. ඕනෑම රාජ  ආයතනයක කාලයක් වැඩ 
කර ෙගන යන විට සාමාන ෙයන් කියනවා, අද audit එෙකන් 
පැනලා කියා. ඒ කියන්ෙන් audit එකට භයයි. හැබැයි, audit එක 
කියන්ෙන් එකපාරට කඩාෙගන පනින හමුදාවක්වත් එෙහම 
නැත්නම් ෙහොර කණ්ඩායමක් ෙගදරකට ඇතුළු ෙවනවා වාෙග් 
ෙගදර තිෙබන ෙද් ෙහොරකම් කර ෙගන යන්න වාෙග්, එෙහම 
නැත්නම් දඩයම් බල්ෙලෝ ඇවිත් ෙමොකක් ෙහෝ දඩයම් කර ෙගන 
යන්න වාෙග් ෙවන්න බැහැ.  එෙහම තමයි සමහර අයෙග් හිත්වල 
තිෙබන්ෙන්. රාජ  අංශෙය් සමහර අය audit එක දකින්ෙන් 
එෙහමයි. හැබැයි, ඊට එහාට යන්න ඕනෑ. ඒ ආයතනයට ගිහින් ඒ 
ආයතනයට මඟ ෙපන්වන -මාර්ෙගෝපෙද්ශය ෙදන-, යම් කිසි 
වැරැද්දක් අත පසුවීමක් ෙවලා තිෙබනවා නම් ඒවා නිවැරදි කර 
ෙගන  ඒ  වැඩ කටයුතු හරි මාර්ගෙය් කර ෙගන යන්න 
මාර්ෙගෝපෙද්ශ ෙදන ආයතනයක් තමයි විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව - Auditor-General's Department එක. ඒ 
විධියට පිළිගන්නට රාජ  අංශය සූදානම් වන්න ඕනෑ. Audit එක 
පැන්නා කියා, එෙහම නැත්නම් audit එකට භෙය් නැත්නම් 
COPE  එකට භෙය්  වැඩ කරන්න ෙනොෙවයි. 

එක පැත්තකින් ෙම් COPE වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්ෙන් 
වැරැද්දක් කර තිෙබනවා නම් දඬුවම් දීමට වන්නට ඕනෑ. හැබැයි 
අෙනක් පැත්ෙතන්, එය තමන්ෙග් ඉදිරි ගමන සඳහා 
මාර්ෙගෝපෙද්ශයක් වන්නට ඕනෑ. ඒක රාජ  අංශය පිළිගන්නට 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් රාජ  අංශය ගැන 
තවමත් සෑහීමකට පත් වන්නට බැහැ. හුඟක් රජෙය් නිලධාරින් 
තමන්ට ලැෙබන වැටුපට සරිලන පරිදි රාජ  ෙසේවෙය් 
නියැෙළනවා. ෙගොඩක් ෙදනකුට එහි සත්ුතිය හිමි ෙවනවා. හැබැයි 
අද ෙබොෙහෝ දුරට වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය දකින්න තිෙබනවා. 
මුදල්වලින් විතරක්  ෙනොෙවයි. කාලයත් ඒ විධියට නාස්ති 
කරනවා. රාජ  අංශෙය් ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට ගිහිල්ලා බලන්න. 
රාජ  අංශෙය් සමහර අය උෙද්ට වැඩට එන්ෙන් පරක්කු ෙවලායි. 
එෙහම නැත්නම් වැඩට ආවාට පස්ෙසේ පත්තර ෙපොත් කියව කියවා 
ඉන්නවා. එෙහමත් නැත්නම් උෙද් ආහාර ෙව්ල අරගන්න 
සෑෙහන ෙව්ලාවක් මිඩංගු කරලා, පැයක් ෙදකක් වැඩ කරලා, 
ආෙයත් දිවා ආහාරයට ගිහිල්ලා සවස තුන හතර වන ෙකොට 
යන්න ලැහැස්ති ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකත් 
ඇත්තටම කාලය, මුදල නාස්ති කිරීමක් වනවා. එක පැත්තකින් 
රාජ  අංශයත් තමන්ෙග් වගකීම් ඉටු කරන්න ඕනෑ. අෙනක් 
කාරණාව තමයි අෙප් රෙට් තිෙබන මූල මය තත්ත්වය. අෙප් රට 
දරිදතාව තිෙබන රටක්. හැබැයි අපි විෙශේෂෙයන් රාජ  අංශෙය් 
වැටුප් -පුළු පුළුවන් විධියට- වැඩි කිරීම පිළිබඳවත්, ඒ අයට 
ලැෙබන්නට තිෙබන්නා වූ දීමනා පිළිබඳවත් මීට වඩා සැලකිලිමත් 
ෙවන්න ඕනෑ.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාර්තාෙව් සඳහන් රාජ  
ආයතන එකින් එක ගැන කථා කරන්න මා යන්ෙන් නැහැ. සමහර 
රාජ  ආයතන අතිදැවැන්ත ෙලස මුදල් නාස්ති කර තිෙබනවා; 
අතිදැවැන්ත දූෂණ කරලා තිෙබනවා; අතිදැවැන්ත වංචා කරලා 
තිෙබනවා. ඒවා ෙපොදු මහ ජනතාවෙග් මුදල්. ෙම් රාජ  ආයතන 
සියල්ලම යැෙපන්ෙන් ෙකොෙහොමද? රාජ  ආයතන මිල දී 
ගැනීමක් කරන ෙකොට හරි, රාජ  ආයතනයක් පවත්වා ෙගන යන 
 ෙකොට හරි ඒ ෙද්වල් කරන්ෙන් අහිංසක ෙපොදු මහ ජනතාවෙග් 
මුදල්වලිනුයි. ඒ නිසා අප කියන්ෙන් ෙම්වා හරියට පාවිච්චි කෙළේ 
නැත්නම් පල ෙදනවා කියලායි. ඉතාම නින්දිත විධියට වැඩ කරපු 
සමහර ආයතන ගැන ෙම් වාර්තාෙව් තිෙබනවා. ඒ ආයතන 
සම්බන්ධෙයන් කියා කරන්නට, ශක්තිමත් ෙලස කියා කරන්නට 
මීට වඩා ෙහොඳ කමෙව්දයක් සැකෙසන්න ඕනෑ කියලායි මම 
හිතන්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිෙයෝජ  නිලධාරින්ට සහ කාර්ය 
මණ්ඩලයට, ඒ වාෙග්ම මහා භාණ්ඩාගාරෙය් නිලධාරින්ට, 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ  ව වසාය ෙදපාර්තෙම්න්තුව, ජාතික අය වැය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව ආදි ඒවාට, ඒ වාෙග්ම ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව් ඉන්නා සාමාජිකයන්ට ෙම් ෙවලාෙව් මෙග් ස්තුතිය 
විෙශේෂෙයන් පුද කරන්නට ඕනෑ. සමහර ෙවලාවට ඒ අය දැඩිව 
වැඩ කටයුතු කළත් ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් වැඩ 
කටයුතුවලදී ඒ අය දැක්වූ සංයමය ෙවනුෙවන්, ඒ අයෙග් ඒ විනය 
ෙවනුෙවන් ඒ අයටත්, ඒ සඳහා සකියව දායක වූ සෑම රාජ  
නිලධාරියකුටමත් අෙප් ෙගෞරවය හිමි වන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නට මත්ෙතන් එක ෙදයක් කියන්න ඕනෑ. විපක්ෂෙය් 
පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී මංගල සමරවීර මීට ඉස්සර ෙවලා කථා කළා. 
මා හිතන හැටියට මංගල සමරවීර තමයි ෙම් රෙට් ෙද්ශපාලනෙය් 
ෙලොකුම කුමන්තණකාරයා. අෙප් පැත්ෙත් ඉන්න ෙකොට එක එක 
කුමන්තණ කරලා, සමහර ෙවලාවට ගිහිල්ලා රාජ  නායකයාට 
ෙක්ළාම් කියලා, එෙහම නැත්නම් පක්ෂය බිඳවන්න පිල් හදා 
ෙගන වැඩ කටයුතු කළ ෙකෙනක් තමයි මංගල සමරවීර. දැන් 
ඒකම තමයි මංගල සමරවීර විපක්ෂයට ගිහිල්ලාත් කරන්ෙන්. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකළින් කියන්න ඕනෑ පසු ගිය දා 
මාතර සිදු වුණු පහර දීම පිටු පස රාජ  ආරක්ෂක අංශෙය් 
නිලධාරින් නැති බව; ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශෙය් නිලධාරින් 
නැති බව. මංගල සමරවීර මැතිතුමා ෙම්කට ලක ලැහැස්ති ෙවලායි 
සිටිෙය්. පාෙද්ශීය සංවිධායකවරුන් පවා ෙගනිහිල්ලා තිෙබනවා. 
අෙප් පැත්ෙත් අයත් ගිහිල්ලා තිෙබනවා. අෙප් පැත්ෙත් -වයඹ 
පළාෙත්, හලාවත- පළාත් සභා මන්තීවරයකුත් කණ්ඩායමක් 
අරෙගන ගිහිල්ලා තිෙබනවා. මම ඔහුවත් දැක්කා. ඒ විධියට 
කල්ලි කණ්ඩායම් ෙගන්නා ෙගන, ඒ අයත් එක්කලා ලක 
ලැහැස්ති ෙවලා, ඒ අයව ආයුධවලින් සන්නද්ධ කරලා තමයි 
එමින් තිබූ පා ගමනට ගැහුෙව්. අපි ඒක දැක්කා. හැබැයි එතැනදී 
රජයට ෙචෝදනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා ඒ පා ගමන ආපු ෛමතී 
ගුණරත්න කණ්ඩායම. නමුත්, ඒ අයටත් කියන්න ඕනෑ 
ෙදතුන්දාහක් ගහ ගනිද්දී සමහර විට ෙපොලිසියට පාලනය කරන්න 
බැරි බව. සමහර ෙවලාවට ෙපොලිසිය අසරණ ෙවනවා. හැබැයි, අපි 
පැහැදිලිවම දැක්කා මංගල සමරවීර එක්ක සිටිෙය් ඒ අයෙග් 
මැරයන් බව. අපි ඒ පහර දීම නින්දිතයි කියලා ෙහළා දකිනවා. 
ඕනෑම ෙකනකුට පජාතන්තවාදිව ෙම් රට තුළ කථා කරන්න, ෙම් 
රට තුළ ඇවිදින්න, ෙම් රට තුළ උද්ෙඝෝෂණය කරන්න අයිතිය 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා දීලා තිෙබනවා. තමන්ෙග් පක්ෂය තුළ 
පජාතන්තවාදය නැත්නම්, තමන්ෙග් පක්ෂෙය් නායකයා -රනිල් 
විකමසිංහ- පජාතන්තවාදය ෙදන්ෙන් නැත්නම්, පජාතන්තවාදය 
ඉල්ලාෙගන පාරට බැහැලා පා ගමනක් යන්න අයිතිය තිෙබනවා. 

