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

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. 

 
 

විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාව 
கணக்காய்வாளர் அதிபதியின  அறிக்ைக 

AUDITOR-GENERAL'S REPORT  
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ශී ලංකා පජාතාන්තික සමාජවාදී ජනරජෙය් ආණ්ඩුකම 

ව්යවස්ථාෙව් 154(6) ව්යවස්ථාව පකාර 2011 මුදල් වර්ෂය සඳහා 
විගණකාධිපතිවරයාෙග් වාර්තාෙව් පළමුවැනි කාණ්ඩෙය් VI වැනි 
ෙකොටස, පස්වැනි කාණ්ඩෙය් IV වැනි ෙකොටස සහ හයවැනි 
කාණ්ඩෙය් IX සහ X වැනි ෙකොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. 

  
ගරු දිෙන්ෂ ් ගුණවර්ධන මහතා (ජලසම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යතුමා සහ ආණ්ඩු පාර්ශව්ෙය් පධාන 
සංවිධායකතුමා) 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன - நீர்வழங்கல், 
வ காலைமப்  அைமச்ச ம் அரசாங்கத் தரப்பின் 

தற்ேகாலாசா ம்)  
(The Hon. Dinesh Gunawardena - Minister of Water Supply 
and Drainage and Chief  Government Whip) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් 

මම "එකී වාර්තාව මුදණය කළ යුතුය" යි ෙයෝජනා කරමි. 
 
 
පශන්ය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

වාර්තාව මුදණය කළ යුතුයයි නිෙයෝග කරන ලදී. 
அறிக்ைக அச்சிடப்படக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Ordered that the Report be printed. 

ලිපි ෙල්ඛනාදිය පිළිගැන්වීම 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 

PAPERS PRESENTED 
 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මම 2012 
වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා නිවාස සංවර්ධන මූල්ය සංස්ථා බැංකුෙව් 
වාර්ෂික වාර්තාව  ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව මුදල් හා කම සම්පාදන 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. 

 

2012 වර්ෂය සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරෙය් රාජ්ය ගිණුම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
කාර්ය සාධන වාර්තාව.- [අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික 
කටයුතු අමාත්ය 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. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා සීදුව විජය කුමාරතුංග 
අනුස්මරණ ෙරෝහෙල් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව ෙසෞඛ්ය 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අධ්යාපන අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මම 2011 වර්ෂය සඳහා මහරගම ජාතික අධ්යාපන 
ආයතනෙය් වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි.  

ෙමම වාර්තාව අධ්යාපන 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 සමාජ ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් කාර්ය සාධන 
වාර්තාව.- [සමාජ ෙසේවා අමාත්ය ගරු  ෆීලික්ස් ෙපෙර්රා මහතා ෙවනුවට 
ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන මහතා]  

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

791 792 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

උපෙද්ශක කාරක සභා වාර්තා 
ஆேலாசைனக் கு  அறிக்ைககள் 

CONSULTATIVE COMMITTEE REPORTS 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 

කාරක සභාෙව් වාර්තාව එම කාරක සභාෙව් සභාපති ගරු ඒ. ඩී. 
සුසිල් ෙපේමජයන්ත මහතා විසින් ඉදිරිපත් කිරීම - පැමිණ නැත. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා (පවාහන අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம - ேபாக்குவரத்  அைமச்சர்) 
(The Hon. Kumara Welgama - Minister of Transport) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පුද්ගලික පවාහන ෙසේවා 

කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් සභාපතිතුමා 
ෙවනුෙවන්, මම 2010 වර්ෂය සඳහා ජාතික ගමනාගමන 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් වාර්ෂික වාර්තාව සම්බන්ධෙයන් පුද්ගලික 
පවාහන ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක කාරක සභාෙව් වාර්තාව  
ඉදිරිපත් කරමි. 

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

 
ගරු පියංකර ජයරත්න මහතා (සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  பியங்கர ஜயரத்ன - சிவில் விமானச் ேசைவகள் 
அைமச்சர்) 
(The Hon. Piyankara Jayaratne  - Minister of Civil Aviation)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් වාර්තා 

සම්බන්ධෙයන් සිවිල් ගුවන් ෙසේවා කටයුතු පිළිබඳ උපෙද්ශක 
කාරක සභාෙව් වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි.  

 (i)   2011 වර්ෂය සඳහා ශීලන්කන් ගුවන් ෙසේවෙය් 
වාර්ෂික වාර්තාව; 

 (ii)  2010 වර්ෂය සඳහා ශී ලංකා සිවිල් ගුවන් ෙසේවා 
අධිකාරිෙය් වාර්ෂික වාර්තාව; සහ 

 (iii) 2010 මාර්තු මස 31 දිෙනන් අවසන් වූ මුදල් වර්ෂය 
සඳහා සී./ස. මිහින් ලංකා (පුද්ගලික) සමාගෙම් 
මූල්ය පකාශ 

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

 

   
ෙපත්සම් 
ம க்கள் 
PETITIONS 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු පී. දයාරත්න මහතා  - පැමිණ නැත. 
ගරු ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු විමල් වීරවංශ මහතා -පැමිණ නැත. 
ගරු ජයරත්න ෙහේරත් මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු එස්.එම්. චන්දෙසේන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු ගාමිණී ජයවිකම ෙපෙර්රා මහතා - පැමිණ නැත. 

ගරු කරු ජයසූරිය මහතා  
(மாண் மிகு க  ஜயசூாிய) 
(The Hon.  Karu Jayasuriya) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1)  අම්බලන්ෙතොට චිතාගල ෙල්වාය, 2 වන පටුමඟ යන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි චන්දසිරි සමරනායක මහතාෙගන් 
ලැබුණු ෙපත්සම; සහ 

(2)   අම්බලන්ෙතොට වඳුරුප්ප ඇල පාර දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
නන්දසිරි කරුණාරත්න මහතාෙගන් ලැබුණු ෙපත්සම. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුමබණ්ඩාර මහතා - පැමිණ නැත. 
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා - පැමිණ නැත.  
ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා - පැමිණ නැත. 
 
ගරු (ෛවද්ය) සුදර්ශිනී පනාන්දුපුල්ෙල් මහත්මිය 
(மாண் மிகு (ைவத்திய கலாநிதி) (தி மதி) சுதர்ஷினி 
பர்னாந் ள்ேள) 
(The Hon. (Dr.) (Mrs.) Sudharshini Fernandopulle) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මම පහත සඳහන් ෙපත්සම් 

ෙදක පිළිගන්වමි. 

(1)   දිවුලපිටිය, වැව ෙගදර අංක 239/1 දරන සථ්ානෙයහි පදිංචි 
සිරිසිංහ අමරතුංග මහතාෙගන් ලැබුණ ෙපත්සම;  සහ 

(2)  මීගමුව, මහහුනුපිටිය, නුගවැල පාර අංක 228/ඒ දරන 
සථ්ානෙයහි පදිංචි ඩී.එම්.බී.එස.් අමරතුංග මහත්මියෙගන් 
ලැබුණ ෙපත්සම. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද ෙපත්සම්  මහජන ෙපත්සම් පිළිබඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය යුතු යයි නිෙයෝග කරන  ලදී. 
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ம க்கைளப் ெபா ம க் கு க்குச் சாட்டக் 

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

Petitions. 
 
 

පශ්නවලට වාචික පිළිතුරු 
வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 1 - 2787/'12 - (1), ගරු රවි කරුණානායක මහතා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 
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බලෙව්ග කට්ටල හා  සුෙඛෝපෙභෝගී දුම්රිය මිලදී 
ගැනීම : මූල්යමය අලාභය 

ைகயிரத இயக்கவ த் ெதாகுதிகள் மற் ம் ெசாகுசு 
ைகயிரதங்களின் ெகாள்வன : நிதிசார் நட்டம் 
PURCHASE OF POWER SETS AND LUXURY TRAINS: 

FINANCIAL LOSS 
 

3063/’12 

3.  ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
 (மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පවාහන අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):  

(අ) දුම්රිය බලෙව්ග කට්ටල 11ක් සහ සුෙඛෝපෙභෝගී දුම්රිය 
ෙදකක් අඩු මිල ගණන් යටෙත් පවාහනය කිරීමට අවසථ්ාව 
ලැබී තිබියදී පවාහන අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා නිෙයෝජ්ය 
සභාපති ධුරය දරන සමාගමක් ෙවත එම පවාහන කටයුතු 
ලබා දීම නිසාෙවන් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට විශාල 
අලාභයක් සිදු වී ඇති බව එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත සඳහන් පරිදි දුම්රිය බලෙව්ග කට්ටල හා  
සුෙඛෝපෙභෝගී දුම්රිය පවාහනය කිරීෙම් 
ගනුෙදනුව ෙහේතුෙවන් දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට 
දැරීමට සිදු වූ අලාභය ෙකොපමණද;  

 (ii) එම  මූල්යමය අලාභය සිදු කරමින් වංචනික ෙලස 
කටයුතු කළ නිලධාරින් සම්බන්ධෙයන් නිසි 
පියවර ගනු ලබන්ෙන්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ேபாக்குவரத்  அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) குைறந்த விைலகளின் கீழ்  11 ைகயிரத இயக்கவ த் 
ெதாகுதிகைள ம் 2 ெசாகுசு ைகயிரதங்கைள ம் 
ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப த் வதற்கு வாய்ப் க் 
கிைடத் ள்ளேபா , ேபாக்குவரத்  அைமச்சின் 
ெசயலாளர் பிரதித் தைலவர் பதவிைய வகிக்கும் 
நி வனெமான் க்கு  குறித்த ேபாக்குவரத்  நடவ க் 
ைககள் வழங்கப்பட் ள்ளைமயால், ைகயிரதத் 
திைணக்களத்திற்கு ெப ம் நட்டத்திைன ஏற்க 
ேநாிட் ள்ள  என்பைத அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) ேமேல குறிப்பிடப்பட் ள்ளவா  ைகயிரத 
இயக்கவ த் ெதாகுதிகைள ம், ெசாகுசு 

ைகயிரதங்கைள ம் ேபாக்குவரத்தில் 
ஈ ப த் ம் ெகா க்கல்வாங்கல் காரணமாக 

ைகயிரத திைணக்களத் க்கு ஏற்க ேவண்  
ேநாிட்ட நட்டம் எவ்வள ; 

 (ii) குறித்த நிதிசார் நட்டத்ைத ஏற்ப த்தி, 
ேமாச யான விதத்தில் ெசயற்பட்ட 
உத்திேயாகத்தர்கள் ெதாடாப்ில் உாிய 
நடவ க்ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்ப மா 

 என்பைத அவர் குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 

asked the Minister of Transport:  

(a) Is he aware that Sri Lanka Railways has had to 
bear a huge loss, as the opportunity that had been 
available for it to transport 11 locomotive power 
sets and two luxury trains at low prices was given 

to a company in which the post of Deputy 
Chairman is held by the Secretary to the Ministry 
of Transport? 

(b) Will he state - 

 (i) the loss caused to the Sri Lanka Railways 
by the deal to transport the power sets and 
luxury trains as aforesaid; and 

 (ii) whether proper action will be taken against 
the officers who acted fraudulently to cause 
this loss? 

(c) If not, why? 
 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර 

ෙමෙසේයි. 

(අ) දුම්රිය ෙදපාර්ත ෙම්න්තුවට දුම්රිය බලෙව්ග කට්ටල 11ක් 
සහ සුෙඛෝපෙභෝගී දුම්රිය 02ක් චීනෙය් සිට නැව් මඟින් 
පවාහනය කිරීම රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 415හි 
විධිවිධාන පරිදි සී/ස ශී ලංකා නැව් සංසථ්ාව මඟින් සිදු කර 
ඇති අතර එහිදී දුම්රිය ෙදපාර්තෙම්න්තුවට අලාභයක් සිදු 
වී ෙනොමැත. 

(ආ) (i) පැන ෙනොනඟී. 

 (ii) පැන ෙනොනඟී. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් 

අහන්න කැමැතියි, ඔබතුමා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 'එෙසේ සිදු වී 
ෙනොමැත' කියලා කියන්ෙන් - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පළමුවැනි අතුරු පශ්නය ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
එතුමා මෙග් ෙහොඳම මිතයා. ඕනෑ තරම් පශ්න අහන්න 

පුළුවන්. අද කවුරුවත් ඇත්ෙත්ත් නැහැ.  

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
මා ඔබතුමාට කියන්ෙන් ෙමයයි. ෙම් සම්බන්ධෙයන් ගත්තාම 

ඇත්තටම  ඔබතුමාත් ෙනොෙවයි, නිලධාරින්ෙග් අත්තෙනෝමතික 
කියා මාර්ග පිළිබඳව තමයි අපට වාර්තා ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමා විධිමත් පරීක්ෂණයක් කළාද? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ඔව්. ෙමහිදී සීමාසහිත ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව එක් ඝන 

මීටරයක් සඳහා පවාහන ගාස්තුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 112.50ක් 
ෙලස ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. තව සමාගමක් ඒ සඳහා ඊට වඩා අඩු 
මිලක්; ඝන මීටරයක් සඳහා පවාහන ගාස්තුව ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
95ක් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඊට පස්ෙසේ  සීමාසහිත ශී ලංකා නැව් 
සංස්ථාව නැවත වාරයක් එකඟ ෙවලා තිෙබනවා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
ඝන මීටරයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 95කට පවාහනය කරන්නම් 
කියලා. ඒ අනුව ඝන මීටරයක් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 95කට තමයි 
පවාහනය කර තිෙබන්ෙන්. එම මුදෙලන් ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 
25,50,940ක් ෙගවා තිෙබනවා. ඒ සඳහා අමාත්ය මණ්ඩල 
අනුමැතිය ලබා දී තිෙබනවා.  

සාමාන්යෙයන් රජෙය් පිළිෙවත තමයි, ආණ්ඩුෙව් ආයතනයක් 
ෙලස සීමාසහිත ශී ලංකා නැව් සංස්ථාෙවන් ඉස්ෙසල්ලාම මිල 
ගණන් කැඳවීම. සීමාසහිත ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව මිල ගණන් 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් එක ඝන මීටරයක් පවාහනය කිරීම 
සඳහා වන මුදල ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 112.50ක් වශෙයනුයි. ඊට 
පස්ෙසේ තවත් සමාගමක් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා, ඝන 
මීටරයකට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 95ක් වශෙයන්. ඊට පස්ෙසේ ඒ 
සම්බන්ධෙයන් සාකච්ඡා කිරීෙමන් පසුව එක ඝන මීටරයක් 
ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් 95කට පවාහනය කරන්න සීමාසහිත ශී ලංකා 
නැව් සංස්ථාව එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඝන මීටරයක් ඇෙමරිකන් 
ෙඩොලර් 95කට තමයි සීමාසහිත ශී ලංකා නැව් සංස්ථාව පවාහනය 
කෙළේ. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙදවන අතුරු පශ්නය. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அகில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් ෙදවන අතුරු පශ්නය 

ෙමයයි. ගරු ඇමතිතුමා දන්නවා, පසු ගිය කාලය පුරා දුම්රිය 
ආරක්ෂිත ෙග්ට්ටු ෙනොමැති වීම නිසා පශ්න ගණනාවකට මුහුණ 
දුන්නු බව. නැව් එන්ෙන් නැති වරායවල් හදන්න, ගුවන් යානා 
එන්ෙන් නැති ගුවන් ෙතොටු ෙපොළවල් හදන්න ෙම් ආණ්ඩුවට 
සල්ලි තිෙබනවා. නමුත් ආරක්ෂිත දුම්රිය ෙග්ට්ටු හදන්න මුදල් 
ෙවන් කිරීමට ෙනොහැකි වීම තුළින් අෙප් කුරුණෑගල 
දිස්තික්කෙය්ත් නිතර-නිතරම ජීවිත ගණනාවකටම හානි සිද්ධ 
වුණා. ඒ සම්බන්ධෙයන් තවමත් පියවරක් ෙගන නැද්ද කියලායි 
මා එතුමාෙගන් අහන්ෙන්. 

 
ගරු කුමාර ෙවල්ගම මහතා 
(மாண் மிகு குமார ெவல்கம) 
(The Hon.  Kumara Welgama) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඒ ගැන අප  පියවර අර ෙගනයි තිෙබන්ෙන්. 

පසු ගිය දවස්වල accidents වුෙණ් නැහැ ෙන්. [බාධා කිරීම්] නැහැ. 
ඊට ඉස්ෙසල්ලා වුණා. දැන් ඒක හරි. අනාරක්ෂිත දුම්රිය මාර්ග 
නිසා ජීවිත ගණනාවක් අපට නැති වුණා. නමුත් දැන් අප ඒකට 
පියවර අරෙගන තිෙබනවා. අප ඒක දැන් දීලා තිෙබනවා, 
ෙපොලීසිෙය් තිෙබන සිවිල් කමිටුවට. ආරක්ෂාව සඳහා පැය 24 ට 
තුන් ෙදෙනක් ෙයොදවනවා. එක් ෙකනකුට රුපියල් 7,500 ගණෙන් 
ෙදනවා. ෙග්ට්ටු හදලා, ඔක්ෙකොම  දාලා ෙපොලීසිය හරහා තමයි ඒ  
වැඩ ෙකෙරන්ෙන්. ඒ අය සිවිල් ආරක්ෂකයන් ෙනොෙවයි.   
ෙපොලීසිෙය් කමිටු හදලා තිෙබනවා ෙන්. අන්න ඒ කමිටුවට තමයි  
ඒ වැඩය කරන්නට  තිෙබන්ෙන්.    

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 5 - 3262/'12-(1), ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක 

මහත්මිය. 

 
ගරු ෙරෝසි ෙසේනානායක මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ேரா  ேசனாநாயக்க) 
(The Hon. (Mrs.) Rosy Senanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් 

සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන්  එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා  සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. [බාධා කිරීම්] ෙම් පළමුවන වතාවට 
අහන්ෙන්.  

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

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 6-3290/'12-(3), ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 

 
ගරු රන්ජන් රාමනායක මහතා 
(மாண் மிகு ரன்ஜன் ராமநாயக்க) 
(The Hon. Ranjan Ramanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
විෙද්ශ රැකියා පවර්ධන හා සුබසාධන අමාත්යතුමා  ෙවනුෙවන් 

එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති ෙදකක් කල් ඉල්ලනවා. 
 
පශන්ය මතු දිනකදී ඉදිරිපත් කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී. 
வினாைவ மற்ெறா  தினத்திற் சமர்ப்பிக்கக் கட்டைளயிடப்பட்ட . 
Question ordered to stand down. 

 

 
පුෙව්න්දන් නිදර්සන් අත් අඩංගුවට ගැනීම : විසත්ර 

ேவந்திரன் நிதர்சனின  ைக  : விபரம் 
ARREST OF  PUVENDRAN NITHARSON: DETAILS 

 
3416/’13 

8. ගරු අජිත් කුමාර මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் குமார) 
(The Hon. Ajith Kumara) 
අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු 

අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (1):   

(අ) (i) මඩකලපුව, වාකෙරයිහි  පුෙව්න්දන් නිදර්සන් යන 
අය අත් අඩංගුවට ෙගන බන්ධනාගාරගත කර 
තිෙබ්ද; 

 (ii) එෙසේ නම්,  ඔහු සිටින බන්ධනාගාරය කවෙර්ද; 
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 (iii) ඔහු බන්ධනාගාරගත කර සිටින්ෙන් සිරකරුෙවකු 
ෙලසද, සැකකරුෙවකු ෙලසද;  

 (iv) ඔහුට එෙරහිව අධිකරණයක නඩු පවරා තිෙබ්ද; 

 (v) එෙසේ නම්, නඩු පැවරූ දිනය, අදාළ අධිකරණය, 
නඩු අංකය හා නඩුෙව් වත්මන් තත්ත්වය කවෙර්ද; 

 (vi) නඩු පවරා ඇති ෙචෝදනා කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) පුෙව්න්දන් නිදර්සන් යන අය නිදහස ් කිරීමට කටයුතු 
කරන්ෙන්ද යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?  

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
பிரதம அைமச்ச ம் ெபளத்த சாசன, மத அ வல்கள் 

அைமச்ச மானவைரக் ேகட்ட வினா:  

( அ) (i )  மட்டக்களப்  வாகைரையச் ேசர்ந்த ேவந்திரன் 
நிதர்சன் என்பவர் ைக ெசய்யப்பட்  
சிைறயி டப்பட் ள்ளாரா என்பைத ம்; 

 ( i i )  ஆெமனில், இவர் உள்ள சிைறச்சாைல எ  
என்பைத ம்; 

 ( i ii )  இவர் ஒ  சிைறக்ைகதியாகவா அல்ல  சந்ேதக 
நபராகவா சிைறயி டப்பட் ள்ளார் 
என்பைத ம்; 

 ( i v )  இவ க்கு எதிராக நீதிமன்றெமான்றில் வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ளதா என்பைத ம்; 

 ( v )  ஆெமனில், வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட 
திகதி, குறிப்பிட்ட நீதிமன்றம், வழக்கு இலக்கம், 
மற் ம் வழக்கின் தற்ேபாைதய நிைலைம 
யாெதன்பைத ம்; 

 ( v i )  வழக்குத் தாக்கல் ெசய்யப்பட்டைமக்கான 
குற்றச்சாட் க்கள் யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேவந்திரன் நிதர்சன் என்பவைர வி தைல ெசய்ய 
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத அவர் 
குறிப்பி வாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

 

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

(a) Will he state - 

 (i) whether the person called Puvendran 
Nitharson at Vakarai in Batticaloa has been 
arrested and imprisoned; 

 (ii) if so, the prison in which he is held; 

 (iii) whether he has been imprisoned as a 
convict or as a suspect; 

 (iv) whether a case has been filed in a court of 
law against him; 

 (v) if so, the date on which the case was filed, 
the relevant court of law, case number and 
the present situation of the case; and 

 (vi) the charges on which the case has been  
filed? 

(b) Will he also state whether action will be taken to 
release Puvendran Nitharson? 

(c)  If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අගාමාත්යතුමා සහ බුද්ධ 

ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම 
පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) මඩකලපුව වාකෙරයිහි පදිංචි පුෙව්න්දන් 
නිතාර්සන් නැමැත්ෙතකු අත් අඩංගුවට ෙගන 
ෙනොමැත. 

 (ii) අදාළ නැත. 

 (iii) අදාළ නැත. 

 (iv) අදාළ නැත. 

 (v) අදාළ නැත. 

 (vi) අදාළ නැත. 

(ආ) අදාළ නැත. 

(ඇ) පැන ෙනොනඟී.  
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 10-3699/'13-(1), ගරු අනුර දිසානායක මහතා.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නය අහනවා. 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර දීම සඳහා සති 
ෙදකක් කල් ඉල්ලා සිටිනවා. 

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

 
 
පිටබැද්දර පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය: අනවශ්ය 

ඇළ මාර්ගයක් සහ පාරක් තැනීම 
பிட்டெபத்தர பிரேதச ெசயலாளர் பிாி : 

ேதைவயற்ற கால்வாய் மற் ம் தி நிர்மாணம் 
PITABEDDARA DIVISIONAL SECRETARY'S DIVISION: 
UNWANTED CONSTRUCTION OF CANAL AND ROAD 

 

  2934/’12 

2. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க  - மாண் மிகு த்திக 
பதிரண சார்பாக) 
(The Hon. John Amaratunga on behalf of the Hon. 
Buddhika Pathirana)   
රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1):  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

(අ) (i) මාතර දිසත්ික්කෙය්, පිටබැද්දර පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට අයත්, සියඹලාෙගොඩ (බටහිර) ගාම 
නිලධාරි වසෙම් පිහිටි සිංගල්ෙදනිය, 
නියගමළෙහේන ඇතුළු සරුසාර කුඹුරු ඉඩම් 
කිහිපයක් විනාශ කරමින් කුඹුරට අවශ්ය ෙනොවන 
ඇළ මාර්ගයක් සහ පාරක් සකස ්කරන බවත්; 

 (ii) එම ඇළ මාර්ගය සහ පාර තැනීම සම්බන්ධෙයන් 
පෙද්ශෙය් ජනතාව දැඩි විෙරෝධතාවයක් දක්වන 
බවත්; 

 (iii) ෙමම කියාව නිසා වර්ෂාව අඩු කාලවලදී කුඹුරු 
යාය විනාශ වී යාෙම් අවදානමක් ඇති බවට 
ෙගොවීන් ෙචෝදනා කරන බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) ඉහත (අ) (i) හි සඳහන් ඇළ මාර්ගය සහ පාර 
තැනීම සඳහා වැය කරන මුදල ෙකොපමණද; 

 (ii) ඊට අවශ්ය පතිපාදන සපයා ගනු ලබන අරමුදල 
කවෙර්ද; 

 (iii) ෙගොවීන් පතික්ෙෂේප කරනු ලබන ෙමම ව්යාපෘතිය 
නවතා දැමීමට හා විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදු කර  
ඊට වගකිව යුත්තන්ට එෙරහිව නීතිමය කියා 
මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද? 
 
ெபா  நிர்வாக, உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  
(அ) (i) மாத்தைற மாவட்டத்தின் பிட்டெபத்தர பிரேதச 

ெசயலாளர் பிாி க்கு உாித்தான சியம்பலாெகாட 
(ேமற்கு) கிராம அ வலர் பிாிவில் அைமந் ள்ள 
சிங்கல்ெதனிய, நியகமலேஹன உள்ளிட்ட 
வளம்மிக்க பல வயற்காணிகைள அழித்  
வய க்குத் ேதைவயில்லாத கால்வாெயான் ம், 

திெயான் ம் அைமக்கப்ப கின்றன என் 
பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கால்வாய் மற் ம் தி 
நிர்மாணிக்கப்ப தல் ெதாடர்பாக பிரேதச மக்கள் 
க ம் எதிர்ப்ைபத் ெதாிவிக்கின்றார்கள் 
என்பைத ம்; 

 (iii) இந்த நடவ க்ைக காரணமாக மைழ குைறவான 
காலங்களில் வயல்கள் அழிவைட ம் அச்சு த்தல் 
இ ப்பதாக விவசாயிகள் குற்றஞ்சாட் கின் 
றார்கள் என்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 
(ஆ) (i) ேமேல (அ)(i)இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள கால்வாய் 

மற் ம் திைய நிர்மாணிப்பதற்காக 
ெசலவிடப்ப கின்ற ெதாைக எவ்வள   
என்பைத ம்; 

 (ii) அதற்குத் ேதைவயான நிதி ஏற்பா கள் 
ெபறப்ப கின்ற நிதியம் யா  என்பைத ம்; 

 (iii) விவசாயிகள் நிராகாிக்கின்ற இக்க த்திட்டத்ைத 
நி த்திவி வதற்கும், ைறயான 
விசாரைணெயான்ைற ேமற்ெகாண்  அதற்குப் 
ெபா ப் க்கூற ேவண் யவர்க க்கு எதிராகச் 
சட்ட நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வதற்கும்  
நடவ க்ைக எ ப்பாரா என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Public Administration and 
Home Affairs:  

(a) Is he aware that - 

 (i) a canal and a road which are not necessary 
for a number of fertile paddy lands are 
being made destroying those lands in 
Niyagamalahena Singaldeniya in the 
Siyambalagoda (West) Grama Niladhari 
Division in the Pitabeddara Divisional 
Secretary's  Division in the Matara District;  

 (ii) there is a strong protest from the people of 
the area in regard to the making of this 
canal; and 

 (iii) farmers complain that this act will result in 
the paddy fields running arid during 
droughts? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the amount of money spent to make the 
canal mentioned in (a) (i) above;  

 (ii) of the funds out of which financial 
allocations are sought for that; and 

 (iii) whether arrangements will be made to 
terminate this project which is rejected by 
the people of the area and to take legal 
action against those officials responsible for 
this after a formal investigation?  

(c) If not, why? 

 
ගරු විජය දහනායක මහතා (රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ 
කටයුතු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு விஜய தஹநாயக்க- ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Wijaya Dahanayake - Deputy Minister of Public 
Administration and Home Affairs) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 

කටයුතු අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර 
සභාගත* කරනවා.  

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

 
(අ) (i) ඔව්.  

  කුඹුරු යාය විනාශ වී ෙනොමැති අතර ගල් සහිත භූමියක පිට 
ඇළ කැපීම හා ෙව්ල්ල සකස් කර ඇත.  

 (ii) නැත. 

 (iii) නැත.  

  ස්ථාන පරීක්ෂණකින් පසු අඩු පාඩු සියල්ල නිවැරැදි කර 
ඇත.  

(ආ) (i) රුපියල් 392186.19 

 (ii) ජාතික සවිය-ගම නැඟුම වැඩසටහන 2011 මඟිනි.  

 (iii) අදාළ ෙනොෙව්.  

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්.  
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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) 
පළාත්  පාලන  හා  පළාත්  සභා අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (3):  

(අ) (i) නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව පිහිටුවා එහි කටයුතු 
ආරම්භ කරන ලද දිනය කවෙර්ද; 

 (ii) නැ ෙඟනහිර පළාත් සභාව විසින් ෙම් වන විට 
සම්මත කර ඇති පඥප්ති සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (iii) එම එක් එක් පඥප්තිෙය් නම, අංකය සහ සම්මත 
කළ දිනය ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) ඉහත පළාත් සභාව මගින් සම්මත කරන ලද,  

 (i) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් නවවැනි උපෙල්ඛනෙය් I 
වැනි ලැයිසත්ුෙව් (පළාත් සභා ලැයිසත්ුෙව්) 
විෂයයන්වලට අදාළ  පඥප්ති;  

 (ii) ආණ්ඩුකම ව්යවසථ්ාෙව් නවවැනි උපෙල්ඛනෙය් 
III වැනි ලැයිසත්ුෙව් (සමගාමී ලැයිසත්ුෙව්) 
විෂයයන්වලට අදාළ  පඥප්ති; 

 කවෙර්ද යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනොඑෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 
உள் ராட்சி, மாகாண சைபகள் அைமச்சைரக் ேகட்ட 

வினா:  

(அ) (i) கிழக்கு மாகாண சைப தாபிக்கப்பட்  அதன் 
பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 (ii) கிழக்கு மாகாண சைபயினால் இ வைர 
நிைறேவற்றப்பட் ள்ள நியதிச்சட்டங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வளெவன்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  நியதிச்சட்டத்தின ம் 
ெபயர், இலக்கம் மற் ம் நிைறேவற்றப்பட்ட 
திகதி ெவவ்ேவறாக யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) ேமற்ப  மாகாண சைபயினால் நிைறேவற்றப்பட்ட, 

 (i) அரசியலைமப்பின் ஒன்பதாவ  அட் 
டவைணயின் I ஆவ  நிர ன் (மாகாணசைப 
நிர ன்) விடயங்க க்குாிய நியதிச் சட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம்; 

 (ii) அரசியலைமப்பின் ஒன்பதாவ  அட் 
டவைணயின் III ஆவ  நிர ன் (ஒ ங்கிைய 
நிர ன்) விடயங்க க்குாிய நியதிச் சட்டங்கள் 
யாைவெயன்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 

asked the Minister of Local Government and 
Provincial Councils:  

(a) Will he state - 

 (i) the date on which the Eastern Provincial 
Council was established and commenced 
its functions; 

 (ii) the number of Statutes adopted by the 
Eastern Provincial Council by now; and 

 (iii) separately, the title, number and the date of 
adoption of each of the aforesaid Statutes? 

(b) Will he inform this House - 

 (i) of the Statutes relevant to the subjects in 
List I of the Ninth Schedule of the 
Constitution (Provincial Council List);  

 (ii) of the Statutes relevant to the subjects in 
List III of the Ninth Schedule of the 
Constitution (Concurrent List); and 

 (iii) which have been adopted by the aforesaid 
Provincial Council? 

(c) If not, why? 
 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පළාත් පාලන හා පළාත් 

සභා අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා.  

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

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 7- 3350/'12 - (1), පී. හැරිසන් මහතා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු පී.හැරිසන් මන්තීතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා 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. 
 
 
 

තිරසාර කෘෂිකර්ම ජල කළමනාකරණ 
ව්යාපෘතිය:  අදියර I හා II  

நிைலேபறான கமத்ெதாழில் நீர் காைமத் வ 
க த்திட்டம் :  Iஆம் IIஆம் கட்டம் 

SUSTAINABLE AGRICULTURE WATER MANAGEMENT 
PROJECT: PHASES I AND II  
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9. ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (ගරු නිමල් විෙජ්සිංහ මහතා 
ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - மாண் மிகு நிமல் விேஜசிங்க 
சார்பாக) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala on behalf of the Hon. 
Nimal Wijesinghe) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය - (2) : 

(අ) (i) 2005 වර්ෂෙය් සිට ෙම් දක්වා කාල සීමාව තුළ 
කියාත්මක කළ තිරසාර කෘෂිකර්ම ජල 
කළමනාකරණ ව්යාපෘති අදියර I හා II හි අරමුණු 
කවෙර්ද;  

 (ii) එම අරමුණු ළඟා කර ගැනීම සඳහා ෙමෙතක් දරා 
ඇති පයත්නයන් කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ආ) 2012 වර්ෂෙය් කියාත්මක කිරීමට  අෙප්ක්ෂා කරන ලද වගා 
ව්යාපෘතීන්හි වර්තමාන තත්ත්වයන් කවෙර්ද යන්න එතුමා 
ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) (i) කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය දිරි ගැන්වීෙම් 
වැඩසටහන් තුළින් ෙමෙතක් දරා ඇති පයත්නයන් 
කවෙර්ද; 

 (ii) ඊට අදාළව ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට අෙප්ක්ෂිත 
කියාමාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්නත් එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද? 

(ඈ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

கமத்ெதாழில் அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) 2005ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இன்  வைரயான 

கால கட்டத்தி ள் அ லாக்கப்பட்ட 
நிைலேபறான கமத்ெதாழில் நீர் காைமத் வ 
க த்திட்டத்தின்  I, II கட்டங்களின் ேநாக்கங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  ேநாக்கங்கைள அைடவதற்காக 
இற்ைறவைர எ க்கப்பட்ட யற்சிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 அவர் குறிப்பி வார? 
(ஆ) 2012ஆம் ஆண் ல் அ ல்ப த் வதற்கு 

எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட பயிர்ச் ெசய்ைக க த்திட் 
டங்களின் தற்ேபாைதய நிைலைமகள் யாைவ 
என்பைத அவர் இச்சைபயில் அறிவிப்பாரா? 

(இ) (i) ேசதனப் பசைள உற்பத்திைய ஊக்குவிக்கும் 
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஊடாக  இற்ைறவைர 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட யற்சிகள் யாைவ 
என்பைத ம்; 

 (ii) இதற்ேகற்ப எதிர்வ ம் காலத்தில் ேமற் 
ெகாள்வதற்கு உத்ேதசித் ள்ள நடவ க்ைககள் 
யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஈ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Agriculture:  

(a) Will he state - 
 (i) the objectives of the Phase I and Phase II of 

the Sustainable Agriculture Water 
Management Project implemented during 
the period from the year 2005 up to now; 
and 

 (ii) the efforts that have been made by now to 
achieve the aforesaid objectives? 

(b) Will he inform this House of the current situation 
of the cultivation projects expected to be 
implemented in the year 2012?  

(c) Will he also state - 
 (i) the efforts that have been made by now in 

regard to the programmes for the promotion 
of organic fertilizer production; and 

 (ii) the action to be taken in that regard? 

(d)   If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කෘෂිකර්ම අමාත්යතුමා 

ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* කරනවා. 
 
* සභාෙම්සය මත තබන ලද පිළිතුර: 
* சபாபீடத்தில் ைவக்கப்பட்ட விைட : 
* Answer tabled: 

 

(අ) (i) පධාන වශෙයන් වියළි කලාපෙය් ෙගොවීන් සඳහා සූර්ය 
බලය උපෙයෝගීෙකොට ෙගන බිංදු ජල සම්පාදන සමඟ ජලය 
හා ෙපොෙහොර භාවිතය කාර්යක්ෂම කිරීම සහ ෙයදවුම් සඳහා 
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යන වියදම් අඩු කිරීම මඟින් එළවලු සහ අතිෙර්ක ආහාර 
ෙබෝගවල නිෂ්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීම. 

 (ii) * සූර්ය බල ජල සූක්ෂම පද්ධති 10,105ක් දිස්තික්ක 18ක 
ෙගොවීන් ෙවත සහන ෙගවීම් පදනමකින් ලබාදීම.  

  * ඒවාෙය් කියාකාරිත්වය,  උපෙයෝජනය හා ෙභෝග 
නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ෙගොවීන් පුහුණු කිරීම.  

  * එම පද්ධති සවි කිරීම්, අලුත්වැඩියා කිරීම් සහ අෙනකුත් 
තාක්ෂණික සහය ෙෆෝසයිට් ඉංජිනියරින් පුද්ගලික සමාගම 
මඟින් ෙනොමිෙල් සිදු කිරීම.  

(ආ) 1. ෙගොවිෙපොළ සංවර්ධන වැඩසටහන යටෙත්; කෘෂිකර්ම 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ෙගොවි ෙපොළවල් 40කට ආසන්න 
පමාණයක් සංවර්ධනය කර ඇත.  

 2. අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටෙත්; 

  (i) ෙහක්ටයාර් 6113ක අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝග වගා කර 
ඇත.  

  (ii)අර්තාපල් බීජ නිෂ්පාදනයට නුවරඑළිය හා බදුල්ල 
දිස්තික්කවල ෙපොලිතින් ගෘහ ඉදිකර, ෙගොවීන් 2566ක් 
පුහුණු කර ඇත.  

 3. පලතුරු ෙබෝග නිෂ්පාදන වැඩසටහන යටෙත්; වගා 
පුනරුත්ථාපනය හා නව වගා පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 
23.6ක් වැය කර ඇත.  

 4. හදබිම අධිකාරිය මඟින් කියාත්මක වැඩසටහන් 

  (i)  රුපියල් මිලියන 1.67ක් වැය කරමින් සෙමෝදානික කෘෂි 
ඉඩම් සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්  ආරම්භ කර ඇත.  

  (ii) අතිෙර්ක ආහාර ෙබෝග විෙශේෂීකරණ වැඩසටහන සඳහා 
රුපියල් මිලියන 4.56ක් වැය කර ඇත.  

  (iii) රණවිරු සහභාගිත්ව හා ෙබෝග ඵලදායීතා වැඩසටහන 
යටෙත් රුපියල් මිලියන 2.29 වැය කරමින් හමුදා කඳවුරු 
30කට අවශ්ය කෘෂි උපකරණ ලබා දීම.  

(ඇ) (i) * ව්යාපෘති දායකත්වෙයන් ෙගොවීන් සමඟ ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
ෙම.ෙටොන් 250,889ක් නිෂ්පාදනය කර ඇත.  

  * ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදනය හා භාවිතය පිළිබඳ ෙගොවීන්, 
පාසල් සිසුන්, ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදකයින් 429,457 
ෙදෙනකු පුහුණු කර ඇත.  

  * කාබනික ෙපොෙහොර හා රසායනික ෙපොෙහොර ෙයොදන 
වගාවන් සඳහා රසායනික ෙපොෙහොර භාවිතය අඩු කර 
ෙයදීෙම් අවස්ථාව ෙපන්වීෙම් ආදර්ශන 36,920ක් සිදු 
කර ඇත.  

  * ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීම සඳහා කිෙලෝ 
ගෑම් 05 මුහුන් පැකැට් 80,778ක් ෙනොමිෙල් ෙබදා දී ඇත.  

  * ෙකොළ ෙපොෙහොර වගා අක්කර 311ක් පිහිටුවා ඇත.  

  * පාසැල් 3,940ක ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදන ඒකක පිහිටුවා 
ඇත.  

  * කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදන හා භාවිතය දිරිගැන්වීම 
පිළිබඳව ෙගොවීන් හා සමාජෙය් අෙනකුත් පුද්ගලයින් 
දැනුවත් කිරීම සඳහා මාධ්ය වැඩසටහන් ද පවත්වා ඇත.  

 (ii) * ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදනය ෙගොවීන් 300,000ක් සමඟ 
දිවයිෙන් සෑම පෙද්ශයකම සිදු  කිරීම.  

  * කාබනික ෙපොෙහොර ෙලස ෙබෝග අවෙශේෂ භාවිතා කළ 
හැකි ෙබෝග වර්ග තුන්වන කන්නෙය් වගා කිරීම.  

  * ෙකොම්ෙපෝස්ට් නිෂ්පාදනය ඉක්මන් කිරීමට භාවිතා 
කරන "මුහුන්" නිෂ්පාදනය කර ෙගොවීන් අතෙර් 
ෙනොමිෙල් ෙබදා හැරීම.  

  * ෙකොළ ෙපොෙහොර, කාබනික දියර ෙපොෙහොර ආදී විවිධ 
කාබනික ෙපොෙහොර වර්ග නිෂ්පාදනය හා භාවිතයට 
දිරිගැන්වීම.  

  * වාණිජ නිෂ්පාදකයින් පමිතිෙයන් යුක්ත ෙකොම්ෙපෝස්ට් 
නිෂ්පාදනයට ෙයොමු කිරීම.  

  * කාබනික ෙපොෙහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය දිරිගැන්වීම 
සඳහා වී වගා කරන ෙගොවීන් අතෙර් කාබනික ෙපොෙහොර 
නිෂ්පාදනයට අවශ්ය උපකරණ කට්ටලය බැගින් ෙබදා 
දීම.  

(ඈ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 ෙපොල් “මයිටා” උවදුර නැති කිරීම:  පියවර 
ெதங்கு 'மயிட்டா' ேநாய்  ஒழிப் : நடவ க்ைக 
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11. ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (ගරු මනූෂ නානායක්කාර 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - மாண் மிகு ம ஷ 
நாணாயக்கார சார்பாக) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala on behalf of the Hon. 
Manusha Nanayakkara)  
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ෙපොල් වගාවට හානි කරන මයිටා උවදුර 
සම්පූර්ණෙයන් නැති කිරීම සඳහා ෙහෝ අවම 
කිරීම සඳහා අමාත්යාංශය මගින් දැනටමත් ෙගන 
ඇති පියවර කවෙර්ද;  

 (ii) එම කියා මාර්ග තුළින් යහපත් පතිඵල ලැබී 
තිෙබ්ද;  

 (iii) එම කියාමාර්ග අසාර්ථක නම්, ඉදිරිෙය්දී ගැනීමට 
ෙයෝජිත කියා මාර්ග කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) ெதங்குப் பயிர்ச் ெசய்ைகக்கு அழிைவ 
ஏற்ப த் ம் `மயிட்டா' ேநாைய ைமயாக 
ஒழிப்பதற்காக அல்ல  குைறப்பதற்காக 
அைமச்சினால் ஏற்கனேவ ேமற்ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  நடவ க்ைககளின் ஊடாக நற்பயன்கள் 
கிைடத் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  நடவ க்ைககள் ேதால்வியைடந் 
தி ப்பின், எதிர்காலத்தில் எ க்கப்பட ள்ள 
உத்ேதச நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் இச்சைபயில் குறிப்பி வாரா? 