ඒ අවස්ථාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා  ඕනෑම පක්ෂයකට දීලා 
තිෙබනවා. රනිල් විකමසිංහෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයට 
විතරක් ෙනොෙවයි. ඕනෑම ෙකනකුට එෙහම කරන්න පුළුවන්. 
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණටත් පුළුවන්, උතුෙර් පක්ෂවලටත් 
පුළුවන්, ඕනෑම ෙකනකුට පුළුවන්. ඒ නිදහස දීලා තිෙබනවා. 
යුද්ධෙයන් පස්ෙසේ ඒ නිදහස තවතවත් තිෙබනවා. හැබැයි ඒ 
නිදහස අයුතු විධියට පාවිච්චි කරනවාට තමයි අපි සමහර 
ෙවලාවට විරුද්ධ වන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ඒ සිද්ධිය පැහැදිලිවම 
දැක්කා. ඒ සම්බන්ධ රූප රාමු පැහැදිලිවම තිබුණා. ෛමතී 
ගුණරත්න මැතිතුමාෙග් පියා ෙවඩි තැබුවාට පස්ෙසේ ඒ අය දුවපු 
හැටිත් අපි දැක්කා. මංගල සමරවීර මැතිතුමාෙග් ෙල්කම් බිම 
වැටිලා හිටියා. ඒ ෙල්කම්ට තමයි -අර දම් පාට ෂර්ට් එකක් ඇඳලා 
හිටපු- පහර දුන්ෙන්. ඒ ෙල්කම් තමයි බිම වැටිලා හිටිෙය්. 
ෙමොකද, කකුල කානුවට ගිහිල්ලා කකුල කානුෙවන් ගන්න බැරි 
ෙවලා වැටිලා ඉන්න ෙකොට තමයි මංගල සමරවීරෙග් ෙල්කම් ගුටි 
කෑෙව්.  

අද ෙමතැනට ඇවිල්ලා කියනවා, ඒවාට සම්බන්ධ නැහැ 
කියලා. මංගල සමරවීර කියන්ෙන් හැම දාමත් ඔය විධියට 
කුමන්තණය කළ ෙකෙනක්. සමහර ෙවලාවට තමන්ෙග් 
වැඩකටයුතු කරන්න නින්දිත  

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

විධියට බලය පාවිච්චි කළ ෙකෙනක්. ඇමතිකම් කරද්දීත් 
එෙහමයි. අෙප් පක්ෂය තුළ ඉන්න ෙකොටත් එෙහමයි. අද ෙම් රට 
තුළ, ජනතාව තුළ රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාෙග් පතිරූපය 
සම්පූර්ණෙයන්ම බිඳිලා තිෙබනවා නම්, ඒකට පළමුෙවන්ම වග 
කියන්න ඕනෑ එතුමා ළඟ ඉන්න මංගල සමරවීරයි. ඒවා එයාෙග් 
ෙහොඳ plans.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ඊෙය් ෙපෙර්දා ''පච 
කල්ලිය'' කියලා එකක් හදා ෙගන තිෙබනවා.  ගම්වල හදා ෙගන 
තිෙබනවා, ''සන්නිෙව්දන බළකාය'' කියලා එකක්. ඒ ෙමොකටද? 
ජනාධිපතිතුමාට විරුද්ධව, ජනාධිපතිතුමාෙග් සෙහෝදරයන්ට 
විරුද්ධව, දරුවන් ඇතුළු පවු ෙල් අයට විරුද්ධව ෙබොරු පචාරය 
කරන්නයි. ගම්වල ෙබොරු පචාරය කරන්න. වයඹ පළාෙතත් 
එෙහම  කරන්න ගියා. පටන් ගත්තා ඒ ෙද් කරන්න. ඒවා මංගල 
සමරවීරෙග් ඇ ෙඟ් ෙල්වල තිෙබන්ෙන්. ඒත් වයඹ පළාත් සභා 
මැතිවරණෙයන් අපි  දැවැන්ත ජයගහණයක් අරෙගන තිෙබනවා.  
මංගල සමරවීර කියන්ෙන් ෙම් රටින් පිටුවහල් කරන්න ඕනෑ 
ෙකෙනක්. එච්චරට නින්දිත 

 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 

ෙකෙනක්. දැන් ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ 
මැතිතුමාටයි, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටයි පහර ගහනවා. එදා 
ෙමොකක්ද වුෙණ් කියලා පැහැදිලිව ෙම් රෙට් ජනතාව දැක්කා. 
එතැන සන්නද්ධ අංශෙය් අය හිටිෙය් නැහැ. එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් හිටපු පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරු, සංවිධායකවරු ෙපොලු 
අරෙගන, කුරුඳු ෙපොලු අරෙගන එෙහම තමයි ඒ වැඩකටයුතු 
කෙළේ. ඒ සිදුවීම අපි ඉතාම පැහැදිලිවම ෙහළා දකිනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමන්ලාට "සිරස" ගුවන් විදුලියත් එක්ක පශ්න 
තිෙබනවා නම්, රූපවාහිනියත් එක්ක පශ්න තිෙබනවා නම් ඒවා 
සාකච්ඡා කරලා විසඳා ගන්න. ඒ අයට විරුද්ධව වැඩකටයුතු 
කරන ආකාරයත් ඉතාම නින්දිතයි.  
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[ගරු අරුන්දික පනාන්දු  මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභා වාර්තාව පිළිබඳව විවාද කරන අවස්ථාෙව් අපි ඒවා ගැන කථා 
කරන්න ආෙව් නැහැ. අපි කථා කරන්නට ආෙව් ෙපොදු ව ාපාර 
පිළිබඳ කාරක සභාෙවන් විමර්ශනය කරන  ආයතනවල තිෙබන 
පශ්න, ගැටලු; ඒවා නිරාකරණය කරන හැටි. හැබැයි ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා නින්දිත විධියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට, එෙහම 
නැත්නම් රාජ  ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමාට බණින එක අපි 
පැහැදිලිවම ෙහළා දකිනවා. එතුමාෙග් ෙරදි ගැලවිලා තිෙබන්ෙන්. 
ඇත්තම කියනවා නම් එතුමාෙග් නිරුවත එළියට ඇවිල්ලා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමාත් එක්ක කටයුතු කරනවා නම් රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාටත් අනිවාර්යෙයන්ම ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි. 
ඒක කියමින්, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්න 
සහෙයෝගය දැක්වූවා වූ සියලුම රාජ  නිලධාරින්ට නැවත වතාවක් 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙම් වාර්තාෙව් නිර්ෙද්ශ 
පාෙයෝගිකව කියාවට නංවන වැඩ පිළිෙවළක් රට තුළ ඇති 
ෙවන්න ඕනැ. මට ෙම් අවස්ථාව ලබා දුන්නාට විෙශේෂෙයන්ම 
ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මෙග් වචන ස්වල්පය අවසන් 
කරනවා.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර අමාත තුමා.  

ඊට පථම කවුරු ෙහෝ ගරු මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා 
ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව  ගරු ජානක බණ්ඩාර මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු උදිත් ෙලොකුබණ්ඩාර මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன் பிறகு, மாண் மிகு ஜானக பண்டார அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு உதித் ெலாக்குபண்டார 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. JANAKA BANDARA left the Chair and THE 
HON. UDITH LOKUBANDARA took the Chair. 

 
[අ.භා. 5.36] 

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා 
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார - ெதங்கு அபிவி த்தி, 
மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara - Minister of Coconut 
Development and Janata Estate Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද දවෙසේ සාකච්ඡාවට 

භාජනය කරන ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් ෙදවැනි 
වාර්තාව අෙප් කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු ෙජ ෂ්ඨ අමාත  ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ජූලි මාසෙය් 23වැනි දා පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ඉදිරිපත් කළා. ඒ ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව පිළිබඳව කල් තැබීෙම් 
විවාදයක් හැටියට සංවාදයට භාජන  කරන්නයි තීරණය වුෙණ්.  

අද රෙට් විශාල වශෙයන් COPE වාර්තාව ගැන කථා කරනවා. 
COPE වාර්තාව ගැන විෙශේෂෙයන් කථා කරන ෙකොට, ෙම්   
ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සම්බන්ධව, COPE කමිටුෙව් සභාපතිතුමා 
හැටියට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඉටු කළ කාර්ය භාරය 
සම්බන්ධව, එතුමාෙග් ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධව කාෙග්වත් 
විෙරෝධතාවක් නැහැ. විපක්ෂෙය්ත්, ආණ්ඩු පක්ෂෙයත් සියලු 
ෙදනාෙග්ම එකඟතාව වූෙය් එතුමා ෙබොෙහොම ස්වාධීනව, 
හරියාකාරව තමන්ෙග් කාර්ය භාරය ඉෂ්ට කළා කියන එකයි.   
මීට ෙපර විගණකාධිපතිතුමාෙග් වැටුප් නිශ්චය කිරීම සම්බන්ධ 
සාකච්ඡාෙව්දීත් ඒ බව පැහැදිලිව සඳහන් වුණා.  

ඒ වාෙග්ම COPE වාර්තාව ගැන සඳහන් කරන ෙකොට යමක් 
කියන්න ඕනෑ. ඒ වාර්තාෙව් යම් යම් අඩු පාඩුකම්, පාඩු, අලාභ 
නැත්නම් විෙව්චන ගැන කථා කරනවා. ෙම් කථා කරන සමහර 
ආයතනවල ඒ සිදුවීම් ෙවලා තිෙබන්ෙන් අවුරුදු හතකට අටකට 
ෙපරයි. එෙහම නැත්නම් අවුරුදු දහයකට ෙදොළහකට ෙපරයි. ඒවා 
කාර්ය සටහන්වල ඇවිල්ලා දිගින් දිගටම සාකච්ඡාවට ලක් 
ෙවනවා. සමහර ෙවලාවට ඒවාෙය් විෙව්චන වර්තමාන ආණ්ඩුව 
පැත්තට තමයි එන්ෙන්. සමහර විට ෙම්වා ආණ්ඩු තුන හතරක 
කාලවල ඒවා. සමහර කාරණා තිෙබනවා 1997 වර්ෂෙය් වුණු 
ඒවා. සමහර කාරණා තිෙබනවා, 2000 වර්ෂෙය් සිදු වුණ ඒවා. 
සමහර කාරණා තිෙබනවා, 2001 වර්ෂෙය් සිදු වුණු ඒවා; 2002 
වර්ෂෙය් සිදු වුණු ඒවා; 2004 වර්ෂෙය් සිදු වුණු ඒවා; 2005 
වර්ෂෙය් සිදු වුණු ඒවා. සමහර ෙවලාවට මතයක් ෙගොඩ  
නැ ෙඟන්ෙන්, ෙම්ක ගිය අවුරුද්ෙද් සිදු වීමක්, ෙම් සම්බන්ධව 
රජය ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලයි. ෙම්වා සම්බන්ධෙයන් 
ජනතාව තුළ පැහැදිලි වැටහීමක් ඇති ෙවන්න ඕනෑ, ෙම්වා වර්ෂ 
ගණනාවක් තිබුණ ඒවා, වර්තමාන තත්ත්වය අනුව ෙම් කාර්ය 
සාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කළත්, ඒවාෙය් තිෙබන්ෙන් ඒ ඒ 
වකවානුවල තිබුණ තත්ත්වයන් කියලා. ඒ සම්බන්ධෙයන් අපි 
ෙපෙර්දා COPE එෙක්  සාකච්ඡාෙව්දී පැහැදිලිව සඳහන් කළා.  
හැම සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන්ම සාකච්ඡාවට භාජන කරන ෙකොට 
ඒ සිදුවීම සිදු වූ වර්ෂය පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න කිව්වා. ෙමොකද, 
ෙම්වා පුවත්පත්වලට, ජනමාධ යට යන ෙකොට, යම් යම් වාද 
විවාද යන ෙකොට විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීතුමන්ලා කියනවා ෙකෝප් 
වාර්තාවට ෙමොනවාද කරන්ෙන් කියලා. සමහර ෙවලාවට ඒ 
කරුණු ඉදිරිපත් කරන සමහර මන්තීතුමන්ලා දන්ෙන් නැහැ, ඒවා 
ඒ මන්තීතුමන්ලා ආණ්ඩුෙව් ඉන්න කාලෙය් සිදු වුණ සිදුවීම් 
කියලා.  

ෙම් ෙකටි කාලය තුළ අෙප් සභාපතිතුමා සිදුවීම් 13ක් 
සම්බන්ධව  අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් 
සභාවට  වාර්තා කළා. හැබැයි, ඒ සම්බන්ධෙයන් අල්ලස් ෙහෝ 
දූෂණ ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාව ගත් පියවර සම්බන්ධව  
- ඒක ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවක් හැටියට එතුමාට සභාපතිතුමා 
කැඳවන්න බලයක් නැහැ.  - අධ ක්ෂ ජනරාල් නැවත කැඳවලා 
එතුමාෙගන්  ෙතොරතුරු විමසුවාම ඒ ෙචෝදනා 10ක් සනාථ 
කරන්න ෙහේතු නැහැ. හැබැයි ආයතන තුනක ෙචෝදනා සනාථ 
කරන්න කරුණු තිෙබනවා. ඒවාට විරුද්ධව නඩු පවරන්න 
කටයුතු කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙහම 
සිදුවීමක් ලංකා ඉතිහාසෙය් කවදාවත් සිදු ෙවලා නැහැ.  

ඊළඟට, අපි ගත් වැඩ පිළිෙවළවල් එකින් එක ගනිමු. ගරු 
සභාපතිතුමා  අනු කමිටු තුනකට ෙම් විමර්ශන භාර දුන්නා. අෙප් 
ගරු සුසිල් ෙපේමජයන්ත ඇමතිතුමාෙග් නායකත්වෙයන් එක 
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ වාෙග්ම ගරු ලසන්ත අලගියවන්න 
නිෙයෝජ  අමාත තුමාෙග් නායකත්වෙයන් එක කමිටුවක් පත් 
කළා. ඒ වාෙග්ම එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන ගරු 
කරු ජයසූරිය මැතිතුමාෙග්  -එතුමා හිටපු අමාත වරෙයක්; 
පක්ෂෙය් නායකත්වයටත් සුදුසු ෙකෙනක්-  නායකත්වෙයන් එක 
කමිටුවක් පත් කළා. ඒ විධියට  පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දෙයන් ෙතොරව 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් ආයතන ගණනාවම විමර්ශනය කරන්න කටයුතු කළා. ඒ 
කටයුතු කළ ආකාරය මම කියන්නම්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුද්දකට තිෙබන්ෙන් දවස් 
365යි. එක අවුරුද්දක් තුළ වාර 245ක් කමිටුව රැස් ෙවලා ෙම් 
ආයතන කැඳවලා විමර්ශනයට භාජන කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් ෙකෝප් කමිටුෙව් ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය - සහාය 
කාර්ය මණ්ඩලය දහයකට එෙකොළහකට වඩා නැහැ.- ෙකොයි තරම් 
කැපවීමක් කළාද කියන එකත් අපි සැලකිල්ලට භාජන කරන්න 
ඕනෑ. ඒ සම්බන්ධෙයන් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ ෙල්කම්තුමාෙග් 
උපෙදස් පරිදි පත් කළ COPE එෙක්  ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය 
මණ්ඩලයට අපි විෙශේෂ ෙගෞරවයක් ලබා ෙදන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම 
විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. 
හැම ආයතනයකටම විගණන අධිකාරිවරෙයක් පත් කර 
තිෙබනවා.  

ඒවා පරීක්ෂණය කරලා, ඒ පරීක්ෂා කරන වාර්තා ෙගනැල්ලා, 
විගණන විමසුම් යවලා, ඒ ගැන වාර්තා ෙගනැල්ලා, නැවත 
පාර්ලිෙම්න්තුවටත් ඒ වාර්තා ෙගනැල්ලා ෙම් ආයතන හරියාකාරව 
ෙගොඩ නඟන්න විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය විශාල 
කැප කිරීමක් කර තිෙබනවා. ෙම් වැඩ පිළිෙවෙළේදී 
විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය ලබා ෙදන සහාය අපට 
කවදාවත් අමතක කරන්න බැහැ. ෙම් වාර්තාව පිළිබඳව කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් සාකච්ඡා කළා. අෙප් සභාපතිතුමා ෙම් වාර්තාව 
කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
අවධානයට ෙයොමු කර, ෙම්වා ගැන හරියාකාරව ෙහොයා බලා ඒ 
ආයතන නිසි මඟට ෙගන කටයුතු කරන්න අවශ  පියවර ගන්න 
කියලා සියලුම කැබිනට් අමාත වරුන්ට සහ අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරු කැඳවලා අමාත ාංශවල ෙල්කම්තුමන්ලාටත් උපෙදස ්
දුන්නා. විෙශේෂෙයන් මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම්තුමා කැඳවලා 
ෙම් කාරණය සම්බන්ධෙයන් එතුමාවත් දැනුවත් කළා. ෙපොදු 
ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා වන්ෙන් ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමායි. එතුමා COPE  එෙක් සභාපතිතුමා හැටියට 
කටයුතු කළා පමණක් ෙනොව, ෙම් කටයුතු විමර්ශනයට භාජනය 
කරන ආකාරය සම්බන්ධවත් රට පුරා තිෙබන විවිධ  
දිස්තික්කවලට ගිහිල්ලා ජනතාව දැනුවත් කළා. ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තු කටයුතු පිළිබඳ ගරු ඇමතිතුමියෙග් ආරාධනය 
අනුව, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන්ෙග් සහාය කාර්ය මණ්ඩලය ඒ 
දැනුවත් කරන ස්ථානවලට ගිහිල්ලා, ෙම්වා කියාත්මක කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීෙම් කටයුතු සිදු 
කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අනුව ව ාපාරික මට්ටමින් 
පවත්වාෙගන යන වාණිජ ආයතන 74ක් තිෙබනවා. ෙම් ආයතන 
74න්, 14ක් තමයි යම් ආකාරයකට පාඩුවට දුවන්ෙන්. හැබැයි 
ෙහොඳ ආයතන 60 ගැන කථා කරන්ෙන් නැහැ. ෙම් COPE එෙක් 
වාර්තාව අනුව ඒ ආයතන ගැන සාකච්ඡාවට භාජනය වන්ෙන් 
නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අප ඒ කාරණය සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. අඩු 
පාඩු වුණ ආයතන  කටයුතු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණය සම්බන්ධව විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කරන්න ඕනෑ.  

සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා අෙප් කමිටුෙව් සාමාජිකෙයකු 
හැටියට කිව්වා, සමහර ආයතනවලට අනුබද්ධ ආයතන අඩු 
ගණෙන් අධ ක්ෂ මණ්ඩලවල ෙතොරතුරු දුන්ෙන් නැහැ කියලා. 
නමුත් අප ඒ  ෙතොරතුරු ලබා ෙදන්න කියලා නිෙයෝග කළා. එතුමා 
කිව්වා, LTL ආයතනය සම්බන්ධව. ෙම් වන විට එහි අධ ක්ෂ 
මණ්ඩල වාර්තා අපට එවලා තිෙබනවා. සාමාජිකෙයෝ හැටියට 
අපට එහි පිටපත් ලැබිලා තිෙබනවා; ඒ වාර්තා එවලා තිෙබනවා. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමා කියන ආකාරෙය්  
තත්ත්වයක් තිබුණා. ඒක ෙබොෙහොම හරි. නමුත් වර්තමාන කමිටුව 

හැටියට අප ඒවාට දැඩි තීන්දු අරෙගන, ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කරලා 
අවශ  කටයුතු කිරීම නිසා තමයි අපට ඒ ෙතොරතුරු ලබා ගන්න 
හැකියාව ලැබුෙණ් කියන කාරණය මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් 
කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, වග කීෙමන් සීමිත සමාගම්, 
කෙමෝපායික ෙවළඳ ව වසාය, නියාමන සහ අධීක්ෂණ ආයතන, 
විශ්වවිද ාල සහ ෙවනත් පුහුණු ආයතන, ෙවනත් සංවර්ධන සහ 
ලාභ සඳහා ෙනොපවත්වන ආයතන පිළිබඳව  ෙමවර වාර්තාෙව් 
පැහැදිලිව අප සඳහන් කර ති ෙබනවා. උදාහරණයක් හැටියට 
කිව්ෙවොත් ෙවනත් සංවර්ධන සහ ලාභ සඳහා ෙනොපවත්වන 
ආයතන ගත්තාම ඒවාෙයන් අපට ලාභයක් බලාෙපොෙරොත්තු 
වන්න බැහැ. ඒ ජනතාවට සහනයක් ලැෙබන ආයතන 
සංවර්ධනය සහ ලාභ සඳහා ෙනොපවත්වන ආයතන. අනික් 
පැත්ෙතන් ගත්තාම ලාභයම සඳහා, ලාභ ලැබීෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් කියාත්මක කරන ආයතන හැටියට ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් ඒ ආයතනවලට ෙවනම සංෙක්තයකින් හඳුන්වා 
දීලා ෙපන්වන්න හැකියාව ලැබුණා. නමුත්  මට මතක හැටියට 
ෙවනදා වාර්තාවල ඒ වාෙග් තත්ත්වයන් තිබුෙණ් නැහැ.  