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

Janatha Estate Development:  

(a) Will he inform this House - 

 (i) the steps that have already been taken by 
the Ministry in order to eradicate 
completely or minimize the coconut mite 
damage that harm coconut cultivation; 

 (ii) whether the aforesaid measures have been 
proved effective; and 

 (iii) if the aforesaid measures have not been 
proved effective, the proposed measures to 
be adopted in future? 

(b) If not, why? 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඒ.පී. ජගත් පුෂප්කුමාර මහතා (ෙපොල් සංවර්ධන හා 
ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමා) 
(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) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා එම පශ්නයට පිළිතුර 

සභාගත* කරනවා.  

 
 

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

 

(අ) (i) මයිටා උවදුර සම්පූර්ණෙයන්ම නැති කළ ෙනොහැකි අතර, 
කළ හැකි වන්ෙන් උවදුර අවම කිරීම සඳහා කියා මාර්ග 
ගැනීමයි.  එම කියා මාර්ග පහත දක්වා  ඇත. 

 * ෙපොල් වගාවට හානි කරන මයිටාවා විනාශ කරන විෙලෝපිත 
මයිටාවන් ෙබෝකර උවදුරු සහිත ගස්වලට මුදා හැරීම.  ( ෙම් 
සඳහා මයිටා අභිජනන විද්යාගාර 11ක් ස්ථාපිත කර ඇත.) 

 * මාෙගෝසා මිශණය ඉසීම.  

 * ෙගන්දගම් ඉසීම. 

 * 30%ක් දැවි ෙතල් මිශණය ආෙල්ප කිරීම.  

 * 20% පාම් ෙතල් ෙගන්දගම් මිශණය වසරකට තුන්වරක් 
ඉසීම. 

 (ii) ඔව්.  

 (iii) අසාර්ථක නැත.  

  නමුත් විෙලෝපිත මයිටාවා මුදා හරින අක්කර පමාණය වැඩි 
කිරීම සඳහා නව විද්යාගාර කිහිපයක්ම ආරම්භ කිරීමට 
කටයුතු ෙයොදා ඇත.  

(ආ) ඉහත පිළිතුර අනුව පැන ෙනොනඟී.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
පශ්න අංක 12- 3867/'13 - (1), ගරු කනක ෙහේරත් මහතා. 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු කනක ෙහේරත් 

මන්තීතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නය අහනවා.  

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

සඳහා සතියක් කල් ඉල්ලනවා.  

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

"කප්රුක පුරවර" වැඩසටහන : බීජ ෙපොල් 
`கப் க்க ரவர' நிகழ்ச்சித்திட்டம் : விைதத் 

ேதங்காய் 
"KAPRUKA PURAWARA" PROGRAMME: SEED COCONUT 
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13. ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා (ගරු ෙශහාන් ෙසේමසිංහ 
මහතා ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால - மாண் மிகு ெசஹான் 
ேசமசிங்க சார்பாக) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala on behalf of the Hon. 
Shehan Semasinghe) 
ෙපොල් සංවර්ධන හා ජනතා වතු සංවර්ධන අමාත්යතුමාෙගන් 

ඇසූ පශ්නය - (2):  

(අ) (i) ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් ව්යාපෘතියක් වන 
"කප්රුක පුරවර" වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක 
වන පැළ තවාන් සඳහා බීජ ෙපොල් ලබා ගන්නා 
ආකාරය කවෙර්ද; 

 (ii) බීජ ෙපොල් ලබා ගැනීම සඳහා විෙශේෂිත ෙපොල් ගස ්
හඳුනාෙගන තිෙබ්ද;  

 (iii) එෙසේ නම්, එම ගස ් හඳුනාගැනීම සිදුකළ අය 
කවුරුන්ද; 

 (iv) ෙම් වන විට හඳුනාෙගන ඇති බීජ ෙපොල් 
ලබාගන්නා ගස ්සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (v) කප්රුක පුරවර වැඩසටහන යටෙත් කියාත්මක 
වන ෙපොල් පැළ තවාන්වල ෙම් වන විට තවාන් 
කර ඇති බීජ  ෙපොල් සංඛ්යාව ෙකොපමණද; 

 (vi) එම එක් එක් බීජ ෙපොල් පැළ තවාන පිහිටා ඇති 
සථ්ාන කවෙර්ද;  

 (vii) එම තවාන්වලින් ලබාගන්නා වගා කිරීමට සුදුසු 
තත්ත්වෙය් ඇති ෙපොල් පැළ සම්බන්ධෙයන් ගනු 
ලබන ඊළඟ පියවර කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සඳහන් කරන්ෙනහිද?      

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 
 
ெதங்கு அபிவி த்தி, மக்கள் ேதாட்ட அபிவி த்தி 

அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  
(அ) (i) ெதங்குப் பயிர்ச்ெசய்ைக சைபயின் 

க த்திட்டெமான்றான `கப் க்க ரவர' 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் அ ல்ப த் 
தப்பட் ள்ள நாற் ேமைடக க்கான விைதத் 
ேதங்காய்கைளப் ெபற் க்ெகாள்வ  எவ்வா  
என்பைத ம்; 

 (ii) விைதத் ேதங்காய்கைளப் ெபற் க்ெகாள் 
வதற்காக விேசட ெதன்ைன மரங்கள் 
இனங்காணப்பட் ள்ளனவா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், ேமற்ப  மரங்கைள இனங் 
காண்பதற்கு ெசயற்பட்டவர்கள் யாவர் 
என்பைத ம்; 

 (iv) இ வைர இனங்காணப்பட் ள்ள விைதத் 
ேதங்காய்கைள ெபற் க்ெகாள் ம் மரங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) `கப் க்க ரவர' நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் 
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ெதங்கு நாற்  
ேமைடகளில் இ வைர நடப்பட் ள்ள 
விைதத் ேதங்காய்களின் எண்ணிக்ைக 
எவ்வள  என்பைத ம்; 
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 (vi) ேமற்ப  ஒவ்ெவா  விைதத் ேதங்காய் 
நாற் ேமைட ம் அைமந் ள்ள இடங்கள் 
யாைவ என்பைத ம்; 

 (vii) ேமற்ப  நாற் ேமைடகளி ந்  ெபற் க் 
ெகாள்ளப்ப கின்ற பயிர்ச்ெசய்ைகக்குத் தகுந்த 
நிைலயில் காணப்ப கின்ற ெதன்னங்கன் கள் 
ெதாடர்பாக ேமற்ெகாள் ம் அ த்த கட்ட 
நடவ க்ைககள் யாைவ என்பைத ம் 

 அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 

 
asked the Minister of Coconut Development and 

Janatha Estate Development:  

(a) Will he state - 
 (i) the manner in which seed coconut is 

procured for the plant nurseries maintained 

under the “ Kapruka Purawara ”  
programme, which is a project of the 
Coconut Cultivation Board; 

 (ii) whether specific trees have been identified 
to obtain seed coconut; 

 (iii) if so, the persons who have done the 
aforesaid identification; 

 (iv) the number of trees identified by now to 
obtain seed coconut; 

 (v) the number of seed coconut that have so far 
been planted in the coconut nurseries 

implemented under the “ Kapruka 

Purawara ”  programme; 

 (vi) the places where each of the aforesaid seed 
coconut nurseries are located; and 

 (vii) the next action taken with relevance to the 
coconut plants suitable to be cultivated, 
which are obtained from the aforesaid 
nurseries? 

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

සභාගත* කරනවා.  
 

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

 

(අ) (i)  * ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් තවාන්වලින් 

  * ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් තවාන්වලින් 

  * කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් තවාන්වලින්  

  * හලාවත වැවිලි සමාගෙම් තවාන්වලින් 

  * පෙද්ශෙය් ෙපොල් වගාකරුවන්ෙග් ෙතෝරාගත් ෙපොල් 
 ගස්වලින්  

  * ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් 
 වතුවලින් 

 (ii) ඔව්.  

 (iii) * ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් විද්යාඥයින්  

  * ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනය විසින් පුහුණු කරනු ලැබ 
ඇති ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලෙය් ෙපොල් සංවර්ධන 
නිලධාරින් හා අදාළ  තාක්ෂණික නිලධාරින්.  

 (iv) 2013 මැයි මාසය අවසන් වනවිට ෙතෝරාෙගන ඇති ෙපොල් 
ගස් සංඛ්යාව - 241,433 (ෙදලක්ෂ හතලිස් එක්දහස් හාරසිය 
තිස්තුන) 

 (v) 2013 වර්ෂය සඳහා 2,697,448 (විසිහය ලක්ෂ අනුහත් දහස් 
හාරසිය හතලිස් අට) 

  2014 යල කන්නය සඳහා 31,950 (තිස් එක් දහස් නවසිය 
පනහ)  

 (vi)  

  * ෙපොල් පර්ෙය්ෂණ ආයතනෙය් තවාන්වලින්.  

  * කුරුණෑගල වැවිලි සමාගෙම් තවාන්වලින්  

  * හලාවත වැවිලි සමාගෙම් තවාන්වලින් 

  * ෙපොල් වගා කිරීෙම් මණ්ඩලය සතු පජා තවාන්වලින් 

    (පජා තවාන් පිහිටි ස්ථාන පහත දක්වා ඇත.) 

811 812 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 
ඇති ඉඩම් : විසත්ර 

இம் ல்ேப பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவி ள்ள 
காணிகள் : விபரம் 

LANDS WITHIN IMBULPE DIVISIONAL SECRETARY'S 
DIVISION : DETAILS 

  3917/’13 

14. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා (ගරු තලතා අතුෙකෝරල 
මහත්මිය ෙවනුවට) 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க - மாண் மிகு (தி மதி) தலதா 
அத் ேகாரல சார்பாக) 
(The Hon.  John Amaratunga on behalf of the Hon. (Mrs.) 
Thalatha Atukorale) 
ඉඩම්  හා   ඉඩම්   සංවර්ධන   අමාත්යතුමාෙගන්   ඇසූ  

පශ්නය - (1) : 

(අ) (i) ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ 
පදිංචි පවුල් සංඛ්යාව;  

 (ii) ඒ අතරින් පර්චසයක ෙහෝ ඉඩම් පමාණයක් හිමි 
පවුල් සංඛ්යාව;  

 (iii) එකී පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසය තුළ ඇති 
රජයට අයත් මුළු ඉඩම් පමාණය; 

 (iv) එම ඉඩම් අතරින් ඉඩම් පතිසංසක්රණ ෙකොමිසමට 
අයත් ඉඩම් පමාණය; 

 (v) පිටසත්ර පෙද්ශවලින් ඉඹුල්ෙප් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
ෙකොට්ඨාසයට පැමිණ සිටින අය සඳහා එම  
පෙද්ශෙයන් ලබාදී ඇති රජෙය් ඉඩම් ෙහෝ ඉඩම් 
පතිසංසක්රණ ෙකොමිසමට අයත් ඉඩම් පමාණය; 

 ෙකොපමණද යන්න ෙවන් ෙවන් වශෙයන්  එතුමා සඳහන් 
කරන්ෙනහිද?         

(ආ) ෙනොඑෙසේ නම්,  ඒ මන්ද? 

 
காணி, காணி அபிவி த்தி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா:  

(அ) (i) இம் ல்ேப பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் வசிக்கும் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  கு ம்பங்களில் ஒ  பர்ச் காணிேய ம் 
உாித்தானதாக உள்ள கு ம்பங்களின் 
எண்ணிக்ைக எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  பிரேதச ெசயலாளர் பிாிவில் 
காணப்ப கின்ற அரசாங்கத்திற்கு உாித்தான 
ெமாத்தக் காணிகளின் அள  எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமற்ப  காணிகளில் காணி ம சீரைமப்  
ஆைணக்கு க்கு உாித்தான காணிகளின் 
அள  எவ்வள  என்பைத ம்; 

 (v) ெவளிஇடங்களி ந்  இம் ல்ேப பிரேதச 
ெசயலாளர் பிாி க்கு வ ைக 
தந் ள்ளவர்க க்கு இப்பிரேதசத்தி ந்  
வழங்கப்பட் ள்ள அரசாங்கக் காணிகளின் 
அல்ல  காணி ம சீரைமப்  ஆைணக்கு க்கு 
உாித்தான காணிகளின் அள  எவ்வள  
என்பைத ம் 

 தனித்தனிேய அவர் குறிப்பி வாரா? 

(ஆ) இன்ேறல், ஏன்? 
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asked the Minister of Lands and Land Development:  

(a) Will he state, separately - 

 (i) the number of families, residing in Imbulpe 
Divisional Secretary's Division; 

 (ii) the number of families that owns at least a 
perch in extent, out of aforesaid number of 
families; 

 (iii) the total extent of Government-owned lands 
within the aforesaid Divisional Secretary's 
Division; 

 (iv) the extent of lands owned by the Land 
Reforms Commission, out of the aforesaid 
extents of lands; and 

 (v) the extent of government owned lands and 
the lands owned by the Land Reforms 
Commission that have been provided to the 
people who have arrived at Imbulpe 
Divisional Secretary's Division from 
outside areas? 

 (b)     If not, why? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන 

අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර සභාගත* 
කරනවා. 
 

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

(අ) (i) 16,823 

 (ii) 15,991 

 (iii) අක්කර 15,875 රූඩ් 00 පර්චස් 15 

 (iv) අක්කර 1,565 රූඩ් 01 පර්චස් 34 

 (v) නිශ්චිතව සඳහන් කළ ෙනොහැක.  

(ආ) අදාළ ෙනොෙව්.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
Sir, there were 14 Questions that had been asked 

today. But, out of the 14 Questions, only three had been 
answered. So, what is the purpose of Parliament being 
maintained like this? 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order, in the first place. Today, 

of course, some of the Hon. Members who raised the 
Questions were not present and some of the Hon. 
Ministers were also not in a position to answer those.   

So, it is the responsibility of both parties; firstly, of 
the Members raising Questions to be present and at the 
same time, of the Ministers to answer those on time. 
Therefore, I will bring it to the notice of the Hon. Speaker 
and he will take appropriate action in that regard.  

ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) යටෙත් පකාශය,  ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මහතා. 

 
ෙපෞද්ගලිකව දැනුම් දීෙමන් ඇසූ පශ්නය 

தனி அறிவித்தல் ல வினா 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
I 
 

ගම්පහ, අත්තනගල්ල සහ මිනුවන්ෙගොඩ ඒකාබද්ධ  
ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය 

கம்பஹா, அத்தனகல்ல, மி வாங்ெகாைட பிரேதச 
ஒன்றிைணந்த நீர் வழங்கல் திட்டம் 

 GAMPAHA, ATTANAGALLA AND MINUWANGODA 
INTEGRATED WATER SUPPLY SCHEME 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා (විරුද්ධ පාර්ශව්ෙය් 
නායකතුමා) 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க - எதிர்க்கட்சி தல்வர்) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe - Leader of the 
Opposition) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගම්පහ, අත්තනගල්ල සහ 

මිනුවන්ෙගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කමය මඟින් 
ෙමරට ඉහළ ජන ඝනත්වයක් සහිත පෙද්ශ අතරින් එකකට ජලය 
සැපයීමට අෙප්ක්ෂා කරයි. එය විශාලතම ජල සම්පාදන ෙයෝජනා 
කමවලින් එකක් වනු ඇත. එතුළට බස්නාෙගොඩ ජලාශය ඉදිරි 
කිරීම ද ඇතුළත් ෙව්.  2012  ෙනොවැම්බර් මස, අමාත්ය මණ්ඩලය 
විසින් ෙමම ව්යාපෘතිය සඳහා වූ ආරම්භක පිරිවැය ඇස්තෙම්න්තුව 
පතිෙශෝධනය කිරීමට තීරණය කරන ලදි. -ඊට ඉස්ෙසල්ලාත් ඒ  
ඇස්තෙම්න්තුව පතිෙශෝධනය කර තිබුණා. ෙම් ෙදවන අවස්ථාව.-  
ෙමම වසෙර් අෙපේල් මස, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ගම්පහ, 
අත්තනගල්ල සහ මිනුවන්ෙගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන 
ෙයෝජනා කමය කියාත්මක කිරීෙම් ෙකොන්තාත්තුව චීන 
යන්ෙතෝපකරණ ඉංජිෙන්රු සංස්ථාවට - CMEC එකට-  
පිරිනමන ලදි. ව්යාපෘතිෙය් මුළු පිරිවැය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
මිලියන 229.5කි. ෙමය සිදු වූෙය් ජාතික ජල සම්පාදන හා 
ජලාපවහන අමාත්යාංශය විසින් පිරිවැය ඇස්තෙම්න්තුව 
පතිෙශෝධනය ෙකොට එය කියාත්මක කිරීෙම් කාල පරිච්ෙඡ්දය 
ෙවනස් කිරීෙමන් පසුවය.  

මුලදී චීන ජාතික යන්ත හා උපකරණ ආනයන හා අපනයන 
සංස්ථාව වශෙයන් පසිද්ධව සිටි CMEC එක ජල හා තාප යන 
ෙදඅංශෙය්ම බලාගාර ඉදි කිරීම ෙමන්ම බල සම්ෙපේෂණ  මාර්ග 
ඉදි කිරීම ද සිදු කරනු ලැබීය. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය ඉදි 
කිරීෙම් කටයුතුද CMEC එක ෙවත භාර ෙකරිණි. ෙමම 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

බලාගාරය ෙම් දක්වාද පූර්ණ වශෙයන් කියාත්මකව ෙනොපවතින 
අතර, එය කියාත්මක කළ දින සිට 4 වතාවක් අකිය වී ඇත. රජයට 
අනුව ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය අකිය වීම විදුලි ගාස්තු ඉහළ 
නැංවීමට බල පෑ එක් ෙහේතුවකි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලෙය් 
තාක්ෂණ ඉංජිෙන්රු සංගමය ෙමම බිඳ වැටීමට සමාගමට ෙදොස් 
පවරා ඇති අතර, එම සියලු බිඳ වැටීම් සිදු වනුෙය් හුෙදක් ඔවුන්ෙග් 
නඩත්තු ෙකොන්තාත්තුව දීර්ඝ කිරීම සඳහා පමණක් බව වැඩිදුරටත් 
පකාශ කර ඇත. They have even said that the CMEC 
agreed to abide by international standards. But, now they 
say that they are adhering to Chinese standards and not to 
international standards.  

එබැවින් මින් ෙපර ෙකොන්තාත්තුවක් ඉටු කිරීමට 
අෙපොෙහොසත් වූ සමාගමකට එබඳු විශාල ෙකොන්තාත්තුවක් 
පිරිනමන ලද්ෙද් මක්නිසාද යන පශ්නය ඉස්මතු වී ඇත. තවද, 
CMEC එකට ජල සම්පාදන ෙයෝජනා කම පිළිබඳව පවත්ෙන් 
සීමිත පළපුරුද්දක් පමණි. ෙපර ඉදි කිරීම් ව්යාපෘතියකදී අදාළ 
කාර්යය ඉටු කිරීම පැහැර හැර ඇති සමාගමකට ෙටන්ඩරයක්  
ෙනොපිරිනැමීම රජෙය් පිළි ගත් පරිචයකි. නමුත් ෙමම අවස්ථාෙව්දී 
එම සම්පදාෙයන් බැහැර වී ඇත.  

1. ආරම්භක පිරිවැය ඇස්තෙම්න්තුව පතිෙශෝධනය කිරීමට 
ෙහේතුව කුමක්ද?  

එක පාරක් විතරක් ෙනොෙවයි, ෙදපාරක් කරලා තිෙබනවා. 
ඇත්ත වශෙයන්ම කියනවා නම් දැනට තුන්පාරක් විතර කරලා 
තිෙබනවා.  

2. ෙමම ෙකොන්තාත්තුව සඳහා CMEC එක ෙතෝරා ගැනීෙම්දී 
අනුගමනය කරන ලද කාර්ය පටිපාටිය කුමක්ද? 

3. ෙමයට කැමැත්තක් දැක්වූ අෙනකුත් පාර්ශ්ව කවෙර්ද? 

4. ෙමබඳු ව්යාපෘති ඉදිකිරීම සඳහා කීර්තිමත් ජල සම්පාදන 
ෙකොන්තාත්කරුවන් ෙනොසලකා හැරීමට ෙහේතුව කුමක්ද?  

චීනෙය් තිෙබනවා Shanghai Water Supply Construction 
Company වාෙග් පසිද්ධ සමාගම්.  

5. ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් බලාගාරය සම්බන්ධෙයන් CMECෙය් 
කටයතු ඉටු කිරීෙම් හැකියාව රජය විසින් සලකා බලන ලද්ෙද්ද? 

6. CMECෙය් ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන් කවුරහුද? එය සමාගමක් 
නම් අධ්යක්ෂවරුන්ෙග් නම් කවෙර්ද යන්න පිළිබඳව රජය 
පකාශයක් කරන්ෙන්ද?  

දැන් ඒජන්තවරු මාරු කරලා තිෙබනවා කියලා තමයි මට 
ලැබිලා තිෙබන ආරංචිය.  

7. තවද, අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් ජලසම්පාදන ෙයෝජනා 
කමය කියාත්මක කිරීම සඳහා වූ ෙකොන්තාත්තුව CMECය ෙවත 
පිරිනමා ඇත. ෙමම සම්පූර්ණ ෙයෝජනා කමය ෙහෝ එහි යම් පධාන 
ෙකොටස් ෙවනත් යම් සමාගමකට උපෙකොන්තාත් වශෙයන් 
පැවරීමට CMECයට අවසර ලබා දී තිෙබ්ද? 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු විරුද්ධ පක්ෂ 

නායකතුමා ගම්පහ, අත්තනගල්ල, මිනුවන්ෙගොඩ ඒකාබද්ධ ජල 
සම්පාදන ෙයෝජනා කමය පිළිබඳව නඟන ලද පශ්නවලට 
ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයට හා අමාත්යාංශයට අදාළ 
කරුණු සම්බන්ධව පිළිතුරු දීමට මා කැමැතියි. 

ඊට අතිෙර්කව ෙවනත් අමාත්යාංශ ගැන නඟන පශ්නවලට 
පිළිතුරු දීමට මා අෙපොෙහොසත්. ඒ ඒ කාර්මික ෙදෝෂ  ඒ ඒ 
ආයතනවල තිෙබනවාද  නැද්ද කියන එක ඒ ඒ ආයතන විසින් 
පැහැදිලි කළ යුතුයි. 

ෙමම ෙකොන්තාත්තුව සඳහා CMEC ෙතෝරා ගැනීෙම්දී 
අනුගමනය කරන ලද කාර්ය පටිපාටිය මා සඳහන් කරන්නම්. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, බස්නාහිර පළාතට අයත් 
ෙකොළඹ හා කළුතර දිස්තික්ක සමඟ සංසන්දනය කරන විට 
ගම්පහ දිස්තික්කෙය් පානීය ජල සම්පාදන ආවරණය පතිශතයක් 
ෙලස ඉතා අඩු මට්ටමක පැවෙතනවා. ගම්පහ දිස්තික්කෙය් 
ආවරණ කළ යුතු භූමි පෙද්ශය හා ජන ඝනත්වය ඉතා විශාල 
බැවින්, ෙම් සඳහා විශාල ආෙයෝජනයක් අවශ්ය බවට ජාතික ජල 
සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කළ මූලික අධ්යයනයක් 
මඟින් ෙහළිදරවු වුණා. එම නිසා සාම්පදායික ආෙයෝජන පභව 
මඟින් එක්වරම ෙම් ජනතා ඉල්ලීම ඉටු කිරීම අපහසු බැවින් සහ 
ෙමම ව්යාපෘතිෙය් සංකීර්ණභාවය නිසා විකල්ප ආෙයෝජන උපාය 
මාර්ගවලට ෙයොමු වීමට සිදු වුණා. ඒ අනුව CMEC සමාගම ස්ව 
කැමැත්ෙතන් ඉදිරිපත් කළ ව්යාපෘති ෙයෝජනාව - unsolicited 
project proposal -  ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය 
විසින් අධ්යයනය කළා. ෙමම කර්මාන්තය කිරීමට ෙමම සමාගමට 
ඇති සුදුසුකම්, අත්දැකීම්, මූල්යමය හැකියාව පිළිබඳව තාක්ෂණික 
ඇගයීෙම් කමිටුවක් -TEC- මඟින් අමාත්යාංශය ෙවත නිර්ෙද්ශ 
ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. 

ඒ අනුව ෙමවැනි ව්යාපෘති සඳහා රජය මඟින් අනුගමනය 
කරනු ලබන කියාපටිපාටිය මත ඇගයීම් සිදු කර අමාත්ය 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතියද ලබා ගත්තා.   

 

1.  ආරම්භක පිරිවැය ඇසත්ෙම්න්තු පතිෙශෝධනය කිරීමට 
ෙහේතුව ෙමයයි. භාණ්ඩාගාරය මඟින් පත් කරන ලද 
තාක්ෂණික ඇගයීෙම් කමිටුෙව් - TEC - නිර්ෙද්ශවලට හා 
SCARC අනුකූලව ඉහත ව්යාපෘතිෙය් ඇසත්ෙම්න්තුව 
පහත කරුණු පදනම් කරෙගන සංෙශෝධනයට ලක් කර 
තිෙබනවා. 

2. සංෙශෝධනයට ෙපර ව්යාපෘතිය අවසන් කිරීෙම් කාල සීමාව 
2012 සිට 2014 දක්වා නිර්ණය කර තිබුණද, අෙප්ක්ෂිත 
පතිඵල උදා කර ගැනීෙම් කාල සීමාව 2014 සිට 2017 
දක්වා  දීර්ඝ කිරීම මත ඇසත්ෙම්න්තු පතිෙශෝධනය කර 
ඇත. ෙමම ඇසත්ෙම්න්තු සකස ්කිරීෙම්දී ව්යාපෘතිය ඉදි 
කිරීම් කාල සීමාෙව් ඇති වන  උද්ධමනයද සැලකිල්ලට 
ගන්නා ලදී. 

3. ෙමවැනි ෙවන කිසිදු පාර්ශව්යක් ඉදිරිපත් වී නැත. 

4. ෙමවැනි ෙවනත් කිසිදු පාර්ශව්යක් ඉදිරිපත් වී නැත. 

5. CMEC ආයතනය සඳහා ෙද්ශීය නිෙයෝජිතයන් නැත. 

6. CMEC ආයතනෙය් ශාඛා කාර්යාලයක් ෙකොළඹ 02, 
යූනියන් ෙපෙදෙසේ, ජයික් හිල්ටන් ෙගොඩනැඟිල්ෙල්, 
කාමර අංක 601 දරන සථ්ානෙය් පිහිටුවා ඇත. 

7. එම ෙකොන්තාත්තුව පදානය කර ඇතත්, ෙමෙතක් එහි ණය 
ගිවිසුම අත්සන් කර ෙනොමැති බැවින්  අදාළ ඉදි කිරීම් 
කටයුතු ෙමෙතක් ආරම්භ කර ෙනොමැති අතර, 
උපෙකොන්තාත් පදානයක් සිදු කර ෙනොමැත. 

 ඒ වාෙග්ම මා සඳහන් කරන්නට කැමැතියි ෙමහි නළ 
එළීෙම් කටයුත්ත ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන 
මණ්ඩලයට පවරා ඇති බව. 

ඒ වාෙග්ම බස්නාෙගොඩ ජලාශෙය් උස ඉදි කිරීමක් සිදු වන්ෙන් 
නැහැ. ෙමොකද, ෙගොවි ජනතාවෙග් ඉල්ලීම මත එය 
පතිෙශෝධනෙය්දී පහළ මට්ටමක තබා ගැනීමට අපි තීරණය කරලා 
තිෙබනවා.  
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[ගරු රනිල් විකමසිංහ  මහතා] 
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ෙම් අනුව ගරු විපක්ෂ නායකතුමා අසන ලද කරුණුවලට මම 
වැඩි දුරටත් ෙමෙසේ පිළිතුරු ලබා ෙදනවා. 

ව්යාපෘතිය ඉදි කිරීෙම් කාල සීමාව ෙවනස් වීම නිසා 
උද්ධමනය ද සැලකිල්ලට ගන්නා ලද අතර, ජනගහන වර්ධනය ද 
සැලකිල්ලට ෙගන සකස් කරන ලද ෙමහි මුල් ඇස්තෙම්න්තුව 
රුපියල් මිලියන 19,776ක් වූ අතර, එහි සංෙශෝධිත ඇස්තෙම්න්තුව 
රුපියල් මිලියන 26,957ක් ෙව්. ඒ සම්බන්ධෙයන් කැබිනට් තීරණ 
අරෙගන තිෙබනවා. ඒ හැම එකක්ම SCARC එක ෙවත ඉදිරිපත් 
කර තිෙබනවා. SCARC එෙකන් ලැෙබන නිර්ෙද්ශ මතයි ෙම් 
තීරණය අරෙගන තිෙබන්ෙන්.  

ඒ වාෙග්ම මම විෙශේෂෙයන් සඳහන් කරන්න ඕනෑ, ෙමවැනි 
ණය මුදලක් සඳහා භාණ්ඩාගාරය මඟින් පත් කරන ලද තාක්ෂණ 
ඇගැයීෙම් කමිටුව හා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද 
පතිසන්ධාන කමිටුව - SCARC - මඟින් ව්යාපෘති ෙයෝජනා 
ඇගැයීමට චීන එක්සිම් බැංකුව සමඟ Preferential Buyer’s 
Credit පහසුකම් යටෙත් ආෙයෝජන ලබා ගැනීමට කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අනුමැතිය ලැබී තිෙබන බව. එය විෙශේෂ සහනදායී 
තත්ත්වයක් හැටියටයි අප සලකන්ෙන්.  

ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ෙම් සමාගම විදුලිබල මණ්ඩලය 
සමඟ කරන ලද කටයුතු සම්බන්ධව පකාශ කරන ලද අදහස් ගැන 
මට කිසිම පිළිතුරක් ෙදන්න බැහැ. ඒ පිළිබඳව එම අමාත්යාංශය 
මඟින් කටයුතු කළ යුතුයි. නමුත් ෙම් සමාගම ඉදි කර ඇති ජල 
සම්පාදන කටයුතු ගැන ෙසොයා බලා තමයි එම සමාගමට ෙම් 
කටයුත්ත ලබා දීලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, the CMEC website states, “We consider 

power, transportation and telecommunication sectors to be 
our core sectors”. බ්ලූම්බර්ග් සමාගමත් ෙම් ගැන ලියලා 
තිෙබනවා. ෙමොකද, ෙහොංෙකොං ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොළටත් ඇතුළු 
කරලායි තිෙබන්ෙන්. Under "Company Profile", the 
Bloomberg website states, "China Machinery Engineering 
Corporation contracts international engineering projects. 
The Company constructs thermal power plants, hydro 
power plants, power station projects and communication 
projects". 

මම ෙම්ක ඔබතුමාට ෙදන්නම්. ඔබතුමා ඒ අයෙගන් අහන්න. 
ෙමොකද, විෙශේෂෙයන්ම ඒ සමාගමට තිෙබන්ෙන්,- [බාධා කිරීමක්] 
මට ඒ සම්බන්ධ ලිපියක් හම්බ වුණා. මම ඒක ඔබතුමාට ෙදන්නම්. 
මම ඒෙක් නම් ටික ඉවත් කළා. මම නම් දන්ෙන් නැහැ, ඒෙක් 
ඉංජිෙන්රුවා සුදු වෑන් එකකින් ෙගනිහිල්ලා ෙවන්න ඇති. 
විෙශේෂෙයන්ම අපි දන්නා හැටියට ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැනට කරලා 
තිෙබන්ෙන්, reinforcement of water supply network in the 
Republic of Angola - Phase I.  ඒක 2010 දී අවසන් කළා. 
The second project in Angola for the reconstruction of 
water supply network will be completed by the end of this 
year and there will be a contract for water supply system 
enhancement in the Republic of Congo. ඒ ෙගොල්ෙලෝ දැනට 
දීලා තිෙබන්ෙන් එච්චරයි. එතෙකොට අහයි ෙම් අනුව ෙමෙහම 
එකක් භාර ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 

අනිත් කාරණය තමයි, තුර්කිෙය්, පාකිස්තානෙය්, 
මැෙල්සියාෙව් සහ ඉන්දුනීසියාෙව් තාප විදුලි බලාගාර කිහිපයක් 
හදලා තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම මම ෙම් කාරණය කියන්න 

ඕනෑ. ඒ අය ජල විදුලි බලාගාර ඇති කරලා තිෙබනවා. 
සාමාන්යෙයන් ඒ අය ජල විදුලි බලාගාර 3යි කෙළේ. 
පාකිස්තානෙය් හදපු එෙක්දී වාෙග්ම හුඟක් තැන්වල ඒ ෙගොල්ෙලෝ 
contract එක භාර අරෙගන ඉදි කිරීෙම් කටයුතු subcontract 
කරලා, ඒ ෙගොල්ෙලෝ machinery   අරෙගන තිෙබනවා විතරයි. 

ෙමතැනට දීලා නැති පිළිතුරු ෙදන්න කාරණා ෙදකක් 
තිෙබනවා. මම දන්නා හැටියට සමාගම ෙවනුෙවන් ඉස්සර ෙවලා 
කියා කෙළේ Esna Holdings එෙක් හිටපු එෂාන් ද  සිල්වා. අපි 
ෙදෙදනාම එෂාන් ද සිල්වාෙග් පියතුමා දන්නවා. දැන් එෂාන් ද 
සිල්වා ඉවත් කර ෙලෝහිත අෙබ්සිංහට භාර දී තිෙබනවා. 
ඔබතුමාෙග් අමාත්යාංශයට අදාළ ෙනොවුණත් දුම්රිය 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් අක්කර 29 ෙදන්න තමයි හිටිෙය්. ෙම්ක තමයි 
අහන්ෙන්. එකක් මට කිව්ෙව් නැහැ. තමන්ෙග් ගිවිසුම හරියට 
කියාත්මක ෙනොකළා නම්, එෙහම සමාගමකට දුන්ෙන් ඇයි 
කියන එකට නම් මට පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ. මට ලැබුණු 
ලිපියත්, අදාළ කරුණු ටිකත් ඔබතුමාට ලබා ෙදන්නම්. එෂාන් ඩී. 
සිල්වා ෙග් සම්බන්ධකම සහ ෙලෝහිත ගැන ෙසොයා බලන්න. BOI 
එෙක් සාමාජිකෙයෝ ෙවලා ෙම් contracts   අර ගන්නවා. Securities 
and Exchange Commission එෙක් සාමාජිකෙයෝ ෙවලා 
contracts අරගන්නවා. 

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
 ෙලෝක සමාජෙය්, ධනවාදී සමාජෙය් එක එක තරග 

තිෙබනවා. ඔබයි මමයි කවදාවත් ෙකොන්තාත් ගන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු රනිල් විකමසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு ரணில் விக்கிரமசிங்க) 
(The Hon. Ranil Wickremasinghe) 
ඉංජිෙන්රුෙවෝම කියනවා, ෙම්ක ෙඩොලර් මිලියන 150කට 

කරන්න පුළුවන් එකක්. ෙඩොලර් මිලියන 225කට කරන්ෙන්. 
ෙඩොලර් මිලියන 75ක් වැඩිෙයන් යනවා. ෙම් ගැන අපි ෙදෙදනාට 
වාද කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට ෙනොෙරොච්ෙචෝෙල් වාෙග් ෙම්කත් 
මිනිසුන්ට ෙගවන්න ෙවයි.  

"Note to the Leader of the Opposition" යන සිරස්තලය 
යටෙත් ඇති ෙමම ෙල්ඛනය මා සභාගත* කරනවා.  

I would like it to be included in Hansard. There is 
nothing defamatory. There are no names mentioned but it 
gives all the details. The Hon. Minister can go into it and 
if this fact that the US Dollar 150 million project is being 
done for US Dollars 225 million after ditching the agents 
who are also within the Government is correct, it is a 
serious matter.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ඔබතුමා ඉදිරිපත් කළ ලිපි ආදී  ෙතොරතුරු සම්බන්ධව මම යළි 

අවධානය ෙයොමු කරනවා.  I will give you a written reply.  

819 820 

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

ෙසන්ටල් ඉන්ෙවසට්්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස ්
පීඑල්සී සමාගම බංෙකොෙලොත් වීම 

ெசன்ரல் இன்ெவஸ்ற்ெமன்ற் அன்ட் ைபனான்ஸ் 
பீஎல்சி நி வனம் திவாலானைம  

COLLAPSE OF CENTRAL INVESTMENTS AND FINANCE PLC 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ස්ථාවර නිෙයෝග 23(2) 

යටෙත් ෙමම පශ්නය ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

ෙසන්ටල් ඉන්ෙවස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී නමැති 
මූල්ය සමාගම බංෙකොෙලොත් වීම ෙහේතුෙවන් 6,000කට වැඩි 
තැන්පත්කරුවන් සංඛ්යාවක් අපහසුතාවට පත්ව තිබීම පිළිබඳව 
ෙමම ගරු සභාෙව් අවධානය ෙයොමු කරවමි.  

ෙසන්ටල් ඉන්ෙවස්ට්මන්ට් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස් පීඑල්සී නමැති 
මූල්ය සමාගම පසු ගිය 2012 ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිට තමන්ෙග් 
තැන්පත්කරුවන් ෙවත ඔවුන්ෙග් තැන්පතුවලට අදාළ ෙපොලිය 
ෙහෝ කල් පිරුණු තැන්පතු ආපසු ලබා දීම අත් හිටුවා තිෙබ්. ෙම් 
ෙහේතුෙවන් එම තැන්පත්කරුවන් බලවත් අර්බුදයකට මුහුණ පා 
ඇති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. ඇතැෙමක් ජීවිතෙය් සැඳෑ සමෙය් 
ජීවෙනෝපාය සඳහා, ශල්යකර්ම ආදි හදිසි ෙසෞඛ්ය වියදම් 
පියවාගැනීම සඳහා, දරුවන්ෙග් අවාහ විවාහ කටයුතු සඳහා වූ 
වියදම් අෙප්ක්ෂාෙවන් තමන්ෙග් ඉතුරුම් මුදල් තැන්පත් කළ 
අයයි. ෙම් තත්ත්වය තුළ ඔවුන්ට ජීවත් වීම සහ අෙනකුත් වියදම් 
සඳහා තමන්ෙග් ෙද්පළ විකිණීමටත්, උකස් තැබීමටත් සිදුවී 
තිෙබනවා. 

CIFL ආයතනය තමන්ෙග් පචාරණ කටයුතු මඟින් සහ ෙමම 
සමාගම 2011 අංක 42 දරන ව්යාපාර පනත යටෙත් ශී ලංකා මහ 
බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලෙය් බලපතලාභි මූල්ය සමාගමක් ෙලස 
ලියා පදිංචි කරනු ලැබ ඇති බව සඳහන් කිරීම මඟින් CIFL 
සමාගම ෙවනුෙවන් 6,000කට වැඩි තැන්පත්කරුවන් පමාණයක් 
ආකර්ෂණය කරගන්නා ලද අතර, එම සමස්ත ආෙයෝජනය -
තැන්පත්කරුවන්ෙග් සමස්ත මුදල- රුපියල් බිලියන 3.4ක් පමණ 
ෙවනවා.  

ෙකෙසේ වුවද සමාගම මූල්ය දුෂ්කරතාවකට මුහුණ පා ඇති බව 
සඳහන් කරමින් පසු ගිය ෙදසැම්බර් මාසෙය් සිට 
තැන්පත්කරුවන්ට ෙපොලී මුදල් ෙගවීම අත් හිටුවනු ලැබ 
තිෙබනවා.    

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ෙපොලී මුදල් පමණක් 
ෙනොෙවයි, තැන්පත් කරන ලද මුදල් ද ලබා ගන්න ඉඩකඩ ලබා 
ෙදන්ෙන් නැහැ.  

ෙම් වන විට ෙගවිය යුතුව ඇති එම ෙපොලී මුදල පමණක් 
රුපියල් මිලියන 150 ඉක්මවා තිෙබනවා. නමුත් අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලය හා විධායක නිලධාරින් විශාල වැටුප් හා දීමනා ලබමින් 
සිටි අතරතුර ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ඇතැම් තැන්පත්කරුවන් රාජ්ය 
බලය උපෙයෝගි කර ගනිමින් තමන්ෙග් තැන්පතු මුදල් නිදහස් කර 
ගැනීමට කටයුතු කළා. ෙද්ශපාලන බලය තිෙබන, හයිය තිෙබන 
පිරිස් විවිධ අයුරින් තමන්ෙග් තැන්පතු මුදල් නිදහස් කර ෙගන 

තිෙබනවා. නමුත් සාමාන්ය ජනතාවට සිදු වී තිෙබන්ෙන් ඒෙක් 
අෙනක් පැත්ත. තත්ත්වය ෙමෙසේ තිබියදීත් මහ බැංකුව ෙමම 
මූල්ය සමාගෙම් අධීක්ෂණ කටයුතු ෙනොසලකා හැර තිබූ අතර 
2013 මැයි මාසය වන ෙතක්ම ඊට අදාළ පියවරක් ගැනීමට මහ 
බැංකුව අසමත් වුණා. අනතුරුව මැයි මාසෙය් මහ බැංකුව විසින් 
ෙරොස්ෙකෝ සහ ෙමෙලෝනි යුවලට ආයතනෙය් පරිපාලනය භාර 
ෙදනු ලැබුවා. ඒ කවර ආකාරෙයන්ද කියන එක පිළිබඳව අපට 
පැහැදිලි නැහැ. ෙරොස්ෙකෝ සහ  ෙමෙලෝනි එහි සභාපති ධුර සඳහා 
පත් ෙවන්ෙන් සමාගෙම් කිසිදු මුදලක් ආෙයෝජනය ෙනොකරයි. 
සභාපති සහ උප සභාපති ෙලස ඔවුන් ෙදෙදනා විසින් පිළිෙවළින් 
මැයි 22 දාතමින් හා ජුනි 20 දාතමින් තැන්පත්කරුවන්ට දන්වා 
සිටින්ෙන්, අදාළ ෙපොලී මුදල් සහ තැන්පතු මුදල් ලබා දීමට 
කටයුතු කරන බවත්, ඉවසීෙමන් තමන් සමඟ රැඳී සිටින ෙලසත්ය. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, තැන්පත්කරුවන්ට එවන ලද 
එම ලිපි ෙදක හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් කිරීම සඳහා මා 
සභාගත* කරනවා. ෙමොකද, ෙම් නව පරිපාලනය එකඟ වී තිබුණා 
එම ෙපොලී මුදල් නැවත නිසියාකාරව ලබා ෙදන්න කටයුතු කරන 
බවට.  