2010 වර්ෂෙය්දී අලාභ ලැබූ නමුත් වඩා ෙහොඳ මූල  කාර්ය 
සාධනයක් පකට කරමින් 2011 වර්ෂෙය්දී ලාභ ලබන තත්ත්වයට 
පත් වූ ආයතන සංඛ ාවක් තිෙබනවා. 

සීමාසහිත ලංකාෙව් එක්සත් පවෘත්ති පත සමාගම 2010 
වර්ෂෙය් ලැබූ පාඩුව අවම කර ෙගන 2011 වර්ෂෙය් ලාභයක් 
ලබන තත්ත්වයට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. වී අෙළවි මණ්ඩලය ලාභ 
ලබන ආයතනයක් හැටියට ෙනොෙවයි අප භාවිත කරන්ෙන්. ෙගොවි 
ජනතාවෙග් අස්වැන්න ලැබුණාම ෙම් අස්වැන්නට සාධාරණ 
මිලක් ලබා ගන්න නියාමනය කරන ආයතනයක් හැටියට තමයි වී 
අෙළවි මණ්ඩලය අපි සලකන්ෙන්. වී අෙළවි මණ්ඩලය 2011 
වර්ෂය වන ෙකොට ලාභ ලබන ආයතනයක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා.  

ඊළඟට, ශී ලංකා කජු සංස්ථාවත් ඒ ආකාරයට ලාභ ලබන 
ආයතනයක් බවට පරිවර්තනය ෙවලා තිෙබනවා. ශී ලංකා වරාය 
අධිකාරිය 2010 වර්ෂෙය් පාඩුවක් ලැබුවා. නමුත් 2011 වර්ෂෙය් 
ලාභ ලබන තත්ත්වයට වාර්තා කරලා තිෙබනවා. ෙපර වර්ෂ හා 
සංසන්දනාත්මකව බලන ෙකොට ශී ලංකා ෙත් මණ්ඩලය, ඒ 
වාෙග්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් 
ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අනික් පැත්ෙතන් 
2010 වර්ෂය හා සසඳන කළ 2011 වර්ෂෙය්දී ලාභය ඉහළ ගිය 
ෙහෝ අලාභය පහත වැටුණු ආයතන කිහිපයක් මා සඳහන් 
කරන්නම්. සීමාසහිත ගුවන් ෙතොටුෙපොළ හා ගුවන් ෙසේවා                    
ශී ලංකා) සමාගම ලාභය වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම             
ශී ලංකා ආයුර්ෙව්ද ඖෂධ සංස්ථාව, ලංකා බැංකුව, ශී ලංකා මහ 
බැංකුව, සීමාසහිත ලංකා ෙපොෙහොර සමාගම, සංවර්ධන ෙලොතරැයි 
මණ්ඩලය, නිවාස සංවර්ධන මූල  සංස්ථා බැංකුව, ඒ වාෙග්ම 
ආණ්ඩුෙව් ෙහොරණෑ ආදී ෙනොෙයක් ආකාරයට විරුද්ධ පක්ෂෙයන් 
ෙචෝදනා ලබන ස්වාධීන රූපවාහිනි ෙසේවය සහ ලක්හඬ 
ෙර්ඩිෙයෝව, ශී ලංකා රූපවාහිනි සංස්ථාව, කහටගහ ගැෆයිට් වැනි 
ආයතන ෙම් කමිටු වාර්තාව අනුව විෙශේෂෙයන්ම ලාභය වැඩි කර 
ගත් ආයතන හැටියට සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

මා විෂය භාර ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන ෙපොල් 
සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත ාංශය යටෙත් පවතින 
සීමාසහිත කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම ලාභය වැඩි කර ෙගන 
තිෙබනවා. ෙම් වැවිලි සමාගම 1992 වර්ෂෙය්දී පාෙද්ශීය වතු 
සමාගම් බවට පරිවර්තනය කළා. ඒවාෙය් කළමනාකරණය 
ෙපෞද්ගලික ආයතනවලට පවරා තිබුණා. කළමනාකරණය 
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ෙපෞද්ගලික අංශයට පැවරූ වතු 2005 වර්ෂෙය්දී නැවත රජයට 
පවරා ගත්තා. රජයට පවරා ගැනීමට ෙපර ඒ වතුවල කම්කරු 
ආරවුල් තිබුණා; යටි වගාවක් කෙළේ නැහැ; ඒවාට ෙපොෙහොර 
දැම්ෙම් නැහැ; ගස් ටික කපා විකුණුවා. ඒ තත්ත්වයටයි තිබුෙණ්. 
ඒ වතු රජයට පවරා ගත්තාට පස්ෙසේ ඒ ගස්වලට නැවත ෙපොෙහොර 
ෙයදීම, එහි තිෙබන සම්පූර්ණ පරිණත තත්ත්වයට පත් වුණු ගස් 
හැෙරන්න අනික් ගස ්කැපීම නතර කිරීම ආදිය නිසා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, සීමාසහිත කුරුණෑගල වැවිලි සමාගම 2010 
වර්ෂෙය්දී ලැබූ රුපියල් මිලියන 154ක් වූ ලාභය, 2011 වර්ෂෙය්දී 
රුපියල් මිලියන 225 දක්වා වැඩි කරන්න හැකියාව ලැබී 
තිෙබනවා. ඒවා පාඩු ලැබූ ආයතනයි. ෙබොෙහෝ අය කියන්ෙන්, 
රාජ  අංශයට ව ාපාරික කටයුතු කරන්න බැහැ, ෙම්වා 
හරියාකාරව කාර්යක්ෂමව කියාත්මක කරන්න පුළුවන් 
ෙපෞද්ගලික අංශයට කියලායි. රාජ  අංශයට ව ාපාරික කටයුතු 
කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි ඔප්පු කරලා ෙපන්වා තිෙබනවා, 
රුපියල් මිලියන 154 සිට රුපියල් මිලියන 225 දක්වා අෙප් ලාභය 
වැඩි කිරීෙමන්. ඒ අනුව මහා  භාණ්ඩාගාරයට ලාභාංශ ලබා 
ෙදන්න අපට හැකියාව ලැබී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම සීමාසහිත 
ලංකා ෙපොස්ෙප්ට් ආයතනයත් ලාභය වැඩි කර ෙගන තිෙබනවා. 
මා ෙම් ආයතන කිහිපයක් සම්බන්ධෙයන් සඳහන් කෙළේ ෙම් 
ආකාරයට විවිධ ආයතනවලින් අපි ලැබූ ලාභ තත්ත්වයන් 
ෙපන්වන්නයි. 

ස්වාධීන රූපවාහිනී ෙසේවය සහ  ලක්හඬ ෙර්ඩිෙයෝව  මිලියන 
495 සිට මිලියන 682 දක්වා ලාභ ලබා තිෙබනවාය කියන එකත් 
මා මතක් කරන්නට  ඕනෑ.    ඒ වාෙග්ම  ශී ලංකා රූපවාහිනී 
සංස්ථාව මිලියන 42 සිට  මිලියන 172 දක්වා  ලාභය වැඩි කර 
ෙගන තිෙබනවා. අප ෙම් කාරණා සම්බන්ධව මතක් කෙළේ,  ෙම්  
ආයතන ෙබොෙහොම කාර්යක්ෂම වන්නට ෙහේතුවක් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් COPE   එක ෙසොයා බලා කටයුතු කරපු නිසාය 
කියන එක  මතක් කරන්නටයි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් වැදගත්  
කාරණාවක් කියන්නට  ඕනෑ. පාඩු ලැබූ ආයතන ෙමොනවා ද?  ෙම් 
පාඩු ලැබු අයතනවල පාඩු සිදු වී තිෙබන්ෙන් කුමන ආකරයකට ද?  
විෙශේෂෙයන්   ලංකා  විදුලිබල මණ්ඩලෙයන් පාඩු  සිදු වුණා.  ඒ 
වාෙග්ම  ඛනිජ ෙතල් සංස්ථා ෙවන් පාඩු සිදු වුණා.  මම ෙම් 
සම්බන්ධව  ඛනිජ ෙතල් විෂය භාර    හිටපු අමාත  ගරු සුසිල් 
ෙපේමජයන්ත  මැතිතුමා 2013 ජූලි මස 10 වන බදාදා 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කළ කථාෙවන් ෙකොටසක් හැන්සාඩ් 
වාර්තාෙවන් උපුටාෙගන සඳහන් කරන්නට කැමතියි. එදින   
හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු 240 හි ෙම ෙසේ සඳහන් කරනවා: 