ෙම් කිසිදු මැදිහත්වීමක් තුළින් තැන්පත්කරුවන්ට විසඳුමක් 
ෙනොලැබීම තුළ තැන්පත්කරුවන් සිය ගණනක් ආයතනය ෙවත 
පැමිණ විෙරෝධය පෑමට කටයුතු කළා. ඒ අනුව මහ බැංකුව, CIFL 
ආයතනය ෙගොඩ නැඟීම සඳහා පිළියම් වාර්තාවක් ලබා ෙදන 
ෙලස පීපල්ස් ලීසිං පීඑල්සී සමාගමට භාර කළා. ෙකෙසේ වුවද එය 
විසින් කරන ලද නිර්ෙද්ශ ෙමොනවාදැයි ෙම් වන තුරුත් 
තැන්පත්කරුවන්ට කිසිවක් දැනුම් දීමට පියවර ෙගන නැහැ. 
එෙසේම අසරණභාවයට පත් තැන්පත්කරුවන් විසින් පිහිටුවා ගත් 
සංගමය විසින් බලවත් ෙලස ඉල්ලීම් කිරීෙමන් අනතුරුව මහ 
බැංකු අධිපතිවරයා විසින් සාකච්ඡාවක් ලබා දී තිබුණා. එය 
ඔහුෙග් වග කීම. එහිදී ඔවුන් තමන්ට සාධාරණයක් ෙව් යැයි 
අෙප්ක්ෂා කළත් කිසිෙවකුටත් අදහස ් පකාශ කිරීමට ඉඩදී 
ෙනොමැති මහ බැංකු අධිපතිවරයා තමන් කියන ෙද් පමණක් අසා 
සිටින ෙලසට තැන්පත්කරුවන් ෙවත තර්ජනය කර තිෙබනවා. 
ඔහු මැදිහත් විය යුත්ෙත් තැන්පත්කරුවන්ට සාධාරණය ඉටු කිරීම 
පැත්ෙතන්. නමුත් එෙසේ ෙනොෙවයි සිදු වී තිෙබන්ෙන්. ෙලෝකෙය් 
ෙමවැනි ආයතනවලට ලබා දී ඇති විසඳුම් පරිදිම 
තැන්පත්කරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂයක් ෙහෝ ෙදකක් ලබා දී 
ආයතනය වසා දැමීමට තමන්ට බලය පාවිච්චි කළ හැකි බවට ඔහු 
තර්ජනාත්මකව පවසා තිෙබනවා. එම තැන්පත්කරුවන්ෙග් 
පැත්ෙතන් ෙනොෙවයි මහ බැංකු අධිපතිවරයා ෙපනී සිටින්ෙන්. 
ඕනෑ නම්  තැන්පත්කරුවන්ට රුපියල් ලක්ෂයක් ෙහෝ ෙදකක් 
දීලා ෙම් ආයතනය වසා දමන්න පුළුවන් කියලා එතුමා තර්ජනය 
කරනවා. 

එෙහත් මුදල් මණ්ඩලය යටෙත් බලපතලාභී මූල්ය සමාගමක් 
ෙලස ලියා පදිංචි කරනු ලැබීෙමන් අනතුරුව ෙමෙසේ ආයතන කඩා 
වැටීමට ඉඩ හැරීමට   ඉඩ දීමට මහ බැංකුවට ෙනොහැකියි.  ෙමම 
කඩා වැටීෙමන් ෙපන්නුම් ෙකෙරන්ෙන් රජෙය් පාර්ශ්වෙයන් සිදු 
විය යුතු අධීක්ෂණය නිසි ෙලස සිදු ෙනොවී ඇති බවයි.  එෙසේම 
ආයතනය ස්වභාවිකව මරණයට පත් වන්නට ඉඩ හැර ෙකොමිස් 
මුදල් ෙවනුෙවන් CIFL ආයතනය තවත් ආෙයෝජකයකු යටතට 
පැවරීමට මහ බැංකුව සූදානම් වන්ෙන්දැයි සහ බංෙකොෙලොත් වූ 
ආයතනෙය් ෙකොටස් මිලදී ගැනීමට තමන්ට බල ෙකෙරනු 
ඇත්දැයි තැන්පතුකරුවන් දැඩි බියට පත් වී සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  තමන්ෙග් තැන්පත් මුදලින් 
සියයට 60ක් එම බැංකුෙව් ආෙයෝජන ෙලස සලකන්නය කියා 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 

———————————- 
* ලියවිල්ල ඉදිරිපත් ෙනොකරන ලදී. 
  ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல. 
  Document not tendered. 



2013 සැප්තැම්බර්  04 

ඔවුන්ට බල කරනවා කියලා තැන්පත්කරුවන් කියනවා; එම 
බැංකුෙව් ෙකොටස් ගන්න කියලා කියනවා. තැන්පත්කරුවන් ෙම් 
බංෙකොෙලොත් වුණු මූල්ය සමාගමක ෙකොටස් ගන්ෙන් ෙමොකටද? 
දැන් එවැනි නිර්ෙද්ශයන් තමයි ඒ ෙදන්න යන්ෙන්.  

මහ බැංකුෙව් අධීක්ෂණ කටයුතු නිසි ෙලස සිදු ෙනොවීෙමන් 
ආයතන පරිපාලනෙය් දූෂණ කියා හා වැරදි කළමනාකරණය 
ෙවනුෙවන් තමන් වගකිව යුතු නැති බව තැන්පතුකරුවන් දැඩිව 
අවධාරණය කරනවා.  

ඒ තැන්පත්කරුවන් ෙනොෙවයි, ආයතනය පාලනය කරන්ෙන්. 
ඒවාට වගකිව යුත්ෙත් එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය සහ පරිපාලනයයි. 
නමුත් දැන් ෙමොකක්ද සිදු වන්න යන්ෙන්. තැන්පත්කරුවන්ට 
කියනවා, තමන්ෙග් මුදල්වලින් සියයට 60ක් ෙකොටස් බවට 
පරිවර්තනය කරන්නය කියලා.  

ෙම් තත්ත්වය තුළ පැනනඟින පහත ගැටලුවලට පිළිතුරු අදාළ 
අමාත්යවරයා විසින් ගරු සභාව හමුෙව් තබනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා 
කරනවා.  

01.  ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලෙය් බලපතලාභී මූල්ය 
සමාගමක් ෙලස ලියාපදිංචි  කිරීෙමන් තැන්පතුකරුවන් 
ෙවත ලබා දී ඇති රැකවරණය කුමක්ද? 

 දැන් මහ බැංකු ෙව් මූල්ය මණ්ඩලෙය් ලියාපදිංචි කිරීම 
හරහා එම මූල්ය ආයතනවල මුදල් තැන්පත් කරන 
තැන්පත්කරුවන්ට ෙදන රැකවරණය කුමක්ද කියන එක 
පැහැදිලි කරන්න.  

02.  CIFL  ආයතනය කඩා වැෙටන තුරු අදාළ කියාවලිය මහ 
බැංකුව විසින් අධීක්ෂණය ෙනොකෙළේ මන්ද? 

 මීට කලින් සක්විතිලා, දඬුවම්ලා ගැන කිව්වා. ෙම්ක එෙහම 
ෙනොෙවයි ෙන්.  ෙම්ක මහ බැංකුෙව් මූල්ය ආයතනෙය් 
ලියා පදිංචි කරන ලද ආයතනයක්.   

03.   අෙගෝසත්ු 26 දාතමින් ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ෙයොමු 
කරන ලද ලිපිෙය් තැන්පතුකරුවන් සියයට 60ක ෙකොටස ්
ගත යුතු බවට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කරනු ලැබ 
ඇත්ද? 

 මහ බැංකුව විසින් අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට යැවූ ලිපිය මා ළඟ 
තිෙබනවා. ඒ ලිපිෙයන් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද, අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කරන්ෙන් කුමක්ද කියලා 
ඔබතුමාෙගන් දැන ගන්න කැමැතියි.  

04.   තැන්පතුකරුවන්ට අදාළ තැන්පතු මුදල් හා නියමිත ෙපොලී 
මුදල් ෙගවීෙම් සැලැසම් කුමක්ද? 

05.   ආයතනෙය් කඩා වැටීමට වගකිවයුතු අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට 
හා නිලධාරින්ට එෙරහිව ගනු ලැබ ඇති පියවර කවෙර්ද? 

 ෙම් කරුණු පිළිබඳව ගරු සභාව දැනුවත් කරනු ඇතැයි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙබොෙහොම සත්ුතියි, ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි.  

 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා විසින් නඟන ලද පශ්නය සම්බන්ධව ගරු මුදල් හා 
කමසම්පාදන අමාත්යතුමා ෙවනුෙවන් මා පිළිතුරු ෙදනවා. ඒ 
ෙමෙසේයි. 

1. ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලෙය් බලපතලාභී මූල්ය 
සමාගමක් ෙලස ලියා පදිංචි කිරීෙමන් තැන්පත්කරුවන් 
ෙවත ලබා දී ඇති රැකවරණය කුමක්ද යන්නට පිළිතුර 
ෙමෙසේයි. 

 මුදල් සමාගම් ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලෙයන් 
බලපත ලබා ගන්ෙන් මුදල් ව්යාපාර පනත යටෙත්ය. ඒ 
යටෙත් යම් වග කීම් මුදල් සමාගම්වල අධ්යක්ෂවරුන්ට 
පැවෙරන අතර, ඒ අනුව කටයුතු කිරීමට එම 
අධ්යක්ෂවරුන් බැඳී සිටී. ඒ පිළිබඳ ෙසොයා බැලීමට                  
ශී ලංකා මහ බැංකුව කටයුතු කරයි.  

 ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් හඳුන්වා දී ඇති තැන්පතු 
රක්ෂණ කමය යටෙත් යම් ෙකොන්ෙද්සිවලට යටත්ව 
තැන්පත්කරුවන් සඳහා උපරිම වශෙයන් රු. 200,000/-ක 
තැන්පතු රක්ෂණ ආවරණයක් හිමි ෙවයි.  

2.   ෙසන්ටල් ඉන්ෙවසට්්මන්ට්ස ් ඇන්ඩ් ෆයිනෑන්ස ් පීඑල්සී 
ආයතනය කඩා වැෙටන තුරු අදාළ කියාවලිය මහ බැංකුව 
විසින් අධීක්ෂණය ෙනොකෙළේ මන්ද යන්නට ඊට  වඩා 
පැහැදිලි කිරීමක් මා ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමම 
මුදල් සමාගම මහ බැංකුෙව් අදාළ ෙරගුලාසි හා 
පතිපත්තිවලට අනුව අධීක්ෂණයට ලක් කර තිෙබනවා. 
එමඟින් නිරීක්ෂණය කරන ලද දුර්වලතාවන් නිවැරැදි 
කරන ෙලස එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට අවසථ්ා 
ගණනාවකදීම උපෙදස ්සහ නිෙයෝග ලබා දී තිෙබනවා.  

 2012 ෙනොවැම්බර් මස කරන ලද විසත්ෘත පරීක්ෂණෙය්දී - 
comprehensive onsite examination - ෙසොයා ගත් 
අකමිකතා අනුව එම සමාගෙම් පධාන විධායක නිලධාරි 
එම තනතුර සඳහා සුදුසු ෙනොවන ෙහයින් ඔහු ෙසේවෙයන් 
ඉවත් කරන ෙලස එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට දැනුම් දී 
තිෙබනවා. 

 එෙසේම එහි අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය මහජන තැන්පතු 
අපරික්ෂාකාරීව ආෙයෝජනය කිරීමට සහ පරිහරණය 
කිරීමට ඉඩ සලසව්ා ඇති බවට නිරීක්ෂණය කළ අතර, ඒ 
පිළිබඳ අදාළ ෙතොරතුරු ලබා දීමට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය 
අෙපොෙහොසත් වී ඇති බැවින්, පිළිගත් විගණක සමාගමකට 
අධිකරණමය විගණනයක් කිරීම සඳහා බාර දී ඇත. දැනට 
එම සමාගම එම අධිකරණමය විගණනය අවසන් කරමින් 
සිටින අතර, කඩිනමින් එහි වාර්තාව ශී ලංකා මහ බැංකුව 
ෙවත ලබා දීමට එකඟ වී ඇත.  

 එෙසේම 2012 ෙනොවැම්බර් මස සිදු කරන ලද පරීක්ෂණෙය්දී 
අනාවරණය වූ කරුණු අනුව ෙමම සමාගෙම් මුදල් අනිසි 
ෙලස භාවිත කර ඇති පුද්ගලයින් පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂා 
කිරීම සඳහා අප ෙවත ඇති ෙතොරතුරු 2012.12.24 දින 
අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත ලබා දී ඇත. 

 අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙම් පිළිබඳව කටයුතු 
කිරීම සඳහා දැනට සිදු කරමින් පවතින අධිකරණ විගණන 
වාර්තාව ලබා ෙදන ෙලස අප ෙවත දන්වා ඇත. තවද, ෙමම 
වාර්තාව ලැබීෙමන් පසු මුදල් ව්යාපාර පනෙත් ඇති 
විධිවිධානයන්ට අනුව එම සමාගෙම් අනිසි මුදල් 
පරිහරණය සඳහා වග කිව යුතු පුද්ගලයින්ට විරුද්ධව              
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් කටයුතු කරනු ඇත. 

 ෙම් අතරතුරදී නව පාග්ධනය සමාගමට ලබා දීමට සහ එහි 
පාලනයට ෙයොමු වීමට ආෙයෝජකයකු ඉදිරිපත් වූ අතර              
ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ඒ සඳහා අවකාශ ලබා ෙදන 
ලදී. එෙසේ වුවද, එම ආෙයෝජකයා එය පැහැර හැරි ෙහයින් 
සමාගම පතිව හගත කිරීම සඳහා කළමනාකරණ 
නිෙයෝජිතයකු ෙලස People's Leasing and Finance PLC 
සමාගම ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් මුදල් මණ්ඩලය විසින් පත් 
කරන ලදී. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. ඒ නම නැහැ. නමුත් ඒ 
පත් කරපු ෙකනා අයින් කර තිෙබනවා, ඔහු අෙපොෙහොසත් 
ෙවලා තිෙබන නිසා.  

3.  අෙගෝසත්ු 26 දාතමින් ශී ලංකා මහ බැංකුව විසින්  ෙයොමු 
කරන ලද ලිපිෙය් තැන්පත්කරුවන් සියයට 60ක ෙකොටස ්
ගත යුතු බවට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට ෙයෝජනා කරනු ලැබ 
ඇත්ද?  

823 824 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

 සමාගම පතිව හගත කිරීම සඳහා සැලැසම්ක් සමාගෙම් 
කළමනාකරණ නිෙයෝජිතයා විසින් ඉදිරිපත් කර ඇත. 
දැනට එය සාකච්ඡා ෙවමින් පවතී. 

4.  තැන්පත්කරුවන්ට අදාළ තැන්පතු මුදල් හා නියමිත ෙපොලී 
මුදල් ෙගවීෙම් සැලැසම් කුමක්ද? 

 සමාගම පතිව හගත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති 
සැලැසම් දැනට සාකච්ඡා ෙවමින් පවතින  ෙහයින් ඒ අනුව 
කටයුතු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙව්.  

5.  ආයතනෙය් කඩා වැටීමට වග කිව යුතු අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට හා නිලධාරින්ට එෙරහිව ගනු ලැබ ඇති පියවර 
කවෙර්ද? 

 ආයතනෙය් කඩා වැටීමට වග කිව යුතු අධ්යක්ෂ 
මණ්ඩලයට හා නිලධාරින්ට එෙරහිව දැනට අපරාධ 
පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව ෙවත පැමිණිල්ලක් ලිඛිතව 
ලබා දී ඇත.  

 එෙසේම මුදල් මණ්ඩලෙය් නිෙයෝගය පරිදි පිළිගත් විගණක 
සමාගමකට Central Investments and Finance PLC 
සමාගෙම් අධිකරණ විගණනයක් කර අධිකරණ විගණන 
වාර්තාව ලබා දීමට නිෙයෝග කර ඇත. 

 අපරාධ පරීක්ෂණ ෙදපාර්තෙම්න්තුව  ෙමම අධිකරණ 
විගණන වාර්තාව ලබා ෙදන ෙලස  අප ෙවත ඉල්ලීමක්  
කර ඇති ෙහයින්  එය ලබා දීෙමන් පසු අදාළ පුද්ගලයන් 
සම්බන්ධෙයන් නීතිමය පියවර ගනු ඇත. එෙසේම එම 
සමාගෙම් මුදල් අයථා ෙලස පරිහරණය කර ඇතැයි සැක 
කරන පුද්ගලයන්ෙග් විෙද්ශ ගුවන් ගමන් බලපත 
අත්හිටුවා ඇත. ඔවුන් ලංකාෙවන් පිටවීම නවත්වා 
තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  අප බං ෙකොෙලොත් නැහැ. 
ඇෙමරිකාෙව්  ෙකොච්චර සමාගම් බංෙකොෙලොත් වුණා ද? 
තමුන්නාන්ෙසේලා  නැඟිටලා ඇෙමරිකාව බංෙකො ෙලොත්ය 
කියන්ෙන් නැහැ  ෙන්. ෙම් අවසථ්ාෙව් ගරු ඇමතිතුමා 
පැමිණ සිටිනවා. Hon. (Dr.) Sarath Amunugama, I 
think you can explain it further.   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා පැමිණ සිටිනවා. ගරු අනුර  දිසානායක 

මන්තීතුමනි,  ෙවලාව තිෙබන නිසා ඒ ගැන වැඩිදුරටත් දැන ගන්න 
අවශ්ය නම් අවස්ථාව තිෙබනවා. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. නැත්නම් ෙමෙහම අහන්ෙන්ම නැහැ. ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, දැන් මීට ෙපරත් අෙප් රෙට්  මහ බැංකුෙව් ලියා 
පදිංචි ෙනොවූ මූල්ය සමාගම් අයථා ෙලස පවත්වා ෙගන ගියා. 
මිනිස්සු ඒවාෙය් මුදල් තැන්පත් කිරීම නිසා විශාල දුෂ්කරතාවන්ට 
පත් වුණා.  පසු ගිය කාලෙය් විශාල ආන්ෙදෝලනයකට  තුඩු දුන් 
දඬුවම් මුදලාලි, සක්විති මුදලාලි වැනි අයෙග් ආයතනවල මුදල් 
තැන්පත් කළ අය   විශාල අපහසුතාවකට පත් වුණා. මහ බැංකුව  
ඒ ෙමොෙහොෙත් කිව්ෙව්, මහ බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලෙය් ලියා පදිංචි 
ෙනොවී තිෙබන සමාගම්, ආයතන ෙහොර සමාගම් බවයි. ඒ  ගැන 
මහ බැංකුවට වග කියන්නට බැහැ කියාත් කිව්වා. එතැනදී   
ජනතාව අෙනක් පැත්ෙතන් විශ්වාස කරනවා,   තමන්ෙග්  මුදල් 
තැන්පත් කළ යුතු වන්ෙන්, මහ බැංකුව විසින්  ලියාපදිංචි කරන 
ලද  මූල්ය සමාගම්වලය කියා. ඒ අනුව ජනතාව තුළ විශ්වාසයක් 
ඇති වනවා  තමන්ට විශාල රැක වරණයක් ලැෙබනවාය කියා. ෙම් 
CIFL  කියන ආයතනය මහ බැංකුෙව් මූල්ය මණ්ඩලෙය් 

ලියාපදිංචි කරන ලද ආයතනයක්. මහ බැංකුව කාලයක් තිස්ෙසේ 
අධීක්ෂණය කරන ලද ආයතනයක්. එම ආයතනෙය්  
තැන්පත්කරුවන්ට අද ෙවලා තිෙයන ෙදය බලන්න.  විශාම ගියාම 
ලැෙබන මුදල, අර්ථසාධක මුදල, ඉඩමක් විකුණලා ගන්න මුදල 
ආෙයෝජනය කරනවා. තමන්ෙග් ජීවිත පවත්වා ෙගන යාම 
සඳහායි  ඒ මුදල් ආෙයෝජනය කර තිෙබන්ෙන්. ෙම් ආයතනය 
දැන් මාස 8කට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ තැන්පත්කරුවන්ට අදාළ 
ෙපොලී ලබා ෙදන්ෙන්ත් නැහැ; තැන්පත් මුදල අපසු ගන්න 
ෙදන්ෙන්නත් නැහැ. එම නිසා ෙම් ජනතාව විශාල දුෂ්කරතාවක ට 
පත් වී තිෙබනවා. එම නිසා දැන්ම ෙම් ගැන තීන්දුවක් ගන්න.  
පසුව තීන්දු අරෙගන  අග විනිශ්චයකාරවරයා ෙනරපා හරින්න, 
ෙගෝල්ඩන් කී වාෙග් ඒවාට ෙම්ක පටලවන්නට යන්න එපා. 
පස්ෙසේ ෙන්  තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වාට  තීන්දු ගන්ෙන්.  CIFL   
එෙක් අග විනිශ්චයකාරතුමාත් සල්ලි දාලා ද දන්ෙන් නැහැ, ෙම් 
ගැන හරියට තීන්දු දුන්ෙන් නැහැ කිය කියා, ඕවා  ෙහොය ෙහොයා 
යන එකෙන් පසුව කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව දැන්ම ෙම්වා ගැන  
තීරණයක් ගන්න කියා ගරු ඇමතිතුමාෙගන් ඉල්ලනවා. ෙම් 
ජනතාවෙග් මුදල් ෙදනවා ද, ඔවුන්ට අදාළ ෙපොලී  ලබා ෙදන්ෙන් 
කවදා ද කියන කරුණ පිළිබඳව ගරු ඇමතිතුමා කරුණාකර 
පැහැදිලි  කිරීමක් කරන්න.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)       
ගරු  නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  නීතිය අනුව මහ බැංකුව 

අධීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. ෙලෝකෙය්ම ඒ විධියටයි කටයුතු 
ෙකෙරන්ෙන්. නමුත් සමහර අය හිතා මතා වංචා කරනවා නම් 
ඒක අහු ෙවන්ෙන් පසුවයි. ෙලෝකෙය්ම ඒ විධිෙය් වංචා කරන 
ආයතන තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්]  කියන ෙදය අහන්න ෙකෝ. ඒ 
අධීක්ෂණය කරන මණ්ඩලය  හැම අවස්ථාෙව්ම  සර්ව සම්පූර්ණයි 
කියා ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේවත් කියා නැහැ. 

 තමුන්නාන්ෙසේලාම කියන විධියට ඒ ආකාරයට වංචනික වැඩ 
කරන සමහර ධනපතිෙයෝ සිටිනවා. එතෙකොට අප ඒ ෙගොල්ලන්ට 
ඒ නීතිමය කටයුතු කරනවා. ෙමොකද ඔය මුදල් ආෙයෝජනය කරන 
හැම එක්ෙකනාෙග්ම ලියකියවිලිවල ෙම්වාෙය් වග කීම සඳහන් 
කර තිෙබනවා. වරදක් වුෙණොත් ඒ වග කීම තමන් භාර ගන්නවාය 
කියලාත් ඒවාෙය් නීතිෙය් සටහන් ෙවලා තිෙබනවා. සමහර 
තැන්වලදී අෙප් දක්ෂ නීතිඥ මහත්වරු ඒවාට small print කියලා 
කියනවා. යන්තම් අෙරෙහන් ෙමෙහන් ගහලා ඒ පැත්ත ෙබ්රන 
ඒවාට ෙම් අයත් අත්සන් කර තිෙබනවා.  [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 
නමුත් අප එෙහම කියන්ෙන් නැතිව මැදිහත් ෙවලා පුළුවන් තරම් 
ඒ පශ්නය විසඳන්න බලනවා. නමුත් අපට වග කීම ගන්න බැහැ. 
රටක ඇති වන ෙනොෙයක් විධිෙය් මූල්ය වංචා, අරවා ෙම්වා 
කරෙගන ඒ ආයතන කඩා වැටුෙණොත් අප සද්භාවෙයන් ෙමොනවා 
හරි කරන්න බලනවා. ලංකාව ඇතුළු මුළු ෙලෝකෙය්ම තිෙබන 
සියලුම මූල්ය ආයතන නීතිෙයන් අපට පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. 
නමුත් ඒවා වංචනිකව වරද්දා ගත්ෙතොත් ඒකට සද්භාවෙයන් 
කටයුතු කරනවා මිසක් ෙවන විධියකට වැඩ කරන්න අපට බැහැ.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ඊෙය් දිනෙය් ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමා විසින් ස්ථාවර 

නිෙයෝග 23(2) යටෙත් අසන ලද පශ්නයට පිළිතුර දීම. 
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[ගරු දිෙන්ෂ් ගුණවර්ධන  මහතා] 



2013 සැප්තැම්බර්  04 

ආනයනික කිරි පිටි පිළිබඳ ආන්ෙදෝලනය : 
ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් පකාශය 
இறக்குமதியாகும் பால்மா பற்றிய சர்ச்ைச: 

சுகாதாரப் பிரதி அைமச்சாின  கூற்   
CONTROVERSY OVER IMPORTED MILK POWDER: 
STATEMENT BY DEPUTY MINISTER OF HEALTH 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙසෞඛ්ය 

අමාත්යතුමාෙග් මවෙග් අභාවය නිසා එතුමා අද දින පාර්ලිෙම්න්තු 
රැස්වීමට සහභාගි වන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා 23(2) ස්ථාවර නිෙයෝගය යටෙත් අසන ලද පශ්නයට 
එතුමා ෙවනුෙවන් මා පිළිතුර ලබා ෙදනවා. එතුමා විසින් අසන ලද 
පශ්න සහ ඒවාට පිළිතුරු ෙමෙසේයි. 

1. නවසීලන්තෙය් නිෂ්පාදිත කිරි පිටි කාණ්ඩ කිහිපයක 
ක්ෙලොසට්ීඩියම් ෙබොටියුලිනම් බැක්ටීරියාව අඩංගු බවට 
අදාළ සමාගම් ෙහෝ නවසීලන්ත රජය ශී ලංකාෙව් 
ආණ්ඩුවට දැනුම් ෙදනු ලැබුෙව් කවදාද?  

 2013 අෙගෝසත්ු 02වන දින නවසීලන්ත රජය සිය නිල 
ෙවබ් අඩවියක තම රෙට් නිෂ්පාදනය කරන ලද අධි 
සාන්දිත ෙව් ෙපෝටීන් (Whey Protein Concentrate) 
 ෙතොගයක් ක්ෙලොස් ටීඩියම් ෙබොටියුලිනම් බැක්ටීරියාව 
මඟින් දූෂණය වී ඇති බවට සැක පළ කරන බව නිෙව්දනය 
කරන ලදී.  

 ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  කිරි පිටි නිෂ්පාදනය 
කරන කුමන ෙහෝ රජයක් එවැනි තත්ත්වයක් තිෙබනවා 
නම් එය ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් තිෙබන සම්මුතිය 
අනුව පකාශයට පත් කළ යුතුයි. එය ඔවුන් කර තිෙබනවා.  

 ෙම් සම්බන්ධෙයන් ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් 
INFOSAN ෙතොරතුරු ජාලය මඟින්ද ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශය ෙවත දැනුම් දීමක් කරන ලදී.  

 ෙලෝක ෙසෞඛ්ය සංවිධානෙය් ලංකාෙව් ශාඛාවත් අපට  ෙම් 
දැනුම් දීම කර තිෙබනවා.  ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, ෙම් දැනුම් දීම නිල ෙවබ් අඩවිවල 
තිෙබන නිසා මා එය සභාගත කරන්ෙන් නැහැ.  

2. එම කිරි පිටි කාණ්ඩ කවෙර්ද? ඒවාෙය් ෙවෙළඳ නාම 
ෙමොනවාද?  

 ඒවා ෙමෙසේයි.  

 Karicare Infant Formula Stage 1 (Batch No. 3169 
and 3170) 

 Karicare Gold Plus Follow on Formula Stage 2 
(Batch No. D3183)  

 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒ ෙවෙළඳ නාම අහන්ෙන්.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒ ෙවෙළඳ නාම තමයි. අපට දීලා තිෙබන විස්තර අනුව තමයි 

ෙම් කියන්ෙන්.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒවාෙය් ෙවෙළඳ නාම ෙමොනවාද? 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙවෙළඳ නාමය අපිට කියන්න බැහැ.  එම කිරි පිටි කාණ්ඩය 

ෙම් තිෙබන්ෙන්.  මුලින් තිෙබන්ෙන් -[බාධා කිරීමක්] හරි.  අදාළ 
ෙවෙළඳ නාමය තමයි ෙම් තිෙබන්ෙන්.  ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ තිෙබන 
භාණ්ඩ ගැන මට කියන්න බැහැ. ෙම් ළදරු කිරි පිටි - infant 
formula - සම්බන්ධෙයන් වන තත්ත්වය. [බාධා කිරීමක්] ඒක 
ෙවනත් ෙදයක්.  මට ලබා දී තිෙබන ෙතොරතුරු අනුව වග කීෙමන් 
ෙම් පකාශය කරන්ෙන්.  ෙම්ක තමයි ෙවෙළඳ නාමය.  

3. එම කිරිපිටි කාණ්ඩ ලංකාෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් ඉවත් 
කිරීමට කටයුතු කෙළේ කවදා සිටද?  

 ඉහත කිරිපිටි කාණ්ඩ කිසිවක් ශී ලංකාවට අපනයනය 
ෙනොෙකරුණු නමුත් ලද අධි සාන්දිත ෙව් ෙපෝටීන් අඩංගු 
ආහාර මඟින් ෙම් රටට ෙමම විෂ බීජය පැමිණිය හැකි 
බැවින්, ආහාර උපෙද්ශක කමිටුෙව් උපෙදස ් පරිදි 2013 
අෙගෝසත්ු 06වන දින සිට කියාත්මක වන පරිදි;  

 a. ෙමරටට ආනයනය කරන ලද අධි සාන්දිත ෙව් 
ෙපෝටීන් අඩංගු ආහාර ෙර්ගුෙව් දී රඳවා තබා 
ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මඟින් නියැදි 
පරීක්ෂාවට ලක් කර අදාළ බැක්ටීරියාව ෙනොමැති 
බව තහවුරු කර නිදහස ්කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  

 b. ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති අධි සාන්දිත ෙව් ෙපෝටීන්  
අඩංගු ආහාර තාවකාලිකව ඉන් ඉවත් කර, 
ෛවද්ය පර්ෙය්ෂණ ආයතනය මඟින් නියැදි 
පරීක්ෂාවට ලක් කර අදාළ බැක්ටීරියාව ෙනොමැති 
බව තහවුරු කර නිදහස ්කිරීමට කටයුතු කර ඇත.  

4. ෙම් වනවිට එම කිරිපිටි කාණ්ඩ සියල්ල ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළන් ඉවත් කර ඇතැයි සහතික විය හැකිද? ඔව්.  

5. DCD අඩංගු බවට කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය සහතික 
කළ කිරිපිටි වර්ග සහ කාණ්ඩවලට සිදු කෙළේ කුමක්ද?  

 1980 අංක 26 දරන ආහාර පනෙත් විධි විධාන අනුව අදාළ 
කිරි පිටි ෙතොග ඉවත් කිරීමටත්, පනතට අනුව බලයලත් 
නිලධාරින් වන ෙසෞඛ්ය ෛවද්ය නිලධාරින්, ආහාර හා 
ඖෂධ පරීක්ෂකවරුන් සහ මහජන ෙසෞඛ්ය 
පරීක්ෂකවරුන්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත් විනාශ කිරීමටත් 
පියවර ෙගන ඇත. එක් සමාගමක් ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විෙරෝධතාවක් දක්වා ඇති බැවින් ඒ සම්බන්ධෙයන් 
නීතිමය කටයුතු කිරීමට උපෙදස ්ලැබී ඇත.  

6. ෙම් වනවිට ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ඇති කිරි පිටි වර්ග සියල්ල 
DCDවලින් ෙතොර බවට ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහතික 
වන්ෙන්ද? 

 ඔව්.  

7. නවසීලන්තෙයන් ආනයනය කරන කිරි පිටිවල අවම DCD 
පමාණයක් ඇති අතර එම පමාණය කිසිෙසේත් මිනිස ්
සිරුරට අහිතකර ෙනොවන බවට නවසීලන්ත රජය කරනු 
ලබන පකාශය ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් පිළිගනු 
ලබන්ෙන්ද? 

 නැත. DCD කිසිදු පමාණයක් කිරිපිටිවල අඩංගු විය 
ෙනොහැකියි.   

8. එෙසේ නම් කිරි පිටිවල තිබිය හැකි අවම DCD පමාණයක් 
පිළිබඳ ෙසෞඛ්ය  ආමත්යාංශය විසින් නිර්ෙද්ශ කර තිෙබ්ද?  
ඒ කවර පමාණයක් ද? අනිවාර්යෙයන්ම DCD තිබිය 
ෙනොහැකියි. ඒ නිසා ඒ පශන්ය පැන ෙනොනඟී.  

827 828 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

9. විෂ රසායන ෙහෝ බැක්ටීරියා සහිත කිරි පිටි රටට ෙගන්වන 
ලද සහ අෙළවි කළ සමාගම්වලට එෙරහිව ගනු ලබන කියා 
මාර්ග කවෙර්ද?  1980  අංක 26 දරන ආහාර පනෙත් 
විධිවිධාන අනුව අදාළ සමාගම්වලට එෙරහිව නීත්යනුකූලව 
කටයුතු කරනු ඇත.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ලබා 

ෙදන්න.  ෙම්ක හරිම වැදගත්,  අෙප් රෙට් දරුවන්ෙග් ෙපෝෂණ 
තත්ත්වය පිළිබඳ පශ්නයක් නිසාම. ෙම් නිසාම තමයි මම ගරු 
ෙසෞඛ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඇහුෙව්, පුවත් පත්වල  සහ ගරු 
ඇමතිතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන පකාශ කිරීම්වලදීත් ඒ කිරි 
පිටිවල නම් ෙලසට ෙපොම්පියා, ඇස්ෙපොම්පියා, ෙකොටිම්පියා වාෙග් 
නම් කියනවා ෙන්. ඉතින් ඕවා වැඩක් නැහැ ෙන් ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි. මිනිස්සු කඩයට ගිහිල්ලා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
මිනිස්සු ගිහින් ගන්ෙන්, ඉල්ලන්ෙන් ඒ කිරි පිටිවල ෙවෙළඳ 
නාමෙයන්. ෙවෙළඳ දැන්වීම් කරලා තිෙයන්ෙන් ඒ ෙවෙළඳ 
නාමෙයන්. එතෙකොට ෙම් ෙපොම්පියා, කිරිම්ෙපොම්පියා කිය කියා 
මිනිස්සු ඉල්ලන්ෙන් නැහැ. මිනිස්සු ඉල්ලන්ෙන් ඒ වර්ගෙය් 
ෙවෙළඳ නාමෙයන්.  ඒ නිසා ෙම් ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙය් අතිශය 
වග කීම තමයි  ඒවාෙය් ෙවෙළඳ නාමය කියන එක. එෙහම 
නැත්නම් ෙකොෙහොමද දැන ගන්ෙන්? දැන් ෙමතුමා මම අහලා 
තිෙබන වැදගත්ම පශ්නයට  උත්තර දුන්ෙන් නැහැ.  ඒක පළමුවන 
කරුණ. ඒක ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්න.  ෙමොකද, 
තමුන්නාන්ෙසේලා  සමාගම් ටිකත් දන්නවා. පරීක්ෂා කළ  
කට්ටලත් දන්නවා. ෙම්වා ගිහින්  වරාෙයන්   ෙතොග පිටින් 
ෙගනාවා  ෙනොෙවයි ෙන්. ඒ පැකට්වලින් අරන් ෙන් පරීක්ෂා 
කෙළේ. ඉතින් ෙමොන ෙල්බල්ද ඒවාෙය් තිබුෙණ්? ෙමොකක්ද පැකට් 
එෙක් තිබුණු නම? ඇයි ඒක හංගන්ෙන්?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙවෙළඳ නාමය පිම්පියා.  
 
[මූලාසනෙය් අණ පරිදි ඉවත් කරන ලදී.] 
[அக்கிராசனக் கட்டைளப்ப  அகற்றப்பட் ள்ள ] 
[Expunged on the order of the Chair.] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔව්. ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙගන් ඉල්ලන්ෙන් 

කරුණාකර ඒ ෙවෙළඳ නාමය කියන්න කියලායි. ඒක ෙම් රෙට් 
ජනතාව දැන ගත යුතුයි.  

ෙදෙවනි කරුණ තමයි, ෙමතුමා කියනවා, ෙම්ක හංගලා 
කියලා.  මම කියන්නම් ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, - 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
අවසන් කරන්න. නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාට අවස්ථාව ලබා 

ෙදන්න.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අවසන් කරනවා. අවසන් කරුණ, දැන් ගරු නිෙයෝජ්ය 

කථානායකතුමනි, සීදුව  හන්දිෙය්දී, - 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඔබතුමාට නැවත පශ්න අහන්න බැහැ. මම පිළිතුර ඉදිරිපත් 

කරලා තිෙබනවා. ඒක බලන්න. ස්ථාවර නි ෙයෝග අනුව පිළිතුරු 
දීලා තිෙබනවා. ඔබට ඕනෑ නම් විවාදයක් ඉල්ලන්න.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමාෙග් අවසරය ඇතිව තමයි 

මන්තීතුමාට අවස්ථාව ෙදන්න පුළුවන්. නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා 
විරුද්ධ වනවා නම් අවස්ථාව ලබා ෙදන්න බැහැ.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙම් ගරු සභාෙව් නීතියක් තිෙබනවා. ඒ විධියට කථා කරන්න. 

රෑට ඇවිල්ලා identity cards එකතු කරනවා වාෙග් කටයුතු 
කරන්න බැහැ. ගාම ෙසේවක මහත්වරුන්ට- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නම හංගන්න ඕනෑ.  ඇයි නම කියන්න බැරි? [බාධා කිරීමක්] 

 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැසව්ීම් 

பாரா மன்ற அமர்  
SITTINGS OF THE PARLIAMENT 

 
I 

 

ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් 

මම 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. 2.00ට 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. 

 

 

II 
ගරු දිෙන්ෂ ්ගුණවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு  திேனஷ் குணவர்தன) 
(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභානායකතුමා ෙවනුෙවන් 

මම පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"අද දින විසිර යෑෙම්දී ෙමම පාර්ලිෙම්න්තුව 2013 ඔක්ෙතෝබර් මස 08 
වැනි අඟහරුවාදා අ.භා.1.00 වන ෙතක් කල් තැබිය යුතුය."  

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

829 830 

[ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා] 
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ෙපෞද්ගලික මන්තීන්ෙග් පනත් ෙකටුම්පත් 
தனி உ ப்பினர் சட்ட லங்கள் 

PRIVATE MEMBERS' BILLS 
 

ශී ලංකා ලුම්බිණි සංවර්ධන භාරය (සංසථ්ාගත 
කිරීෙම්) පනත් ෙකටුම්පත 

இலங்ைக ம்பினி அபிவி த்தி 
நம்பிக்ைகப்ெபா ப்  (கூட் ைணத்தல்) சட்ட லம் 

SRI LANKA LUMBINI DEVELOPMENT TRUST 
(INCORPORATION) BILL   

 
ගරු වී.ෙක්. ඉන්දික මහතා 
(மாண் மிகு வி.ேக. இந்திக) 
(The Hon.V.K. Indika)   
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පහත සඳහන් ෙයෝජනාව මා 

ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ශී ලංකා ලුම්බිණි සංවර්ධන භාරය සංස්ථාගත කිරීම සඳහා වූ පනත් 
ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දිය යුතු ය." 

 
ගරු තිලංග සුමතිපාල මහතා 
(மாண் மிகு திலங்க சுமதிபால) 
(The Hon. Thilanga Sumathipala) 

 
විසින් සථ්ිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 

 
පශන්ය විමසන ලදින් සභා සම්මත විය. 
පනත් ෙකටුම්පත ඊට අනුකූලව පළමුවන වර කියවන ලදින්, එය 

මුදණය කිරීමට නිෙයෝග කරන ලදී.  
වාර්තා කිරීම සඳහා 47(5) වන සථ්ාවර නිෙයෝගය යටෙත් පනත් 

ෙකටුම්පත බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්යතුමා  ෙවත 
පවරන ලදී. 

வினா வி க்கப்பட் , ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
இதன்ப , சட்ட லம் தன் ைற மதிப்பிடப்பட் , அச்சிடப்படக் 

கட்டைளயிடப்பட்ட . 
சட்ட லம் நிைலக்கட்டைள இல. 47(5) இன்ப   ெபளத்த சாசன, 

மத அ வல்கள்  அைமச்ச க்கு அறிக்ைக ெசய்யப்ப தற்காகச் 
சாட்டப்பட்ட . 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read the First time, and ordered  to be printed. 
The Bill stood referred, under Standing Order No. 47(5), to the 

Minister of  Buddha Sasana and Religious Affairs  for report. 
 

 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

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

තැබිය යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශන්ය සභාභිමුඛ කරන ලදී. 
வினா எ த்தியம்பப்ெபற்ற . 
Question proposed. 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් ෙයෝජනාව ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 

මන්තීතුමා.  

අභිමානවත් රාජ්ය ෙසේවයක් ඇති කිරීම 
உன்னதமான அரச ேசைவைய உ வாக்குதல் 

CREATION OF DIGNIFIED PUBLIC SERVICE   
 

[අ.භා. 1.59] 
 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, සභාව කල් තබන 

අවස්ථාෙව් මා පහත සඳහන් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා: 

"ආශ්චර්යමත් සංවර්ධනයක් ගැන රජය විසින් මවා ෙපන්වීමක් සිදු කළද, 
ෙමම සංවර්ධනෙය් හරය බඳු රාජ්ය ෙසේවකයා සම්බන්ධව පවත්ෙන් ඉතා 
ෙඛ්දජනක තත්ත්වයකි. අද රාජ්ය ෙසේවකයා ජීවන වියදම් ගැටලුව පධාන 
ෙකොට ෙගන ෙසේවා ආශිත ෙවනත්  ගැටලු ගණනාවකින්ද මහත් පීඩනයකට 
පත්ව සිටී. රාජ්ය ෙසේවෙය් අභිමානය නින්දාසහගත ෙලස ෙමම රජය විසින් බිඳ 
දමා ඇත.  

රජෙය් ෙසේවකයන්ට අදාළ අවසන් වැටුප් පතිෙශෝධනය කියාත්මක කරන 
ලද්ෙද් රාජ්ය පරිපාලන චකෙල්ඛ 06/2006 යටෙත්, මින් වසර 07කට  ෙපරදී 
වන අතර, එම  පතිෙශෝධනය අද පවත්නා ජීවන  වියදම සපුරා ලීමට කිසිෙසේත් 
පමාණවත් ෙනොෙව්. තවද, වර්තමානෙය් රාජ්ය ෙසේවකයා හට ස්වාධීනව තම 
රාජකාරි ඉටු කළ හැකි වාතාවරණයක් ෙනොමැත. ෙමයට ෙහේතුව නම් සියලුම 
ෙසේවාවන්වලට අනවශ්ය ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම්  සිදු වීමයි.  

2013.07.23  දිනැති ෙදවන   ෙකෝප් වාර්තාෙව් 4 වන පිටුෙව් නිරීක්ෂණ හා 
නිර්ෙද්ශ යටෙත් මුලින්ම ෙපන්වා ෙදනු ලබන්ෙන්ද රාජ්ය අංශෙය් වෘත්තීය 
තත්ත්වය සවිමත් කළ යුතු බවයි. රාජ්ය ෙසේවා වෘත්තිය සමිතිවල ඉල්ලීම් 
ෙබෙහෝ දුරට නෑසූ කන්ව සිටින රජය තම ෙද්ශපාලන හිතවතුන්ට විනා සමස්ත 
රාජ්ය ෙසේවාවට අදාළ  ගැටලු විසඳීමට  උත්සුක වන බවක් ෙනොෙපෙන්. ෙමයට 
අමතරව තම ඉල්ලීම් දිනා ගැනීම සඳහා අරගළ  කරන්නා වූ කම්කරු පන්තියට 
ඇහුම්කන් ෙදනවා ෙවනුවට ඔවුන් බාහු බලෙයන් හා අවි බලෙයන් මර්දනය 
කරන වටපිටාවක් ෙම් වන විට ෙගොඩ නැගී ඇත.    
1996 දී  පැවති රජය විසින් හඳුන්වා ෙදනු ලැබු කම්කරු පඥප්තියද අකිය 
තත්ත්වයක පවතී. කවදාවත් ඒක කියාත්මක වුෙණ් නැහැ.  

ජනෙල්ඛන හා සංඛ්යාෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සමීක්ෂණ වාර්තාව 
අනුව, හතර ෙදෙනකුෙගන් යුක්ත පවුලක සාමාන්ය මාසික වියදම රුපියල් 
45,000ක් ඉක්මවා යන බව ෙපන්වා දී ඇත. එනමුත් සියලු දීමනා සහිතව රාජ්ය 
කළමනාකරණ සහකාර ෙසේවෙය් නිලධාරියකු ලබන වැටුප රුපියල් 23,000ක් 
පමණද, කාර්යාල කාර්ය සහායකයකු ලබන වැටුප රුපියල් 20,000ක් පමණද 
ෙව්. ෙපොලිස් ෙකොස්තාපල්වරයකුෙග් ආරම්භක වැටුප රුපියල් 14,500ක් 
පමණි. එවැනි තත්ත්වයක් තුළ තම පවුල නඩත්තු කිරීමට ෙනොහැකිවන බැවින් 
ෙබොෙහෝ විට ඔවුන්හට අල්ලස් හා දූෂණ කියාවලියට නිරත වීමට බලපෑම් 
ෙකෙරන වටපිටාවක් දැන් නිර්මාණය වී ඇත. විශාමිකයන්ෙග් සියලු විශාම 
වැටුප් විෂමතා ඉවත් කරන බවට 2006 ජනවාරි 14වැනි දින ජනාධිපතිතුමා 
විසින් ලබා දුන් ෙපොෙරොන්දුවද අද ෙවන තුරු ඉෂ්ට කර නැත.  

එබැවින්, අභිමානවත් රාජ්ය ෙසේවයක් ඇතිකර ලීම සඳහා පහත සඳහන් 
කියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන ෙමන් ෙම් ගරු සභාවට මම ෙයෝජනා 
කරන්න කැමැත්ෙතමි.  

 (i) ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් පිරිමසා ගැනීමට රාජ්ය 
ෙසේවය පසාරණය කිරීම වළක්වා ඔවුන්හට යහපත් ජීවන 
තත්ත්වයක් ලබා දීෙම් අඩිතාලමක් ලබා දිය යුතුය.  

 (ii) අවම වශෙයන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 
10,000කින්ද, ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප 
රුපියල් 5,000කින්ද වැඩි කළ යුතුය. 

 (iii) ජීවන වියදම් දීමනා ඒකකයක වටිනාකම රුපියල් 280ක් 
ෙලස ගැසට් කළ යුතුය.  

 (iv) රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුපට එල්ලා ඇති සියයට 20ක 
දීමනාව මූලික වැටුපට එකතු කළ යුතුය. 

 (v) අගහාර රක්ෂණෙයන් රුපියල් ලක්ෂයක විශාම 
පාරිෙතෝෂික දීමනාවක් ෙවත ලබා දිය යුතුය. 

 (vi) වෘත්තිය සමිති මර්දනය වහා නතර කළ යුතුය. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

 (vii) ඒ වාෙග්ම, 1996දී පැවති රජය හඳුන්වා දුන් කම්කරු 
පඥප්තිය වහා කියාත්මක කළ යුතුය. 

  දැන් ඉන්න ජනාධිපතිතුමා තමයි එතෙකොට කම්කරු 
ඇමතිවරයා හැටියට හිටිෙය්. 

 (viii) සියලු මැතිවරණවලදී රාජ්ය ෙසේවකයාට ඔහුෙග් අභිමතය 
පරිදි රහසිගතව තැපැල් ඡන්දය පාවිච්චි කිරීමට අවශ්ය 
පසුබිම සලසා දිය යුතුය. අද එෙහම නැහැ.  

 (ix) රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ස්වාධීනත්වය, අපක්ෂපාතිත්වය හා 
අභිමානය නැවත ලබා දීමට දහහත්වන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා 
ෙකොමිසමක් නැවත ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්ය කටයුතු ෙයදිය 
යුතුය. 

ෙම්ක තමයි ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, නිල වශෙයන් 
අපි කරන ෙයෝජනාව.  

දැන් මම වචන කිහිපයක් කථා කරන්න කැමැතියි, අද වන විට 
රාජ්ය ෙසේවයට ෙවලා තිෙබන ෙද් ගැන. ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා  
මාදුළුවාෙව් ෙසෝභිත ස්වාමීන් වහන්ෙසේ කියා තිෙබනවා, "රාජ්ය 
අංශය ෙකොතරම් පිරිහිලාද කිව්ෙවොත් බල්ලන් බැල්ලියන් කසාද 
බන්දලා honeymoon  යවන තත්ත්වයකට පත් ෙවලා" කියලා. ඒ 
නායක ස්වාමීන්  වහන්ෙසේයි ෙමෙහම කියලා තිෙබන්ෙන්. 
ෙමොකක්ද අද රාජ්ය ෙසේවයට ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ඊළඟට කියා 
තිෙබනවා, "මීළඟට මීෙගොන් බානක් honeymoon  යවන්න ලෑස්ති 
ෙකරුෙවොත් පුදුම විය යුතු නැහැ" කියලා. [බාධා කිරීමක්] 
තමුන්නාන්ෙසේ කට වහෙගන ඉන්න. තමුන්නාන්ෙසේත් ඒ විධියට 
බැඳලා යවන්න ඕනෑ. [බාධා කිරීම්]ඒ කණ්ඩායෙම්ම. [බාධා 
කිරීමක්] 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අපි අද කථා කරන්ෙන් 
වැදගත් මාතෘකාවක් ගැන. අපි අද කථා කරන්ෙන් ෙම් රෙට් ෙකොඳු 
නාරටිය වන රාජ්ය ෙසේවය ගැන. [බාධා කිරීමක්] ගරු මන්තීතුමා,  
තමුන්නාන්ෙසේ අනම් මනම් කියලා ඒ ෙසේවය හාස්යයට ලක් 
කරන්න එපා. රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ අද, - [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
බලු කථා කියන්ෙන් කවුද - 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක අෙප් හාමුදුරුවන්ෙගන් අහන්න, මෙගන් ෙනොෙවයි. 

තමුන්නාන්ෙසේ දන්නා ෙදයක් නැහැ.-  [බාධා කිරීමක්]  මා විසින් 
ඉහත සඳහන් කළ ෙයෝජනාෙව් සඳහන් ගැටලු ෙහේතුෙකොට ෙගන 
රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් අභිමානය ඉතා නින්දා සහගත ෙලස ෙම් රජය 
බිඳ දමා තිෙබනවාය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී කනගාටුෙවන් 
වුවත් මා පකාශ කරන්න ඕනෑ.  

අද ෙම් ආණ්ඩුෙව් මැතිඇමතිවරු හා මන්තීවරු කල්පනා 
කරන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවය තමන්ෙග් ෙමෙහකාර ෙසේවයක් හැටියටයි. 
එෙහමයි ඔවුන්ෙගන් වැඩ ගන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය  
තමන්ෙග් security service   එෙක් ෙකොටසක් හැටියට ෙමන්ම 
වහලුන් හැටියටයි සලකන්ෙන්. ෙම්ක තමයි අද රාජ්ය ෙසේවය ට 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ස්වාධීන රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම අකිය වීම 
හරහා රජෙය් ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වය, අපක්ෂපාතිත්වය බින්දුවට 
බැහැලා තිෙබනවා කියන එකයි රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ අද සඳහන් 
කරන්ෙන්. ෙම් නිසා අද රාජ්ය ෙසේවය කලකිරුනු, 
අෙප්ක්ෂාභංගත්වයට පත් තැනක් බවට පත් වී තිෙබනවා. ෙමහි 

පතිඵලය වන්ෙන් කුමක්ද? මහජන ෙසේවාව අඩාළ හා 
අකාර්යක්ෂම තත්ත්වයට පත් වීමයි.  රාජ්ය ෙසේවෙය් එදා තිබුණු ඒ 
කාර්යක්ෂමතාව අද නැහැ. අද ඒක අඩාළ ෙවලා. ගරු 
ගාම්භීරත්වය නැති, අදක්ෂ ෙසේවයක් බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

අද රාජ්ය ෙසේවෙය් ලක්ෂ 14ක් පමණ සිටිනවා. ඒ සියලු 
ෙදනාම ජීවත් වන්ෙන් දුකින් හා කලකිරීෙමන්. ඔවුන්ට ජීවත් 
වන්නට සරිලන වැටුපක්වත් අද ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් ආණ්ඩුව 
බලයට පත් ෙවන්න මහින්ද චින්තනය යටෙත්   විවිධ ෙපොෙරොන්දු 
විවිධ අවස්ථාවලදී රාජ්ය ෙසේවකයන්ට දුන්නා. "මහින්ද චින්තන 
ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙය් 10 වැනි පිටුෙව් සඳහන් 
වන්ෙන් ෙමෙහමයි:  

"රජෙය් ෙසේවකයා සුරක්ෂිත කිරීමට වැටුප් වැඩි කිරීම ෙමන්ම නිවාස 
අවශ්යතා සම්පූර්ණ කිරීම, විශාම වැටුප්, ණය පහසුකම් සහ ෛවද්ය 
ආධාර වැනි සුබසාධන දීමනා ද ලබා දීමට ද මම කටයුතු කරමි."  

එතුමා එදා ඡන්දය ගැනීමට රාජ්ය ෙසේවකයන් ඉදිරිෙය් සඳහන් 
කෙළේ එෙහමයි. අද ෙම්වා සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවාද? ඒක තමයි 
අපට අහන්න තිෙබන පශ්නය.  

"මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" පතිපත්ති පකාශනෙය් 11 ෙවනි 
පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා:  

"රජෙය් සහ ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ෙසේවය කරන දැනට විශාම වැටුප් 
ෙනොලබන සියලුම ෙසේවකයන් සඳහා ෙසේවක අර්ථසාධක අරමුදල ෙමන් 
ෙවනමම, ෙසේවක විශාම වැටුප් අරමුදලක් පිටිටුවමි."  

එතුමා එදා ඒ ආකාරයට සඳහන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
කරලා තිෙබනවාද?  ඒක කරනවා ෙවනුවට තිෙබන අර්ථ සාධක 
මුදල්වලටත් තට්ටු කරන්නයි ෙම් ආණ්ඩුව උත්සාහ කෙළේ.  

ජනාධිපතිවරණය - 2010,  "මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම" 
පතිපත්ති පකාශනෙය් 5 ෙවනි පිටුෙව් ෙමෙසේ සඳහන් ෙවනවා: 

".....රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් විශාම වැටුප 2006 වැටුප් කමයට ගැලෙපන 
අයුරින් සකස් ෙකොට මීළඟ අයවැෙය් සිට කියාත්මක කරමි."  

එදා ජනාධිපතිතුමා විශාමිකයන්ට ඒ විධිෙය් ෙපොෙරොන්දුවක් 
දුන්නා. ෙම් ෙපොෙරොන්දුවත් කියාත්මක කළාද කියන කාරණය 
තමයි අද ෙම් ගරු සභාෙව්දී අපට අහන්න තිෙබන්ෙන්. එෙහම 
නම් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප් වැඩි  ෙනොකර, 
ඉතා ෙසොච්චමක් දීමනාවක් අද පඩියට එල්ලා තිෙබනවා. ඒ 
ගණන සියයට 20ක් කියලා සඳහන් ෙවනවා. රාජ්ය ෙසේවකයන්ට 
ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් ලබා ෙනොදීම මඟින් ඔවුන්ෙග් 
මානසික තත්ත්වය අද තවත් පහළට ඇද වැටිලා තිෙබනවා. ඒක 
ෙම් සියල්ෙල්ම තවත් පතිඵලයක්. ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය 
තවත් පහළට වැටුණා. දරු පවුල්වල අනාගතය අඳුරු වුණා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද විදුලි බිල, වතුර බිල, 
ෙගවල් කුලිය, ඉන්ධන ගාස්තුව, ළමයින්ෙග් ඉස්ෙකෝල ගාස්තුව, 
ෙබෙහත්වලට යන මිල, ගමන් වියදම් සහ ආහාර මිල දිහා 
බලපුවාම අද රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙම්වාට  ඔෙරොත්තු ෙදන 
ෙව්තනයක් ලැෙබනවාද කියන පශ්නය අපට ෙම් රජෙයන් 
විමසන්න සිද්ධ ෙවනවා. ජන ෙල්ඛන හා සංඛ්යා ෙල්ඛන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව අෙප් රෙට් සාමාන්ය 
පවුලක මාසික වියදම රුපියල් 45,887ක් ෙවනවා. එම නිසා තමයි 
අපි ඉල්ලා සිටින්ෙන් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප අඩුම තරමින් 
රුපියල් 10,000කින් වැඩි කළ දිය යුතුයි කියලා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ට පමණක් ෙනොෙවයි සංස්ථා ෙසේවකයන්ටත් ෙම් හා 
සමාන වැටුප් වැඩි කිරීමක් අවශ්යයි. ඔවුන ්ටත් අද ජීවත් වන්නට 
බැරි තත්ත්වයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. 
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ඒ වාෙග්ම, ෙකෝප් වාර්තාෙවන් නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන්ත් රාජ්ය 
ෙසේවකයාෙග් වැටුප වහාම වැඩි කළ යුතු බවයි. ෙමෙහම 
කියන්ෙන් රාජෙය් පධාන ෙපෙළේ ඇමතිවරෙයක්. එතුමා තමයි ෙම් 
ෙකෝප් වාර්තාව සකස් කෙළේ. එතුමා කියනවා, එෙහම 
ෙනොවුෙණොත් රාජ්ය ෙසේවෙය් කඩා වැටීම අනිවාර්යයි කියලා. සෑම 
දිනකටම රාජ්ය ෙසේවකයන් හතර ෙදෙනකුට අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා එල්ල වනවා. ඒ සඳහා ෙම් රජය වග කිව යුතු බව අමතක 
කරන්න එපා. රාජ්ය ෙසේවකයා අල්ලසට නැඹුරු වන්ෙන් ඇයි? 
ඔහුට ලැෙබන ෙව්තනය ජීවත් වන්න මදි නිසායි. තමුන්ෙග් 
මානසික තත්ත්වය රැක ගන්න, පවුල රැක ගන්න, තමුන්ෙග් දූ 
දරුවන්ට අවශ්ය ෙද් සපයා ෙදන්න ඔහුට ෙකොෙහන් හරි ෙම් මුදල් 
උපයා ගන්න වන නිසා තමයි අද ෙම් තත්ත්වය ඇති ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ස්වාධීනත්වය, 
අපක්ෂපාතිත්වය, අභිමානය කියන ෙම් සියල්ලම විනාශ ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති වුණු නිසා තමයි 2001 දී අෙප් 
නායක ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගමැතිවරයා හැටියට 
දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ස්වාධීන 
රාජ්ය ෙකොමිසමක් ඇති කරලා, රාජ්ය ෙසේවය අභිමානවත් 
ෙසේවයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ස්වාධීනව රාජ්ය ෙසේවෙය් 
කටයුතු කරන්න රාජ්ය ෙසේවකයාට අවස්ථාවක් සලසා දුන්ෙන්. 
ඒක කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන්. මුලින් තිබුණු ඒ තත්ත්වය 
නැති කෙළේත් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙයන්. 1956 දී  
බණ්ඩාරනායක මහතා අගමැති වුණාට පස්ෙසේ තමයි එකල තිබුණු 
ස්වාධීනත්වය නැති වුෙණ්. එකල අධිරාජ්යවාදීන් විසින් ස්ථාපිත 
කරපු ඒ රාජ්ය ෙසේවය සම්පූර්ණෙයන් විනාශ කර දැම්මා. ඒ 
තත්ත්වය නැවත ඇති කරන්න තමයි අෙප් නායකතුමා දහහත් වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා රාජ්ය ෙසේවෙය් 
ස්වාධීනත්වය ඇති කෙළේ. නැවත වරක් මම මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ඒක කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයි කියන එක.  

රාජ්ය ෙසේවෙය් අභිමානය නින්දාසහගත ෙලස ෙම් රජය බිඳ 
දමා තිෙබනවා. එවැනි අවස්ථා කීපයක් අපට අහන්න ලැබුණා. 
එවැනි සිද්ධීන් පවෘත්ති පතවලත් සඳහන්ව තිබුණා. පසු ගිය 
දිනවල සිදු වූ එවැනි සිදුවීම් කීපයක් පමණක්  මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
මතක් කරනවා. ඊෙය් ෙපෙර්දා හලාවත ෙපොලීසිෙයන් 
වෙරන්තුකරුවකු රැෙගන යද්දී ෙද්ශපාලනඥයකු පැමිණ ඒ 
වෙරන්තුකරු බෙලන් අරෙගන ගියා. ෙමන්න ෙම්කයි අද 
තත්ත්වය. කැලණිෙය් සමෘද්ධි නිලධාරියකු ගස් බැන්දා. ඒක 
කෙළේ ඇමතිවරෙයක්. මම නම් ගම් කියන්න යන්ෙන් නැහැ. 
ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් ෙකෙනක් ගුරුවරියක් සිසුන් ඉදිරිපිට දණ 
ගැස්වූවා. ෙම්වා තමයි අද රාජ්ය ෙසේවෙය් සිද්ධ වන ෙද්වල්. වන 
ජීවී නිලධාරින්ට පහර දීම් වුණා. ෙම් වාෙග් ෙද්වල් ෙකළවරක් 
නැතිව කියන්න පුළුවන්. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
ෙසෝමපාල මරපු එක ගැනත් කියන්න. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙසෝමපාල මරපු එක ගැනත් මම කියන්නම්. තමුන්නාන්ෙසේත් 

ඒකට හවුල් වුණා ෙන්. මතක් කළ යුතු තව පශ්න කිහිපයක් 
තිෙබනවා. රජය සතු වතු 36ක ෙසේවක ෙසේවිකාවන්ට අර්ථ සාධක 
අරමුදල් ෙගවා නැහැ. ලංකා වතු සංගමෙය් සභාපති ධම්මික 
ජයවර්ධන මහත්මයා එෙහම පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
රුපියල් 40,000ක්ව තිබූ අගහාර රක්ෂණෙය් පසූති දීමනාව 
රුපියල් 3,000 දක්වා කපලා තිෙබනවා. ෙම්ක තමයි තත්ත්වය. අද 

ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. අද රාජ්ය ෙසේවකයා කබෙලන් ලිපට 
වැටිලා. පතිපාදන සීමා කිරීෙමන් ජන ජීවිතෙය් රාජකාරි අඩාළ 
ෙවලා. ෙම් ෙතොරතුරුවල ඒ නිවැරදි ගණන් සඳහන් ෙවලා 
තිෙබනවා. පවෘත්ති පතවල අද සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙමොනවාද?  "රාජ්ය ආයතන තුනකින් ෙසේවකයන්ට බිලියන තුනක 
ෙපොල්ලක්". ෙමන්න රජෙයන් තිබ්බ වාර්තාව! "වයඹ ගුරුවරුන්ට 
ෙමවර උත්සව දීමනා අහිමි ෙව්". ෙම් ඔක්ෙකෝම ෙම් අවුරුද්ෙද් 
සිද්ධ ෙවච්ච ෙද්වල්. "ලැබිය යුතු වැටුප් හා දීමනා ෙනොදුන්නැයි 
කෘෂි නිෂ්පාදන සහකාර සංගමය අද විෙරෝධතා ඉදිරිපත් කරයි".  
"ආචාර්ය හිඟයට ෙහේතුව විශ්වවිද්යාලය ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් 
ෙනොවීමයි". ඒවා පවෘත්ති පතවල අද සඳහන් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඉතින් ෙකොෙහොමද අපි ෙම් රෙට් දරුවන්ට ෙහොඳ අධ්යාපනයක් 
ලබා ෙදන්ෙන්? උපාධියක් ලබා ෙදන්න කමයක් තිෙබනවාද? 
ආචාර්යවරුන්ෙග් විශාල හිඟයක් තිෙබනවා. ෙම් ෙතොරතුරුවල 
සඳහන් කර තිෙබන හැටියට විශ්වවිද්යාලවල ඇති ශාස්තීය 
ස්වාධීනත්වය ෙනොමැතිකම හා ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් වැනි 
කරුණු නිසාත් විශ්වවිද්යාලවලට ආචාර්යවරුන් බඳවා ගැනීම 
ගැටලුවක් වී තිෙබ්. ෙම්වා ෙද්ශපාලනඥයන් නිසා  ඉදිරිපත් කරන 
පශ්න. අනිත් අතින් කියනවා, අද විශ්වවිද්යාල ආකර්ෂණීය 
තත්ත්වයට පත් කර ඔවුන්ව බඳවා ගන්නට බැරි ෙහේතුව ඔවුන්ට 
ලබා ෙදන වැටුප් පමාණෙය් අඩු පාඩුවක් නිසා කියලා. 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම තවත් පශ්නයක් 
තිෙබනවා. විශාමිකයින්ෙග් වැටුප් විෂමතාව විසඳන්ෙන් නැහැ 
කියලා කියනවා. විශාම වැටුප් අධ්යක්ෂ ජනරාල් පුටුව හිස්. පත් 
කරලා නැහැ. ඒක ඇත්තද නැත්තද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා දන්නවා ඇති ෙන්? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අපි ඒ තනතුරට ෙකෙනක් පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
කවදාද? 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගිය සතිෙය්. 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගිය සතිෙය් ද? එෙහම නම් ෙහොඳයි. විශාම වැටුප් විෂමතා 

අෙහෝසි කරනවා ද? මට ෙම් සියලුම ෙද්වල් ෙම් අවස්ථාෙව් 
කියන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. අෙප් ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
මැතිතුමා දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. එතුමා මට වඩා තවත් 
ෙහොඳට ෙම් ගැන කථා කරයි.  

අවසාන වශෙයන් කියන්න ඕනෑ, රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙම් සිද්ධ 
ෙවලා තිෙබන විනාශයට, රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ෙකොඳු නාරටිය 
කඩා දමා ජීවත් වීමට සරිලන වැටුපක් ෙනොදී දුකට පත් කර ඇති 
ආණ්ඩුවට පාඩමක් උගන්වන්න නම් රාජ්ය ෙසේවකයන්ට තිෙබන 
ෙහොඳම වැෙඩ් තමයි ෙහට අනිද්දා තැපැල් ඡන්දය ෙදන ෙකොට ෙම් 
ආණ්ඩුවට ඡන්දය ෙනොදී සිටීම. අපි ඔවුන්ෙගන් ඉල්ලීමක් 
කරනවා,  ෙම් ආණ්ඩුවට ඡන්දය ෙදන්න එපා කියලා. 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්දය පාවිච්චි  කෙළොත් ෙම් අඩු පාඩු 
සියල්ල සම්පූර්ණ කර අභිමානවත් රාජ්ය ෙසේවයක්, ස්වාධීන  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

රාජ්ය ෙසේවයක්  නැවත ස්ථාපිත  කරනවාය කියන ෙපොෙරොන්දුව 
ෙම් ගරු සභාෙව් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ෙමපමණ කල් රාජ්ය 
 ෙසේවකයා රැවැට්ටුවා ඇති. ඔවුන් මුළා වුණා. හැම දාම "ෙදනවා 
ෙදනවා" කිව්වාට හම්බ වුණු ෙදයක් නැහැ. අඩු තරමින් 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහටවත්  ෙම් පඩි වැඩි කිරීම කෙළේ නැත්නම් 
රාජ්ය  ෙසේවකයා බලාෙපො ෙරොත්තු වන වැටුප් වැඩි වීම ලබා ගන්න 
බැරි ෙවනවා කියමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ස්තුතියි. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙයෝජනාව ස්ථිර කිරීම ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 

මහතා.  

 
[අ.භා. 2.16] 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, විපක්ෂ ෙය් පධාන 

සංවිධායක ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
වියදමට සරිලන වැටුපක් ලබා ෙදන්න, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් 
වැටුප රුපියල් 10,000කින් වැඩි කරන්න කියා ෙගනා ෙයෝජනාව 
මා ස්ථීර කරනවා.  

 
රජෙය් ෙසේවකයාට තමන්ෙග් ෙගෞරවය ආරක්ෂා කර ෙගන, 

තමන්ෙග් දරු පැටවුන් බලාෙගන ෙහොඳ ජීවිතයක් ගත කරන්න 
පුළුවන් ද? මීට අවුරුදු ගණනකට ඉස්ෙසල්ලා ෙම් රෙට් හැෙමෝම 
ඉල්ලුෙව් රජෙය් ෙසේවයට යන්න. නමුත් අද ෙම් රෙට් සිටින 
දුප්පත්ම, ජීවත් ෙවන්න අමාරුම ෙකොටස හැටියට රජෙය් 
ෙසේවකයා පත් කර තිෙබනවා.  

වත්මන් රජෙය් ජනාධිපතිතුමා, ඇමතිවරු අද ඔක්ෙකොම 
කියන්ෙන්, "අපි රජෙය් ෙසේවය ව්යාප්ත කර තිෙබනවා. රජෙය් 
ෙසේවයට දහහතර ලක්ෂයක් බඳවාෙගන ති ෙබනවා" කියායි. ඒ 
සම්බන්ධව හිතන විට  අපට කල්පනා කරන්න ෙවනවා, මහින්ද 
චින්තනය ෙගනල්ලා, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව පරාජය කර  
තමුන්නා න්ෙසේලා නැවත වරක් 2004 ෙම් රෙට් පාලන බලය  භාර 
ගත්තාට පසු රජෙය් ෙසේවකයාට ජීවන මට්ටමක් තිබුණා ද කියා. 
අද රජෙය් ෙසේවකෙයක්, රජෙය් කම්කරු ෙසේවකෙයක් ලබන 
උපරිම වැටුප රුපියල් 20,000යි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
කළමනාකාර ෙසේවෙය්, ලිපිකාර ෙසේවෙය් රජෙය් ෙසේවකෙයක් 
ලබන්ෙන් රුපියල් 24,000ක 25,000ක වැටුපක්.  

2006 ඉඳලා රජෙය් ෙසේවකයන්ට දීමනා වරින් වර වැඩි ෙවලා 
තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් අන්තිමට වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් 2006 දීයි. 2006න් පස්ෙසේ අවුරුදු 7ක් රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් මූලික වැටුප ශත පහකින්වත් වැඩි කරලා නැහැ. ෙම් 
අවුරුදු ගණනටම -අවුරුදු 7ටම- වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 
6,600යි. අපි දැන් බලමු ජන ෙල්ඛන සහ සංඛ්යා ෙල්ඛන  
ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් දත්ත අනුව පවුලක අවම වියදම කීයද කියලා. 
අප ෙනොව, ජන ෙල්ඛන සහ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුව 
කියන්ෙන්, 2005 වන ෙකොට හතර ෙදනකු ඉන්න පවුලක මූලික 
කටයුතුවලට අවශ්ය අවම වියදම රුපියල් 19,151ක් බවයි. 2012, 
2013 වන ෙකොට එය රුපියල් 44,000ක් පමණ වන කල් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. අහගන්න 
ෙපොඩ්ඩක්. හතර ෙදෙනකු ඉන්නා පවුලක වියදම රුපියල් 
25,000කින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් 
පඩිය වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 6,600කින්. අප අහන්ෙන්, 

ෙකොෙහොමද ෙම් රජෙය් ෙසේවකයා ජීවත් වන්ෙන් කියලායි. රජෙය් 
ෙසේවකයා ජීවත් වන්ෙන් ෙමෙහමයි. ඔහු මාසෙය් පඩිය 25 වැනි 
දා ගත්තාම ණය ෙගවනවා. ආපසු කෙඩ්ට, බස් එකට, පාසල් බස් 
රථයට, ෙබෙහත් ශාලාවට ආදී සියල්ලට ණය ෙවනවා. හැබැයි 
රජෙය් ෙසේවකයා -ලිපිකාර ෙසේවෙය්, කළමනාකරණ ෙසේවෙය්- 
රුපියල් 22,000ක් ගන්න ෙකොට ඔහුට අතට ලැෙබන්ෙන් රුපියල් 
14,000ක් නැතිනම් රුපියල් 15,000ක්. ෙමන්න තිෙබනවා, මෙග් 
ළඟ, එවැනි තුන්ෙදනකුෙග් payslips. කළමනාකරණ ෙසේවෙය් 
ෙසේවකයකුෙග් මූලික වැටුප රුපියල් 15,295යි. ඊට අමතරව, 
දීමනා සහ ජීවන වියදම් දීමනාව වන රුපියල් 6,600 ඇතුළු 
ඔක්ෙකෝම එක්කාසු ෙවන ෙකොට රුපියල් 24,000යි. ඔහු 
ෙගවන්න ඕනෑ, වැන්දඹු හා අනත්දරු විශාම වැටුප් අරමුදලට 
රුපියල් 917ක්; රක්ෂණයට රුපියල් 125ක්; උත්සව අත්තිකාරම් 
සඳහා රුපියල් 500ක්; ආපදා ණය සඳහා රුපියල් 2,795ක්; ෙද්පළ 
ණය සඳහා රුපියල් 6,285ක්. ෙම් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් රුපියල් 
24,000න් රුපියල් 10,661ක් අඩු ෙවනවා. ඉතිරි වන්ෙන් රුපියල් 
දහහතරදහස් ගණනයි. ෙම් තුන්ෙදනාෙග්ම වැටුප් තත්ත්වය 
එෙහමයි. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මා අහන්ෙන්, රුපියල් 
14,000ක් අරෙගන ෙම් රජෙය් ෙසේවකයා ෙකොෙහොමද ජීවත් 
වන්ෙන් කියලායි.  

2005 ඉඳලා පැවැති තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩු ය ටෙත්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව වියදම 
ෙදගුණයකටත් වඩා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. පවුෙල් අවම වියදම 
රුපියල් 40,000ත් පන්නලා තිෙබනවා. රුපියල් 6,600කිනුයි පඩිය 
වැඩි ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒක නිසා තමයි අපි ෙම් ගැන අහන්ෙන්. 
ෙම්, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම සංඛ්යා ෙල්ඛනයි. [බාධා කිරීමක්]
ෙපොඩ්ඩක් අහ ගන්න.  අපි කියනවා, ඉතිහාසෙය් ඉඳලා ගත්තාම 
ෙම් රෙට් වැඩිෙයන්ම රත්තරන් බඩු උගස ් කර තිෙබන්ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් පසු ගිය අවුරුද්ෙද් කියලා. 
ආදායමයි වියදමයි පියවා ගන්න බැරි වන ෙකොට රජෙය් ෙසේවකයා 
ෙමොනවාද කරන්ෙන්? ගිහින් රත්තරන් බඩු ටික උගස් තබනවා. 
අද ඒ තත්ත්වයට රජෙය් ෙසේවකයා පත් ෙවලා තිෙබනවා. මා 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්ෙන්, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ආර්ථිකය ඒ 
විධියට කඩා වැෙටන ෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් විදුලි බිල 
ෙදගුණයක් ෙවලා; වතුර බිල ෙදගුණයක් ෙවලා. 2005 ඉඳන් අද 
වන ෙකොට බඩු මිල හතර ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 2004 
අවුරුද්ෙද් ෙම් රෙට් ගෑස ්ටැංකියක් රුපියල් 620යි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අද රුපියල් 2,500යි. හරියටම හතර ගුණයකින් 
වැඩි ෙවලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, පවාහන ගාස්තු ෙදතුන් 
ගුණයකින් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට බඩු 
ලැයිස්තුව කියන්නම්. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ෙමන්න 
තිෙබනවා. 2004 දී පිටි කිෙලෝ එකක් රුපියල් 27යි; අද රුපියල් 
100යි. 2004 දී පාන් ෙගඩියක් රුපියල් 14.50යි; අද රුපියල් 65යි. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ෙම්ක ෙහොඳට අහ ගන්න. 
2004 දී සැමන් ටින් එකක් රුපියල් 72යි; අද රුපියල් 240යි.  
[බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේලා ෙඩොලර් එක ගැන කථා 
කරනවා. රජෙය් ෙසේවකයාට ෙඩොලර්වලින් ද පඩි හම්බ ෙවන්ෙන්? 
අද ෙඩොලර් එකක් රුපියල් 135යි. ෙඩොලර් එක වැඩි ෙවන්න, වැඩි 
ෙවන්න වියදම වැඩි වනවා.  

අද රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වියදම වැඩි ෙවලා, ආදායම අඩු 
ෙවලා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයාට තිබුණු ගරුත්වය 
අද සම්පූර්ණෙයන්ම නැති ෙවලා. තමුන්නාන්ෙසේලා දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය අයින් කරලා දහඅටවන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය ෙගනැල්ලා ෙගෞරවනීය හා 
නිදහස් රාජ්ය ෙසේවය ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් බවට අද පත් කර 
තිෙබනවා. අද රජෙය් ෙසේවකයා ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
අතෙකොළුවක් ෙවලා ඉවරයි. රජෙය් ෙසේවකයාට තමුන්නාන්ෙසේලා 
මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමන්  ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. එහි 
10වන පිටුෙව් තිෙබනවා, " ජීවන වියදමට සරිලන ෙසේ රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් පඩි වැඩි කරමි. රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් ජීවන 
අෙප්ක්ෂාවන්ට සරිලන අයුරින් ෙමම වසෙර් වැටුප් වැඩිවීමක් 
ලබා ෙදන්ෙනමි." කියලා. 
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[ගරු ෙජෝන් අමරතුංග  මහතා] 
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2010 ඉදිරිපත් කරපු මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ෙමන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණාට ෙම් අවුරුදු තුනටම රජෙය් ෙසේවකයාට වැටුප් 
වැඩි කෙළේ රුපියල් 750යි. ලයිට් බිල විතරක් රුපියල් 750කින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙනක් බඩුවල මිල ෙදතුන් ගුණයකින් 
වැඩි ෙවලා තිෙබනවා.  

ලබන 9 වැනි දා සහ 10 වැනි දා පැවැත්ෙවන තැපැල් 
ඡන්දෙය්දී  ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයා තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙහොඳ 
උත්තරයක් ෙදයි. හැබැයි සමහර ස්ථාන තිෙබනවා, නිදහෙසේ 
ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න බැරි. SLTB එක ගත්තාම DS ඉසස්රහා 
ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. සමහර ෙපොලීසිවල 
ගාමාරක්ෂකයිනුයි, සිවිල් ආරක්ෂකයිනුයි OIC ඉස්සරහා ඡන්දය 
පාවිච්චි කරන්න ඕනෑ. අපි කියනවා, කරුණාකර ෙමවර ඡන්දෙය්දී 
නිදහෙසේ ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න ඒ අයට අවස්ථාව ලබා ෙදන්න 
කියලා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා එදා ෙපොෙරොන්දු වුෙණ් රුපියල් 2,500කින් 
වැටුප් වැඩි කරනවා කියලා. එදා ෙපොදු අෙප්ක්ෂකයා, සරත් 
ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් 
වැටුප් වැඩි කරනවා කියන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, 
"රුපියල් 10,000ක් ෙදන්න විධියක් නැහැ, අපි  රුපියල් 2,500ක් 
ෙදනවා" කියලා. අවුරුදු තුනක් පහු ෙවලා ඉවරයි. දැන් අවුරුදු 
හතරකට කිට්ටුයි. තවම රුපියල් 2,500න් රුපියල් 750ක් විතරයි 
ලබා දී තිෙබන්ෙන්.  

ඒ දවස්වල රජෙය් ෙසේවකයාට ෙගෞරවයක් තිබුණා. මා පසු ගිය 
සතිෙය් පුවත් පතක ලිපියක් කිෙයව්වා. බැඩ්මන් වීරෙකෝන් කියන 
පවීණ, ෙබොෙහොම ෙජ්යෂ්ඨ රජෙය් නිලධාරිෙයකුයි ඒක ලියා 
තිෙබන්ෙන්. එතුමා කියනවා, "මා ජනාධිපතිවරු කීප ෙදෙනකු 
ළඟ වැඩ කළා. මා කැමැතිම නායකයා ඩඩ්ලි ෙසේනානායක. 
හැබැයි මා ඡන්දය දුන්ෙන් ලංකා සමසමාජ පක්ෂයට" කියලා. එදා 
රජෙය් ෙසේවකයාට ඒ වාෙග් අයිතියක්, ස්වාධීනත්වයක් තිබුණා 
ඡන්දය ෙදන්න. දැන් බැරි ෙවලාවත් OIC ෙකෙනකු කිව්ෙවොත්, 
"මා යූඑන්පී එකට ඡන්දය ෙදන්ෙන්" කියලා, බැරි ෙවලාවත් 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකෙනකු කිව්ෙවොත්, "මා යූඑන්පී එකට ඡන්දය 
ෙදන්ෙන්" කියලා ෙහටම ඒ අයව මාරු කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
Order, please! ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ෙජ්.ආර්.පී. 

සූරියප්ෙපරුම මන්තීතුමාෙග් නම මූලාසනයට ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, "ගරු ෙජ්.ආර්.පී. 

සූරියප්ෙපරුම මහතා 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 නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 அதன் பிறகு, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் அக்கிராசனத்தினின்  

அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம அவர்கள்  தைலைம 
வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and THE 
HON. J.R.P. SOORIYAPPERUMA  took the Chair. 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවකයාෙගන් 

අය කර ගන්නා බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 300 ඉඳලා රුපියල් 
බිලියන 950 දක්වා වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් එදා ෙම් 
රෙට් එක පුද්ගලෙයක් රුපියල් 1,400ක් බදු ෙගව්වා නම්, අද 
රුපියල් 4,250ක් බදු ෙගවනවා. ඒ කියන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයාටත් 
ෙම් වක බද්ද එනවා කියන එකයි. පිටි කිෙලෝෙවන්, සීනි 
කිෙලෝෙවන්, ගෑස් ටැංකිෙයන්, ෙතල් ලීටරෙයන් ෙම් බද්ද අය 
ෙවනවා. එෙහම නම් අද ර ජෙය් ෙසේවකයා අන්තිම අසරණ 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබනවා.  

තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, "අපි රජෙය් ෙසේවය ෙගෞරවනීය 
ෙසේවයක් බවට පත් කර තිෙබනවා"ය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා 
කිව්වා, "රජෙය් ෙසේවයට 14,00,000ක් බඳවා ගත්තා" කියලා. 
නමුත් අද ෙවන ෙකොට රජෙය් ෙසේවෙය් හැම තැනකම පුරප්පාඩු. 
අද රජෙය් ෙසේවය ෙද්ශපාලනයට උත්තර ෙදන තැනක් ෙවලා. අද 
ෙහදියකුට මාරුවීමක් ගන්න විධියක් නැහැ. ෙරෝහලකට ගියාම 
කියනවා, "අපට ෙහදිෙයෝ 5,000ක් අඩුයි" කියලා. ෙමෙහමද, 
රජෙය් ෙසේවය පුරවන්ෙන්? පරිපාලන ෙසේවෙය් විතරක් 407ක් 
අඩුයි. කළමනාකරණ සහකාරවරු 4,224ක් අඩුයි. ගාම 
නිලධාරිවරු 4,000ක් අඩුයි. නමුත් පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලයකට ගියාම වැඩ නැතිව 150ක්, 200ක් ඉන්නවා. ඒ අයට 
ෙම්ස, පුටු නැහැ. ඉස්සර රජෙය් ෙසේවකෙයක් ආවාම ෙම්සයක් 
පුටුවක් ෙදනවා. අද තමුන්නාන්ෙසේලා රජෙය් ෙසේවය ෙකොච්චර 
බාල්දු කර තිෙබනවාද කිව්ෙවොත්, පෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයකට 
ගිෙයොත් සමහර ෙවලාවට හත් අට ෙදනකුට වැඩ කරන්න 
තිෙබන්ෙන් එක ෙම්සයයි,  පුටුවයි. වාඩි ෙවන්න තැනක් නැහැ. 
කාර්යාලයට ගිහිල්ලා හුඟක් අය කරන්ෙන් රැස්වීම් ශාලාවට ෙවලා 
කථා කරමින් ඉන්න එකයි. ෙම්ක තමයි අද රජෙය් ෙසේවයට සිදු 
ෙවලා  තිෙබන්ෙන්.  