" අද වාර්තා අරෙගන බැලුෙවොත්, ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙව් 
ෙමපමණ පමාණයක අලාභයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ලංකා  විදුලි බල  
මණඩලෙය් ෙමතරම්  පමාණයක අලාභයක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා  ආදී 
වශෙයන්  සඳහන් ෙවනවා. ෙම්ක රාජ  පතිපත්තියත් සමඟ යම් 
ආකාරයක සම්බන්ධතාවක් තිෙබනවා. උදාහරණයක්  හැටියට ඛනිජ 
ෙතල් නීතිගත සංස්ථාෙවන් ෙතල් ආනයනය කරනවා, ෙබොරෙතල් 
ආනයනය කරනවා. පිරිපහදු කළ ෙතල් ආනයනය කරනවා. ෙබොර ෙතල් 
ආනයන කරලා කරන්ෙන්  පිහිපහදුව මගින් පිරිපහදු කරලා  එයින් ඇති 
වන්නා වූ පිරිපහදු ෙතල්, ෙපටල්, ඩීසල්,ගුවන්යානා ෙතල්,භූමිෙතල්, 
නැෆ්තා සහ ගෑස් සඳහා භාවිතා  කිරීමයි.  මම හිතන හැටියට  දවසකට ගෑස් 
ෙටොන්  75ක් පමණ එනවා. ඒවා ලිෙටෝ සහ  ලාෆ්   කියන සමාගම් ෙදකට   
ෙදනවා.  ෙම් ආදී වශෙයන් ව ාපාරයක් කරනවා. Iranian Light Crude 
Oil වලින්  නම්, පිරිපහදු කරලා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් සියයට 40යි. ඉතිරි 
සියයට 60 නිමි ෙතල් හැටියට  -පිරිපහදු කළ ෙතල් හැටියට- විවෘත 
ෙවෙළඳෙපො ෙළන්  ෙටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව ආනයනය කරන්නට ඛනිජ 
ෙතල් සංසථාවට සිදු ෙවනවා. "  

ෙමන්න ෙම්ක තමයි  ඉතාමත් වැදගත්  කාරණාව. තව දුරටත් 
එහි ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

"උදාහරණයක් හැටියට පිරිපහදු කළ ඩීසල් ලීටරයක් ෙගනැත් වරාෙයන් 
ෙගොඩ බානවා. අපි සියලුම  මිල ගණනය කරලා  ගත්තාම ෙතල් ලීටරයක් 

රුපියල් 110ක් ෙවනවා කියලා හිතනවා නම්, එතැන සිට එකතු වන tax 
එක රුපියල් 25යි, ගුදම් ගාස්තු,  වරාය ගාස්තු සියල්ලම  එකතුෙවලා 
තමයි අවසාන වශෙයන් ෙවෙළඳෙපොළට එනවිට එහි මිල තීරණය 
වන්ෙන්. 

අද ෙපටල් ලීටරයක මිල රුපියල්157යි. ඒක විචලනය වනවා. අපි හිතමු 
ආනයනය කරන ඩීසල් ලීටර් එකක් ෙගොඩ බාන අවස්ථාෙව් රුපියල් 
110ක් නම් ඒකට tax  එක  එකතු ෙවලා  රුපියල් 121ක්  වනවා. වියළි 
කාලගුණයක් ආවාම  විදුලි බලාගාරවලට  ෙතල් නිකුත් කරන්නට  සිදු 
ෙවනවා.  රුපිල් 121ක  මිලකට ෙතල් ලීටර්  එකක් ගණනය කරලා  
විදුලිබල ක්ෙෂේතයට  දුන්ෙනොත්, අද ඩීසල්  භාවිත කරලා ජනනය කරන  
විදුලි  ඒකකයක  පි◌විැය රුපියල් 40ක් ෙවනවා නම්,  ගණනය කරලා 
බැලුවාම  ඩීසල්වලින් විදුලි ඒකකයක් ජනනය  කිරීෙම් පිරිවැය  ඊට වඩා 
විශාල පමාණයක් ෙවනවා. අපි එම ගණන රුපියල් 120ක් කියලා 
ගත්ෙතොත් සාමාන ෙයන්  ඩීසල් ලීටරයකට  විදුලි ඒකක 4යි නිෂ්පාදනය 
කරන්නට පුළුවන්. එෙහම නම් එතැනදී විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කිරීම 
සඳහා ඉන්ධනවලට යන මිල රුපියල් 30ක් ෙවනවා. එතෙකොට  අෙනක් 
ගාස්තු සමඟ එකතු වුණාම  රුපියල් 40 ඉක්මවා යනවා. හැබැයි,  දැන් 
රජෙය් පතිපත්ති අනුව  පළමුවන ඒකක 30 පාරිෙභෝගිකයන්ට  
විකුණන්ෙන් කීයට ද?  ඒකකයක් රුපිල් 3.60 බැගිනුයි. විදුලි ඒකකයකට  
රුපියල් 40ක  පිරිවැයක් යනවා.  නමුත් පළමුවන ඒකක 30  
පාරිෙභෝගිකයාට ෙදන්ෙන්  රුපියල්3.60 බැගිනුයි. " 

ජනතාවෙග් සුබ සිද්ධිය ෙවනුෙවන් අප සමහර ෙවලාවට 
ගන්නා තීරණ, ජනතාවෙග් සුබසිද්ධිය ෙවනුෙවන් ගන්නා  රාජ  
පතිපත්ති -  සහන මිලට ඩීසල් ටිකක් ෙදන්න, සහන මිලට විදුලි 
බිල අඩු කරලා ෙදන්න ගන්නා තීන්දු- නිසාත්  විශාල වශෙයන් ඒ 
ආයතනවලට  ඒ පාඩුව දරා ගන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ ගැනත් අප 
විෙශේෂෙයන් සැලකිල්ල දැක්විය යුතුය කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී  මම සඳහන් කරන්නට කැමතියි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් කාරණයත් මා මතක් 
කරන්න ඕනෑ. ෙම්කට මෙග් අමාත ාංශය  උදාහරණයකට 
ගන්නම්.  ෙම් ආයතනවල ගත යුතු කියා මාර්ග අපට ෙපන්වා 
දුන්නාට පස්ෙසේ, ඒවාෙය්  ජයගහණ ලබා ගන්න අපට හැකියාව 
ලැබුණා. 2004 සිට 2011 දක්වාම සමහර ආයතනවල වාර්ෂික 
වාර්තා  ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැහැ.  එතෙකොට අප ඔවුන් උනන්දු 
කරවන්න ඕනෑ. ෙම් පිළිබඳව COPE එෙකන් ෙහොයා බැලුවා; 
පශ්න කළා. COPE එෙකන් පශ්න කළ නිසා තමයි ඒ තත්ත්වයට 
ආෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අමාත ාංශය යටෙත් 
තිෙබන ආයතන පහක වාර්ෂික වා ර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතුව 
තිබුණා. ඉන් ආයතන ෙදකක වාර්ෂික වාර්තා 2004 වසෙර් සි ට  
ඉදිරිපත් කර තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් මම අද සන්ෙතෝෙෂන් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි, ෙම් වන විට මම ඒ සඳහන් කරපු ආයතන 
ෙදෙක් 2012 වර්ෂෙය් වාර්ෂික වාර්තා පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් 
කරන්නත්, එක ආයතනයක -කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම්- 
වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා එහි අනුමැතිය 
ගන්නත් හැකි වුණු බව.  ඒ වාෙග්ම හලාවත වැවිලි සමාගෙම් 
2012 වසෙර් වාර්ෂික වාර්තාව අද දිනෙය් කැබිනට් මණ්ඩලය 
විසින් අනුමත කළා. දැන් අපට තව ආයතන තුනක පමණයි 
වාර්ෂික වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙපොල් සංවර්ධන 
අධිකාරිය, ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ මණ්ඩලය සහ ෙපොල් වගා කිරීෙම් 
මණ්ඩලය යන ආයතන තුෙන් වාර්ෂික වාර්තා තුනයි.  
විගණකාධිපතිතුමාෙග් සම්පූර්ණ වාර්තා ලද වහාම ඒවා ඉදිරිපත් 
කරන්න අප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නවා. විගණකාධිපති 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වාර්තා එන තුරු අෙප් වාර්ෂික වාර්තා 
ඔක්ෙකොම සූදානම් කර තිෙබනවා.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම ෙම් සඳහන් කෙළේ  
COPE එක හරියාකාරව කියාත්මක වීෙම් පතිඵලයක්. මම 
උදාහරණයකට ගත්ෙත් ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන 
අමාත ාංශයයි. 2004 සිට 2011 වන තුරු  ෙනොලැබුණු වාර්ෂික 
වාර්තා දැන් අප ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. 2012 වසෙර් වා ර්ෂික 
වාර්තා ෙදකක් ෙම්  වන විට කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙග්න්න කටයුතු සූදානම් කර තිෙබනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විගණකාධිපතිතුමාෙග් වාර්තා ටික ලැබුණු වහාම ෙසසු ආයතන 
තුෙන් වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්නත් අප සූදානමින් ඉන්ෙන්.  ගිණුම් 
වාර්තා අවුරුදු ගණනක් පමාදයි, ෙම් විධියට කටයුතු කරන්න 
බැහැ කිය කියා විෙව්චනය කරනවාට වඩා අප සියලු ෙදනාම ඒ 
ආයතනවලට දැඩිව බලපෑම් කරන්න ඕනෑ, ෙම් ආයතනෙය් 
සංයුක්ත සැලැසම් අපට අවශ යි, කෙමෝපාය සැලැස්ම අවශ යි, 
වාර්ෂික වාර්තාව අහවල් දිනයට අවශ යි කියලා. ඒ විධියට 
අවධානය ෙයොමු කරවලා හරියාකාරව කටයුතු කිරීම නිසා තමයි  
එම ආයතනවලින් ඒ වාර්තා ලබා ගන්න අපට හැකියාව ලැබුෙණ්.  

ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමා ඇතුළුව අනිකුත් සාමාජිකයන් ෙම් කටයුතු 
හරියට කරනවා කියලා ෙලොකු විශ්වාසයක්  ඇති වුණු නිසායි ඒ 
ෙද්වල් සිද්ධ වන්ෙන් කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා විෙශේෂෙයන් 
මතක් කරනවා.  