රජෙය් ෙසේවය ෙම් විධියට ෙද්ශපාලන ව්යාපාරයක් විධියට පත් 
කෙළේ ඇයි? අපි කියනවා, එක පැත්තකින් ආර්ථික වශෙයන් 
රජෙය් ෙසේවකයා අෙගෞරවයට පත් කරද්දී, රජෙය් ෙසේවෙය් 
තිෙබන ස්වාධීනත්වය, ගරුත්වය තමුන්නාන්ෙසේලා විනාශ කර 
තිෙබනවා කියලා. ඒ නිසා අපි රජෙයන් ඉල්ලනවා, කරුණාකර 
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වැටුප අඩුම තරමින් රුපියල් 10,000කින්වත් 
වැඩි කරන්න කියලා. ඒක නිසා තමයි අද අල්ලස් ෙහෝ දූෂණ 
ෙචෝදනා විමර්ශන ෙකොමිෂන් සභාවට රජෙය් ෙසේවකයන් ගැන 
වැඩිෙයන් පැමිණිලි එන්ෙන්. දවසකට රජෙය් ෙසේවකෙයෝ හතර 
ෙදෙනක් අල්ලස් ගන්නවා කියලා  කියනවා. ඒක වැඩිෙයන්ම 
තිෙබන්ෙන් ෙපොලීසිෙය්. ෙපොලීසිෙය් රාළහාමි ෙකෙනකුෙග් මූලික 
වැටුප රුපියල් දහහතරදහස් ගණනක්. ඔක්ෙකොම එකතු ෙවලා, 
අඩු වීම් කරලා එන ෙකොට රුපියල් දහ පහෙළොස්දහසක් තමයි 
පඩිය ගන්ෙන්. ඒක ජීවත් ෙවන්න මදි. එතෙකොට රජෙය් 
ෙසේවකයා නිකම්ම ෙයොමු ෙවනවා, ෙවන ෙමොකක් හරි කරන්න. 
රජෙය් ෙසේවය වැඩි දියුණු කළාට වැඩක් නැහැ. ඔළු ගණන වැඩි 
කළාට වැඩක් නැහැ, රජෙය් ෙසේවෙය් ගරුත්වය ආරක්ෂා 
කරන්ෙන් නැත්නම්. 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, අද තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න බදු 
මුදල්වලින් කරන්ෙන් ෙමොනවාද? තමුන්නාන්ෙසේලා ගන්න බදු 
මුදල්වලින් කරන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩි වැඩි කරනවා 
ෙවනුවට, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් ජීවන මට්ටම උසස් කරනවා 
ෙවනුවට ඇමතිවරු 100ක් විතර නඩත්තු කරන එකයි. සමහර 
ෙවලාවට එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවකට එක ඇමතිවරෙයක් ඉන්නවා. 
එක corporation එකකට එක ඇමතිවරෙයක් පත් කරලා ඒ අයව 
නඩත්තු කරන්න ෙම් සල්ලි වියදම් කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමුන්නාන්ෙසේලා අද ශී ලංකා ගුවන් ෙසේවය නඩත්තු කරන්න 
විතරක් අවුරුද්දකට රුපියල් බිලියන 20ක්  වියදම් කරනවා. ඒක 
තිෙබද්දී- එදා  පාඩු ලබද්දී- මිහින් ලංකා ගුවන් ෙසේවයටත් තවත් 
රුපියල් මිලියන හතරක් පහක් ෙදනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
තිෙබන අකාර්යක්ෂමතාව නිසා ෙම් රෙට් අය කරන බදු 
මුදල්වලින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය නඩත්තු කරන්න රුපියල් 
මිලියන 61ක් යනවා. ෙමෙහම තමයි රෙට් මුදල් කාබාසිනියා 
කරන්ෙන්; රජෙය් ෙසේවය විනාශ කරන්ෙන්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි,  තව ටිකක් කල් යන ෙකොට  රජෙය් 
ෙසේවය හමුදාකරණයකට ලක් ෙවනවා. එන්න එන්නම හමුදා 
නිලධාරින් රජෙය් ෙසේවෙය් ෙල්කම්වරු ෙවන එක වැඩි ෙවනවා. 
ඊෙය් ෙපෙර්දාත් පත් වුණා. එතුමා අෙප් මිතෙයක්. ඒ නිසා රජෙය් 
ෙසේවෙය් සිවිල් ෙසේවා නිලධාරින්ට එහි ගරුත්වය දීලා ඒ අයට ඒක 
කරන්න ෙදන්න කියලායි මම ඉල්ලන්ෙන්.  

අද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සම්පූර්ණෙයන්ම කටයුතු 
කරන්ෙන් හමුදා නිලධාරින්ෙග් අධීක්ෂණය යටෙත්යි. 

අප අහනවා,  "රජෙය් ෙසේවය ටිෙකන් ටික හමුදාකරණය 
කරන්ෙන් ෙමෙහමද?" කියලා. ඒ වාෙග්ම අප දැක්කා, ඒ කාලෙය් 
පාසල්වලට විදුහල්පතිවරු පත් කරන ආකාරය. අපත් කැමැතියි, 
ෙබොෙහොම විනයගරුක, ෙබොෙහොම ෙකළින් වැඩ කරන 
විදුහල්පතිවරෙයක් පාසලකට පත් කරන්න. ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවයට 
ගිහිල්ලා, ස්ෙව්ච්ඡා ෙසේවෙයන් ෙදවැනි ලුතිනන් තනතුරට පත් 
ෙවලා, ඉන් පසුව ෙම්ජර් කර්නල් තනතුරට පත් වීෙම් අවස්ථාව 
ඉස්සර ගුරුවරුන්ට තිබුණා. මට මතකයි, අප ඉස්ෙකෝෙල් යද්දී 
එෙහම තිබුණා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් ඒ ගැන දන්නවා 
ඇති. ඒ කාලෙය් කර්නල් රාජපක්ෂට අෙප් ගරුත්වයක් තිබුණා. 
නමුත් දැන් ෙම් විදුහල්පතිවරුන්ට අවුරුදු 50ක්, 55ක් වුණාට 
පස්ෙසේ ඔවුන්ව බිෙග්ඩියර්ලා, කර්නල්ලා කරලා  ඒ ගරුත්වය 
ගන්න බැහැ. එතෙකොට නිකම්ම නිකම් විහිළුකාරෙයෝ වාෙගයි. 
කරුණාකර ෙම් විහිළු නවත්වන්න. ෙම්ෙකන් ෙවන්ෙන් ගුරු 
ෙසේවය, විදුහල්පති ෙසේවය නිකම් විහිළුවට ලක් වීමයි. අප  ඉල්ලා 
සිටිනවා, කරුණාකර ෙම් වාෙග් ෙද්වල් නවත්වන්න කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. ෙම් වන විට ෙම් රෙට් හැම ක්ෙෂේතයකම 
සිටින රජෙය් ෙසේවකයින් ෙබොෙහොම අසරණභාවයට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයා තමන්ෙග් අයිතිවාසිකම් ෙවනුෙවන් 
පාරට බහින තත්ත්වයකට පත් ෙවලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් 
ඉන්න උගත්ම පිරිස තමයි විශ්වවිද්යාල ආචාර්යවරු. ෙම් රෙට් 
අධ්යාපනය ඉදිරියට ෙගන යන්න ඉන්න ගුරුවරු තමන්ෙග් වැටුප 
මදි කියලා පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන වකවානුවක් තමයි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්.  

ෙම් රෙට් අධ්යාපනය ළඟට වැදගත්ම ෙද් තමයි ෙසෞඛ්යය.  
දීමනා මදි, වැටුප් මදි, තමන්ට ෙදන පහසුකම් මදි කියලා 
ෛවද්යවරු පාරට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය කරන ෙව්ලාවක් තමයි 
ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් රෙට් ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් ෙයදී සිටින 
ෙහදි ෙයෝ, තාක්ෂණික නිලධාරින් එළියට බැහැලා උද්ෙඝෝෂණය 
කරන ෙව්ලාවකුයි ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
රෙට් ගුරුවරුන්ට කිව්වා, "ඔවුන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව අයින් 
කරනවා"ය කියලා. අය වැය ෙදකකින් කිව්වා, "ගුරුවරුන්ෙග් 
වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන්න මිලියන තුන්දාහක, හාරදාහක 
මුදල් ෙවන් කළා"ය කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා අවුරුදු ගණනාවක් 
තිස්ෙසේ ෙපොෙරොන්දු දීලාත් තමුන්නාන්ෙසේලාට තවම  
ගුරුවරුන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කරන්න බැරි වුණා. අප 
ඉල්ලනවා, "ෙම් රෙට් ගුරුවරයා, රජෙය් ෙසේවකයා ෙම් විධියට 
දිගින් දිගටම විහිළුවට ලක් කරන්න එපාය, රවට්ටන්න එපා "ය 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ගුරු ෙසේවය ෙකොච්චර අෙගෞරවයට පත් ෙවලාද 

කියලා කිව්ෙවොත්, අද පළාත් සභා මන්තීවරෙයකු පාසලකට 
ගිහිල්ලා ගුරුවරියක දණ ගස්වන්න කටයුතු කර තිෙබනවා.  ඒ 
තත්ත්වයට ෙම් රජෙය් ෙසේවය පිරිහිලා තිෙබනවා. අප කියනවා, 
ෙම්කට ෙදන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම ෙදන්න කියලා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය අයින් කරලා දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනය ෙගනාපු නිසා රජෙය් ෙසේවය, ෙපොලීසිය සියල්ල 
ස්වාධීනත්වෙයන් බැහැරට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
උසස් වීම් ලබා ගන්න, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් මාරු වීම් ලබා ගන්න, 
ෙනොෙයක් ෙනොෙයක් ෙද්වල් ලබා ගන්න ෙද්ශපාලනඥයාෙග් 
පස්ෙසන් යන තත්ත්වයට අද රජෙය් ෙසේවකයා පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. අප රට පාලනය කළත්, තමුන්නාන්ෙසේලා රට පාලනය 
කළත් දවසින් දවස වැරැද්ද වැඩි කර ගන්ෙන් නැතිව ඒ වැරැද්ද 
හදා ගන්න ඕනෑ. රජෙය් ෙසේවෙය් ස්වාධීනත්වය ඇති කරන්න 
කරුණාකර දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය නැවත 
ෙගෙනන්න කටයුතු කරන්න කියලා අප රජෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා. රජෙය් ෙසේවකයාවත්, ෙම් රෙට් ජනතාවවත් හමුදා ව 
ෙයොදලා උණ්ඩෙයන් පාලනය කරන්නත් බැහැ, ෙද්ශපාලනෙයන් 
පාලනය කරන්නත් බැහැ. ෙද්ශපාලනඥයාෙග් කාර්යය වන්න 
ඕනෑ, රටට අවශ්ය පතිපත්තිය සකස් කිරීමයි; රටට වුවමනා 
ආර්ථිකය සකස් කිරීමයි. ඒක කියාත්මක කිරීෙම් ස්වාධීනත්වය 
රජෙය් ෙසේවකයින්ට ලබා ෙදන්න කියලා මා ඉල්ලා සිටිනවා.  

මා සන්ෙතෝෂ වනවා, ෙකළින් වැඩ කරන සමහර රජෙය් 
ෙසේවකයන් සිටීම පිළිබඳව. ෙමොනරාගල දිසාපතිවරෙයක් 
ඉන්නවා. එතුමා  යාපනෙයන් ආපු දවිඩ දිසාපතිවරෙයක්. 
කාෙග්වත් ෙද්වල් අහන්ෙන් නැහැ. එතුමාට භාෂාවත් එච්චර 
ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙබොෙහොම ෙහොඳට වැඩ කරනවා. 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, අන්න ඒ වාෙග් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ 
තමයි  ඉන්න ඕනෑ. නමුත් ඉහළ තනතුරු දරන සමහර රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ ඉන්නවා, ඔවුන් සමහර ෙවලාවට එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් -විපක්ෂෙය්- මන්තීවරෙයක් කියලා අපව ගණන් 
ගන්ෙන් නැහැ; අපි කියන ෙදයක් අහන්ෙන් නැහැ. ඇයි රජෙය් 
ෙසේවය ෙම් තත්ත්වයට පත් වුෙණ්? සමහර ෙවලාවට භයයි, අපත් 
එක්ක කථා කරන්න. ඒ තත්ත්වයට අද රජෙය් සමහර පරිපාලන 
නිලධාරින් පත් ෙවලා තිෙබනවා. මට මතකයි, මෙග් ෙබොෙහොම 
පැරැණි මිතෙයක් දිසාපතිවරෙයක් -දිස්තික් ෙල්කම්වරෙයක්-  
ෙවලා හිටියා.  

පසු ගිය වකවානුෙව් එතුමා මමත් එක්ක කථා කරන්න භය 
වුණා. "අෙන් මන්තීතුමා, ෙපෞද්ගලිකව කථා කරන්න" කියන 
තත්ත්වයට වැටුණා. රජෙය් ෙසේවය ෙම් තත්ත්වයට පත් කිරීෙමන් 
ෙවන්ෙන් දවසින් දවස, දවසින් දවස ෙම් රට පරිහානියට පත් වීම 
විතරයි.  

මා එක කාරණයක් කියන්නම්. පසු ගිය දවස්වල රෙට් මහත් 
ආ න්ෙදෝලනයක් ඇති වුණා, කිරි පිටිවල තිෙබන විෂ කාරක 
සම්බන්ධෙයන්, කිරි පිටිවල තිෙබන නුසුදුසුකම් සම්බන්ධෙයන්. 
මා හිතන හැටියට පත් තර ඇතුළු මාධ්යවල ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
පළ වුණා. නමුත් පසු ගිය වකවානුෙව් ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් අයින් 
කරන්න පුළුවන්කම ලැබී තිෙබන්ෙන් කිරි පිටි පැකට් හයසිය 
ගණනක් විතරයි. අපි දන්නවා, චීනෙය් කිරි පිටිවල විෂ තිබීම නිසා 
ෙදෙදනකු එල්ලුම් ගහට යැව්ව බව. පසු ගිය මාසයක විතර 
කාලයක් තුළ කිරි පිටි සම්බන්ධෙයන් රෙට් ආන්ෙදෝලනයක් 
තිබුණා. ෙමොකක්ද, ඒෙක් පතිඵලය? ආණ්ඩුව කියනවා, ෙම්වාෙය් 
නුසුදුසු තත්ත්වයක් නැහැයි කියලා. දැන් ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා පිළිතුරු දුන්නා, අනුර දිසානායක මන්තීතුමා අහපු 
පශ්නයකට. එතුමාට පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පකාශ කරන්න බැරි 
වුණා, ෙම් නුසුදුසු කිරි පිටි ෙගන්වූෙව් ෙමොන සමාගමද කියලා. අපි 
අහන්ෙන්, ඒ සමාගම්වල නම් ෙහළි කරන්න ආණ්ඩුව භය 
වන්ෙන් ඇයි කියලායි. අපට ෙපෙනනවා, ෙම් සිද්ධිය යට 
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ෙමොකක් ෙහෝ තිෙබනවාය කියලා. එවැනි තත්ත්වයකට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. නුසුදුසු කිරි පිටි තිෙබනවා නම් ඒවා ෙවෙළඳ ෙපොෙළන් 
ඉවත් කරන්න නිලධාරින් පසුබට වන්ෙන් ඇයි කියලා අපි දන්ෙන් 
නැහැ. කරුණාකර ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙමවර වයඹ, මධ්යම, උතුරු පළාත් සභා මැතිවරණෙය් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් සටන් පාඨය ෙවලා තිෙබන්ෙන්, "නිදහසයි, 
සතුටයි සුරකිමු" කියලායි. අපි අහන්ෙන්, ෙම් නිදහස, සතුට ඡන්ද 
දායකයාෙග් නිදහස හා සතුටද, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් නිදහස හා 
සතුටද කියලායි. නැහැ. ෙම් මැතිවරණෙය්දී නැවත වරක් 
 සන්ධානයට ඡන්දය ෙදන්ෙන්, බුලත් ෙකොළයට කතිරය ගහන්ෙන් 
ෙම් රෙට් ජනතාවෙග්වත්, ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයාෙග්වත් 
නිදහසයි, සතුටයි සුරකින්න ෙනොෙවයි; ෙම් රට පාලනය කරන 
ෙද්ශපාලනඥයාෙග් නිදහසයි, සතුටයි සුරකින්නයි.  

ෙම් රෙට් ජීවන වියදම දවසින් දවස වැඩි වනවා. නමුත් රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් වැටුප වැඩි වන්ෙන් නැහැ. බඩු මිල හතර ගුණයකින් 
වැඩි ෙවද්දී රජෙය් ෙසේවකයාෙග් වැටුප කී ගුණයකින්වත් වැඩි 
ෙවලා නැහැ. ෙහට, අනිද්දා රජ ෙය් ෙසේවකයා පාරට බහින 
තත්ත්වයකට පත් ෙවයි.  

එදා 2006 දී ෙපොෙරොන්දු වුණා, "ජීවන වියදම් දීමනාවක් 
ෙදනවා"ය කියලා. ජීවන වියදම් දීමනාව ෙදනවා ෙවනුවට 
ෙමොනවාද කෙළේ? ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකය අනුව වැඩි 
වන හැම ඒකකයකටම රුපියල් 2.50 බැගින් ෙදනවා කිව්වා. 
අන්තිමට ෙමොනවාද කෙළේ? ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල දර්ශකයත් 
නැවත සංෙශෝධනය කළා. එදා 1952 ඉඳලා තිබුණු පාරිෙභෝගික 
මිල දර්ශකය 2006 දී නැවත මුල ඉඳලා පටන් ගත්තා. 2008 දීත් 
නැවත මුල ඉඳලා පටන් ගත්තා. ෙකොළඹ පාරිෙභෝගික මිල 
දර්ශකය වැඩි වන විධියට ඒ වැඩි වන ඒකකයකට රුපියල් 2.50 
බැගින් ජීවන වියදම් දීමනාව ෙදනවා නම් ෙම් වන ෙකොට රජෙය් 
ෙසේවකයාට අඩු තරෙම් රුපියල් 20,000ක්වත් වැඩි ෙවන්න ඕනෑ. 
මා ඉස්ෙසල්ලා ෙපන්වූ සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව, 2005 දී හතර 
ෙදනකුෙගන් යුත් පවුලකට රුපියල් 19,000යි වැය වන්ෙන්. නමුත් 
අද රුපියල් 40,000ක් පමණ වැය වනවා. රුපියල් 10,000කින් 
වැටුප වැඩි කළත් මදියි. අපි ඉල්ලන්ෙන් ෙම් ජීවන වියදමට 
සරිලන්න අඩුම තරෙම් රුපියල් 10,000කින්වත් වැටුප වැඩි 
කරන්න කියලායි. 2003 ඉඳලා අද වන කල් වැටුප වැඩි ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් රුපියල් 750කිනුයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාෙග් කථාව ෙකටි කරන්න. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අගහාර රක්ෂණය ෙවනුෙවන් රජෙය් ෙසේවකයකු ෙග් 

වැටුෙපන් මාසයකට රුපියල් 125ක් කපනවා. ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා කිව්වා වාෙග් දරු උපතකදී අගහාර රක්ෂණෙයන් 
රුපියල් 40,000ක් ෙගව්වා. දැන් එය රුපියල් 3,000 දක්වා අඩු 
කරලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, රජෙය් ෙසේවකයාෙග් 
පඩිපෙතන් මාසිකව  රුපියල් 125ක්  ෙම් සඳහා යනවා. මාසයකට 
රුපියල්  125 ගණෙන් අවුරුද්දකට රුපියල් 1500ක් යනවා. 
රජෙය්  ෙසේවකයන් දහහතර ලක්ෂයක් ඉන්දැද්දී කීයක් එකතු 
ෙවනවාද? අඩු තරමින්  රජෙය් ෙසේවකයා විශාම යද්දී  රුපියල් 
ලක්ෂයකවත් මුදලක් අගහාර රක්ෂණ කමය ය ටෙත් ලබා ෙදන්න.  
ෙවනත් රක්ෂණ  කම යට ෙත් රක්ෂණය සම්පූර්ණ ෙවනෙකොට 

රුපියල් ලක්ෂ හතරක් පහක් හම්බ ෙවනවා; bonus එකක් හම්බ 
ෙවනවා. ෙම් රක්ෂණ කමය යටෙත් අඩුම තරමින් රජෙය් 
ෙසේවකයා ට විශාම යද්දි යම් කිසි මුදලක්වත් ලබා ෙදන්න. 
ෙමොකද, ඊට පස්ෙසේ ඔහුට ඒ ෙක් අයිතිවාසිකමක් නැහැ. [බාධා 
කිරීමක්]  වැඩි කළ ඒවා ඇති. මා ෙම් කරන්ෙන් අලුත් 
ෙයෝජනාවක්. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්ක ආදායම් මාර්ගයක් කර 
ගන්න එපා. රක්ෂණ සංස්ථාෙව් ආදායම් මාර්ගයක් ආණ්ඩුෙව් 
ආදායම් මාර්ගයක් කර ගන්න එපා. කරුණාකර රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ඒ රක්ෂණ කමෙයන් ෙගවන මුදල් වැඩි  කරන්නටය 
කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් විතරක් 
ෙනොෙවයි.  රජෙය් ෙදපාර්ත ෙම්න්තු,  සංස්ථා වාෙග්ම ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් ෙසේවකයන්ටත් අඩුම තරෙම්  ෙම්  රුපියල් දහ දාෙහේ මුදල 
ලබා ෙදන්නටය කියා අප ඉල්ලා සිටිනවා. හැම  බඩුවකම මිල 
වැඩි ෙවද්දී,  වැටුප් වැඩි ෙනොවී තිෙබන යුගයක  වියදමට සරිලන 
වැටුපක් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන ෙලස ඉල්ලා සිටිමින් මා 
නවතිනවා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න  අමාත්යතුමා. 

 
[අ.භා. 2.43] 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා (ගාමීය කටයුතු 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன - கிராமிய அ வல்கள் 
அைமச்சர் ) 
(The Hon. Athauda Seneviratne - Minister of Rural Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 

පධාන සංවිධායක ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමාෙග් කථාවට 
ඔබතුමාත් කන් දී ෙගන හිටියා. එතුමා අවසානයට  කිව්ෙව් 
ෙමොකක්ද? එතුමා කිව්ෙව් රාජ්ය ෙසේවකයිනි, පළාත් සභා 
ඡන්දෙය්දී  යුඇන්පී එකට ඡන්දය දීපල්ලා කියන එකයි. ෙමන්න 
ෙම්කට අඬන්න තමයි ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව්. පඩි වැඩි 
කරන්නය කියා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනාෙව් රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
තිෙබන ආදරයටද? කරුණාවටද? දයාවටද? ෙපේමයටද? ෙම්ක 
වයඹට ගිහිල්ලා කියන්න; මධ්යම පළාතට ගිහින් කියන්න; උතුරට 
ගිහින් කියන්න. ෙම්ක ෙමතැන කියලා පත්ත රෙය් ෙපොඩ්ඩක් දා 
ෙගන නළවන්නට  හදන්න එපා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි, ෙම්  රෙට්ත්,  ජාත්යන්තරෙය්ත් 
තිෙබන නියම ධෙන්ශ්වර පක්ෂය. ඒ ධෙන්ශ්වර පක්ෂය 
ෙසේවකයාෙග් පැත්ෙත් ඉන්න පක්ෂයක් ෙනෙවයි; කම්කරු 
ජනතාවෙග්  සංවිධානයක් ෙනෙවයි; දුප්පතාෙග් පැත්ෙත් ඉන්න 
පක්ෂයක් ෙනෙවයි. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. 1975 දී 
සමසමාජ පක්ෂය  ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුෙණන් ෙදොට්ට දැම්මා. 
ඒ ෙදොට්ට දැමූ කාලෙය්  1976 දී ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා 
මට  පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී හමු වුණා. හමු ෙවලා, එතුමා මෙග් අෙතන් 
අල්ලා ෙගන කථා කර කර  හිටියා. ඒ ෙවලාෙව් එතුමා මට කිව්වා, 
“Athaa, you join me; I like you. I want honest people like 
you, hard working people like you. You come and serve me. 
I will look after you”. මම ඇහුවා, “How can I join you, Sir?    
ඔබතුමා කියන විධියට මම ෙකොෙහොම ද තමුන්නාන්ෙසේෙග් 
පක්ෂයට එකතු ෙවන්ෙන්? මෙග් ෙද්ශපාලනයයි, 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙද්ශපාලනයයි අහසට ෙපොෙළොව වාෙගයි.  මම 
මාක්ස්වාදිෙයක්. මම සමාජවාදිෙයක්. එම නිසා තමුන්නාන්ෙසේ 
කියන එක මම කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද?" කියලා. ඒ ෙවලාෙව් 
එතුමා කිය කියා හිටියා,  "මහජනතාව කැමැති නම් අක්කර පණහ 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සීමාව මම අක්කර පහට බස්සනවා. මහජනයා කැමැති නම්   මම  
ෙකොමියුනිස්ට් වාදය ලබා ෙදනවා" කියා. මම කිව්වා, "ඔබතුමා  
කියන්ෙන් මහජනයා කැමැති නම් ෙන්. ඔබතුමාෙග් පතිපත්තිය 
ෙමොකක්ද? ඔබතුමාෙග් පතිපත්තියක් නැහැ ෙන්ද? මහජනයා 
කියනවා නම් කරන්නම් කියායි ඔබතුමා කියන්ෙන්. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්තියක් නැත්නම් ඔබතුමාෙග් පතිපත්තියක්  
නැහැ. එතෙකොට අප ෙම්ක විශ්වාස කරන්නද?" කියා. "නැහැ, 
අතා, ෙම්වා දැන්වත් ෙනොකිව්ෙවොත් ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ඉන්න උන් ටිකවත් තියා ගන්න බැහැ"යි කිව්වා. "අප රදළ 
පක්ෂයක් කියලා, කුලහීන කට්ටිය අපට නැතිව ගියා; අඩු වුණා. 
අප ධනපති පක්ෂයක් කියලා අපට කම්කරුෙවෝ ටික නැතිව ගියා; 
අපට දුප්පතුන් ටික නැතිව ගියා. එම නිසා දැන්වත් ෙම්වා 
කියන්ෙන් නැතිව හිටිෙයොත් ඉන්න උන් ටිකවත් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය් තියා ගන්න බැහැ"  කියා කිව්වා. එෙහම කියා එතුමා 
තමයි, එක්දහස් නවසිය හැටගණන්වල එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
වෘත්තිය සමිති එෙහම හැදුෙව්.  

ෙමොකද, ෙද්ශපාලනයට තියා ගන්න ඕනෑ නිසා තමයි ඒවා 
හැදුෙව්. නැත්නම් කම්කරු පන්තිය ෙකෙරහි ෙපේමයක් ඇති, 
කම්කරු පන්තිය පදනම් - base - කර ගත්  ෙද්ශපාලන පක්ෂයක් 
ෙනොෙවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය. ඒක අධිරාජ්යවාදයට ගැති 
පක්ෂයක්; සූරා කන්නන්ෙග් පැත්ෙත් සිටින පක්ෂයක්.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1947 දී තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය හැදුෙව්. එෙහම හදාෙගන යන කාලෙය් ඒක ෙහොඳ 
ශක්තිමත් පක්ෂයක්.  [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමාෙග් පුතා ඉෙගන ගත්ෙත් ඇෙමරිකාෙව් ෙන්ද?  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ම ෙග් පුතා ෙනොෙවයි. කවු රු හරි ඇෙමරිකාවට ගිහින් ඉෙගන 

ෙගන එනවා නම් මම කැමැතියි. ඒක ෙවනම ෙදයක්. නමුත් ෙම් 
පතිපත්තිය මෙග් පතිපත්තිය. [බාධා කිරීමක්] ගරු අනුර 
දිසානායක මන්තීතුමනි, මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්ෙන් 
ෙමයයි. ෙම් කාරණා තමුන්නාන්ෙසේලා හිතට ගන්න ෙකෝ. 1947 දී 
රජෙය් ලිපිකරු ෙසේවා සංගමය ෙබො ෙහොම පබලව පැවතුණා. ඒ 
කාලෙය් වැඩ වර්ජනයක් ඇති වුණා. ඒ වැඩ වර්ජනෙය්දී 
කන්දසාමි සෙහෝදරයාට ෙවඩි තිබ්ෙබ් එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. 
[බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒක සමසමාජ පක්ෂෙය් වෘත්තිය සමිතියක්. 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ඔව්. ඒක සමසමාජ පක්ෂයට හිතවත් වෘත්තිය සමිතියක් තමයි. 

එදා කන්දසාමි සෙහෝදරයාට -ඒ වෘත්තිය සමිතිෙය් සභාපතිට- 
ෙවඩි තියලා දැම්මා. ඔන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉතිහාසය. ඒ 
පක්ෂෙය් ආරම්භක තත්ත්වය ඕක තමයි.  ඊළඟට ෙසෝමපාල 
සෙහෝදරයාට  ෙවඩි තිබ්බා. එවැනි තවත් අයට ෙවඩි තිබ්බා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි,- 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ෙසේ ඒ පක්ෂය දාලා ගියා ෙන්.  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ෙකොයි පක්ෂෙය් හිටියත් මෙග් පතිපත්ති අනුවයි මම කථා 

කරන්ෙන්. ෙත්රුණාද? මෙග් පතිපත්තිය මම කථා කරන්ෙන්. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට කල්පනා කර බලන්න. ෙමොකක්ද 
තත්ත්වය? ෙම්වා කියන  ෙකොට හිතට අමාරුයි තමයි. [බාධා 
කිරීමක්] ගරු අනුර දිසානායක මන්තීතුමනි, වාඩි ෙවන්න. මම 
තමයි දැන් කථා කරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] ඔව්. 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් ෙවලාව ආවම නැඟිටලා කථා කරන්න ෙකෝ. 
එක එක්ෙකනා නළවන්න කථා කරන්න ෙනොෙවයි මම ආෙව්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම 
තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කර ෙදන්නම් 1980 දී පැවැති වැඩ 
වර්ජනය ගැන. ඒක සංෙක්ත වැඩ වර්ජනයක්; එක දිනෙය් වැඩ 
වර්ජනයක්. ඒ වැඩ වර්ජ නෙය්දී ෙසේවකයන් එක්ලක්ෂ ගණනක් 
රැකියාවලින් එළියට දැම්මා. ෙම් නිසා රක්ෂා නැතිව, ජීවත් 
ෙවන්න බැරිව සමහර අය සිය දිවි හානි කර ගත්තා. ඒ වාෙග්ම 
ෙසේවකයන් මාරු කර යැව්වා. [බාධා කිරීමක්] රංජිත් මද්දුම 
බණ්ඩාර මන්තීතුමනි, මම ඔබතුමා කථා කරන ෙවලාෙව් විරුද්ධ 
වුෙණ් නැහැ ෙන්. වාඩි ෙවන්න.  ෙම් ෙකොෙහේද කැලයක ඉඳලා 
ඇවිත් ෙමතැන මාත් එක්ක ෙදොඩවන්න හදනවා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමා තරහා ගන්න එපා.  
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ඔබතුමාට අප බාධා කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔබතුමා කියන ඕනෑ 

මඟුලක් අපි අහෙගන හිටියා. මම ෙම් මතක් කරමින් සිටින්ෙන් 
1980 වැඩ වර්ජනය ගැනයි. ඒ වැඩ වර්ජනෙයන් ෙසේවකයන් 
ලක්ෂ ගණනක් ෙදොට්ට දැම්මා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද 
කම්කරුවන් ගැන, ෙසේවකයන් ගැන, පඩි වැඩි කිරීම ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් අඬන්න ෙදොඩන්න පටන් අරෙගන; ෙමතැනට 
ඇවිල්ලා ෙතොවිල් නටන්න පටන් අරෙගන. ඒ විධියට විනාශයක් 
කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ෙසේවකයන්ෙග්, කම්කරුවන්ෙග් 
පඩි වැඩි කිරීම් ගැන අද කථා කරන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ වැඩ 
වර්ජනෙයන් ෙසේවකයන් කී දාහකට, කී ලක්ෂයකට විනාශයක් 
ළඟා කර දුන්නා ද? එෙහම කළ එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැන් අර 
ඡන්ද ටික බලාෙගන ෙමතැනට ඇවිත් කථා කරනවා. "සංසථ්ා 
ෙසේවකයිනි, වයඹ ඡන්ද අපට ෙදන්න, මධ්යම පළාෙත් ඡන්ද 
ෙදන්න" කියලා ඉල්ලන්නයි  ඔවුන් ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනැත් 
තිෙබන්ෙන්. බලය ෙහොයා ගැනීෙම් තෘෂ්ණාෙවන් තමයි ඔවුන් ෙම් 
කටයුතු කරෙගන යන්ෙන්.  ෙම් වාෙග් ෙසේවකයන් ෙදොට්ට දැමූ, 
විනාශයන් කළ විනාශකාරීන් ෙමතැනට ඇවිත් ෙම් පිළිබඳව කථා 
කරන එෙක් කිසිම වැදගැම්මක් නැහැ. කිසිම හරයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ෙම් 
කාරණයත් මතක් කරන්න ඕනෑ. ෙමතුමන්ලා අද රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ගැන කථා කරනවා. 1977 දී එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
බලයට ඇවිත් රුවන්වැල්ෙල් -මෙග් ආසනෙය්- විතරක් රජෙය් 
ගුරුවරු 10ෙදෙනක් ෙදොට්ට දැම්මා. ඒ වාෙග්ම තව රාජ්ය 
ෙසේවකයන් මාරු කර යැව්වා. රුවන්වැල්ල, කෑගල්ල පැත්ෙත් අය 
මාතෙල්ට යැව්වා; ෙපොෙළොන්නරුවට යැව්වා; අනුරාධපුරයට 
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[ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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යැව්වා. ඒ වාෙග් පළි ගත්ත, රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ඒ වාෙග් දුෂ්ටකම් 
කරපු එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ෙමතැනට ඇවිත්, "දැන් ජීවත් 
ෙවන්න බැහැ ෙන්, රාජ්ය  ෙසේවකයන්ෙග් පඩිය මදි ෙන්" කියලා 
කඳුළු හලනවා. ෙම්වා කිඹුල් කඳුළු. ෙම් කිඹුල් කඳුළු හළන්න 
එපා. ළඟ එන පළාත් සභා මැතිවරණෙය් තැපැල් ඡන්දයට කලින් 
රාජ්ය ෙසේවකයන් ගැන කථා කරනවා කියලා ෙපන්වන්න හදනවා.   

ඒ වාෙග් හැසිරීම් තිබුණු ඉතිහාසයක් තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂයට තිෙබන්ෙන් කියන එකයි මම  මතක් කර ෙදන්න 
හදන්ෙන්. රජෙය් සාමාන්ය ෙසේවකයන් විතරක් ෙනොෙවයි මාරු 
කරලා යැව්ෙව්; අස් ෙකරුෙව්. සීටීබී එෙක් ෙසේවකයන් යැව්වා, 
මඩකලපුවට. ඒ අයට මඩකලපුෙව් රක්ෂාව කරන්න බැරි වුණා. ඒ 
නිසා රක්ෂාවට ෙනොගිහින් අත්හැරියා. අන්න ඒ වාෙග් 
කම්කරුවන්ට මළ වදයක් ලබා දීපු පක්ෂය තමයි එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය කියන්ෙන්. රජෙය් සාමාන්ය ෙසේවකයන් විතරක් 
ෙනොෙවයි, රිජ්ෙව් තිලකරත්න වැනි අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරුත් 
ෙගදර යැව්වා. එතුමා අමාත්යාංශයක හිටපු ෙල්කම් ෙකෙනක්. ඒ 
වනවිට වයස අවුරුදු 44යි. එතුමාත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙගදර 
යැව්වා. ඒ වාෙග්ම සංස්කෘතික අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම් වශෙයන් 
හිටපු අෙබ්වර්ධන ෙගදර යැව්වා. ඒ කාලෙය් අෙශෝක 
කරුණාරත්න මහත්මයාෙග් අමාත්යාංශෙය් හිටපු ෙල්කම් ලීල් 
ගුණෙසේකර අස් කරලා දැම්මා.  

අපි 1994 දී බලයට ආවාට පස්ෙසේ ෙද්ශපාලන පළිගැනීම් 
ෙසොයන්න කමිටුවක් පත් කළා. ඒ අය සියලු ෙදනාම අන්න ඒ 
කමිටුව ඉදිරියට ආවා. ඒ කමිටුව ඉදිරියට ආපු ෙවලාෙව්, රිජ්ෙව් 
තිලකරත්න මැතිතුමාෙග් ෙනෝනා මහත්මයා මට කිව්වා, "බලන්න 
ෙකෝ, අෙප් ළමයි ෙදෙදනාටවත් උගන්වා ගන්න බැරි වුණා. 
මහත්මයා අකාලෙය් මිය ගියා. ඒ නිසායි අපට ෙම් විධියට දුක් 
විඳින්න සිදු වුෙණ්"  කියලා.  ඊට පසුව අපි එතුමා වයස අවුරුදු 60 
දක්වා වැඩ කළ හැටියට සලකලා - 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔබතුමා සමසමාජ පක්ෂෙයන් පැනලා ගිෙය් ඇයි? 

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
තමුන්නාන්ෙසේ වාඩි ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේ ගැන මම කථා 

කෙළේ නැහැ ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේ ඡන්ද ඉල්ලන්න යන්න ඒ 
පළාත්වලට. ඒකට ෙමතැනට ඇවිල්ලා ෙම් ෙයෝජනා කරලා හරි 
යන්ෙන් නැහැ. ෙමතුමන්ලාට යන්න බැහැ, එෙහේ.  ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමාට යන්න බැහැ, එෙහේ. එෙහේට ගිහිල්ලා කථා 
කරන්න බැහැ; ඡන්ද ගන්න බැහැ.  

අෙනක් පැත්ෙතන් බලන්න. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 2001 
අවුරුද්ෙද් අගමැති ෙවලා සිටියා. ෙන්ද?  ඉතින් එතුමා පත් ෙවලා  
ෙමොකක්ද කෙළේ? රජ ෙය් ෙකොයි ෙසේවකයාෙග් ද වැටුප් වැඩි 
කෙළේ?  කීයක්ද වැඩි කෙළේ?  සත පහක් වැඩි කළාද? තුට්ටු ෙදකක් 
වැටුප් වැඩි කළා ද? එක සතයකින් වැටුප් වැඩි කෙළේ නැහැ, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා 
එක සතයකින් වැටුප් වැඩි කෙළේ නැහැ. අන්න එෙහම පක්ෂයක් 
ෙමතැනට ඇවිල්ලා අඬ ෙබර ගහනවා. පළාත් සභා ඡන්දයක් 
පැවැත්ෙවන ෙවලාවක ඇවිල්ලා අඬ ෙබර ගැසීමක් ෙම් කරන්ෙන්.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය් සතයකින් වැටුප් වැඩි කෙළේ 
නැහැ. තුට්ටුවක් වැටුප් වැඩි කෙළේ නැහැ. එෙහම පක්ෂයක් අද 
ඇවිල්ලා ආණ්ඩුෙව් ෙසේවකයා ගැන කඳුළු හලනවා. ෙම්ක මහා 
විලි ලජ්ජා නැති වැඩක්. ෙරද්දක් ඇඳෙගනද දන්ෙන් නැහැ ෙම්වා 
කථා කරන්ෙන්.  

තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගන්න ඕනෑ. ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි, දැන් ෙම්ෙගොල්ලන්ට හරි මදිකමක්, 
ලජ්ජාවක් සිදු ෙවලා තිෙබනවා. එතුමන්ලාෙග් රජය කාලෙය් 
"Regaining Sri Lanka" කියලා ෙපොතක් ගැහුවා.  නව ලක්ෂයක් 
හිටපු රාජ්ය ෙසේවකයන් පමාණය හය ලක්ෂයට බස්සවන්න ඒ 
ෙපොෙත් සැලැස්මක් හදලා තිබුණා. රජෙය් ෙසේවය බාල්දු කරන්න, 
රාජ්ය ෙසේවය නැති කරන්න, දුර්වල කරන්න කථා කරපු ෙම් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද ඇවිල්ලා රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් 
කථා කරනවා.  නමුත් අපි රාජ්ය ෙසේවකයන් පමාණය දාහතර 
ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි  කළා. ඒක තමුන්නාන්ෙසේලාට කර ගන්න 
බැරි වුණ නිසා දැන් ඒක බාල්දු කරන්න කථා කරනවා. අපි රාජ්ය 
ෙසේවකයන් පමාණය දාහතර ලක්ෂයක් දක්වා වැඩි කරලා 
තිෙබනවා. ඔව්, ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලාට හිෙත් අමාරුවක් 
තිෙබනවා, තමයි.  ඒවා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකයාෙග් ආණ්ඩු 
කාලෙය් කර ගන්න බැරි වුණා. එතුමා කරපු ෙදයක් නැහැ. රාජ්ය 
ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් සතයක් වැටුප් වැඩි කෙළේ නැහැ. රාජ්ය 
ෙසේවයට එතුමාෙග් කාලෙය් පියන් ෙකෙනකුවත් බඳවා ගත්ෙත් 
නැහැ. ඩයිවර් ෙකෙනකුවත් බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. උපාධිධාරියකු 
බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. එෙහම කරපු ආණ්ඩුවක ෙහන්චයිෙයෝ 
වාෙග්, පඹෙයෝ වාෙග් ඉඳලා, ඒවාට අත් ඔසවාෙගන හිටපු  
තමුන්නාන්ෙසේලා  ෙමතැනට ඇවිල්ලා දැන් කයිය ගහනවා.   

ෙමතැන ඇවිත් දැන් කයිය ගහනවා, රාජ්ය ෙසේවෙය් පඩි වැඩි 
කරන්න කියලා. ෙයෝගරාජන් මන්තීතුමාට අයිතියක් නැහැ, ෙම්වා 
ගැන කථා කරන්න. එතුමා  අර පැත්තට පනිනවා; ෙම් පැත්තට 
පනිනවා, ෙබොරුවට වෘත්තීය සමිති නායකෙයක් කියනවා. ෙමොන 
ෙද්ශපාලනය ද කරන්ෙන්? ධනපති ෙද්ශපාලනය. එෙහම කරලා 
දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙගෝලයා ෙවලා, ඉබ්බා ෙවලා 
එතැනට ෙවලා ඉන්නවා. එෙහම ඉඳෙගන ෙමතැන කථා කරනවා. 
ඒ නිසා එක එක ෙද්වල් කියන්න එපා, මට.  මෙග් කට අවුස්සා 
ගන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] 

මම තමුන්නාන්ෙසේට මතක් කරන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
රාජ්ය ෙසේවයට කරපු ෙකෙහම්මල් ෙසේවයක් නැහැ කියන එකයි. 
කම්කරුවන්ට කරපු ෙසේවයකුත් නැහැ. කම්කරුවන්ෙග් රක්ෂා 
නැති කරලා කම්කරුවන්ෙග් ජීවන මට්ටම පහළට දාපු එක තමයි 
කරලා තිෙබන්ෙන්. අපි තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්ෙන් 
ෙම්කයි. එන්න එන්නම රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරලා, 
කම්කරුවා ශක්තිමත් කරලා ඉදිරියට ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළක් 
තමයි අෙප් තිෙබන්ෙන්. අපි කම්කරුවන්ෙග් පැත්ෙත් ඉන්ෙන්.  

දැනට අපි උපාධිධාරින් 51,000ක් රැකියාවලට බඳවා ෙගන 
තිෙබනවා. ඒ ෙගවල්වලට  ආදායමක් ෙනොෙවයිද ලැෙබන්ෙන්?  
ඒ ෙගවල්වලට ආදායම ලැෙබන්ෙන් නැද්ද? ඒ පවුල් හැෙදන්ෙන් 
නැද්ද? [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැද්ද? 
 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ඒවාත් කමෙයන් වැඩි කර ෙගන යනවා. පඩි කියන ඒවා වැඩි 

ෙවනවා. ගුරුවරු පාරට බහින්න ඉන්නවා, පඩි මදි කියලා. මමත් 
එදා ගුරුවරෙයක් හැටියට හිටියා. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, 
කාලයකට ඉහතදී ෙපන්ෂන් ගිය අයට රුපියල් 4,000ක විතර 
ෙපන්ෂන් එකක් ලැෙබන්ෙන් කියන එක. නමුත් අද වන විට ගත් 
වැටුෙපන් සියයට 80ක් ෙපන්ෂන් එක ලැෙබනවා. ඒ විතරක් 
ෙනොෙවයි, අද පරිපාලන ෙසේවයට යනවා ෙවනුවට ගුරු ෙසේවයට 
යන්නයි උපාධිධාරින් කැමැති.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක ද, ගුරුවරයා දණ ගස්වන්ෙන්?  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
අද විදුහල්පති ෙකෙනක් රුපියල් 40,000ක, 50,000ක වැටුපක් 

ගන්නවා. ඒ තත්ත්වයට අද පත් ෙවලා තිෙබනවා. කලින් කීයක්ද 
ගත්ෙත්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් කීයක්ද වැටුප ලැබුෙණ්?  
එෙහම වැටුපක් දුන්ෙන් නැහැ. ගුරු ෙසේවයට සාධාරණ වැටුප් 
කමයක් ඇති කරලා ඒ වැටුප වැඩි කරලා ෙදන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා.  

 
ගරු පී. හැරිසන් මහතා 
(மாண் மிகு பீ. ஹாிசன்) 
(The Hon. P. Harrison) 
ගුරුවරෙයක් ෙකොෙහේද රුපියල් 40,000ක්, 50,000ක් ගත්ෙන්? 

අසත්ය කියන්න එපා.  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
ගුරුවරුන්ට විතරක් ෙනොෙවයි, විශ්වවිද්යාලෙය් 

කථිකාචාර්යවරුන්ට කීයක් ද ලැබුෙණ්? රුපියල් 60,000ක් විතර 
ලැබු ෙණ්. අද ඒ අයට රුපියල් 1,15,000ක, 1,20,000ක 
1,25,000ක වැටුපක් ලැෙබන තත්ත්වයට වැටුප් වැඩි කිරීම් කෙළේ 
ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙම් ආණ්ඩුවයි.  ෙවන කවුරුද වැටුප් වැඩි කෙළේ? ඒ 
අය ෙම් රස්සාව අතහැරලා යනවා,  කිසිදාක ෙසේවකෙයෝ බඳවා 
ගන්න බෑ කිව්වා. නමුත් ෙම් ආණ්ඩුව තමයි, අෙප් එස්.බී. 
දිසානායක මැතිතුමාෙග් ෙයෝජනාවක් අනුව වැටුප් වැඩි කරලා 
දීලා තිෙබන්ෙන්. ඒකයි අද විශ්වවිද්යාලෙය් තත්ත්වය. ඒ ගැන 
ෙහොඳට ෙසොයලා බලන්න. ෙමතැන නිකම් ෙබොරුවට ෙදොඩවන්න 
එපා. ගිහිල්ලා ෙහොයලා බලන්න. පඩි වැඩි කෙළේ කවුද, ෙකොයි 
කාලෙය්ද වැඩි කෙළේ කියලා බලන්න. ඒ විධියට විශ්වවිද්යාලවලත් 
වැටුප් වැඩි කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, nursesලා බඳවා ගැනීම 
ගැන. අපට ඕනෑ කරලා තිෙබනවා,  තව nursesලා 5,000ක් විතර 
බන්දවා ගන්න. උසස් ෙපළ විද්යා අංශෙයන් සමත් වුණු අය තමයි 
ඒ සඳහා බඳවා ගන්ෙන්. නමුත් ඒ සඳහා බඳවා ගන්න,                 
විද්යා අංශෙයන් උසස් ෙපළ සමත් ෙවලා ඉන්න පමාණය මදි. ඒ 
නිසා අපි ෙයෝජනා කළා, කලා අංශෙයන් උසස් ෙපළ සමත් අයත් 
බඳවා ෙගන ඒ අය පුහුණු කරවලා ගන්න කියලා. ඒකට වෘත්තීය 
සමිති විරුද්ධයි. ඇති තරම් nurseලා බඳවා ගන්න විද්යා අංශෙයන් 
උසස් ෙපළ සමත් අය නැහැ. ඒක නිසා තමයි අපි දැන් ඉස්ෙකෝල 
දියුණු කරන ඒ වැඩ පිළිෙවළ කර ෙගන යන්ෙන්. අපි  ඉස්ෙකෝල 
1,000ක් ද්විතීයික පාසල් - secondary schools - හැටියට දියුණු 
කරන්ෙන් අන්න ඒ අඩු පාඩු හරි ගස්සා ගන්නයි; ෙහොඳ 
අධ්යාපනයක් ෙදන්නයි. අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කර ෙගන යන්ෙන් 
ඒකයි. ෙහොඳ අධ්යාපනයක් දීලා ෙහොඳ ෙසේවක පිරිසක් ඇති කිරීම 
සඳහායි අපි ඒ වැඩ පිළිෙවළ කර ෙගන යන්ෙන්. ඒ ෙම් රට  
හදන්නයි; ෙම් රට දියුණු කරන්නයි.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ආදායම් තත්ත්වය වැඩි කරන්න අවශ්ය 
කටයුතු සෑම අතකින්ම කර ෙගන යනවා. ෙසේවකයාෙග්ත්, 
කම්කරුවාෙග්ත් ආදායම් තත්ත්වය දියුණු කරන්න අපි ඒ වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යනවා.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් කථාව ෙකටි කරන්න.  

 
ගරු අතාවුද ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  அதா த ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Athauda Seneviratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  මම ෙම් කියාෙගන ආෙව්  

එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් ෙසේවකයන්ට පහර ගහපු, 
ෙසේවකයන්  විනාශ කරපු, ෙසේවකයන් මරාපු, ෙසේවකයන් ෙදොට්ට 
දමපු, කාලකණ්ණි පක්ෂයක්ය කියන එකයි. ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා කථා කරෙගන ගිහින්  අන්තිමට ෙමොකක්ද කිව්ෙව්?  
"අපට ඡන්දය  ෙදන්න" කියන එකයි. එතුමා  ෙමොන තරම් බාල්දු   
ෙවච්ච, ෙමොන තරම් බංෙකොෙලොත් ෙවච්ච ෙජෝන් අමරතුංග 
ෙකෙනක්ද?  ඒක මට හිතා ගන්න බැහැ.  මම හිතුෙව් නැහැ,  
ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා වාෙග් ෙලොක්ෙකක් එච්චරටම 
බංෙකොෙලොත් ෙවලාය කියලා. අෙන් ඒ ෙලොක්කා තුට්ටු ෙදෙක්  
ෙයෝජනා තමයි ෙමතැනට ෙගනල්ලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක් කරන්ෙන් ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ, 
ෙම් රෙට් කම්කරුෙවෝ, ෙම් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්ය කියන 
එකයි. ඒ බුද්ධිමත් ජනතාව තමුන්නාන්ෙසේලා  බලයට පත් 
කරන්න ඡන්දය ෙදන්ෙන් නැහැ. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් 
හිටපු දයාසිරි ජයෙසේකර හිටපු මන්තීතුමාත් අෙප් පැත්තට ආෙව් 
ෙම් රට ෙකොහාට යන රටක්  හැටියට ෙත්රුම් අරෙගන ද?  දයාසිරි 
ජයෙසේකර මහතා අෙප් පැත්තට ආෙව් ෙම් ආණ්ඩුව තව අවුරුදු 
15ක්, 20ක් ආණ්ඩු කරන නිසයි. ගිෙලන නැවට කවුරුවත් 
නඟින්ෙන් නැහැ. ගිෙලන නැවකට කවුද නඟින්ෙන්? දයාසිරි 
ජයෙසේකර අෙප් පැත්තට ආෙව් ඒ ගමන යන්න ඕනෑ නිසයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් හිටපු මන්තීවරු 60ක් පමණ අෙප් 
පැත්තට ඇවිල්ලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ගාමිණී ෙලොකුෙග් 
ඇමතිතුමාත් කම්කරුවන් එක්ක වැඩ කරපු ෙකෙනක්. ෙමොකද 
කියන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් පැත්ෙත් හිටපු මන්තීවරු 60ක් 
විතර අෙප් පැත්තට ඇවිත් ඉන්නවා. තවත් අය එන්න ඉන්නවා. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙමෝඩකම් නවත්වලා, කඩාකප්පල්  වැඩ 
කරන්ෙන් නැතිව ඉදිරි කාලෙය්දී ෙම් රට හදන්න, රටක් හැටියට 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා කටයුතු  
කරන්නය කියා ඉල්ලමින්  මෙග් කථාව අවසන් කරනවා.  

 
[අ.භා. 3.04] 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පුරාණෙය් අෙප් ගම්වල  

සාමාන්යෙයන් මහලු අයට ෙබෝදිලිමා වැෙහනවාය කියනවා. 
ෙබෝදිලිමා වැහුණාම ගෙම් අය යනවා, ඒ ෙබෝදිලිමා වැහිච්ච 
ෙකනා බලන්න.  

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake)   
රෑ ද දවල් ද? 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අද නම් අපි දවල් දැක්කා. ඒ ෙබෝදිලි මායම අද නම් අපි දවල් 

දැක්කා. ඒ ෙබෝදිලි මායෙමන් පසුව ෙම් වැදගත් විවාදයට කරුණු 
කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරන්නට අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මා 
ඔබතුමාට ෙබෙහවින්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අෙප් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත්ව, ස්ථාවරව 

849 850 
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පවත්වා ගත යුතුය කියන මතෙය් අපි ඉන්නවා.  එය දිය කර හැර 
ෙහෝ, කුඩා කර ෙහෝ රාජ්ය අංශෙය් කාර්යයන් ෙපෞද්ගලික අංශයට 
පැවරීමට ෙහෝ පතිපත්තිමය වශෙයන්  අපි එකඟ නැහැ. ඒක අෙප් 
පතිපත්තිය. හැබැයි රාජ්ය ෙසේවය  තුළින් ජනතාවට අවශ්ය ෙසේවාව 
සැපයීෙම්දී  සහ ඒ රාජ්ය ෙසේවකයන් තෘප්තිමත්ව  තබා ගැනීෙම්දී   
රජයට විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරී තිෙබනවා. මට මතකයි, 
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමා සමඟ කථා කරමින් සිටින අවස්ථාවක 
එතුමා මට කිව්වා, ඉතිහාසෙය් රක්ෂා දීපු විධිය ගැන. ඒවා එතුමාට 
මතක ඇති. මම කියන්ෙන් ඒ කමය ෙවනස් කළ යුතු කාලය එළඹ 
තිෙබනවාය කියන එකයි.  රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී 
ඔවුන්ෙග් සුදුසුකම්, ඔවුන්ෙග් හැකියාවන් පධාන නිර්ණායකයන් 
හැටියට  පත් කර ගත යුතුව  තිෙබනවා. මම කියන්ෙන් නැහැ,  ෙම් 
ආණ්ඩුව පමණක් ඒක කරනවාය කියා. නමුත් ඉතාමත් 
අවාසනාවන්ත තත්ත්වය තමයි තවමත් හැකියාවට, සුදුසුකමට 
වඩා ෙද්ශපාලන ගැතිභාවය රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගැනීෙම්දී පධාන 
නිර්ණායකය බවට පත් ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. ගරු 
ඇමතිතුමනි, මම ඔබතුමාට උදාහරණයක් කියන්නම්. ඔබතුමා 
දන්නවා ඇති,  අෙප් රෙට් ගාම නිලධාරි වසම් 14,702ක් තිෙබන 
බව.  

ෙම් 14,702න් 4,045ක පුරප්පාඩු තිෙබනවා. ෙම් පුරප්පාඩු 
පිරවීම ෙවනුෙවන් මැයි 4වැනි දා විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඒ 
විභාගයට අනුව රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශයට 8,361ක නාම 
ෙල්ඛනයක් එවලා තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාට එවලා 
තිෙබනවා ෙන්. සාමාන්යෙයන් පුරප්පාඩු සංඛ්යාව වාෙග් 
ෙදගුණයක් සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා කැඳවනවා. ෙමම 8,361 
පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස වශෙයන් ෙවන් ෙකොට -මම ඉතාම 
වග කීෙමන් කියන්ෙන්.- සියලු ආසන සංවිධායකවරුන්ට යවලායි 
තිෙබන්ෙන්. ඇයි ඒ?  ගාම නිලධාරියා කියලා කියන්ෙන් අෙප් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවෙය් විෙශේෂෙයන් රාජ්ය පරිපාලන ෙසේවෙය් 
පහළම ඉන්න නිලධාරියායි. ඔහු තමයි ඡන්ද නාම ෙල්ඛන 
පුරවන්ෙන්. ඔහු තමයි ගෙම් ආරවුලකට මැදිහත් ෙවන්ෙන්. ඔහු 
තමයි ගෙම් ඉන්න පුද්ගලයන් එක්ක ඉතාම සමීප, ඒ අයෙග් 
කාර්යයන් එක්ක බැඳී සිටින රාජ්ය ෙසේවකයා. දැන් ෙමොකක්ද 
කරන්න හදන්ෙන්? ෙම් 8,361ම පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස 
මට්ටෙමන් කඩලා දැන් යවලා තිෙබනවා, ආසන 
සංවිධායකවරුන්ෙග් අනුමැතියට. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ. එෙහම කරලා නැහැ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් ෙව්ලාෙව්දි කියන්න. කලබල ෙවන්න ඕනෑ තමයි.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ ගැන මම කියන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
නැහැ. පස්ෙසේ කියන්න. දැන් එපා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔබතුමා කලබල ෙවන්න එපා.  

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අෙන්, කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ. ෙම්ක දැක්කාම කලබල 

ෙවනවා ෙන්. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
විභාගය ලිව්වා. මම ඒ ගැන විස්තර කියන්නම්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ගරු ඇමතිතුමනි, මෙග් ෙව්ලාව අඩු කරන්න එපා. මට තිෙබන 

පශ්නය ඒකයි. නැත්නම් ඔබතුමා කථා කළාට මට පශ්නයක් 
නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඔබතුමා කිව්වා වාෙග් විභාගයක් තිබ්බා. විභාගය තියලා විභාග 

ෙදපාර්තෙම්න්තුව පතිඵල නිකුත් කළාම ඒ පතිඵල අෙප් 
අමාත්යාංශෙය් ෙවබ් එකට දැම්මා.  සමත් ෙවච්ච සියලු ෙදනාෙග්ම 
නම් ඒ ෙවබ් එෙක් තිෙබනවා. කිසිම සංවිධායකෙයකුට අපි පතිඵල 
යවලා නැහැ. පතිඵල ෙවබ් එකට දාලා අපි පත්තෙර් දැම්මා, 
"ෙමන්න, පතිඵල පකාශ කරලා තිෙබනවා. ඒක ඔබට ෙවබ් 
එෙකන් ගන්න පුළුවන්." කියලා. ඔබතුමා ආසනයක් නිෙයෝජනය 
කරනවා නම් ඒ ආසනෙය් සියලුම සමත් වුණු අය ඉන්නවා.  

ඊළඟට මම ෙම් කාරණයත් කියන්න ඕනෑ. ෙම් විභාගය 
පැවැත්වූෙය් පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් කර ෙගනයි. 
ෙමොකද ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසෙය් පදිංචි අයදුම්කරුවන් 
තමයි ඒ පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාසයට පත් ෙවන්ෙන්. ඒ 
කාරණය මුල් කර ෙගන අපි පාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොට්ඨාස පදනම් 
කර ෙගන තමයි පතිඵල ෙවබ් එකට දාලා තිෙබන්ෙන්. ඒ 
පතිඵලවල ඉන්නවා, හැම පක්ෂයකම අය.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමාෙග් පැහැදිලි කිරීම පමාණවත්.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඇමතිතුමා ෙකොච්චර නම් දාලා තිෙබනවා ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
8,361ක්. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
8,361ක් ඇතුළු කරලා තිෙබනවා. මම ඉතා වග කීෙමන් 

කියනවා,- [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ. ඔබතුමා 
පිළිතුරු ෙදන කල් මම බලාෙගන හිටියා. මම ෙම් කියන්ෙන් ඒ 
විභාගයට ඉදිරිපත් වුණු අෙප්ක්ෂකයන් දන්ෙන් නැද්ද, දන්නවාද 
කියන කාරණය ගැන ෙනොෙවයි. තමුන්නාන්ෙසේලාට ඕනෑ ෙමයින් 
4,045ක් ෙතෝරා ගන්න. ඒ ෙතෝරා ගැනීම කරන්ෙන් අර 8,361 
අතරින්. ඒ ෙතෝරා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වන අනුමැතිය ගන්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

තමයි යැව්ෙව්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. මීට කලින් ෙම් සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වා  
තිබුෙණ් ෙකොෙහේද? රාජ්ය පරිපාලන අමාත්යාංශෙය්යි. ෙම් සැෙර් 
සම්මුඛ පරීක්ෂණය තියන්න යන්ෙන් ෙකොෙහේද? රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශෙය් අතිෙර්ක ෙල්කම්වරයාට තිෙබන බලය ඒ හා 
සමාන ෙලස පවරමින් දිස්තික් මට්ටමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ 
තියන්න සූදානම් කරලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. කලබල ෙවන්න එපා. දැන් හරි පැහැදිලියි ෙන්. දැන් හරි 
පැහැදිලියි. [බාධා කිරීමක්] වරද ෙනොෙවයි. [බාධා කිරීමක්] ගරු 
කරු ජයසූරිය හිටපු ඇමතිතුමාෙග් ෙද්ශපාලනයත් එක්ක මම 
එකඟ නැහැ. එතුමාෙග් සමහර භාවිතාවන් එක්ක මම එකඟ නැහැ. 
හැබැයි  පසු ගිය සැෙර් ගාම ෙසේවකයන් බඳවා ගැනීෙම්දී රාජ්ය 
පරිපාලන අමාත්යාවරයා හැටියට එතුමා උත්සාහ කළා, ඒ සුදුසු 
පිරිසට ඒ තනතුර ලබා ෙදන්න. ඔන්න ඔය ෙහේතුව තමයි එක 
ෙහේතුවක් බවට පත් වුෙණ් එතුමාට කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී විශාල 
පහාරයක් එල්ල කරන්න. ෙම්ක තමයි ඇත්ත කථාව. හරිද? එදා 
ඔබතුමන්ලාට බැරි වුණා,-  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
එෙහම එකක් සිදු වුෙණ් නැහැ. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කැබිනට් මණ්ඩලෙය් ෙනොෙවයි නම් එළිෙය් කියන්න ෙකෝ. 

ෙමතුමා කියන විධියට, කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් පිට. ඒකත් හරි. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක මම දන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක තමයි වුෙණ්. මම එතුමන්ෙග් ෙද්ශපාලන පතිපත්ති 

පිළිෙගන ෙනොෙවයි ෙම්ක කියන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
වුවමනාවක් බවට දිගින් දිගටම පත් ෙවලා තිබුෙණ් ෙම් ගාම 
නිලධාරි තනතුරු තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙද්ශපාලන තනතුරු බවට 
පත් කර ගන්නයි. ඒ වුවමනාෙවන් තමයි දැන් ෙම් බඳවා ගැනීෙම් 
කියාවලිය දියත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ පළමුවැනි කාරණය.  

ෙදවැනි කාරණය ෙමයයි. රාජ්ය ෙසේවෙය් අෙනකුත් 
තනතුරුවලට බඳවා ගැනීෙම්දී සහ උසස ් වීම්වලදී අද ෙමොකක්ද 
අනුගමනය කරමින් තිෙබන්ෙන්? අද ඔවුන්ෙග් කුසලතාවන්, 
ඔවුන්ෙග් හැකියාවන්, ඔවුන්ෙග් ෙසේවා කාලය ආදී ෙද් ෙනොෙවයි 
සැලකිල්ලට අරෙගන තිෙබන්ෙන්, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයක්ද, නැද්ද කියන එකයි. අද රජෙය් 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවල විෙශේෂෙයන්ම සංස්ථාවල සහ මණ්ඩලවල 
අලුෙතන් තනතුරු හදලා දීලා තිෙබනවා. සමහර ඒවා නැති 
තනතුරු. අට සමත් මිනිස්සුන්ටත් තනතුරු හදලා දීලා තිෙබනවා. 
කාකාස හැටියටයි හිටිෙය්. අද director.  

ඇයි? ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිෙය් සභාපති; 
නැත්නම් ෙල්කම් නිසා.  මා දන්නවා අමුණුගම ඇමතිතුමා ෙම්කට 
එකඟ නැහැ කියලා. එතුමා දවසක් ෙම් ගැන කියනවා මා අහෙගන 
හිටියා. අද පත්වීම් ෙදන්ෙන් ආණ්ඩුව ෙනොෙවයි. අද පත්වීම් 
ෙදන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබන්ෙන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 

වෘත්තීය සමිතිය මුළුමනින්ම අරක්ෙගන සිටින අයට. වැඩ කරන 
මිනිස්සුත් ෙනොෙවයි, ෙහොරා කන මිනිස්සු.  ආයතන ඇතුෙළේ 
ඉතාමත් අපසාදයට පත් වුණු මිනිස්සු.  කසිප්පු  ෙබොන, 
ෙද්ශපාලනඥයින් පිටුපස යන අය.  ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, 
ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙපෙටෝලියම් එෙකන් බස් 16ක් අරෙගන ගියා  
කටුගම්ෙපොළට ඡන්ද වැඩවලට. ෙපෙටෝලියම්  එෙක් වෘත්තීය 
සමිතිය ෙදකට කැඩිලයි තිෙබන්ෙන්. බලෙය් ඉන්නවා එක 
කණ්ඩායමක්, බලය නැහැ අෙනක් කණ්ඩායමට, ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය්මයි. ෙදෙගොල්ලන් ගහ ගත්තා එෙහදී.  

 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 
Petroleum Industries)  
බස් 16ක් අරෙගන ගිෙය් නැහැ. 16 ෙදෙනක් ගියා- 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
හරි. [බාධා කිරීමක්] කටුගම්ෙපොළදී ගහ ගත්තා.  ඔබතුමා 

දන්නවා ෙන්. ගහ ගත්තාට පස්ෙසේ ෙමොකද වුෙණ්? ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂෙය්  එක කණ්ඩායමක තුන්ෙදනකුෙග් වැඩ තහනම් 
කළා. අෙන්!  අනුර යාපා ඇමතිතුමාෙග් ඡන්ද වැඩවලට ගිහිල්ලා 
දැන් තුන්ෙදනකු ෙගදර.    ෙම් විධියට මුළු රාජ්ය ෙසේවයම 
ෙද්ශපාලන හස්තයට යට කර තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද විෙශේෂෙයන්ම සංස්ථා සහ 
මණ්ඩලවල ෙමන්ම අෙනකුත් වෘත්තීය සමිතිවල සාමාජිකයන්ට,  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතියට බැ ෙඳන්ෙන් නැති 
සාමාජිකයන්ට බරපතළ තර්ජන කිරීමක් සහ කපා හැරීමක් සිදු 
කර තිෙබනවා. ෙමෙහම බලන ෙකොට අෙප්  රෙට් රාජ්ය ෙසේවය 
ෙකොච්චර පුළුල් කළත් වැඩක් නැහැ ෙන්. ලක්ෂ 14 ෙනොෙවයි, 
ලක්ෂ 64යි කියන්න ෙකෝ. ෙකොච්චර ගත්තත් වැඩක් නැහැ. ෙම් ශී 
ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් කසඩ වෘත්තීය සමිති නායකෙයෝ කිහිප 
ෙදනකුෙග් ගහණයට මුළු රාජ්ය ෙසේවයම හසු කර ඉවරයි. ඒකයි 
කථාව. ඔවුන් තමයි promotions ෙදන්ෙන්; ඔවුන් තමයි නිවාඩු 
අනුමත කරන්ෙන්; ඔවුන් තමයි overtime ගන්ෙන්; ඔවුන් තමයි 
bata  ගන්ෙන්. ඔවුන්ෙග් වැටුප් දිහා බලන්න ෙකෝ. විෙශේෂෙයන් 
මිල්ෙකෝ එෙක් සභාපතිෙග් වැටුප එෙහම. ෙම්කයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ නිසා ෙම් රාජ්ය ෙසේවය 
පුළුල් කරනවා වාෙග්ම ඒ රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළත් කර තිෙබන 
අනිසි ෙද්ශපාලන මැදිහත් වීම වහාම නතර කළ යුතුයි. ඒ වාෙග්ම 
අද රාජ්ය ෙසේවකයන් මුහුණ දී තිෙබන පධාන ගැටලු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම රාජ්ය පරිපාලන හා සව්ෙද්ශ කටයුතු 
අමාත්යාංශය. ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් පිළිබඳ අවධානය ෙයොමු 
කරන්න. පශු ෛවද්යවරුන්ෙග් ෙසේවා ව්යාවස්ථාව පිළිබඳ 
කාරණය කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඇෙදමින් එනවා. ඒ ෙසේවා 
ව්යවස්ථාව සකස් කර ගැනීම පිළිබඳව ඒ පශු ෛවද්යවරුන්ෙග් 
වෘත්තීය සමිතිය අවස්ථා ගණනාවකදීම විවිධ කියාමාර්ගවලට 
අවතීර්ණ වුණා. මීට මාස ෙදකහමාරකට විතර කලින් 
අමාත්යාංශය ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණයක් කළා. ඒ උද්ෙඝෝෂණෙයන් 
පසුව අමාත්යවරයා සාකච්ඡාවක්වත් ෙදන්ෙන් නැහැ. එතුමා 
කියනවා, "උද්ෙඝෝෂකයන්ෙගන් ඉල්ලා ගන්න"ය කියලා. ෙම් 
තමයි පශු ෛවද්ය වෘත්තීය වැනි අෙප් රෙට් පිළිගත් වෘත්තීයක 
නියැෙලන වග කීමක් සහිත වෘත්තීය සමිතිවලට තමුන්නාන්ෙසේලා 
සලකන විධිය. ඒක ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයවත්, ෙජ්වීපීයවත්, 
යූඑන්පීයවත් ෙනොෙවයි. ඒක ෙපොදු වෘත්තීය සමිතියක්, අර රාජ්ය 

853 854 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ෛවද්යවරුන්ෙග් සංගමය වාෙග්. ඒ වාෙග් වෘත්තීමය ෙලස බැඳුණු 
සමිතියක්. ඔවුන්ට අද සාකච්ඡාවක් ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. ඔවුන්ෙග් 
ෙසේවා ව්යවස්ථාෙව් ගැටලු දිගින් දිගටම ඇෙදමින් යනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම තමයි මිනින්ෙදෝරු 
ෙසේවාව. එම ෙසේවාෙව් නියුතු අය පසු ගිය දා වැඩ වර්ජනයකත් 
නිරත වුණා. මා දන්නවා, ගරු බැසිල් රාජපක්ෂ අමාත්යවරයා 
ඒකට මැදිහත් වුණු බව. එතුමා ඉතින් ෙකෝකටත් මැදිහත් ෙවනවා 
ෙන්. සාකච්ඡාවලදිත් මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ; විශ්වවිද්යාල 
උද්ෙඝෝෂණවලදිත් එතුමා මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ; ඊට පස්ෙසේ ඉඩම් 
අමාත්යාංශෙය් උද්ෙඝෝෂණවලදිත් එතුමා මැදිහත් ෙවන්න ඕනෑ.   
ෙකෝකටත් ෛතලය වාෙග්. හැම ෙද්ම විසඳන්න ඉන්න කට්ටිය. ඒ 
ෙගොල්ලන්  ළඟ තමයි මහා විශ්වකර්ම බලය තිෙබන්ෙන්. 
ෙකොතැන ෙකොයි ෙද් වුණත් ඒ ෙගොල්ලන් ළඟට යන්න එපා යැ.  
රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරයාට ෙහෝ ඉඩම් ඇමතිවරයාට ෙහෝ පශු 
සම්පත් අමාත්යවරයාට ඒ වාෙග් කාර්ය භාරයක් නැහැ ෙන්. 
මුළුමනින්ම එක පවුලක් අතට මුළු බලය අරෙගන තිෙබනවා ෙන්. 
ඒ පවුෙල් වුවමනා එපාකම් අනුව ෙන්, අද කටයුතු සිද්ධ ෙවන්ෙන්. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් ස්ථිර කරනවාද, නැද්ද, ෙසේවා ව්යවස්ථාව හදනවාද, 
නැද්ද, ෙසේවා ව්යවස්ථාව ෙහොඳද, නැද්ද, විශ්වවිද්යාල 
ආචාර්යවරුන්ෙග් පශ්නය සාධාරණද, නැද්ද, ඔවුන්ට විසඳුම් දිය 
යුතුද, නැද්ද කියලා බලන්න ෙදවිවරු තුන් හතරෙදනකු ඉන්නවා 
ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන් ෙන් ෙම්වා විසඳන්ෙන්.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා තමයි රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යවරයා. දැන් ඒ ෙසේවා ව්යවස්ථාවට ෙමොකක්ද ගන්නා කියා 
මාර්ගය? කළමනාකරණ ෙසේවය සම්බන්ධෙයන් වන ෙසේවා 
ව්යවස්ථාව  අතර මඟ  නතර ෙවලා. මිනින්ෙදෝරු ෙසේවා 
ව්යවස්ථා ව එක තැන නතර ෙවලා. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙසේවා ව්යවස්ථාව හැදීම ඒ අදාළ 

අමාත්යාංශෙයනුයි කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා උපෙදස් ගන්නට ඕනෑ, 
වැටුප් සහ ෙසේවක කළමනාකාර කමිටුෙවන්.  රාජ්ය පරිපාලන 
අමාත්යාංශයට ෙම්ක එන්ෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් 
කළාම ඊළඟට අෙප් observations ඉල්ලන ෙකොටයි. ඊට වඩා 
ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඒක ෙන් වැෙඩ් තිෙබන්ෙන්. ඉතින් ඔබතුමා ගාම නිලධාරි 

පත්වීමක් ෙදකක් අරෙගන ඔෙහේ ඉන්නවා වාෙගයි මට 
ෙත්ෙරන්ෙන්. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, ඒක හරි. ෙම් රාජ්ය 
ෙසේවකයින්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්   ෙදපාර්තෙම්න්තු ෙසේවකෙයෝ. 
දැන් ඒ ෙගොල්ලන් තමන්ෙග් ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව, තමන් කරන 
වැඩ  ෙමොනවාද,  තමන්ෙග් උසස් වීෙම් කමෙව්දය ෙමොකක්ද, 
තමන්ෙග් වැටුප් වර්ධක කමෙව්දය ෙමොකක්ද, තමන්ෙග් තනතුරට 
අදාළ  තනතුරු ෙමොනවාද  කියන එක පිළිබඳ  දැන ගත යුතුයි. ඒක 
ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අයිතියක් ෙන්. හැබැයි ෙසේවා ව්යවස්ථා 
ගණනාවක්  සකස් කිරීම අතරමඟ නතර ෙවලා කාලයක් තිස්ෙසේ. 
අවුරුද්දක්, ෙදකක් ෙනොෙවයි ගරු ඇමතිතුමනි, අවුරුදු තුන, හතර, 
පහ, හය පමා ෙවලා.  ෙබොෙහෝ ෙසේවා ව්යවස්ථා ෙසේවකයන් විශාම 
යන තුරුත් සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසා ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. [බාධා කිරීමක්] ඔව්, 
මිනින්ෙදෝරු ෙසේවෙය් තවම සකස් ෙවලා නැහැ; පශු ෛවද්ය 
ෙසේවෙය් තවම සකස් ෙවලා නැහැ. [බාධා කිරීමක්]  

එෙහම නම්, ඊෙය් අනුමත කළාද දන්ෙන් නැහැ. ඊෙය් අනුමත 
කළාද දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, දැන් වැඩ වර්ජනයකුත් ෙවනවා. 
[බාධා කිරීමක්] ෙහොඳයි.  

ඊළඟට  වැටුප් පිළිබඳ පශ්නය. දැන් ආණ්ඩුෙව්ම                   
සංඛ්යා ෙල්ඛනවලට අනුව 2013 අෙගොස්තු 31 දිනට, -
ඔබතුමන්ලාෙග් ජීවන අංකයට අනුව ලබන දීමනාව අනුව- 
රුපියල් 49,336ක වැටුප් තිබිය යුතුව තිෙබනවා.  2006 ජනවාරි 
මාසය වන විට පවුලක වියදම තිබුෙණ් රුපියල් 25,344යි. ඒ 2006 
දී තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව හතර 
ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක වියදම. තමන්ෙග් අවශ්ය මූලික 
වුවමනාවන් ඉටු කර ගනිමින්, -nightclubs යන්න, ෙර්ස් දාන්න 
ෙහෝ කැසිෙනෝ ගහන්න ෙනොෙවයි-  ආහාර පාන, ඉදුම් හිටුම් හා 
අෙනකුත් අවශ්යතාවන් සම්පූර්ණ කරමින් ජීවත් වීම ෙවනුෙවන් 
හතර ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක් ෙවනුෙවන් රුපියල් 25,344ක්  
අවශ්ය බව ගණනය කරලා තිබුණා. දැන් 2013 අෙගෝස්තු මාසෙය් 
31 දිනට ඒ ගණන රුපියල් 49,336ක් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම්වා 
ඔබතුමන්ලාෙග් සංඛ්යා ෙල්ඛන. අපි හදන ඒවා ෙනොෙවයි. අපි 
කියන්ෙන් ඊට වඩා ෙහොඳ ජීවිතයක් ඕනෑ කියලා. නමුත්, 
ඔබතුමන්ලා අෙප්ක්ෂා කරන ජනතාවෙග් ජීවිතය ගත කරන්න 
වුණත් රුපියල් 49,336ක් ඕනෑ. 2006 සිට 2013 වන විට හතර 
ෙදෙනකුෙගන් යුත් පවුලක ජීවත් වීෙම් වියදෙම් ෙවනස රුපියල් 
23,992ක් ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 2006 ජීවන මට්ටමට අනුව, -
අලුත් ජීවන මට්ටමක් ඕනෑ නැහැ. මත්තල ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළන් 
නැඟලා ලන්ඩන් යන්න, හම්බන්ෙතොට වරාෙයන් නැඟලා මුහුදු 
යන්න වාෙග් අෙප්ක්ෂාවන් ෙනොෙවයි.- ඔවුන්ෙග් ජීවිතය පවත්වා 
ෙගන යන්න නම් රුපියල් 23,992ක වැටුප් වැඩි වීමක් ඕනෑ. දැන් 
2006 සිට ෙම් දක්වා තමුන්නාන්ෙසේලා වැටුප් වැඩි කරලා 
තිෙබන්ෙන් කීයද? සියලුම දීමනා ෙලස වැඩි කළා රුපියල් 
6,600ක්. දැන් ජීවන වියදම ෙලස රුපියල් 6,600ක් ෙදනවා. ඉන් 
පසුව අවම වැටුෙපන්, -ඒ කියන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
වැටුෙපන්- සියයට 15ක් ෙදනවා ඊට අමතර දීමනාවක් ෙලස. එය 
අවම වැටුපට ගණන් කෙළොත් රුපියල් 1759.50ක් ෙවනවා. 
සියල්ල එකතු කළාම රුපියල් 8359.50යි. 2006න් පසුව 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් දක්වා වැටුප් වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් 8,359.50යි. නමුත් ඒ ජීවන මට්ටම පවත්වා ෙගන යෑම 
ෙවනුෙවන් ජීවන වියදම වැඩි ෙවලා තිෙබනවා රුපියල් 23,992ක්. 
ඒ නිසා 2006 ජීවන මට්ටම- [බාධා කිරීමක්] ආදායම තමයි ෙම් 
කියන්ෙන්, වැටුප. එෙහම නම් ෙමොකක්ද? 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
ඔය වියදම. ඊට පල්ෙලහා තිෙබනවා ආදායම. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අන්න ඒක තමයි. ඔබතුමන්ලා ආදායම ගණනය කරන්ෙන්, -

[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න ෙකෝ- මුළු දළ ජාතික නිෂ්පාදිතය 
ජනගහනෙයන් ෙබදලා එක් එක් අයෙග් ආදායම ෙඩොලර් 
ෙමච්චරයි කියලා කියනවා. ඒක ෙනොෙවයි වැදගත්. එක් පවුලක 
එක් අෙයකු රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු නම් ඒ නියුතු ෙකනාෙග් 
ෙව්තනය තමයි ආදායම. ෙවන ෙමොනවාද? හරක් බලලා සල්ලි 
ෙසොයන්නද? රාජ්ය ෙසේවකයා හරක් බලලා සල්ලි ෙසොයන්නද, 
පාෙර් තැඹිලි කපලා සල්ලි ෙසොයන්නද, විට විකුණලා සල්ලි 
ෙසොයන්නද? හතර ෙදෙනකුෙග් යුත් පවුලක රාජ්ය ෙසේවකෙයකු 
ඉන්නවා නම් ඔහුෙග් වැටුප වැඩි විය යුතුව තිබුණා 2006 ජීවන 
තත්ත්වය පවත්වා ෙගන යන්න රුපියල් 23,992කින්. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි කරලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් 8,359.50කින්. 
ඒ නිසා 2006 ජීවන තත්ත්වය පවත්වා ෙගන යාම ෙවනුෙවන් 
රුපියල් 15,632.50කින් වැටුප් වැඩි විය යුතුයි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත 
තත්ත්වය. මම ෙම් කියන්ෙන් අලුත් ජීවන තත්ත්වයක් ෙනොෙවයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කියන අලුෙතන් ජීවිතෙය් ඇති වී තිෙබන 
මහා ෙවනස්කම් උකහා ගන්න ෙනොෙවයි, ඒවා තමන්ෙග් ජීවිතයට 
අත් පත් කර ගන්න ෙනොෙවයි. අවශ්ය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙමොකක්ද? 2006 දී තමන්ට තිබුණු ජීවන මට්ටම පවත්වා ෙගන 
යන්න නම් රුපියල් 15,632.50කින් වැටුප් වැඩි විය යුතුයි. දැන් 
ෙවලා තිෙබන ෙද් ෙමයයි. ෙම් මෙග් ගණනයක් ෙනොෙවයි. ෙම්, 
2006 දී අය වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරලා ගරු ජනාධිපතිතුමා 
කිව්වා ජීවන අංකයක වටිනාකම රුපියල් 286යි කියලා. ජීවන 
අංකය වැඩිවීමට සාෙප්ක්ෂව 286න් වැඩි කළාට පසුව එන ගණන 
ෙම්ක. ඒ නිසා අවමය රුපියල් 15,632.50ක වැටුප් වැඩිවීමක් 
ආෙවොත් තමයි 2006 ජීවන මට්ටම තිෙබන්ෙන්. ඒකත් අද නැහැ. 
ඒ නිසා ෙම් සංවර්ධනෙය් මහා පලාපෙයන් වැඩක් නැහැ. 
ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? 2006 දී ලබා ගත්ත ජීවන 
තත්ත්වයවත් අද රාජ්ය ෙසේවකයින්ට ලබා ගන්නට බැරි ෙවන 
තත්ත්වයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැටුප්වල ඇති වී 
තිෙබන විෂමතාව බලන්න. ගුරු ෙසේවෙය් වැටුප් විෂමතාව 1997 
සිට තිෙබනවා. දැන් අවුරුදු 16ක් ගත ෙවලා තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක් ෙසේවයක වැටුප් විෂමතාව 
පිළිබඳව සාකච්ඡා ගණනාවක් පැවැත්වූවා. සාකච්ඡා ගණනාවක් 
පවත්වා අවුරුදු 16ක් ගත ෙවලා තිබුණත් ගුරු ෙසේවෙය් වැටුප් 
විෂමතාව අවම කරන්න ෙහෝ ඉවත් කරන්න සූදානමක් නැහැ. ඒක 
තවම කර ගන්න බැරි ෙවලා තිෙබනවා. ඒක සාධාරණද? ෙම් අෙප් 
අනාගතය භාර ගන්න සිටින දරුවන්ට උගන්වන්න සිටින ගුරුවරු. 
ඔවුන්ෙග් මානසිකත්වය ෙකොෙහොමද? සමහර අයට කලින් ලැබුණු 
වැටුප යටෙත්ම විශාම යන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වැටුපට 
අනුව තමයි ඔවුන්ට විශාම වැටුපත් ලැෙබන්ෙන්. සමහර අය ඒ 
වැටුප ලබද්දිම මිය ෙගොස් තිෙබනවා. සමහර අයට ආදායමක් 
නැහැ. වරද ඒ ගුරුවරුන්ෙග් ෙනොෙවයි. වරද කාෙග්ද? වැටුප් 
විෂමතාවක් තිෙබනවා. ෙම් වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම පිළිබඳ 
පතිපත්තිවලට තමුන්නාන්ෙසේලා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. 
කිසිකමකට නැති පාෙයෝගික නැති රටට අදාළ නැති පත්කෙඩ් 
වාෙග්, ෙපරහන්කෙඩ් වාෙග් ලියවිල්ලක් තිෙබනවා, "මහින්ද 
චින්තනය" කියලා. ඔන්න ඔය ෙපරහන්කෙඩ් වාෙග් තිෙබන 
මහින්ද චින්තනෙය්ත් ලියලා තිෙබනවා, වැටුප් විෂමතාව ඉවත් 
කරනවා කියලා. හැබැයි දැන් අවුරුදු 16ක් තිස්ෙසේ ගුරු ෙසේවෙය් 
නියුතු වූවන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව පවත්වා ෙගන යනවා. නමුත් 
තවම ඔවුන්ෙග් වැටුප් විෂමතාව අවසන් කරලා නැහැ. සමහර 
ගුරුවරු විශාම ගිහිල්ලා. සමහර ගුරුවරු මිය ගිහිල්ලා. ඒ නිසා 
ඉක්මනින්ම ෙම් වැටුප් විෂමතාව අෙහෝසි කිරීම පිළිබඳ කරුණු 
සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. විෙශේෂෙයන්ම වැටුප් හා ෙසේවක සංඛ්යා 
ෙකොමිෂන් සභාව ෙමම වැටුප් විෂමතාව විසඳීමට අෙපොෙහොසත් 
වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම වැටුප් වර්ධකවල 
බරපතළ විෂමතාවක් තිෙබනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, රාජ්ය ෙසේවෙය් 
අවම වැටුප වන රුපියල් 11,730ක් ලබන අයෙග් වාර්ෂික වැටුප් 
වර්ධකය රුපියල් 110ක් බව ඔබතුමාත් දන්නවා.  රාජ්ය ෙසේවෙය් 
අවම මට්ටමක සිටින රුපියල් 11,730ක වැටුපක් ලබන 
ෙකෙනකුෙග් වැටුප් වර්ධකය රුපියල් 110යි. හැබැයි ඉහළම 
වැටුප් ලබන ෙකනාට රුපියල් 1,450ක වැටුප් වර්ධකයක් 
ලැෙබනවා. ෙම් කමය සාධාරණ නැහැ ෙන්. ඒ නිසා වැටුප් 
විෂමතාව පමණක් ෙනොෙවයි, වැටුප් වර්ධකවල විෂමතාවකුත් 
තිෙබනවා. සැබැවින්ම රුපියල් 11,730ක අවම වැටුපක් ලබමින් 
ජීවත් වන්ෙන් කම්කරුවායි. ඔහුට අවුරුද්දකට වැටුප් වර්ධකය 
වශෙයන් හම්බ වන්ෙන් රුපියල් 110යි. හැබැයි ඉහළ වැටුපක් 
ලබන ෙකනාට රුපියල් 1,450ක වැටුප් වර්ධකයක් හම්බ වනවා. 
ෙම් පරතරය අඩු කිරීමට පියවර තුනකින් කටයුතු කරන බව වැටුප් 
හා ෙසේවක සංඛ්යා ෙකොමිෂන් සභාව වෘත්තීය සමිතිවලට කිව්වා. 
නමුත් එය කෙළේ නැහැ. ෙම් වැටුප් වර්ධකෙය් තිෙබන විෂමතාව 
ඉවත් කිරීම සඳහා පියවර තුනකින් කටයුතු කරනවාය කිව්වා. 
නමුත් තවමත් ඒ වැටුප් වර්ධකෙය් තිෙබන විෂමතා අෙහෝසි 

කරන්න සමත් ෙවලා නැහැ. සිද්ධ වුණු ෙද් තමයි රුපියල් 100 
වැටුප් වර්ධකය රුපියල් 110 දක්වා රුපියල් 10කින් වැඩි වීම. 
රුපියල් 10ක් කියලා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? නිකම් හිතුෙවොත් 
ෙකොටුෙව් බස් නැවතුම් ෙපොෙළේ toilet එකට ගිහිල්ලා එන්න වැය 
වන මුදලයි. අවුරුද්දකටම වැඩි වන්ෙන් රුපියල් 10යි. අපි 
අහන්ෙන් ෙමය සාධාරණ ද කියලායි. රාජ්ය ෙසේවකෙයකුෙග් 
වැටුප් වර්ධකෙය් ඇති වී තිෙබන විෂමතාව ඉවත් කිරීම 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 10ක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙකොළඹ 
ඇවිල්ලා හදිසිෙය් toilet එකට යන්න වුෙණොත් එතැනට ඒ 
රුපියල් 10 ෙදන්න වනවා. ඔබතුමන්ලාට ෙකොෙහොමද 
හිෙතන්ෙන් රුපියල් 10ක් ෙදන්න ඕනෑය කියලා. ෙම් 
මිනිස්සුන්ෙග් ෙමොන ඔළුවක් ද තිෙබන්න ඕනෑ? ෙමොන 
මානසිකත්වයකින් ද ෙම් මිනිස්සු කටයුතු කරනවා ඇත්ෙත්? 
රුපියල් 11,730ක වැටුපක් ලබන රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් වැටුප් 
වර්ධකය රුපියල් 10කින් වැඩි කරන්න ඕනෑය කියලා 
ඔබතුමන්ලාට හිෙතන්ෙන් ඇයි කියලායි මම අහන්ෙන්. මට 
ෙත්රුම් ගන්න බැරි ඒකයි. ෙම්වා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම 
ආයතනෙය් ගණන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, කාලය ගැන කල්පනා කරන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ඔබතුමා මෙග් ෙවලාව සීමා කරන්න යන නිසා මෙග් කථාව 

ඉක්මනින් අවසන් කරනවා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අෙපන් ෙවලාව ෙදනවා. 
 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
අපට ෙවලාව ටිකක් හම්බ වනවා.  