සමහර කාලවල ෙබොෙහොම ආන්ෙදෝලනයට ලක් වුණු  COPE 
වාර්තා තිබුණා. මට මතකයි, මීට අවුරුදු හතරකට, පහකට ෙපර 
COPE වාර්තා ඉදිරිපත් කළ  ආකාරය. සමහ ර අය තම තමන්ෙග් 
ෙපෞද්ගලික පතිරූපය ෙගොඩනඟා ගන්න, COPE වාර්තාව 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න ෙපර පුවත් පත්වලට ඒ ගැන 
interview  එකක් දුන්නා. විචක්ෂණශීලී, බුද්ධිමත්, පරිණත 
නායකෙයක් හැටියට ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා ෙම් 
වාර්තාවල තිෙබන ෙතොරතුරු කවදාවත් පුවත් පත්වලට පකාශ 
කෙළේ නැහැ.  ෙම් ෙකටුම්පත් අපට ආවාට පස්ෙසේ, ඒ ෙකටුම්පත් 
ටික අරෙගන ගිහින් කියවන්න ෙපර පක්ෂ විපක්ෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව අෙප් කමිටුෙව් සාමාජිකයන් සියලු ෙදනාම ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් 
කිව්වා, "ෙම්ක තියා ගන්න, අප එකක්වත් අරෙගන යන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. ෙම් වාර්තාව ඉදිරිපත් වන තුරු කිසිම 
සාමාජිකෙයක් ෙම් අවුරුද්ෙද් ඉදිරිපත් කරපු කමිටු වාර්තාව 
සම්බන්ධව වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ; මාධ යට කිසි ෙදයක් 
ෙහළි කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන අප එතුමන්ලාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 
ෙම්ක තමයි අෙප් කමිටුෙව් සභාපති ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර මැතිතුමා 
තුළ තිෙබන විචක්ෂණශීලිත්වය; පරිණතභාවය.  ෙම්ක තමයි 
අවශ  වන්ෙන්. ෙම්  වාර්තාව හදාෙගන කමිටුෙව් සභාපතිතුමා 
හැටියට එතුමා ඒෙකන් ජනපිය ෙවන්න උත්සාහ කළා නම් 
ෙමොකද වන්ෙන්? හරියට යමක් කරන ෙකොට ඉෙබ්ම ඒ 
නායකත්වයට ඒ ජනපියතාව ඇති ෙවනවා කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව් මම සඳහන් කරන්න කැමැතියි.  

ෙමම වාර්තාෙවන් සමහර ආයතන ගැන තීන්දු ගන්න 
අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.  ඒවා තවදුරටත් පවත්වා ෙගන 
යාෙමන් ඵලදායිතාවක් තිෙබනවාද, නැද්ද කියන කාරණය 
සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.ජනතා ෙපොෙහොර 
ව වසාය වැනි ආයතන දැනටමත් ඈවර කරන්න රජය තීන්දු කර 
තිෙබනවා. 

එම ආයතන පිළිබඳව  විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරන්නට 
හැකියාව ලැබුෙණ්, ෙබොෙහොම පරෙතරට ගිහිල්ලා ඒ ගැන ෙසොයා 
බලා, රජයට වාර්තා කිරීෙම් හැකියාව ලැබුණු නිසාය කියන එකත් 
මතක් කරන්නට කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අසතුටුදායක 
විගණන මත ඉදිරිපත් වුණු ආයතන සම්බන්ධවත් ෙම් වාර්තාෙව් 
සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. ෙමහි සඳහන් ෙවලා තිෙබන ආකාරයට  
විගණන වර්ෂය 2010, ශී ලංකා කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ පතිපත්ති 
සභාව අසතුටුදායක විගණන මත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබන 
ආයතනයක්. ෙකොළඹ විශ්වවිද ාලයට අනුබද්ධ ෙද්ශීය ෛවද  
විද ායතනය,  ජාතික පුස්තකාල හා පෙල්ඛන ෙසේවා මණ්ඩලය,  

ශී ලංකා විවෘත විශ්වවිද ාලය  වැනි ආයතන සම්බන්ධෙයනුත්  
අසතුටුදායක විගණන මත ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා.  එම 
ආයතනවල පධානීන්, ඒ ආයතනවල ගණන් දීෙම් නිලධාරින්  ෙම් 
තත්ත්වය ගැන විෙශේෂ සැලකිල්ලක්  දක්වා,  ඒ ආයතන දැන්වත් 
නිවැරදි තත්ත්වයට ෙගනැල්ලා කටයුතු කිරීෙම් වගකීම ෙකෙරහි  
අවධානය ෙයොමු කළ යුතු බව මා විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අවස්ථාෙව් දී 
සඳහන් කරන්නට කැමැතියි.  

අෙප් එක මන්තීතුෙමක් ඇහුවා, වරාය හදලා රක්ෂාවල් කීයක් 
දුන්නාද කියලා. එම මන්තීතුමාට මා සඳහන් කරන්නට ඕනෑ,  යම් 
ව ාපාරයක් සම්බන්ධෙයන් ආෙයෝජනයක් කළ ගමන්ම, එයින් 
රක්ෂාවල් ටිකක් දුන්නා කියලා එම ව ාපාරය සාර්ථක වන්ෙන් 
නැති බව. ව ාපාරය දියුණු ෙවන්න, දියුණු ෙවන්න තමයි ඒකට 
අවශ  මානව සම්පත වැඩි කර ගන්නට පුළුවන් වන්ෙන්.  මුල් 
අවුරුද්ෙද් හම්බන්ෙතොට වරායට පැමිණි නැව් ගණනට වඩා ඊළඟ 
අවුරුද්ෙද් එම පමාණය වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  ෙම් අවුරුද්ෙද් එම 
පමාණය තවත් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  එතෙකොට ඒ වැඩි වන 
ආකාරයට මිසක් අනවශ  ආකාරයට ෙසේවකයන් බඳවා 
ගත්ෙතොත් ඒ ආයතනය කඩා වැෙටනවා.  ඒ නිසා ෙමම ආයතන 
සම්බන්ධ  විෙශේෂෙයන්ම සැලකිලිමත් ෙවලා, ඒ ආයතන දියුණු 
වන ආකාරයට කටයුතු කළ යුතු බව මා සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි.  රැකියා ලබා දීෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්ම ෙනොෙවයි, 
එෙහම නැත්නම් රජෙය් රැකියා අවස්ථා ටිකක් වැඩි කර ගන්න 
ෙනොෙවයි,  ඊට වඩා දූරදර්ශීව කල්පනා කර බලා, එම ආයතන 
ස්ථාවර මට්ටමට ෙගනල්ලා, විෙශේෂෙයන්ම ඒ ආයතන දියුණු වන 
ආකාරයට කටයුතු කරන්නට අවධානය ෙයොමු කළ යුතුයි කියලා 
මා විශව්ාස කරනවා.   

ෙම් හා සමගාමීව බලන විට තවත් එවැනි  ආයතන  
ගණනාවක් තිෙබනවා. 2010 වර්ෂය හා සසඳන කල, 2011 
වර්ෂෙය් ලාභය අඩු වුණු ආයතනත් තිෙබනවා. එකක් තමයි ශී 
ලංකා ආ ෙයෝජන මණ්ඩලය. ඒ වාෙග්ම මධ ම ඉංජිෙන්රු 
උපෙද්ශක කාර්යාංශය,  සීමාසහිත හලාවත වැවිලි සමාගම වැනි 
ආයතන. මම  සඳහන් කරන්නට ඕනෑ,  එක් පැත්තකින් ගත්තාම   
ඒ ඒ පෙද්ශ අනුවත් සමහර ආයතනවලින් ලැෙබන ලාභය ෙවනස් 
ෙවන බව.   කුරුණෑගල පෙද්ශෙයන් ලැෙබන අස්වැන්න හලාවත 
පෙද්ශෙයන් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 2010 
වර්ෂෙය් ෙපොල් ෙගඩියක මිල  රුපියල් 50ට, 60ට  ඉහළ ගියා. 
නමුත් 2011 වර්ෂෙය් දී ෙපොල් ෙගඩියක මිල  රුපියල් 20ක්, 22ක් 
වාෙග් මිලකටයි තිබුෙණ්.  අසව්ැන්න හැටියට ගත්තාම වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. මූල මය වශෙයන් ගත්ෙතොත් ඒ තත්ත්වය 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. එතෙකොට අපි ෙම් ලාභය ගැනම 
බලන්ෙන් නැතිව,  ආයතනයක් හැටියට එම ආයතනෙය් 
ඵලදායිතාව ගැනත් අපි කල්පනා කරන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එතෙකොට  2010 වර්ෂයට වඩා 2011 වර්ෂෙය් 
හලාවත වැවිලි සමාගෙම් ෙපොල් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා.  2010 දී නිෂ්පාදනය කරපු ෙපොල් පමාණයට වඩා 
2011 වර්ෂෙය් නිෂ්පාදනය කරපු ෙපොල් පමාණය වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. නමුත් 2010 වර්ෂෙය් මිලත් එක්ක බලනෙකොට 2011 
වර්ෂෙය් දී එයින් සියයට 50ක පමාණයකින් මිල අඩු ෙවලා 
තිෙබනවා. එතෙකොට ආයතනයක කාර්යක්ෂමතාව පිළිබඳව 
මුදලින් විතරක් මැනීම, මුදලින් විතරක් විගහ කිරීම කළ 
ෙනොහැකියි. උදාහරණයක් හැටියටයි මා ෙම් ආයතනය ගැන 
සඳහන් කෙළේ.   

2010 වර්ෂයට වඩා 2011 වර්ෂෙය් මිල අඩු ෙවලා තිෙබනවා 
කියන එක කිව්වාම සමහර ආයතනවලට අසාධාරණයක් ෙවනවා.  
සමහර විට හිතනවා, "අපි ෙමච්චර මහන්සි ෙවලා, ෙමච්චර 
අස්වැන්න වැඩි කර ගත්තත්, ෙම් වාර්තාවල සඳහන් වන්ෙන් ෙම් 
ආකාරයටයි" කියලා. ඒ නිසා ඉදිරිෙය්දී අපි ෙම් වාෙග් ෙද්වල් 
සම්බන්ධව COPE එෙක්දී සාකච්ඡා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
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[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර  මහතා] 