රාජ්ය ෙසේවාව තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් මැතිවරණ යාන්තණය 
බවට පත් ෙවලා තිෙබනවා. [බාධා කිරීම්] අෙප් ලලිත් දිසානායක 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? මම කිරි පිටි ගැන 
කිව්ෙව් නැහැ ෙන්. මම කිරි පිටිවල ෙවළඳ නාමය ඇහුෙව් නැහැ 
ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එතුමා ඇවිස්ෙසන නිලය 
ෙමොකක්ද කියන්න මම දන්නවා. එතුමා ඇවිස්ෙසන නිලය මම 
ෙමතැන කිව්ෙව් නැහැ. මම දන්නවා, කිරි පිටිවලට එතුමා ඉතා 
ෙහොඳින් ඇවිස්ෙසනවා කියලා. ෙපොම්පියා, කටම්පියා, පිම්පියා 
වාෙග් නම් ෙන් කියන්ෙන්. අපි ඇහුෙව් ඒක ෙනොෙවයි. අපි 
ඇහුෙව් කිරි පිටිවල ෙවළඳ නාමය. ඔබතුමා ඔය ෙමොනවත් 
කියන්න යන්න එපා. කරුණාකර ෙසෞඛ්ය අමාත්යාංශෙයන් 
ෙසොයා ගත් කිරි පිටිවල ෙවළඳ නාමය කියන්න ෙකෝ. ඒක 
ඔබතුමාෙග් වග කීම. දැන් ෙම් සාකච්ඡාව යන්ෙන් රාජ්ය 
පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ කටයුතු ඇමතිතුමා එක්කයි. මුදල් හා 
කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමාටත් රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව වග 
කීමක් තිෙබනවා.  ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමාෙග් වග කීමක් තමයි කිරි පිටි ගැන ෙසොයා බැලීම. දැන් 
කිරි පිටි විෂයි කිව්වා. අපි ෙනොෙවයි කිව්ෙව්, ෙසෞඛ්ය 
අමාත්යාංශයයි, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග්ම  තාක්ෂණ හා පර්ෙය්ෂණ 
අමාත්යාංශයයි.  

857 858 

[ගරු අනුර දිසානායක  මහතා] 
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ඉතින් තමුන්නාන්ෙසේලාම කියනවා කිරි පිටි විසයි කියලා. 
හැබැයි, විස කිරි පිටි ෙමොනවාද කියලා අපි  අහන ෙකොට 
ෙපොම්පියා, කටම්පියා  කියනවා. ඒවා වැඩක් නැහැ; ඒවා අදාළ 
නැහැ. අපට කියන්න කිරි පිටිවල නම. බයයි කියන්න. කියන්න 
බැහැ. කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද අප්පා? එක්තරා නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යවරෙයක් එක්ක අදාළ කිරි පිටි සමාගෙම් සභාපතිවරයා 
ගිහිල්ලා ඇමතිතුමා හම්බ වුණා. හම්බ වුණාට පස්ෙසේ එකඟතාවක් 
ඇති වුණා. එකඟ වුණාට පස්ෙසේ මරු වැඩක් වුණා. නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා නඩු ගාස්තු ඉල්ලුවා. ෙමොකද, එතුමා නීතිඥෙයක්. 
ලලිත් දිසානායක මැතිතුමා ෙනොෙවයි. ෙම්කයි වුෙණ්.  
සාමාන්යෙයන් පශ්නයක් අහපුවාම  මන්තීවරෙයක් හම්බ ෙවනවා 
ෙන්. අදාළ කිරි පිටි සමාගෙමන් මන්තීවරයා හම්බ වුණා. එතුමා 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිවරෙයක්. ඒ නිෙයෝජ්ය අමාත්යවරයා ෙම් 
සමාගෙම් අය අමාත්යතුමා ළඟට අරෙගන ගියා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
නම කියන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෆයිසර් මුස්තාපා. ෙවන කවුද? ෆයිසර් මුස්තාපා. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
කවුද කියලා කියන්න. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
කිව්වා, කිව්වා. දැන් වාඩි ෙවන්න. මම නම කිව්වා. ඔබතුමා 

ෙනොෙවයි කියලා කිව්වා. ෙමතුමා වාෙගයි මට ෙපෙනන්ෙන්. මට 
වැරදීමක් වුණාද දන්ෙන් නැහැ. ඇමතිතුමා ළඟට අරෙගන ගියාට 
පස්ෙසේ කරපු ෙද් ෙමොකක්ද කියලා දන්නවා ද? ඇමතිතුමා මුණ 
ගැස්වීෙම් නීතිඥ ගාස්තු ගත්තා. රුපියල් මිලියන හතහමාරක් 
ගත්තා. ඒ කියන්ෙන් රුපියල් ලක්ෂ 75ක්. අහලා බලන්න ෙකෝ. 
ඉස්සරහා ෙප්ළිෙය් ඉන්න ෙකොණ්ඩය සුදු ෙජ්යෂ්ඨ 
ඇමතිවරෙයකුෙගන් අහලා බලන්න ෙකෝ ලක්ෂ කීය ද ගත්ෙත් 
කියලා. ඔන්න ඔෙහොම ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලා කිරි පිටි පශ්නය 
විසඳුෙව්. පගාවලට ෙන් විසඳුෙව්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ලක්ෂ කීයද? 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
ෙපොඩි ගණනකට. රුපියල් ලක්ෂ 75යි. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 

තරමට තමයි ෙපොඩි ගණන.  

මම කියමින් ආෙව් රාජ්ය ෙසේවකයන් අද මුළුමනින්ම 
මැතිවරණ කටයුතු සඳහා ෙයොදවමින් තිෙබනවා කියන එකයි. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, සමහර පළාත්වල හිටපු මහා 
අමාත්යවරු විදුහල්පතිවරුන්ව කැඳවනවා. කැඳවලා තමන්ෙග් 

ෙගදර සාකච්ඡා පවත්වලා, දරුවන්ෙග් ෙදමව්පියන් කැඳවන්න, 
ගුරු ෙදගුරු රැස්වීම් තියලා ඒවාෙය්දී ආමන්තණය කරන්න 
අවස්ථාව ෙදන්න කියලා ෙම් රාජ්ය ෙසේවය එතැනට ෙයොදවනවා. 
සමහර විදුල්පතිවරු යන්න කැමැති නැහැ. හැබැයි, කැමැති නැතත් 
ඔවුන්ට යන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. සමහර විදුහල්පතිවරු 
යන්ෙන් තමන්ට යමක් ගන්න ෙනොෙවයි. ඒ ෙගොල්ෙලෝ හිතනවා, 
එෙහම ගිෙයොත් විතරයි පාසලට ගුරුවරෙයක් ගන්න පුළුවන් 
ෙවන්ෙන්, එෙහම ගිෙයොත් විතරයි ෙගොඩනැඟිල්ලක් ගන්න 
පුළුවන් ෙවන්ෙන්, එෙහම ගිෙයොත් විතරයි විද්යාගාරයක් ගන්න 
පුළුවන්කම තිෙබන්ෙන් කියලා. ඒ නිසා අද විදුහල්පතිවරුන්ට 
තමන්ෙග් තනතුර ගන්න ෙනොෙවයි, පාලසට ගුරුවරෙයක් ගන්න, 
පාසලට ෙගොඩනැඟිල්ලක් ලබා ගන්න, පාසලට වැසිකිළියක් ලබා 
ගන්න මහ ඇමතිවරයාෙග් ඡන්ද ව්යාපාරයට යන්න සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා. සාධාරණද ෙම්ක? ෙමොකක්ද විදුහල්පතිවරුන් පත් 
කරලා තිෙබන තත්ත්වය? ෙම් රෙට් අෙනකුත් තනතුරු ෙහොබවන 
සාමාන්ය ගාමීය මට්ටෙම් ඉන්න ෙසේවකයාව තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙමොන තත්ත්වයකටද දාලා තිෙබන්ෙන්? ඒ නිසා අද රාජ්ය 
යාන්තණය පුළුල් කරන ගමන් -පුළුල් කරන එක ෙහොඳයි- 
තමුන්නාන්ෙසේලා කරමින් තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට අවශ්ය වන ෙද්ශපාලන යාන්තණය හදමින් 
තිෙබනවා. ෙද්ශපාලන යාන්තණයක් ෙම් හදන්ෙන්. ඒක සාධාරණ 
නැහැ. ඒ රාජ්ය ෙසේවය ස්වාධීනව ඊට අදාළ වන පරිදි නීති හා 
ෙරගුලාසි පටිපාටීන්වලට අනුව කටයුතු කරන්න ඔවුන්ට නිදහස 
ෙදන්න. ඒ ෙවනුවට තමුන්නාන්ෙසේලා, තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ඡන්ද 
යාන්තණය බවට ෙම් රාජ්ය ෙසේවය පත් කර ෙගන තිෙබනවා. එය 
කිසිෙසේත්ම සාධාරණ නැහැ කියා තමයි අපි කියන්ෙන්. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට ලබා දී ති බූ කාලය අවසන්. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு அ ர திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Anura Dissanayake) 
මට තව විනාඩියක කාලයක් ෙදන්න මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. දැන් ෙම් රාජ්ය ෙසේවය පුළුල් කරන ෙකොට ෙමොකක්ද 
පුළුල් ෙවන්න ඕනෑ? රාජ්ය ෙසේවය පුළුල් ෙවනවා නම් ඊට 
සමානව ආර්ථික ෙද්හෙය් පුළුල් වීමක් සිදු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් 
රෙට් කර්මාන්තශාලා, ෙසේවා ආයතන රජයත් එක්ක ඒකාබද්ධව 
පුළුල් විය යුතුයි. එෙහම පුළුල් වුෙණොත් විතරයි රාජ්ය ෙසේවය 
ඇතුෙළේ රස්සා ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. කර්මාන්තශාලාවක් 
හැදුෙණොත් තමයි ඉංජිෙන්රුවාට රස්සාව තිෙබන්ෙන්; 
කළමනාකරුවාට රස්සාව තිෙබන්ෙන්; තාක්ෂණ ශිල්පියාට 
රස්සාව තිෙබන්ෙන්; ලිපිකරුවාට රස්සාව තිෙබන්ෙන්; ඊට පස්ෙසේ 
කම්කරුවාට, මුරකරුවාට රස්සාව තිෙබන්ෙන්. හැබැයි, 
තමුන්නාන්ෙසේලා ඒවා පුරවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
කාර්යාලවලට - AGA officeවලට - උපාධිධාරින් අරෙගන. 
ඔවුන්ට ඉන්න තැනක් නැහැ, වාඩි ෙවන්න තැනක් නැහැ, 
කියවන්න ෙදයක් නැහැ, රැකියාවක් නැහැ, රුපියල් 10,000කට 
නිකම් ඔෙහේ තැප තැප ඉන්නවා. ඒක ඒ උපාධිධාරින්ටත් කරන 
නිගාවක්. ඒ නිසා රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කළ යුතු වන්ෙන් 
ආර්ථික ෙද්හෙය් සිදු වන පමාණාත්මක වර්ධනයට සාෙප්ක්ෂව 
පමණයි. එෙසේ නැතුව කරන රාජ්ය ෙසේවෙය් පුළුල් වීම රටට බරක් 
බවට පත් ෙවමින් තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රාජ්ය ෙසේවයටත්, 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රෙට් මෑතකදී බඳවා ගන්නා ලද ෙසේවක 
ෙසේවිකාවන්ටත් ඇති වී තිෙබන දුෂ්කරතාවන් පිළිබඳව 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නය කියා ඉල්ලා 
සිටිමින් මම නතර ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

[අ.භා. 3.31] 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා (ජාත්යන්තර මූල්ය 
සහෙයෝගිතා අමාත්ය සහ මුදල් හා කමසම්පාදන නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம -  சர்வேதச நிதிய 
கூட் ைணப்  அைமச்ச ம் நிதி, திட்டமிடல் பிரதி 
அைமச்ச ம்) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama - Minister of 
International  Monetary Co-operation and Deputy Minister 
of Finance and Planning)   
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, තැපැල් ඡන්දය ළං ෙවන 

ෙකොට විරුද්ධ පක්ෂයට රජෙය් ෙසේවකෙයෝ මතක් ෙවනවා. දීර්ඝ 
කාලයක් ෙම් ගරු සභාව තුළ විවාද තිබුණා, එතෙකොට ඒ අය ගැන 
කථා කෙළේ නැහැ. එන සුමාෙන් තැපැල් ඡන්දය තිෙබන නිසා 
ඉතාම අවස්ථාවාදී ෙලස ෙම් කාරණාව ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වාට තමයි කිඹුල් කඳුළු 
කියන්ෙන්. ඡන්දය ළං වන විට කඳුළු වැඩි වනවා. හැබැයි, මට 
කිඹුලාෙග් හැටි කියන්න පුළුවන්. ෙමන්න කිඹුලාෙග් හැටි ටිකක් 
අහගන්න.   

මා ළඟ තිෙබනවා, 2004 වර්ෂෙය් අය වැය කථාව. ෙම් සටහන 
හැටියට ෙම් අය වැය කථාව ඉදිරිපත් කෙළේ  ගරු මුදල් අමාත්ය 
ජනාධිපති නීතිඥ හා පාර්ලිෙම්න්තු මන්තී   ෙක්.එන්. ෙචොක්සි 
මහතායි. ඒ කා ලෙය් අගමැතිතුමා වශෙයන් සිටිෙය් රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමායි. ෙමන්න ඔබතුමන්ලාෙග් අගමැතිතුමාෙග් 
සහ මුදල් ඇමතිතුමාෙග් රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳ ෙයෝජනා. මම ෙම් 
කියවන්ෙන් 2004 අය වැය කථාෙවන්. ෙමන්න ෙචොක්සි 
මහත්මයා කියන  ෙද්.  විරුද්ධ පක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරු අහගන්න. 
2003 ෙනොවැම්බර් 19 වන දා හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 86හි -
2004 අය වැය කථාෙවහි- ෙමන්න ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"අපෙග් ඉලක්කය වන්ෙන් රාජ්ය අංශෙය් මධ්යම හා පහළ ආදායම් 
ෙශේණිවල ෙසේවකයින් අතරින් 1,00,000ක් 2004 වන විටදීද, තවත් 
2,00,000ක් 2006 වන විටදීද අඩු කිරීමය. ෙම් ෙහේතුෙකොටෙගන රජයට 
අ ෙනක් වක ඉතුරු වීම් අත්ෙවනු ඇත." 

එතෙකොට ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අවුරුදු තුනක් ඇතුළත 
ෙසේවකෙයෝ තුන් ලක්ෂයක් ෙගදර අරින්න කථා කළ අය තමයි 
දැන් ෙමතැන පඩිනඩි ගැන කථා කරන්ෙන්. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. 
ෙගදර යවන්න කමයත් -ෙකොෙහොමද යවන්ෙන් කියා- ඒ අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් කියා  තිෙබනවා. ඒකත් මම කියවන්නම්.  අද හදවත් 
ගැන කථා කළා; මානුෂික හැඟීම් ගැන කථා කළා.  

එම හැන්සාඩ් වාර්තාෙව් තීරු අංක 86හිම  -2004 අය වැය 
කථාෙව්ම තවත් තැනක- ෙමෙහම සඳහන් ෙවනවා: 

"... 2004 ජනවාරි 01 දින සිට අප ස්ෙව්ච්ඡා විශාම කමයක් හඳුන්වා 
ෙදන්ෙනමු. ෙමම ස්ෙව්ච්ඡා විශාම කමය පිළිෙගන ෙසේවෙයන් ඉවත්වන 
ෙසේවකයන්ට ඔවුන්ෙග් වැටුප් හා දීමනාවලට සමාන වන මාසික 
කෘෙතෝපගත ෙගවීමක් ෙනොකඩවා හිමිවන පරිද්ෙදන් සුදුසු පරිදි සැලසුම් 
ෙකෙරන අදියරගත වන්දි පිරිනැමීමක් ෙමම කමයට ඇතුළත් වනු ඇත."  

ෙම් ෙගොල්ෙලෝ ෙම් වාෙග් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ 3ක් 
ෙගදර යවන්න සර්ව සම්පූර්ණ සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කළ උදවියයි.  
ර ජෙය් ෙසේවකෙයෝ බඳවා ගන්නා ඒවා ගැන ෙන් දැන් කථා 
කරන්ෙන්. එදා කථා කෙළේ බඳවා ගන්න ෙනොෙවයි. අවුරුදු 20, 30 
වැඩ කළ අය ෙගදර යවන්නයි. අවුරුදු තුනක් ඇතුළත ලක්ෂ 3ක් 
ෙගදර යවනවා විතරක් ෙනොෙවයි. ඒෙක් කමෙව්දයත් ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් කියා තිෙබනවා. සාමාන්යෙයන් අපි අය වැය 
ෙල්ඛනවල කම ෙව්දය දමන්ෙන් නැහැ ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. නමුත් ඒ කමෙව්දයත් ඒ අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඉතාම 

පැහැදිලි විධියට දමා තිෙබනවා.  එතෙකොට ෙම් ෙගොල්ලන්ෙග් 
කිඹුල් කඳුළු ගැන අපිට එච්චර හිතන්න බැහැ.  ඒ කමෙව්දය අනුව 
තැපැල් ඡන්දයට යන ජනගහනෙයන් අවම වශෙයන් ලක්ෂ 
තුනකට තැපැල් ඡන්ද දමන්න ෙවන්ෙන් නැහැ; ෙගදර ඉන්නයි 
සිද්ධ වන්ෙන්. ඒ අයට සාමාන්ය විධියට ඡන්ද දමන්න තමයි ෙම් 
ෙගොල්ලන් සැලසුම් කෙළේ. ඒ නිසා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඒ කරුණු 
ගැන අපි තව ටිකක් කල්පනා කර බලන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට ෙදවන කාරණාව මම 
කියන්නම්. ෙමතුමන්ලා කිව්වා, හැම එකටම ෙද්ශපාලනය 
ෙගෙනනවාය කියා. ඒක අමූලික අසත්ය ෙචෝදනාවක්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මෑත කාලෙය්දී වැඩිෙයන්ම බඳවා 
ගත්ෙත් උපාධිධාරින්. මා හිතන විධියට උපාධිධාරින් 52,000ක් 
රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගත්තා. එතෙකොට ෙමොකක්ද අෙප් 
පතිපත්තිය? ඒ දවස වන විට රැකියා විරහිතව ඉල්ලුම් පත එවූ සෑම 
උපාධිධාරිෙයක්ම අපි බඳවා ගත්තා. කාටවත් කියන්න පුළුවන්ද, 
අපි ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙද්ශපාලන පක්ෂ බැලුවා; ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 
ෙවන ෙවන අදහස් බැලුවා කියා. එෙහම කිසිම ෙදයක් කෙළේ 
නැහැ. ඒ හැම ෙදනාටම අපි රැකියාවක් ලබා දුන්නා. මා හිතන 
විධියට 2006 වර්ෂෙය්ත් අපි 55,000ක්  බඳවා ගත්තා. ඒවා අෙප් 
ඇමතිවරුන්ට මතක ඇති. ඒ කාලෙය් මා මුදල් හා කමසම්පාදන 
නිෙයෝජ්ය ඇමති ෙවලා සිටින විට යාපන ෙය් මන්තීවරු ඔක්ෙකොම 
ඇවිත් අපට ස්තුති කරමින් කිව්වා, "අපි හීෙනකින්වත් හිතුෙව් 
නැහැ, ෙම් වා ෙග් අවස්ථාවක අෙප් දවිඩ උපාධිධාරින්ට තැනක් 
ලැෙබයි" කියා.  

නමුත් ෙම් රජය උතුරුකරෙය් හිටපු, නැ ෙඟනහිර හිටපු සියලු 
දවිඩ උපාධිධාරින්ට රැකියා දුන්නා. අපි ඒ විධියට කටයුතු කළා. 
ඒක ෙන්ද ඇත්ත තත්ත්වය? [බාධා කිරීමක්] තවම ගාම නිලධාරි 
තනතුරට අලුතින් එක්ෙකනකුවත් පත් කරලා නැහැ; කිසිම 
ෙකනකු පත් කරලා නැහැ. ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා 
දැන් ඒ බව තහවුරු කරාවි. බලන්න ඒ විභාගය පැවැත්වූ විධිය. ඒ 
විභාගය පැවැත්වූෙය් ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න මැතිතුමාෙග් 
අමාත්යාංශයවත් මුදල් අමාත්යාංශයවත් ෙනොෙවයි. ඒ විභාගය 
පැවැත්වූෙය් විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවයි. පසිද්ධ විභාගයක් 
හැටියට තමයි ඒ අය විභාගයට ඉදිරිපත් වුෙණ්. දැන් ෙමෙහම 
ෙචෝදනා කළාට ඇත්ත වශෙයන් දැන් අර්බුදයක් ඇති ෙවලා 
තිෙබනවා, හැම විභාගයක්ම කරන්න කියලා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට පැවරීම තුළ. ඒ නිසා විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙවලාවට වැඩ කරන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒක ඔබතුමාත් දන්නවා ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර 
ඇමතිතුමනි. විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට එක් පැත්තකින් ෙචෝදනා 
කරනවා පතිකා පිට කරනවා, ෙම්වා පරිපාලනය කරන්ෙන් නැහැ 
කියලා. අපිත් ඉතින් ඒ අයට වැරැදි කියනවා තමයි. නමුත් ඒ අයට 
හැම විභාගයක්ම දැන් භාර දීලා තිෙබනවා. එෙහම ෙන්ද ගරු ඩිව් 
ගුණෙසේකර මැතිතුමනි? ඔබතුමාෙග් COPE එෙක්දීත් ඒක කියලා 
තිෙබනවා. ෙම් හැම ෙද්ම විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුවට ෙදන්න එපා 
කියලා තිෙබනවා. ෙමොකද, ඒවා හරියට පරිපාලනය කරන්න ඒ 
අයට ෙවලාවක් නැහැ. අපි හැම විභාගයක්ම දැන් විභාග 
ෙදපාර්තෙම්න්තුවට දීලා තිෙබනවා. ෙචෝදනා නම් කරන්න 
පුළුවන්. සමහර විට එක මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසයක එෙහම 
ෙවන්න පුළුවන්; එක ෙදපාර්තෙම්න්තුවක එෙහම ෙවන්න 
පුළුවන්; එක සංස්ථාවක එෙහම ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා මම කියන්ෙන් නැහැ. සමහර විට එෙහම 
ෙවන්න පුළුවන්. තමුන්නාන්ෙසේලා ඕනෑ තරම් එෙහම කළා. සිරිල් 
මැතිව් මහත්මයා පත්වීම් දුන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා අෙප් ගරු 
ගාමිණී ෙලොකුෙග් මැතිතුමාෙගන් අහන්න ෙකෝ. දැන් ඒවා 
ඇෙහන්ෙන් නැතිව වාෙග්  ඉන්නවා.  එතුමා පත්වීම් දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඒවා ගැන දැන් කථා කරන්ෙන් නැහැ. මා එක 
ෙදයක් කියන්න කැමැතියි. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක ෙහොඳට 
අහගන්න. PSC එෙකන් ෙදන්න තිබුණු එක කැබිනට් එෙකන් 
ෙදන්න ඕනෑ කියලා පළමුවැනි වතාවට තීරණය කෙළේ ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයායි. පළමුවැනි වතාවටයි එෙහම කෙළේ. 
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විරුද්ධ පක්ෂෙය් ෙකනකු රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් 
ඉන්න එක පළමුවැනි වතාවට අයින් කරලා මහනුවර, ගම්ෙපොළ 
මන්තී දිසානායක දැම්ෙම්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි. දැන් මහ 
ෙලොකුවට අපට කියනවා, විරුද්ධ පක්ෂයට තැනක් ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා. ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමනි, ඔබතුමා ඒ 
ගැන ෙහොඳට දන්නවා. ඒ කාලෙය් ඔබතුමාත් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සිටියා ෙන්. ඔබතුමාත් ඒකට එකඟ වුණා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ, නැහැ ඇමතිතුමා. ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් 

කාලෙය් මම හිටිෙය් නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේ ඒ කාලෙය් 
පරිපාලන ෙසේවෙය් ෙජ්යෂ්ඨ නිලධාරිෙයක්. ඇයි ඒ වැරැදි හදන්ෙන් 
නැත්ෙත්? හදන එක කරන්න ඕනෑත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
වැරැදි හදන එක ෙවනම කථාවක් ෙන්. අපිත් පතිපත්තියක් 

වශෙයන් පිළිගන්ෙන් නැහැ විරුද්ධ පක්ෂයට ෙම්ක ෙදන්න ඕනෑ 
කියලා. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා අෙප් ගරු ඩිව් ගුණෙසේකර 
මැතිතුමාට ෙකොච්චර ෙහොඳ කිව්වාද? තමුන්නාන්ෙසේලා තමයි හැම 
තැනම ගිහිල්ලා ෙබොරුවට කියන්ෙන්, COPE එකට විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ෙකනකු දමන්න ඕනෑ, COPA එකට විරුද්ධ පක්ෂෙය් 
ෙකනකු දමන්න ඕනෑ කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙන් එෙහම 
කිව්ෙව්? ඒක ෙවනස් කෙළේත් තමුන්නාන්ෙසේලායි. එළියට 
ගිහිල්ලා රටට ෙබොරුවට කියනවා, ෙම්ක ෙම් ආණ්ඩුව කරන 
වැඩක්, ආණ්ඩුව විරුද්ධ පක්ෂයට තැනක් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. 
ඒක ඉස්සර ෙවලාම කෙළේ තමුන්නාන්ෙසේලායි; ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයායි. ඒක ෙහොඳට අහගන්න. මා තවත් ෙදයක් 
කියන්නම්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඇමතිතුමා, COPE වාර්තාෙව් තිෙබනවා ෙන් රජෙය් 

ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කරන්න ඕනෑ කියලා. ඒක කියාත්මක 
කරන්න එපා යැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉන්න ඉතින්. මම එතැනට  එනවා ෙන්. ෙම් එකින් එකට 

එනවා ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙචෝදනාවලට අපි උත්තර 
ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. තවත් ෙහොඳ එකක් මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියන්නම්. ෙද්ශපාලනඥයන්ට බලතල ෙදනවා කියලා ෙන් 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන්? ඒක ෙන් ඔච්චර ෙලොකුවට අපට 
ෙචෝදනා කරන්ෙන්. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා ද ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්මයා සියලු මන්තීවරුන් Assis tant 
Superintendent of Police හැටියට පත් කරන්න ලැහැසත්ි වුණාය 
කියලා? දන්නවාද මන්තීතුමා?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
භීෂණ කාලෙය්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
භීෂණ කාලෙය් වුණත් ලියුම් දුන්නා ෙන්.  

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ලියුම් දුන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
භීෂණය කාලෙය් හරි, ෙකොයි කාලෙය් හරි එතුමාෙග් 

පතිපත්තිය වුෙණ් ඒකයි. ඒක නවත්වපු හැටිත් මම කියන්නම්. 
එතුමා ලියුම -චකෙල්ඛය- ලැහැස්ති කළා, සියලු මන්තීවරුන් 
ASPලා කරන්න. ඇයි ඒ? Emergency Regulations යටෙත් ASP 
ෙකනකුට ඒ දවස්වල බලතල තිබුණා, මිනිසකු මරලා 
පරීක්ෂණයක් නැතිව වළලන්න. එතෙකොට ඒක ෙකොෙහොමද?  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ බලය දුන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඉන්න ෙකෝ කියන්න. පක්ෂෙය් තීරණය ෙන් මා කියන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ දවස්වල ෙපොලීසිය. දැන් හමුදාව.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. එෙහම ෙදයක් නැහැ. මම දන්නවා ඊට පස්ෙසේ 

එදා ඒක නවත්වපු හැටිත්. [බාධා කිරීම්] 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
වැලිෙව්රිෙය්?  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එෙහම කියන්න බැහැ ෙන්. එකම මන්තීවරයකුවත් හමුදාවට 

බඳවාෙගන තිෙබනවාද? නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
හමුදාෙව් අය මන්තීවරුන් ෙවලා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ. අපි ඒක පිළිගන්ෙන් නැහැ. ඔය නිකම් වාචාල -

[බාධා කිරීම්]   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
හමුදාෙව් අය ජනාධිපතිවරණයට ෙගනාෙව් තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙන්.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නිකම් ඔය කථා කියන්න පුළුවන්.   

නමුත් අද තත්ත්වය තමුන්නාන්ෙසේ ෙහොඳට අහ ගන්න. ඉස්සර 
ෙම්වා කරන ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා සද්ද නැහැ; බයයි. කට 
ඇරිෙයොත් ෙගදර යවනවා. දැන් කථා කරනවා මන්තීවරුන්ෙග් 
නිදහස ගැන.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අපි බය නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
බය නැහැ?  තමුන්නාන්ෙසේ ඒවා දන්ෙන් නැහැ. අහන්න ෙකෝ 

දන්නා අයෙගන්. ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමාෙගන් අහන්න. මා 
කියන්නම්. උපාලි විජයවර්ධන මහත්මයා මන්තී කරන්න වැඩ 
පිළිෙවළක් තිබුණා. ඔබතුමා වාෙග් මන්තීවරු උඩ තට්ටුවට 
ෙගනාවා. ෙබොරු ෙචෝදනාවක් කරලා අස් ෙවන්න කිව්වා. ඒ 
මන්තීවරුන් ෙදපැත්ෙතන් අල්ලා ෙගන යන්න ෙසේවකයන් 
ෙදෙදෙනකුට  එන්න කිව්වා. ෙමොකද, එතැනට එන ෙකොට මන්තී. 
යන ෙකොට ඒ මන්තීකම නැති ෙවලා. ඒවා ෙබොරුද?  
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් නායකතුමාෙගන් අහන්න ෙකෝ ඒවා 
ඇත්තද, ෙබොරුද කියලා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
උපාලි විෙජ්වර්ධන පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එයා ෙගෙනන්න ෙන් එෙහම කෙළේ.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ෙබොරු ෙන් කියන්ෙන්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එයා ආෙව් නැහැ. නමුත් හිටපු මල්ලවආරච්චි ඉල්ලා අස් 

වුෙණ් නැද්ද? ඒකයි මා අහන්ෙන්. මට මතක හැටියට ඒ 
මන්තීතුමාෙග් නම මල්ලවආරච්චි.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මල්ලවආරච්චි ඉල්ලා අස් වුෙණ් දූෂණ ෙචෝදනාවක් මත. ඒ 

දවස්වල මන්තීවරු ෙදෙදෙනකු ඉල්ලා අස් වුණා, දූෂණ ෙචෝදනා 
මත. 

ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දුෂණ ෙචෝදනා නිසා ෙනොෙවයි, උපාලි විජයවර්ධනට ඒ 

මන්තීකම ෙදන්න ලෑස්ති ෙවලායි හිටිෙය්. ඒවා වැඩක් නැහැ. 
නමුත් මා එකක් කියන්න ඕනෑ. වීදුරු ෙගවල්වල ඉඳෙගන ගල් 
ගහන්න එපා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
එෙහම නම්, තමුන්නාන්ෙසේලා ඔක්ෙකෝම අස් ෙවන්න ඕනෑ.- 

[බාධා කිරීම්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒ ෙමොකද? මට ෙත්ෙරන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
දූෂණ ෙචෝදනා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ෙමතුමාට විරුද්ධව දූෂණ ෙචෝදනා තිෙබනවා නම් කියන්න 

ෙකෝ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මීට මාස කීපයකට ඉස්ෙසල්ලා තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

පක්ෂෙය් නායකයන්ට ෙන් ඒ ෙචෝදනා ඔක්ෙකෝම කෙළේ. එෙහම 
නම් තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙද් අහලා පක්ෂෙය් නායකෙයෝ ඉල්ලා 
අස් වන්න ඕනෑ. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
අෙප් නායකයන්ට දූෂණ ෙචෝදනා නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමොකද නැත්ෙත්?  ඡන්දය ළං වන ෙකොට නිකම් ෙබොරුවට 

එක එක ෙද්වල් හදා ෙගන කියනවා. දැන් මා පැහැදිලිවම ඔප්පු 
කළා, සියලුම උපාධිධාරින්ට රස්සා දුන්නා කියලා. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
රුපියල් 10,000ක පඩියට. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමයා උපාධිධාරිෙයක් කියලා විශ්වවිද්යාලෙයන් සහතිකයක් 

දුන්න හැම ෙකනාම ගත්තා. ඉස්ෙසල්ලා 55,000ක් ගත්තා. ෙම් 
ගමන 53,000ක් ගත්තා. [බාධා කිරීමක්] ෙමොකක්ද?   ඔක්ෙකෝම 
ගත්තා. 
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ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
උපාධිධාරින්ට නිසි තැන දීලා නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමොකද නැත්ෙත්? මුලින්ම උපාධිධාරින් බඳවා ගන්න ෙකොට 

මමයි මුදල් ඇමති. නැහැ කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙපොදු ජන එක්සත් ෙපරමුණ 1994 දී ආණ්ඩුව භාර ගන්න 

ෙකොට එක උපාධිධාරිෙයක්වත් රස්සා නැතුව හිටිෙය් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය් එකතු වුණ කට්ටියට 
තමයි දැන් ඔය රස්සා දුන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
1994 ගැන කථා කරන්න එපා. මට ඊළඟ මාතෘකාවට එන්න 

මඟ ෙපන්වීම ගැන ඔබතුමාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. උපාධිධාරින්ට 
සලකපු හැටි මා කියන්නම්. රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා මාතර 
රැස්වීමක් තියන්න ඉන්න ෙකොට උපාධිධාරින් ෙපළපාළියකින් 
ආවා මාතර කීඩාංගනයට. ඒ උපාධිධාරින් ඔක්ෙකෝෙග්ම ඔළු 
පළලා, හිෙර් දැම්මා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙකොයි කාලෙය් ද ඇමතිතුමා? 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එතුමා අගමැති ෙවලා හිටිය කාලෙය්.   
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ෙමොකද නැත්ෙත්?  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒ කාලෙය් උපාධිධාරින්ෙග් ඔළු පැළුවා කියනවා නම්, අද 

වැලිෙව්රිෙය් මිනිසුන්ට ෙවඩි තියලා මැරුවා.   
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඔබතුමා ඔය විධියට තර්ක කෙළොත් ඔබතුමාට නම් කවදාවත් 

උපාධියක් ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒක අදාළ නැහැ ෙන් ෙම්කට. අපි 
උපාධිධාරින්ෙගන් අවම බුද්ධියක් බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. 
ෙත්ෙරනවා ද? වැලිෙව්රිෙය් සිද්ධිය ෙවනම කථාවක් ෙන්.   
ඔබතුමන්ලා ෙම් වාෙග් සුලබ විෙව්චන ඡන්දයක් ළං වන ෙකොට 

ෙගෙනනවා. අෙප් අඩු පාඩු තිෙබන්න පුළුවන්. අපට ඒ ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න. මා තව 
කියන්නම්. අද සියයට 80ක්, 90ක් පමණ රජෙය් පත්වීම් ෙදන්ෙන් 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් විභාගයක් පවත්වලා, ඒ ලකුණු මත. 
ඒ වාෙග්ම, තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳට දන්නවා, සුළු වැරැද්දක් 
වුණත් අද ඕනෑම ෙකෙනකුට මානව හිමිකම් යටෙත් උසාවි යන්න 
පුළුවන් බව.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය තමයි ඒ හිමිකම ෙගනාෙව්. 
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක ෙනොෙවයි ෙන් මා කියන්ෙන්. ඒක ෙවනම කථාවක් ෙන්. 

මෑතක ඉඳන් ෙමතුමා නායකත්වය ෙබොෙහොම ඉහළින් පිළිෙගන 
කථා කරනවා.  

ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. ෙබොෙහොම සුවච කීකරු - 
 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය්. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
හරි, හරි. ඔය වචනම තමයි දයාසිරි යන්න ඉස්සර ෙවලා 

කිව්ෙව්. ඔය වචන ෙසට් එකම තමයි යන්න ඉස්සර ෙවලා දයාසිරි 
කථා කෙළේ. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දයාසිරි ඔෙහේ ඉඳලා ෙමහාට ආපු ෙකෙනක්. මම ෙමෙහේම 

හිටපු ෙකෙනක්.   
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
හරි, හරි. දැන් යාන්තම් දත ගහ ෙගන ඉන්නවා. ගරු 

මන්තීතුමනි, ෙමොනවාද අෙනක් අය ගැන කථා කරන්ෙන්? 
තමන්ෙග්ම ආසනයට ඇවිල්ලා නායකතුමා කිව්වා නම්, "ෙම් 
මිනිහාට ඡන්දයක් ෙදන්න එපා" කියලා,  තවත් ෙමොන කථාවක්ද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
මෙග් පක්ෂය එක්සත් ජාතික පක්ෂය. මම හැම දාම එක්සත් 

ජාතික පාක්ෂිකෙයක්. මම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ඉන්ෙන් 
ඒකයි.  [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
හරි, හරි.  

ඔබතුමා රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් ස්වාධීනත්වය පිළිබඳව කිව්වා.  

ඊළඟට මම කියන්න ඕනෑ, විශාමිකයන්ෙග් පශ්නය. ඒ ගැන 
ඉතාම වැරදි චිතයක් තමයි තමුන්නාන්ෙසේලා මවලා තිෙබන්ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීතුමනි, ෙමතැන ෙවන්ෙන් ෙම්කයි. යම්කිසි වැටුප් 
තලයක ඉඳලා ෙකෙනක් විශාම ගන්නවා. අවුරුදු 60ක් වුණු ගමන් 
එයා විශාමිකයකු හැටියට ඒ කාලෙය් තිබුණ වැටුප් තලය යටෙත් 
විශාම ගන්නවා. තව අවුරුද්දකින්, ෙදකකින්, පහකින් නැත්නම් 
යම්කිසි කාලයකට පස්ෙසේ ඒ වැටුප් තලය ෙවනස් ෙවනවා. [බාධා 
කිරීමක්] 

ඒක කාෙග්වත් වැරැද්දක් ෙනොෙවයි. නරක ෙච්තනාවකින් 
කරන ෙදයකුත් ෙනොෙවයි.  ඊට වඩා ඉහළ වැටුප් තලයකින් තමයි 
එයාට වඩා කණිෂ්ඨ අය විශාම යන්ෙන්. ඒක  අභ්යන්තර 
පශ්නයක්. අපි ෙමෙහම හිතමු. පාසලක පධානාචාර්යතුමා අවුරුදු 
60දී විශාම යන ෙකොට එයාෙග් salary scale  එක එකක්. එයා 
යටෙත් හිටපු උප ගුරුවරෙයක් තව අවුරුදු පහකින් විශාම 
ගන්නවා. එතෙකොට එයා විශාම ගන්ෙන් ඉහළ වැටුප් තලයක් 
සහිතව. හැම ෙවලාෙව්ම  ඉස්සරෙවලා විශාම ගත් අයෙග් 
ඉල්ලීමක් තිෙබනවා, තමන්ෙග් විශාම වැටුපත් ඉහළ වැටුප් 
කමයට සකස් කරන්න කියලා.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, අපි කියන්ෙන් ඒ අයට ජීවත් ෙවන්න 

අමාරුයි, ඒ නිසා ඒ අයෙග් ජීවන වියදමට සරිලන දීමනාවක් 
ෙදන්න කියන එකයි.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
දීමනාවක් ෙදනවාටත් වඩා ෙහොඳ ෙදයක් අපි කරනවා. ඒක 

ගරු ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා ෙත්රුම් කරලා ෙදයි.  
ඇත්ත වශෙයන්ම අපි වර්ෂෙයන් වර්ෂය  ඒ ෙගොල්ලන් ඉල්ලන 
විධියටත් adjust කරනවා. නමුත් අවුරුදු පහක හයක ඒවා 
එකවරටම කරන්න සල්ලි නැහැ. ඒ නිසා අපි පියවරින් පියවරට  ඒ 
adjustment එක කරලා ෙගවලා තිෙබනවා. ඕනෑම 
විශාමිකයකුෙගන් ඒ ගැන අහලා බලන්න. ඇත්ත වශෙයන්ම අපි 
ඒ ෙජ්යෂ්ඨයන්ට ඒ පරිවර්තනය කරලා දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂ 
දීමනාවක් දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂ දීමනාවක් හැටියට තමයි අපි 
ඒක ෙදන්ෙන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගරු ඇමතිතුමනි, 2006ට කලින් විශාම ගිය අයට ලැෙබන්ෙන් 

2006න් පස්ෙසේ විශාම ගිය අයට ලැෙබන වැටුෙපන් භාගයයි. ෙම් 
විශාමිකයන්ට තිෙබන ජීවත් වීෙම් අමාරුකම නිසා තමයි අපි ඒ 
ගැන කථා කරන්ෙන්.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
අපි කැමැති නැහැ, ෙකොයි විධියකින්වත් විශාමිකයන් 

අවතක්ෙසේරු කරන්න. ඒෙගොල්ෙලෝ ෙලොකු ෙසේවයක් කරලා ගිය 
අය. නමුත් ෙම් පශ්න  තිෙබනවා. ඒකට තව විසඳුමක් හැටියට 
තමයි අපි දැන් කල්පනා කර ෙගන යන්ෙන් කලින් විශාම ගිය 
එක්ෙකනාටත්, පසුව  විශාම ගන්න එක්ෙකනාටත් ෙදෙදනාටම 
ෙමොකක් හරි එක විධිෙය් ෙගවීමක් කරන්න. හැබැයි එතෙකොට 
ෙගවන්න පුළුවන් පමාණය අඩු ෙවනවා. ෙමොකද, සෑම 
විශාමිකයකුටම පඩි වැඩි කිරීමක් හැටියට ඒක ෙගවන්න සිද්ධ 
ෙවනවා. ඒ නිසා මම කියන්න හදන්ෙන් රජය කිසි විධියකින් ඒවා 
ෙනොකර ඉන්න කමැති නැහැයි කියන එකයි.  