2013  ඔක්ෙතෝබර්  10 

ෙවනවා.   මූල මය වශෙයන් -මුදලින් ගණන බලලා- ෙම් අයට  
වැඩි වුණත් අඩු වුණත්, ආයතනය පැත්ෙතන් ගත්තාම අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වන ඉලක්කය කරා යෑෙම්දී  ඊට වඩා සාර්ථකව 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා කියන එක විෙශේෂෙයන්ම පහතින් ෙහෝ 
සඳහන් කර ෙපන්වා දීමට අවධානය ෙයොමු කරන්න අප 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් විගණකාධිපතිතුමාෙග් 
වැටුප නිශ්චය කිරීම සම්බන්ධව මීට කලින් ෙම් උත්තරීතර 
සභාෙව් සාකච්ඡාවට  භාජනය වුණා. ඒ සම්බන්ධව අෙප් කමිටුෙව් 
සියලුම ෙදනාෙග් අවධානය ෙයොමු ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, නැවතත් ඒ සම්බන්ධව අවධානය ෙයොමු 
කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා  විගණකාධිපතිතුමා හැටියට 
කටයුතු කරන ෙකොට එතුමාට තනතුෙරන් පහළ ඉන්න සමහර 
නිලධාරින් සමහර විට එතුමාට වැඩිය වැඩි වැටුපක් ගන්නවා. ඒ 
තනතුරට තිෙබන අභිමානය තිෙයන්න ඕනෑ. සමරවීර මහත්තයා 
කියන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. අපි කල්පනා කරන්න ඕනෑ, 
සමරවීර මහත්තයා ගැන ෙනොෙවයි ; ෙම් රෙට් විගණකාධිපතිතුමා 
ගැනයි.  විගණකාධිපතිතුමා යටෙත් සිටින -යටෙත් කිව්වාට ඒ 
තනතුර මම පහත් කරලා සලකන්ෙන් නැහැ-  පහළ ෙශේණිවල 
ඉන්න අය -තනතුරක් නැතිව මම ෙම් කියන්ෙන්- එතුමාට වඩා 
තනතුෙරන් පහළ ඉන්න අය එතුමාට වඩා වැඩි වැටුපක් ගන්න 
ෙකොට එතුමා ෙසේවය කරන්ෙන් එතරම් තෘප්තිමත්ව ෙනොෙවයි. 
ඕනෑම ෙකෙනක් එෙහමයි. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම ඒ සම්බන්ධව 
අෙප් ෙම් උත්තරීතර සභාෙව් විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කරවන්න 
ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම සමහර කාරණා 
සම්බන්ධව -අෙප් ඉරාන් විකමරත්න මන්තීතුමා දන්නවා- ස්ථාවර 
නිෙයෝග සංෙශෝධනයට දැන් කාලය එළඹිලා තිෙබනවා. ඒ නිසා 
ස්ථාවර  නිෙයෝග සංෙශෝධනය සම්බන්ධව අපි සියලු ෙදනාෙග්ම -
ෙම් සභාෙව්ම- විෙශේෂ අවධානය ෙයොමු කළ යුතු කාලය දැන් එළඹ 
තිෙබන බැවින් ඒ සම්බන්ධවත් විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාෙග් 
අවධානය ෙයොමු කරවනවා. ඒ සම්බන්ධව අපි විෙශේෂ අවධානය 
ෙයොමු කරලා සංෙශෝධනය කළ යුතු ස්ථාවර නිෙයෝග සම්බන්ධව 
කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව් දී විෙශේෂෙයන් 
සඳහන් කරන්නට ඕනෑ.  

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විරුද්ධ පාර්ශ්වෙය් ගරු 
මංගල සමරවීර මැතිතුමා කථාවක් කළා. මාත් අහෙගන සිටියා.  
COPE  එක ගැන කිසිම ෙදයක් කිව්ෙව් නැහැ. එතුමාෙග් දැඩි 
ෙව්දනාවක් තිබුණා. ෙබොෙහොම සාධාරණයි. එතුමාෙග් හිතවත්තු, 
එතුමාෙග් ෙල්කම්තුමා, විෙශේෂෙයන් අර 'සමීර' කියන තරුණ 
දරුවා අත් අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා. එෙහම ෙන්ද,  එරාන් 
විකමරත්න මැතිතුමනි? එතුමාෙග් ෙල්කම් ෙකෙනක් අත් 
අඩංගුවට අරෙගන තිෙබනවා ෙන්ද? 

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
මම දන්ෙන් නැහැ.  
 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
මම පත්තෙර් දැක්කා. සමීර කියන ෙල්කම්තුමා අත් අඩංගුවට 

ගැනීම සම්බන්ධව, ඒ වාෙග්ම එතුමාෙග් හිතවත්තු අත් අඩංගුවට 
ගැනීම සම්බන්ධව එතුමා ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් කථා කළා. 
ඒකට සාධාරණ ෙහේතු තිෙබනවා. එතුමා මාධ  ආයතනවලට 
ෙචෝදනා කළා. ඒ ෙපෞද්ගලික මාධ  ආයතන ෙම් COPE එෙක් 
අධීක්ෂණයට භාජනය වන්ෙන් නැහැ. “සිරස” නාළිකාව ගැන 
කථා කළා. “සිරස” නාළිකාව COPE  එකට එන්ෙන් නැහැ. 

රජෙය් භාණ්ඩාගාරෙයන් මුදල් ෙයොදවපු මාධ  නාළිකා විතරයි 
ෙම් COPE  එකට එන්ෙන්. ඒ ගැන එතුමා සඳහන් කෙළේ නැහැ. 
එතුමා කිව්වා,  "මෙග් හිතවත්තු, මෙග් මිතෙයෝ, මෙග් ළඟ ඉන්න 
අය"  කියලා.  "ඒ අය මෙග් ළඟ නැති නිසා පාළුවක් දැෙනනවා" 
වාෙග් කියන එක තමයි එතුමා කථා කරන ෙකොට කිව්ෙව්. එෙහම 
මට දැනුණා.  එතුමා කථා කරන ෙකොට  ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් 
කථා කළා. ෙම් ගැන රජයට ඇඟිල්ල දික් කරලා වැඩක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. කවුරුත් ඒක පැහැදිලිව දන්නවා. ඒ පක්ෂය තුළම 
කණ්ඩායම් ෙදකක තමයි ඒ සිද්ධිය ඇති වුෙණ්. මම පුවත් පත්වල 
තිෙබනවා දැක්කා, එක කණ්ඩායමක් ෙදවිනුවර සිට පා ගමනක් 
යනවා කියලා. ඒක සති ගණනක් මාධ ය හරහා පචාරය කළා.  

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
පක්ෂෙයන් පිට අය.  

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
මම දන්ෙන් නැහැ. මම දන්ෙන් ඒ අය එක්සත් ජාතික 

පක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ය කියායි.  ඒ අය එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් 
පත් ෙවලා සිටින  මන්තීවරුන් ෙන්ද? ෛමතී ගුණරත්න  
මහත්මයා එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් ෙන්ද තරග කෙළේ? [බාධා 
කිරීමක්] ඒ වාෙග්ම  ශිරාල් ලක්තිලක. මන්තීතුමනි, මම ෙම් කථා  
කරන්ෙන්  තරග කළ පක්ෂය ගැන ෙන්.   

 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
හිටපු අය.  
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
හිටියාය කියන්ෙන්, ඒ අය  එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

මන්තීවරු ෙන්. එෙහම  නැත්නම් ෙවන පක්ෂයක අයද?  
 
ගරු ඉරාන් විකමරත්න මහතා 
(மாண் மிகு இரான் விக்கிரமரத்ன) 
(The Hon.  Eran Wickramaratne) 
සමහර අය ෙම් පැත්ෙතන් ඔය පැත්තටත්  ඇවිල්ලා තිෙබනවා 

ෙන්.  හිටපු අය.  
 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ඉන්නවා. මම දන්නවා. ෙම් පැත්ෙතන් ඔය පැත්තටත් ආවා. 

ඔබතුමා  කිව්වා  වාෙග්  ෙම්  පැත්ෙතන් ඔය  පැත්තට ආපු  මන්තී 
ෙකෙනක් තමයි  ෙම් කථා කෙළේ.  ඒක ගැන ෙන් මම දැන් කථා 
කරන්ෙන්.  ෙම් පැත්ෙතන් ඔබතුමන්ලාෙග් පැත්තට ඇවිල්ලා,  
ඉරාන්  විකමරත්න මන්තීතුමා වැනි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්  
පවීන, ෙජ ෂ්ඨ මන්තීතුමන්ලා සිටියදී,  ඔබතුමාටත් වඩා  ෙප්ළි 
ෙදකකට ඉසස්රහ ෙප්ළිෙය් -මුල්ම ෙපෙළේ-  ඉඳලා කථා කළ 
මන්තීවරෙයක්  ගැනයි මම ෙම් කථා කෙළේ.  ෙම් පැත්තට එනවා  
වාෙග්ම ඔය  පැත්තටත් ඇවිල්ලා කථා කිරීම සම්බන්ධෙයනුයි 
මෙග් අවධානය ෙයොමු කෙළේ. එතුමා අද ෙබොෙහොම ෛවරෙයනුයි 
කථා කෙළේ. හැබැයි ඒ  ෛවරය කා ගැනද? තමන්ෙග්ම පක්ෂෙය් 
අය ගැන ෙන් ෛවරය පකාශ කෙළේ. හරියට ෙම් පහර දීමට 
ආණ්ඩුව  සම්බන්ධ වුණා වාෙග් තමයි එතුමා කථා කෙළේ.  මම  
ෙම් ගැන පත්තරවලින් දැක්කා. කුරුඳු ෙපොලු අෙත් තියා ෙගන 
හිටිෙය් කවුද? ඒ මිසක් ෙපොල් ඉරටු අරෙගන ආෙව් නැහැ ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පත්තරවල ලස්සණ පින්තූර තිබුණා. ෙපොතු ටික ගන්න ඒ කුරුඳු 
ෙපොලු  ෙහොඳින් රැහැලා තිබුණා. ඒ ෙපොලු අරෙගන සූදානම්ව තමයි 
ඇවිල්ලා තිබුෙණ්. ඊළඟට   මාධ වලින්  විවිධ අය ෙචෝදනා කළා, 
හර්මන් ගුණරත්න කියන මහත්මයා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙද්ශකෙයක්ය කියා. මම ෙබොෙහොම වග කීෙමන් කියනවා, 
හර්මන් ගුණරත්න කියන මහත්මයා ජනාධිපතිතුමාෙග් 
උපෙද්ශකෙයක් හැටියට ෙම් වනෙතක්  කිසිම අවස්ථාවක පත්  
කරලා නැහැ කියා.  එතුමා එවැනි තනතුරක් දරන්ෙන් නැහැ කියන 
එක මම වග කීෙමන් කියනවා. අෙප් පැත්ෙත් ඉඳලා ගිය ඒ ගරු 
මන්තීතුමා අෙප් ඇමතිවරෙයක්  හැටියට හිටියා.  එතුමා ෙබොෙහොම 
කාලයක්  අෙප් පක්ෂෙය් මාධ  අංශය භාරව කටයුතු කළා.  මාධ  
ඇමතිවරෙයක්  හැටියට හිටි එතුමා මාධ  විෙව්චනය කිරීම ගැන 
අපි  කනගාටු ෙවන්න ඕනෑ. ෙමොකද, එතුමා හිටපු මාධ  
ඇමතිවරෙයක්. එවැනි විෙව්චනයක් කිරීමට එතුමාට තිෙබන 
ෙව්දනාවත් සාධාරණයි කියා මා කල්පනා  කරනවා.  

 
ගරු  ඉරාන් විකමරත්න  මන්තීතුමනි, මෙග් ළඟ හිටපු ෙල්කම් 

ෙකෙනක්, මාස ගණනක් අත් අඩංගුෙව් ඉන්නෙකොට, සතියක් 
ෙදකක් නැති ෙවන ෙකොට  මට වුණත් හරි දුකක්, ෙව්දනාවක් 
දැෙනනවා. මෙග් ෙපෞද්ගලික හිතවෙතකුට, මට ෙළන්ගතුව 
ඉන්න ෙකෙනකුට, මට ෙත් ටික  කෑම ටික ෙගනැල්ලා  ෙදන 
ෙකෙනකුට එෙහම ෙදයක් වුණාම ෙව්දනාවක් දැෙනනවා. 
නැත්නම්  තව ෙවනත් ෙවනත්  උදව් පදව් තිෙබනවාෙන්. නිකම් 
කල්පනා කර බලන්න. එෙහම ෙකෙනක්, ඒ සබැඳියක් තිෙබන 
ෙකෙනක් ළඟ නැති  වුණාම ෙබොෙහොම  ෙව්දනාවක් දැෙනනවා.  
එතුමාට ඒ ගැන  සාධාරණ ෙව්දනාවක් තිෙබනවා.  අපි ඒ ගැන 
තර්ක  කරන්න අවශ   නැහැ.  ඒ ෙව්දනාව පිට කරන්න ෙම් 
උත්තරීතර සභාෙව්දී  COPE   වාර්තාව සාකච්ඡා කරන අවස්ථාව   
පෙයෝජනයට ගත්ත එකයි අපට තිෙබන පශ්නය. ඒක ෙවන  
තැනකදී  පවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වා කිව්වා නම් කමක් නැහැ.  
ඒ  මාතර සිදුවීමට අෙප් රජය ෙහෝ අෙප් පක්ෂය කිසිම  
සම්බන්ධතාවක් නැහැ. ඒක ඒ පක්ෂය ඇතුෙළේ තිෙබන අභ න්තර 
ගැටුමක්ය  කියන එක  විෙශේෂෙයන් සඳහන්  කරන්න ඕනෑ.  ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ගරු වාසුෙද්ව නානායක්කාර   ඇමතිතුමා කිව්වා 
වාෙග්  ඒෙකන් ෙපණුෙන් "පුහුල් ෙහොරා කෙරන්  දැෙන් " වාෙග් 
ෙදයකුයි.  එතුමා ඒ වචනෙයන්ම කිව්වා.  ඒ  වැරැද්ද වහගන්න  
කාට  හරි ෙචෝදනා කරලා කටයුතු කිරීමක් වාෙග් තමයි අපට 
ෙත් රුෙණ්. මම හිතන්ෙන් නැහැ, එතුමා එෙහම කළාය කියා.  
නමුත් මට ෙපනුෙණ්  ඒ වාෙග් තත්ත්වයකුයි.  ඒ ගැන මම මීට 
වඩා කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන් නැහැ.    

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම, අෙප් COPE 
එෙක් සභාපති වශෙයන් කටයුතු කරන,  අෙප් ෙජ ෂ්ඨයකු වන 
දීර්ඝ කාලීන ෙද්ශපාලන අත් දැකීම් තිෙබන, වාමාංශික 
ෙද්ශපාලනෙය් නිරත ෙවමින්,  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
ශක්තිමත් කරමින්, ශී ලංකා  නිදහස්  පක්ෂයත් සමඟ එකතු ෙවලා  
අෙප් රජය ඉදිරියට ෙගන යන අෙප් ෙජ ෂ්ඨ අමාත  ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර ඇමතිතුමාට, ඒ වාෙග්ම COPE එෙක් සියලුම   
සාමාජික මහත්ම මහත්මීන්ට  ෙමහිදී අෙප් ස්තුතිය පළ කරනවා.    
 

ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඒ වාෙග්ම හැන්සාඩ් කාර්ය මණ්ඩලයත් ෙම් 

කමිටුෙව් කාර්ය සටහන් සකස් කිරීෙම් කාර්යය තමන්ෙග් කරට 
අරෙගන හුඟාක් අපහසුකම් මැද වුණත් ඒ කටයුතු  කළා. ගරු 

ඇමතිතුමනි, ඒ නිසා  හැන්සාඩ් කාර්ය මණ්ඩලය ෙවනුෙවනුත් 
තමුන්නාන්ෙසේෙග්ත් මෙග්ත් ස්තුතිය  පළ කරන්නට ඕනෑ.   

 
ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා  
(மாண் மிகு  ஏ.பீ. ஜகத் ஷ்பகுமார) 
(The Hon. A.P. Jagath Pushpakumara) 
ෙම් COPE  වාර්තාව ගැන කථා කරනෙකොට 

විගණකාධිපතිතුමා ඇතුළු සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලයත් අපට 
අමතක කරන්න බැහැ.  ඒ කාර්ය  මණ්ඩලය ඉතාමත් අඩු 
පහසුකම් මධ ෙය් තමයි ඒ අයෙග් කටයුතු කෙළේ. මෑතකදී   
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමන්ලාට  කාර්යාල ෙගොඩනැඟිල්ලක්  
පවා අභිනවෙයන් ලබා දුන්නා.  අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ  ඒ 
ගැන කාෙග්වත් අවධානයක් ෙයොමු වුෙණ් නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ඒ 
කාර්ය මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාටමත්, ඒ වාෙග්ම  COPE එෙක් 
කාර්ය මණ්ඩලයටත් -ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව්  
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයටත්- පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මහ 
ෙල්කම්තුමා, ඒ කමිටුෙව් සාකච්ඡා වන ෙද්වල් විශාල කැප 
කිරීමක් කර සටහන්  කර ගන්නා හැන්සාඩ්  ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  
කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු  සියලු ෙදනාටම අෙප් ස්තුතිය පළ 
කරනවා.   

ඒ වාෙග්ම සහාය කාර්ය මණ්ඩලයත් අපට අමතක කරන්න 
බැහැ. ෙම් හා සම්බන්ධ වුණු සියලු ෙදනාටම මෙග් ෙගෞරවය සහ 
ස්තුතිය පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අමාත ාංශ 
ෙල්කම්වරු අපට අමතක කරන්න බැහැ. අපට නිකම් වාර්තා 
හදන්න බැහැ. එතුමන්ලා සියලු ෙදනාම සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග්ම 
ජනාධිපති ෙල්කම්තුමා පවා සහභාගි වුණා. මුදල් අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම්තුමා සහභාගි වුණා. ඒ වාෙග්ම ඒ ඒ ආයතනවල පධානීන්, 
සභාපතිතුමන්ලා, අධ ක්ෂ මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනා සහභාගි 
ෙවලා ෙම් වැඩ පිළිෙවළට උදව් කළා. මුදල් අමාත ාංශෙය් රාජ  
ව ාපාර ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් නිලධාරින් ෙම් කාරක සභාවට 
සහභාගි වුණා. ආරක්ෂක ෙල්කම් ෙගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා 
තමන්ෙග් අමාත ාංශය ෙවනුෙවන් හැකි සෑම අවස්ථාවකම 
සහභාගි ෙවලා  කරුණු අඩු පාඩු ෙපන්වලා ෙදමින්  අවධානය 
ෙයොමු කළා. ඒ සියලුම නිලධාරින්ටත් නම් සඳහන් කළ සහ 
ෙනොකළ සියලු ෙදනාටත් ස්තුතිය පළ කරන අතර, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ෙකෝප් වාර්තාවට අදාළ සියලුම  
ෙතොරතුරු හරියාකාරව ජනතාවට ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන 
අෙප් මාධ ෙව්දී හිතවතුන්ටත් ස්තුතිය පළ කරමින් මම නිහඬ 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
දැන් ෙව්ලාව පස්වරු 6.21යි. විවාදය ෙහට දිනය දක්වා කල් 

තබනවා. 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 6.21ට, 2013, ඔක්ෙතෝබර් 

11 වන  සිකුරාදා අ.භා.1.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 
அதன்ப  பி.ப. 6.21 மணிக்கு பாரா மன்றம், 2013 ஒக்ேராபர் 11, 

ெவள்ளிக்கிழைம  பி.ப. 1.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 
Adjourned accordingly at 6.21 p.m . until  1.30 p.m  on Friday, 

11th October, 2013. 

1329 1330 

[ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂ්පකුමාර  මහතා] 



 

සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සදහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංසක්ාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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දායක මුදල් : පාර්ලිෙම්න්තු විවාද වාර්තාවල වාර්ෂික දායක මිල රු. 2178කි. පිටපතක් ෙගන්වා ගැනීම අවශ   
නම් ගාසත්ුව රු. 18.15කි. තැපැල් ගාසත්ුව රු. 2.50කි. ෙකොළඹ 6, කිරුළපන, පාමංකඩ පාර, අංක 102, 
පියසිරි ෙගොඩනැගිල්ෙල් රජෙය්  පකාශන  කාර්යාංශෙය්  අධිකාරී  ෙවත  සෑම  වර්ෂයකම  ෙනොවැම්බර්           
30 දාට  පථම දායක  මුදල් ෙගවා ඉදිරි වර්ෂෙය් දායකත්වය ලබා ෙගන විවාද වාර්තා ලබාගත හැකිය.  

නියමිත දිෙනන් පසුව  එවනු ලබන දායක ඉල්ලුම් පත් භාර ගනු ෙනොලැෙබ්. 
 
 
 
 
 
 
 
 

சந்தா ; ஹன்சாட் அதிகார அறிக்ைகயின் வ டாந்த சந்தா பா 2,178. ஹன்சாட் தனிப்பிரதி பா 18.15. தபாற் 
ெசல  பா 2.50. வ டாந்த சந்தா ற்பணமாக அத்தியட்சகர், அரசாங்க ெவளியீட்ட வலகம், இல. 102, 
பியசிறி கட் டம், பாமன்கைட தி, கி ளப்பைன, ெகா ம்  6 என்ற விலாசத்திற்கு அ ப்பி பிரதிகைளப்  

ெபற் க்ெகாள்ளலாம். ஒவ்ேவாராண் ம் நவம்பர் 30 ஆந் ேததிக்கு ன் சந்தாப்பணம்  
அ ப்பப்பட ேவண் ம். பிந்திக் கிைடக்கும் சந்தா விண்ணப்பங்கள்  

ஏற் க்ெகாள்ளப்படமாட்டா. 
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