එක පැත්තකින් අපි බලන්න ඕනෑ, ෙම් රෙට් මුදල් තත්ත්වය. 
රෙට් මුදල් තත්ත්වය බලලා උපරිම සහෙයෝගය ෙදන බවට 
තමුන්නාන්ෙසේලාට වචනයක් ෙදන්න අපට පුළුවන්. වැටුප් 
සම්බන්ධෙයන් ෙව්වා, විශාමික ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන් ෙව්වා 
උපරිම සහෙහෝගය ෙදන්න අපි බැඳී ඉන්නවා. අෙප් රජය, අෙප් 
ගරු ජනාධිපතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම කියන ෙදයක් තමයි -ඒකට 
අෙප් ඇමතිවරු සාක්ෂි දරයි-   ෙම් වැටුප් සටනින් පහළට වැටුණ 
අයට සහනයක් ෙදන්න කියන එක. අපි හැම ෙවලාෙව්ම ඒක 
කරන්න බලනවා. නමුත් හැම අවුරුද්ෙද්ම කට්ටිය විශාම 
ගන්නවා. අපි එක කණ්ඩායමකට සහනයක් ෙදන ෙකොට තවත් 
කණ්ඩායමක් ඒ තත්ත්වයට එනවා. ඒ නිසා ඒක තරමක සංකීර්ණ 
පශ්නයක්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න.  
 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මම තව විනාඩියයි ගන්ෙන්. අවසාන වශෙයන් - 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි මතයක් තිෙබනවා, උද්ෙඝෝෂණ කරන්න 

පුළුවන් අයට විතරයි පඩි වැඩි ෙවන්ෙන් කියලා. ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට පඩි වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ, ගාම නිලධාරින්ට පඩි වැඩි 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන මතය සමාජය තුළ තිෙබනවා.  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ, ඉන්න ෙකෝ මන්තීතුමා. ඔබතුමා ෙහොඳ 

පශ්නයක් නැඟුවා. ෙමන්න ෙමෙහමයි ෙම් කාරණය සිදු 
ෙවන්ෙන්. කරුණාකර ෙම් කාරණය හිතට ගන්න. දැන් එක 
වෘත්තියක පමණක් අප පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැහැ. ගාම නිලධාරි, 
ෙපොලිස් කියලා එෙහම පඩි වැඩි කරන්න බැහැ. දැන් රාජ්ය ෙසේවක 
වැටුප් සහ ෙසේවක  මණ්ඩල ෙකොමිසම කියලා ෙකොමිසමක් පත් 
කරලා තිෙබනවා. ඉස්සර තිබුණා, මා හිතන හැටියට විවිධ වැටුප් 
කම 400ක්, 500ක්. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
එකසිය ගණනක්. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
එකසිය ගණනක්. ෙම් ෙගොල්ෙලෝ හදන්ෙන් ෙම්වා පහසු 

තලවලට ෙගෙනන්නයි. මා ඒ කාරණය ගැන දන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙගොල්ෙලෝ හදන්ෙන් එය 15ක් හරි 20ක් හරි ගණනකට 
ෙගෙනන්නයි. එයින් ගාම නිලධාරි තනතුර දරන කට්ටිය එක 
තලයකට එනවා. ෙජ්යෂ්ඨ අය තව තලයකට එනවා. එෙහම 
තලයන් කිහිපයකට සකස් කර ගන්නවා. ෙම් නිසා මූලික 
අවස්ථාෙව්දී ෙලොකු අර්බුද ඇති ෙවනවා. සමහර අය ෙම් 
කටයුත්තට කැමැති නැහැ. ඇයි මාව ඉහළ තලයට දාන්න බැරි 
කියලා හැම ෙව්ලාෙව්ම කථා කරනවා. එෙහම ෙන්ද ගරු 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමනි? ඇයි අපව ෙම්කට දාන්ෙන් කියලා 
අහනවා. ඒ ෙශේණිගත කිරීම - 

869 870 

[ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා] 
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ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ නිසා ගාම නිලධාරින්ෙග් පඩි අඩුෙවලා තිෙබනවා. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
නැහැ, නැහැ, කාෙග්වත් පඩි අඩු ෙවලා නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පඩි අඩුෙවලා නැහැ. ෙසේවා ව්යවස්ථාව අනුව ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් 

පඩි ස්ථිර වශෙයන් වැඩි ෙවනවා.  
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
පළමුවැනි ෙශේණිෙය් ගාම නිලධාරින්ෙග් පඩි අඩු ෙවලා 

තිෙබනවා. 
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ, නැහැ, ඒක අප සාකච්ඡා කරලා නිවැරැදි කළා. ෙසේවා  

ව්යවස්ථාෙවන් සෑෙහන පඩි වැඩි වීමක් ලැෙබනවා. [බාධා 
කිරීමක්]  

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒක දැන් ඇමතිතුමා ෙත්රුම් කරලා ෙදයි. ඒකට විසඳුම තමයි 

ගාම නිලධාරි තනතුර දරන නිලධාරින්ට ෙසේවා ව්යවස්ථාවක් හදන 
එක. දැන් ඒ ෙසේවා ව්යවස්ථාව හදලාත් ඉවරයි.  

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඒෙකන් පඩි වැඩිවීමක් සිදු ෙවනවා ද? 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
ඒෙකන් අනිවාර්යෙයන් ෙශේණිගත  වීම ෙවනස් ෙවනවා.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පඩි වැඩිවීමක් සිදු ෙවනවා. ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් ෙසේවෙය් තිෙබන 

මූලික අධ්යාපන සුදුසුකමත් උසස් ෙපළ දක්වා ඉහළ යනවා. 
ෙමෙතක් කල් තිබුෙණ් සාමාන්ය ෙපළ මූලික අධ්යාපන සුදුසුකම 
විධියටයි. 

 
ගරු (ආචාර්ය) සරත් අමුණුගම මහතා 
(மாண் மிகு கலாநிதி  சரத் அ கம) 
(The Hon. (Dr.) Sarath Amunugama) 
මීට වැඩිය මා කථා කරන්ෙන් නැහැ. අපට කියන්න තිෙබන 

ෙද් ෙමච්චරයි. ෙකොච්චර කිඹුල් කඳුළු වැගුරුවත් යථා තත්ත්වය 
ෙම්කයි. අප රජයක් හැටියට හැම අවස්ථාෙව්දීම වඩා ෙහොඳ 
ෙසේවයක් සහ වඩා සහන ලැෙබන ෙසේවයක් ලබා ෙදන්න තමයි 
මහන්සි ෙවන්ෙන්. ඒකට යම් යම් අභිෙයෝග තිෙබනවා. රෙට් මුදල් 

තත්ත්වය, අනික් සියලුම ෙදනාටම රැකියා ලබා දීෙම් අවශ්යතාව, 
තව ෙවන ෙවන සහන සහ පහසුකම් ලබා දීම වැනි අභිෙයෝග 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම සහන නැහැ කියලා කිව්වාට මට 
ලැබී තිෙබන සංඛ්යා ෙල්ඛන අනුව ෙපෙනනවා, වාර්ෂිකව අවම 
ජීවන වියදම් දීමනාව වැඩි ෙවලා තිෙබන බව. එය සුළු වශෙයන් 
වැඩිවීමක් ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ජීවන වියදම් දීමනාව වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. අද අවම වැටුප රුපියල් 19,430ක් දක්වා වැඩිෙවලා 
තිෙබනවා. සමහර විට එය විශාල ගණනක් ෙනොෙවන්න පුළුවන්. 
නමුත් වාර්ෂිකවම ඒ ජීවන වියදම් දීමනාව වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. 
රජය ඒක හසුරුවලා තමයි වැඩි පඩියක් ෙදන්න බලන්ෙන්. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 

[பி.ப. 3.55] 
 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, இன்  

இந்த அைவயிேல அரச உத்திேயாகத்தர்கள் பற்றிய 
ஒத்திைவப்  விவாதம் நைடெபற் க்ெகாண் க்கின்ற . 
இன்  அரச ேசைவயில் இ ப்பவர்கள், அரசாங்கத்தின் 
பிைழயான ெகாள்ைககள் காரணமாகத் தம  மனச்சாட்சிக்கு 
விேராதமாகேவ ேசைவ ெசய்யேவண் ய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ளார்கள் என்பைத அறியக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற .  

ேநற்  நான் தம் ள்ைளக்குச் ெசன் , அங்ேக 
தாக்குத க்குள்ளாகி உைடக்கப்பட் ள்ள ேகாயிைலப் 
பார்ைவயிட்ேடன். இதைனப் ெபா மக்களில் யாேரா 
ஒ வாின் விஷமத்தனமான ெசயலாக நாம் க த யா . 
இந்தச் ெசயற்பாட் க்குக் காரணம் அரசாங்கத்தின் தவறான 
ெகாள்ைகதான் என்பைத நான் இங்ேக வ த்திக் கூற 
வி ம் கின்ேறன். இந்தக் ேகாயில் சுமார் 30 வ ட காலமாகச் 
ெசயற்பட்  வந்தி க்கின்ற . கடந்த 18 வ ட காலத்தில் 
இங்ேக வ டா வ டம் ேதர்த் தி விழா 
நைடெபற்றி க்கின்ற . அந்தத் தி விழாவிேல 
பறைவக்காவ  எ த்தல் ேபான்ற பலவிதமான ெசயற்பா கள் 
இடம்ெபற்றி க்கின்றன. பறைவக்காவ  எ க்கின்ற ஒ வர் 
இைறவன்மீ  பக்தி டன் ெசயற்பட்டால் மாத்திரேம 
அதைனச் ெசம்ைமயாகச் ெசய்ய ம். அப்ப ெயன்றால் 
இந்தக் ேகாயி ல் இ ந்த மகா காளியம்ம க்கு அந்த 
அள க்குச் சக்தியி ந்த  என்ப  நி பணமாகின்ற . 
இவ்வாறான சக்தி ள்ள மகா காளியம்மனின் சிைலையக் 
கா டன் ேசர்த் ப் ெபயர்த்ெத த்  ெவளியில் 
ெகாண் ெசன்  சுக்கு றாக்கி ஒ  கிணற்றிேல 
ேபாட் க்கின்றார்கள். இதைன, யாேரா ஒ  தி டன் 
ெசய்ததாகேவா, ஒ  சாதாரண குற்றச் ெசயலாகேவா க த 

யா . இதன் பின்னணியிேல நகர அபிவி த்தி 
அதிகாரசைப இ க்கின்ற  என் தான் நான் கூற 
வி ம் கின்ேறன்.  

இந்தப் பகுதியிேல சுமார் 42 தமிழ் கு ம்பங்கள் பரம்பைர 
பரம்பைரயாக, அதாவ  80 - 90 வ டங்களாக, வாழ்ந்  
வந் ள்ளன. இந்தக் ேகாயி க்குப் ெபா ப்பாக இ க்கும் ஒ  
ெபண்மணியின் வய  62. அவ ைடய ெபற்ேறா ம் இேத 
இடத்திேல பிறந்ததாக அவர் கூறினார். அந்தக் காணி 
தனியா க்குாிய . அதிேலதான் அந்த 42 கு ம்பங்க ம் 
வாழ்ந்  வந்தன. இரண்  மாதங்க க்கு ன்  இவர்கள் நகர 
அபிவி த்தி அதிகாரசைப உத்திேயாகத்தர்களால் அங்கி ந்  
பலவந்தமாக ெவளிேயற்றப்பட் க்கின்றார்கள். அப்ப  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ெவளிேயற்றப்பட்ட ஒவ்ெவா  கு ம்பத் க்கும் ஓர் இலட்சம் 
பாய் மாத்திரேம நஷ்டஈடாக வழங்கப்பட் ள்ள . ஒ வர் 

வாழ்ந்த ட்ைட உைடத் , ஓர் இலட்சம் பாய் நஷ்ட 
ஈட் டன் அக்காணியி ந்  அவைர ெவளிேயற் வ  
என்ப  நிைனத் க்கூடப் பார்க்க யாத ஒ  விடயம். 
இப்ெபா  அவர்கள் அந்த ஓர் இலட்சம் பாையக் ெகாண்  
எங்ேக, எப்ப  வாழ்வ  என்  ெதாியாமல் 
அைலந் ெகாண் க்கின்றார்கள். இன் ம் அவர்கள் இ க்க 
இடமின்றி உறவினர்கள் மற் ம் நண்பர்கள் களிேல 
தற்கா கமாகத் தங்கியி க்கின்றார்கள். அந்த ஆலயத்ைத 
அங்கி ந்  அகற் ம் ேநாக்குடன்தான் அவர்கள் 
ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள். ஆனால், னித மித் திட்டச் 
ெசயற்பாட் ன்கீழ் இதைனச் ெசய்வதாகக் கூ கின்றார்கள்.  

இ  ஓர் இந்  ஆலயம். இன்  இந்த நாட் ல் இ க்கும் 
எல்லா ெபளத்த விகாைரகளி ம் இந் க் கட ளர்களின் 
சிைலகள் ைவக்கப்பட் க்கின்றன. அப்ப யி க்கும்ேபா , 

னித மி என்ற ாீதியில் அங்குள்ள ஓர் இந்  ஆலயத்ைத 
அகற்றேவண் யதன் அவசியம் என்ன என்பைத எங்களால் 

ாிந் ெகாள்ள யவில்ைல. இன்   கதிர்காமத்தில் 
இ ப்ப  சுப்பிரமணியர் ஆலயம்! அந்தப் னித மியிேல, 

ஸ் ம் பள்ளிவாசல் ஒன்  இ க்கின்ற ; ெபளத்த விகாைர 
இ க்கின்ற . அேதேபான்  கண்  தலதா மாளிைகையச் 
சூழ ள்ள னித மியிேல ஒ  பத்தினி அம்ம ைடய ஆலயம் 
இ க்கின்ற ; St. Paul`s Church இ க்கின்ற . 
இைவெயல்லாம் அந்தப் னித மிகளிேல இ க்க 

மானால், தம் ள்ைளயி ள்ள இந்தப் னித மியிேல 
ஏன், ஓர் இந்  ஆலயம் இ க்கக்கூடா  என்ப தான் 
என் ைடய ேகள்வி. இந்த ஆலயத்ைத அகற்றேவண் ெமன்ற 
ஒேர காரணத் க்காக 42 கு ம்பங்கள் இன்  தியில் 
விடப்பட் க்கின்றன. இரண்  மாதங்க க்கு ன்  அந்த 
இடத்திேல வாழ்ந்த மக்கைள ெவளிேயற் ம்ேபா , அந்த 
ஆலயத்ைத இரண்  மாதங்க க்குள் அகற்றேவண் ெமன்  
உத்திேயாகத்தர்கள் கூறியி க்கிறார்கள். அதாவ , இம்மாதம் 
5ஆம் திகதிக்கு ன்னர் - நாைளய தினம் - இந்த ஆலயத்ைத 
ேவேறார் இடத் க்கு எ த் ச்ெசல்ல ேவண் ெமன் . அதற்கு 
அந்த மக்கள், "நாங்கள் எவர் ட் லாவ  ேபாய்த் 
தங்கிக்ெகாள்ேவாம்; ஆனால், இந்த ஆலயத்ைத ேவ  
இடத் க்கு மாற் வெதன்றால் அதற்ேகற்ற ஓர் இடத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா ப்ப  அரசாங்கத்தின் கடைம" என்  
கூறியி க்கிறார்கள். அந்த அ ப்பைடயில், அதற்கான 
ஓாிடத்ைத இ வைர ம் அரசாங்கம் ெபற் க் 
ெகா க்கவில்ைல. அ மாத்திரமல்ல, திதாக ஓர் ஆலயத்ைத 
அைமக்கேவண் மானால் அதற்கான நிதிைய ம் அரசாங்கேம 
வழங்க ேவண் ம். அபிவி த்தி என்ற ெபயாில் இ ேபான்ற 
ெசயற்பா களிேல இந்த அரசாங்கம் ஈ ப வ  யாரா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ள யாத விடயமாகும். இந்த 42 
கு ம்பங்கைள ம் அங்கி ந்  அகற் ம்ேபா  ஐக்கிய 
நா கள் சைபயிேல நிைறேவற்றப்பட் ள்ள மனித உாிைமகள் 
சாசனத்திற்கு ஏற்ப ெசயற்பட் ள்ளார்களா? எந்தவிதமான -   
 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன ) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  
Sir, we can undoubtedly understand their sentiments. 

Today, we are discussing a Motion presented by the Hon. 
John Amaratunga. But, this Hon. Member's speech has 
nothing to do with the Motion moved by the Hon. John 
Amaratunga. Therefore, I would request the Hon. 
Member to revert back to the subject. 

ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
I will revert back to the subject. I started my speech 

saying that the public servant today is unable to function 
according to his conscience because he is being forced to 
do certain things on the orders of people who think that 
they can do anything in this country. This Government - 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Hon. Member, you have only one more minute.  

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
Sir, there is more time.   

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අෙප් කරු ජයසූරිය මන්තීතුමාට නියමිත ෙවලාෙවන් 

ගන්න කිව්වා. 

 
ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන් මහතා 
(மாண் மிகு ஆர். ேயாகராஜன்) 
(The Hon. R. Yogarajan) 
එතුමා නැහැ. එතුමාෙග් ෙවලාව ගන්න කියලා ෙජෝන් 

අමරතුංග මන්තීතුමා මට කියලායි ගිෙය්. ඇයි? ෙම් ගැන කථා 
කරනවාට අකැමැතිද? හරි ෙද් කරනවා නම් අකැමැති ඇයි? Do 
the right thing. - [Interruption.] 

ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 
இ ேபான்ற ெசயற்பா கள் ஐக்கிய நா கள் சைபயின் மனித 
உாிைமகள் சாசனத்திற்கு விேராதமானைவ. ஓர் 
அபிவி த்திையச் ெசய் ம்ேபா  அதன் காரணமாக யாராவ  
ஒ வ க்குப் பாதகம் ஏற்ப மானால் அைதச் 
சாிெசய்யக்கூ ய விதத்திேல, அவர்க ைடய ேதைவையப் 

ர்த்திெசய் விட் த்தான் அந்த அபிவி த்திையச் ெசய்ய 
ேவண் ம். னித மி என்ற இந்த அபிவி த்தி காரணமாக 
அங்கி ந்  ெவளிேயற்றப்ப கின்ற 42 கு ம்பங்க க்கும் 
மாற் க் காணிகள் ெகா க்கப்பட ேவண் ம். அவர்கள் 
வாழ்ந்த க க்குப் பதிலாக ேவ  கள் 
அைமத் க்ெகாள்வதற்கு உாிய நிதி உதவிகைள வழங்க 
ேவண் ய  இந்த அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும். ஆனால், 
இவற்ைறெயல்லாம் உதறித்தள்ளிவிட் , ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் மனித உாிைமகள் உயர்ஸ்தானிகர் நவநீதம்பிள்ைள 
அவர்கள் இலங்ைகக்கு வந்  தி ம்பிச்ெசன்ற அ த்த நாேள 
தம் ள்ைள நகாிேல இத்தைகய ெசயற்பாட்ைட 
ேமற்ெகாண் க்கிறார்கள். இச்ெசயற்பாட் ன் பின்னணியில் 
நிச்சயமாக நகர அபிவி த்தி அதிகாரசைப 
இ க்கின்றெதன்பைத உ தியாகச் ெசால்லக்கூ ய சூழ்நிைல 
உள்ள .   ஆகேவ, அரசாங்கேம இதற்குாிய ெபா ப்ைப 
ஏற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.   

கடந்த கிழக்கு மாகாணசைபத் ேதர்த ன்ெபா ம் 
இேதேபான்  தம் ள்ைள நகாி ள்ள ஸ் ம் பள்ளிவாசைல 
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[ගරු ආර්. ෙයෝගරාජන්  මහතා] 
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உைடத்  அங்குள்ள ஸ் ம் மக்கைள விரட் ம் ெசயற்பா  
இடம்ெபற்ற . ேமதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் மட்டக்களப்  
நகாிேல உைரயாற்றியெபா , “நாங்கள் இைதப்ேபான்ற 
இனவாதச் ெசயல்களிேல ஈ படமாட்ேடாம்” என்  
ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், இன்  வட மாகாணத்தி ம் 
வடேமல் மாகாணத்தி ம் மத்திய மாகாணத்தி ம் 
மாகாணசைபத் ேதர்தல் நைடெபற ள்ள ேவைளயில் மீண் ம் 
தம் ள்ைள நகாி ள்ள இந்  மக்க ைடய ஆலயத்ைத 
உைடத்  அங்குள்ள தமிழர்கைள ெவளிேயற் கின்ற 
ெசயற்பா  நைடெப வ  மிக ம் கவைலக்குாிய 
விடயமாகும். அரசாங்கம் ஏன், இத்தைகய ெசயற்பா களில் 
ஈ ப கின்ற  என்பைத என்னால் ாிந் ெகாள்ள 

யவில்ைல.  இவர்கள் இன் ம் வடக்கி ம் சாி, 
மைலயகத்தி ம் சாி, தமிழ் மற் ம் ஸ் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்க ைடய ஆதர டன்தான் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அவ்வா  வடக்கு, 
கிழக்கு மற் ம் ெதன்னிலங்ைகயில் தமிழ், ஸ் ம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்க ைடய ஆதர டன் 
ெசயற்பட் க்ெகாண் க்கும் இந்த அரசாங்கம் எதற்காக 
இத்தைகய ெசயற்பா களில் ஈ ப கின்ற ? என்ப  

க்கியமான வினாவாக உள்ள . இந்த விடயத்திேல 
அரசாங்கம் நியாயமாக நடந் ெகாள்ளாவிட்டால் மக்கள் தம  
ெவ ப்ைப ெவளிப்ப த் வதற்குாிய க்கிய காரணமாக இ  
அைமந் விடலாம் என்பைத இச்சந்தர்ப்பத்தில் 
ெதாிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

தம் ள்ைள நகாி ள்ள தமிழ் மக்கள் உடன யாக இந்த 
ஆலயத்ைத ேவறிடத்தில் அைமத் க்ெகாள்வதற்குத்  தயாராக 
இ க்கிறார்கள். அதற்குாிய காணிைய வழங்க ேவண் ய  
இந்த அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும். அ மாத்திரமல்ல,  இந்த 
அரசாங்கம் திய ஆலயத்ைத அைமப்பதற்குத் ேதைவயான 
நிதி தவிைய ம் வழங்க ேவண் ம். அங்குள்ள  மக்கள் இந்த 
ஆலயத்தி ந்த ேசதப்ப த்தப்பட்ட சிைலைய 
அரசாங்கத்திடமி ந்  ெபற் க்ெகாள்ளத் தயாாில்ைல எனத் 
ெதாிவிக்கின்றார்கள். அச்சிைலைய உ வாக்கிக் 
ெகா ப்பதற்குப் ெபா மக்கள் தயாராக இ க்கின்றார்கள். 
அந்த ஆலயத்தின் னர்நிர்மாணப் பணிகைள ஒ ங்காகச் 
ெசய்யேவண் ய  இந்த அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும்.  
இேதேபான்ற இனவாதச் ெசயல்களிேல எவ ம் மீண் ம் 
ஈ ப வதற்கு இடமளிக்கக்கூடா .  

அ மட் மல்ல, தம் ள்ைள நகாிேல கூ த்ெதாழில், 
விவசாயம், வியாபாரம் ேபான்ற பல்ேவ  ெதாழில்கைளப் 

ாி ம் மக்கள் தம  வாழ்க்ைகைய ன்ென த் ச் 
ெசல்லக்கூ ய விதத்திேல அவர்க க்குச் ெசாந்தமாக கள் 
அைமத் க்ெகாள்வதற்கு உாிய காணிகைள வழங்க 
ேவண் ய ம் இந்த அரசாங்கத்தின் கடைமயாகும். இந்த 
நாட் ல் இேதேபான்  சி பான்ைம இனத்தவர்க ைடய 
ேகாவில்க ம் பள்ளிவாசல்க ம் உைடக்கப்பட் ச் 
ேசதமாக்கப்ப கின்றன. இத்தைகய சூழ்நிைலைய யார், 
எப்ப  ஏற்ப த் கிறார்கள் என்பைத அரசாங்கம் 
ஆராயேவண் ம். இந்த அரசாங்கம் இைதப்ேபான்ற 
ெசயற்பா கள் இடம்ெபறக்கூ ய சூழ்நிைலக்கு ஏன் 
இடமளிக்கின்ற ? அரசாங்கம் ெப ம்பான்ைம இனத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கைளத் ண் விட்  இத்தைகய 
நடவ க்ைகக க்குத் ைணேபாகின்றதா? அ ேபான்ற 
அைமப் கள் இத்தைகய ெசயற்பா களில் சுதந்திரமாகச் 
ெசயற்படக்கூ ய சூழ்நிைலைய இந்த அரசாங்கம் ஏற்ப த்திக் 
ெகா க்கின்றதா? என்ற ேகள்விக க்கு இந்த அரசு பதிலளிக்க 
ேவண் ெமனக் ேகட் , விைடெப கின்ேறன்.  நன்றி.   

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඊළඟට ගරු ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා.  

 
[අ.භා. 4.09] 

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා (ඉදිකිරීම්, ඉංජිෙන්රු 
ෙසේවා, නිවාස හා ෙපොදු පහසුකම් නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(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) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට ෙපර  කථා කළ ගරු 

මන්තීතුමන්ලා  ෙම් ගරු සභාෙව්දී  ඉදිරිපත් කළ අදහස් අනුව, 
එළෙඹන පළාත් සභා  මැතිවරණෙය් තැපැල් ඡන්දය අරමුණු කර 
ෙගන විපක්ෂය -ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ   විෙශේෂෙයන්   එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය- ඉදිරිපත් කරන ලද සභාව කල් තැබී ෙම් ෙයෝජනාව 
තුළම පරස්පර විෙරෝධී බවක් ෙපනී යනවා. ඒ වාෙග්ම  පදනම් 
විරහිත වැරදි ෙතොරතුරු ගණනාවක් ෙම් ෙයෝජනාව තුළ  ඇතුළත් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක මුලින්ම සඳහන් කරන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ  කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකයකු විධියට මා ෙම් කාරණය කියන්නට ඕනෑ.  
ෙම්  ෙයෝජනාෙව් සඳහන්  ෙවනවා,  "2013.07.23  දිනැති ෙදවන   
ෙකෝප් වාර්තාෙව් 4 වන පිටුෙව් නිරීක්ෂණ හා නිර්ෙද්ශ යටෙත් 
මුලින්ම ෙපන්වා ෙදනු ලබන්ෙන් ද රාජ්ය අංශෙය් වෘත්තීය  
තත්ත්වය සවිමත් කළ යුතු බවයි" කියා. ෙම් කාරණය 
සම්පූර්ණෙයන්ම වැරදියි. ෙපොදු ව්යාපාර  කාරක සභාෙව්  කාර්ය 
භාරයට  සමස්ත රාජ්ය අංශය අදාළ ෙවන්ෙන් නැහැ. ව්යවස්ථාපිත 
මණ්ඩල, සංස්ථා පමණයි ෙපොදු  ව්යාපාර පිළිබඳ  කාරක සභාවට 
පැමිෙණන්ෙන්. එහිදී අප නිර්ෙද්ශ කෙළේ, විෙශේෂෙයන් 
ගණකාධිකාරිවරුන් සහ විගණන අංශ පිළිබඳවයි. ඒ අංශය 
වෘත්තීයමය වශෙයන් ශක්තිමත් කර ඒ අයෙග්  වැටුප් වැඩි  කිරීම 
සඳහා පමණයි  ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ  කාරක සභාව විධියට අප 
ෙයෝජනා කෙළේ. එෙසේ නැතිව සමස්ත රාජ්ය අංශෙය් වැටුප් වැඩි 
වීමක් ගැන ෙහෝ සමස්ත රාජ්ය අංශෙය් වෘත්තීයමය දියුණුවක් 
ගැන ෙහෝ අප ෙපොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙවන්  නිර්ෙද්ශ 
කර ෙනොමැති බව මුලින් ම අවධානයට ෙයොමු කරන්නට  ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
ජන ෙල්ඛන සහ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව්  සමීක්ෂණ 
වාර්තාව අනුව  ගෘහ ආදායම් වියදම් ගැනත් කියා තිෙබනවා. ජන 
ෙල්ඛන  සහ සංඛ්යා ෙල්ඛන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ගෘහ ආදායම් 
වියදම් වගුෙව් 2005 වර්ෂෙය්දී ගෘහ ඒකකයක මාසික වියදම 
රුපියල් 19,151 ක්  විධියට සඳහන් කර තිෙබනවා.  ඒක ඇත්ත. ඒ 
වාෙග්ම 2012- 2013 වර්ෂෙය්දී ගෘහ ඒකකයක මාසික වියදම 
රුපියල්  40,887ක් විධියටයි  සඳහන් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ෙයෝජනාව තුළ ෙම් වියදම ෙමොනම ආකාරයකටවත් වැටුප් එක්ක 
සංසන්දනය කරන්නට පුළුවන්කමක් නැහැ; ගණනය කරන්නට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. වැටුප් ෙවනම කථාවක්. ගෘහ ආදායම වියදම 
ෙවනම කථාවක්. 1995-1996 වර්ෂෙය්  හතර ෙදෙනකු සිටින 
පවුලකට මාසික වියදම  රුපියල්  6,525යි. ඒ අවුරුද්ෙද් ගෘහ 
ඒකකයක මාසික ආදායම රුපියල් 6,476යි. එත ෙකොට 2012-
2013 වර්ෂෙය් ගෘහ ඒකකයක මාසික වියදම රුපියල් 40,887යි, 
ගෘහ ඒකකයක ආදායම රුපියල් 46,207යි. ෙම් ගෘහ ආදායම 
වියදම පිළිබඳ  සංඛ්යා ෙල්ඛන පාවිච්චි  කරනවා නම්, ඒෙක් 
වියදම  පිළිබඳව  අවධානය ෙයොමු කරනවා නම්, ෙම් වගුෙව් ම 
තිෙබන ආදායම පිළිබඳවත් අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය  ෙයොමු 
කළ යුතුයි. ෙම්ෙක්  තිෙබන වියදම හා වැටුපක් සංසන්දනය කරලා  

875 876 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙම් රට, ෙම් සමාජය  ෙනොමග යැවීමක්  අප කළ යුතු වන්ෙන්  
නැහැ. එම නිසා ෙම් ෙයෝජනාෙව් සියලුම කරුණු කිසිදු 
සත්යතාවකින්, නිවැරදිතාවකින් යුතුව  සටහන් කර ෙනොමැති 
බවයි කියන්නට තිෙබන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම එළෙඹන පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දී  ඒ  පක්ෂ ෙදකටම අද  ඒ පෙද්ශවලට ගිහින් 
රැස්වීමක්වත් තියා ගන්නට පුළුවන්කමක්  නැහැ. ජනතාව  
එන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිෙබන්ෙන් සැබෑ 
ෙලසම රාජ්ය ෙසේවකයා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න අරමුණු කර 
ෙගන ෙනොෙවයි. විපක්ෂ ය කරන්ෙන් එය ඉස්සරහ ට දාලා ෙම් ගරු 
සභාව තුළින්  යම් කිසි ආකාරයක පණිවුඩයක් ලබා ෙදන්නට 
උත්සාහ දැරීමක්ය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව සඳහන් 
කරන්නට  ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙයෝජනාෙව් 
ගත යුතු කියා මාර්ග වශෙයන් පළමුවන කරුණ හැටියට සඳහන් 
වන්ෙන්, "ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් පිරිමසා ගැනීමට 
රාජ්ය ෙසේවය පසාරණය කිරීම වළක්වා ඔවුන් හට යහපත් ජීවන 
තත්ත්වයක් ලබා දීෙම් අඩිතාලම දැමිය යුතුය" කියලායි. රාජ්ය 
ෙසේවය පුළුල් කරන්න එපාය කියලා ඒ අය දැන් කියනවා. ඒ අය 
2001 දී බලයට ඇවිල්ලා ෙම් රෙට් ලක්ෂ හයක්ව තිබුණු රාජ්ය 
ෙසේවය ලක්ෂ තුනහමාරක් දක්වා අඩු කිරීමට කටයුතු කළා. ඒ 
තීන්දුව වැරැදියි. ගරු සරත් අමුණුගම ඇමතිතුමා ඒ සම්බන්ධෙයන් 
කරුණු සහිතව පැහැදිලි කළා. ෙම් අය අවුරුදු 20ක් විපක්ෂෙය් 
සිටියත් තවමත් ඒවා නිවැරැදි ෙවලා නැහැයි කියා ෙමයින් 
ෙපෙනනවා. "රාජ්ය ෙසේවය පුළුල් කරන්න එපා, පසාරණය 
කරන්න එපා" කියන ෙයෝජනා තමයි, විපක්ෂෙය් ඉඳ ෙගන අද 
වුණත් ෙම් ගරු  සභාවට  ඉදිරිපත් කරන්ෙන්.  

අපි විෙශේෂෙයන්ම පැහැදිලි කරන්න ඕනෑ, අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ අෙප් රජය ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය පිළිබඳව 
විශාල විශ්වාසයක් තබා තිෙබන බව. අද අෙප් රට යම් දියුණුවක් 
ලබා තිෙබනවා නම්, ඒ දියුණුව පිටුපස අනිවාර්යෙයන්ම රාජ්ය 
ෙසේවකයා ඉන්නවා. අෙප් රට අධ්යාපනෙය් දියුණුවක් ලබා 
තිෙබනවා. ඒ දියුණුව පිටුපස අෙප් විදුහල්පතිවරුන්ෙග්, 
ගුරුවරුන්ෙග් කැප වීම අනිවාර්යෙයන්ම තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
නිම කරන්න බැහැයි කියා කවුරුත් කිව්ව ෙම් රට තුළ තිබුණු 
යුද්ධය නිම කිරීම සඳහා අෙප් රෙට් තිවිධ හමුදාව, රාජ්ය ෙසේවය 
උපරිම දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. සුනාමිය 
වැනි ව්යසන ඇති වුණාම ඒවා නැවත පකෘති තත්ත්වයට ෙගන 
ඒමට ෙලෝකෙය් දියුණු රටවලට පවා පුළුවන්කමක් ලැබිලා නැහැ. 
නමුත් අෙප් රෙට් එවැනි දැවැන්ත ව්යසනයක් ඇති වුණු 
අවස්ථාෙව්දීත් ආණ්ඩුව සඳහා ලබා දිය යුතු දායකත්වය, කැප වීම 
ලබා දීපු රාජ්ය ෙසේවයක් තමයි අද අෙප් රෙට් තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මහින්ද චින්තන වැඩසටහන 
තුළත්, ඒ වාෙග්ම අෙප් රජය තුළත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් 
නායකත්වෙයන් රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සෑම 
ආකාරයකින්ම සියලු කටයුතු ඉටු කර තිෙබන යුගයක් තමයි ෙම් 
යුගය. රාජ්ය ෙසේවිකාවකට දරුවකු බිහි වුණාම දින 84ක පසූත 
නිවාඩුවක් තමයි තිබුෙණ්. මෑතකදී එම කාලය පුළුල් කළා. අර්ධ 
වැටුප් සහිත නිවාඩු මාස තුනක් ලබා දුන්නා. ඒ වාෙග්ම වැටුප් 
රහිතව තවත් කාලයක් නිවාඩු ලබා ගන්න අවස්ථාව දුන්නා. ඒ 
විතරක් ෙනොෙවයි, ඇයෙග් ස්වාමිපුරුෂයා රාජ්ය ෙසේවෙය් ඉන්නවා 
නම්, ඔහුට දින තුනක නිවාඩුවක් ලබා ගැනීමට හැකි නීතිමය 
තත්ත්වය ඇති කළා. රාජ්ය ෙසේවකයින් පිළිබඳව ෙම් කරුණ 
සම්බන්ධෙයන් පවා වර්තමාන රජය අනිවාර්යෙයන්ම අවධානය 
ෙයොමු කර තිෙබනවා. ෙමොනම ආකාරයකටවත් රාජ්ය ෙසේවකයා 
ෙනොසලකා හරින්න අෙප් රජෙය් බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. රාජ්ය ෙසේවකයා පිළිබඳව තබා තිෙබන 
විශ්වාසය බලන්න. අද අෙප් රෙට් ජනතාව බුද්ධිමත්. ඒ බුද්ධිමත් 
ජනතාව අතර රාජ්ය ෙසේවකයා බුද්ධිමත් රාජ්ය ෙසේවකයකු 
විධියටයි අපි හඳුනා ෙගන තිෙබන්ෙන්. පැවැති සියලුම 
මැතිවරණවලදී සියයට 75කට ආසන්න තැපැල් ඡන්ද පතිශතයක් 
අෙප් රජයට ලබා දීමට ෙම් රෙට් අතිමහත් බහුතර රාජ්ය 
ෙසේවකයින් කටයුතු කළා. ෙමම මැතිවරණෙය්දී ඊටත් වඩා වැඩි 
පතිශතයක් ලබා ෙදන බවට අපට විශාල විශ්වාසයක් තිෙබනවා.  

ඒ විශ්වාසය අප තුළ ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන්  ෙකොෙහොමද? අද 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ඇතුළු විපක්ෂය 
ෙමොනවා කිව්වත් ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් ජනතාව ෙම් රට තුළ සිදු වන 
සැබෑ ෙද්වල් පිළිබඳ හරි අවෙබෝධය ලබාෙගන නිවැරැදි තීන්දු, 
තීරණ ගන්න බව අප දන්නා නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද රාජ්ය ෙසේවකයන් 
ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ කර ගන්නවාය කියලා ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණ කියනවා. එෙහම සම්බන්ධ කර ගන්නවා නම් ඒක 
වැරැදියි. ඒ අය එෙහම කිව්වාට, අද ඒ පැතිවල විශ්වවිද්යාල 
ශිෂ්යයන් තමයි කැන්වසින් යන්ෙන්. අෙප් රෙට් ෙදමව්පියන් තම 
දරුවන් ෙකෙරහි විශාල බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිව තමන්ෙග් ෙද්වල් 
වියදම් කරලා ඔවුන් විශ්වවිද්යාලවලට යවනවා. ඊට පස්ෙසේ ජනතා 
විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමොකක්ද කරන්ෙන්? ඒ දරුවන් 
විශ්වවිද්යාලයට ගියාම කැන්වසින් යවනවා. ගිය සුමානෙය් මටත් 
හම්බ වුණා එක විශ්වවිද්යාලයක දරුවන් කීප ෙදෙනක් රතු 
ෙතොප්පි දමාෙගන ෙගයින් ෙගට යනවා. විශ්වවිද්යාලයට යන 
දරුවන් ෙගයින් ෙගට යවලා එතුමන්ලා අද ෙමතැනට ඇවිත් 
කියනවා, රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙද්ශපාලනයට සම්බන්ධ කර ගන්න 
එපාය කියලා. ෙමවැනි ෙද්වල් තමයි ඔවුන් අද කියන්ෙන්. ෙම්වා 
ෙමොන ආකාරෙයන් කිව්වත්, උගුර ෙල් රස වන තුරු හයිෙයන් කෑ 
ගහලා කිව්වත් වැඩක් වන්ෙන් නැහැ. ජනතාව ෙම්වා පිළිබඳව 
ඉතාම ෙහොඳ අවෙබෝධයක් ලබා ෙගනයි අනිවාර්යෙයන්ම කටයුතු 
කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කිසිදු රාජ්ය ෙසේවකෙයක් ඒ 
අදාළ ව්යවස්ථාවලට පටහැනිව ෙමොනම ආකාරයකටවත් බඳවා 
ෙගන නැති බව අප ෙබොෙහොම පැහැදිලිව කියනවා.  අපට මතකයි, 
එක්තරා කාලයක ජන සවිෙයන් කියලා ගුරු පත්වීම් ලබා දුන්නා. 
ඒ පත්වීම් ලබා දුන් අය ස්ථිර කරන්න සිද්ධ වුෙණ් අපටයි. ෙම් අය 
ස්ථිර කිරීෙම්දී අෙප් රජයට  විවිධ කියාමාර්ග ගන්න සිද්ධ වුණා. 
ෙම් අයෙගන් සමහර අය අෙපොස සාමාන්ය ෙපළ විභාගෙය්දී 
ගණිතය විෂයය සමත් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ; සිංහල විෂයය සමත් 
ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. ෙමවැනි අයට ගුරු පත්වීම් ලබා දීෙම් 
පතිපත්තියක් තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියාත්මක ක ෙළේ. ෙම් 
අයට විධිමත් පරිදි පුහුණුව ලබා දීලා, අධ්යාපන සුදුසුකම් 
සම්පූර්ණ කර ගන්න අවස්ථාව ලබා දීලා, ඔවුන් ස්ථිර ෙසේවයට 
බඳවා ගැනීමට අවශ්ය කියාමාර්ග ෙම් වන විට අෙප් රජය අරෙගන 
තිෙබනවා. ඒ විධියට වැරැදි ෙලස පත්වීම් ලබා දුන් අයටත් 
නිවැරැදිව තම අධ්යාපන සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කර ගන්න අවස්ථාව 
දීලා, ඒ පත්වීම් ස්ථිර කරන්නත් කටයුතු කෙළේ ෙම් රජයයි. වැරදි 
ෙලස එවැනි ෙමොනම ආකාරෙයන්වත් පත්වීම් ලබා දීමට අප රජය 
කටයුතු කර නැහැය කියන එක ෙබොෙහොම පැහැදිලිව අප සඳහන් 
කරන්න ඕනෑ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වා ෙග්ම ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පිළිබඳව දැන් නිතර නිතර කථා කරනවා. විපක්ෂය ෙම් 
පිළිබඳව සෑම අවස්ථාවකම කථා කරනවා. නමුත් මෙග් 
ෙපෞද්ගලික අදහස වන්ෙන් උත්තරීතර බලය වශෙයන් තිබිය 
යුත්ෙත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් බලයයි කියන එකයි. අද කවුරුවත් 
ස්වාධීනයි කියලා අපට කියන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් දිනවල රූපවාහිනිෙය් 
ෙපන්වන ඡන්ද දැන්වීම්වල "මහාධිකරණ විනිසුරු" කියලා අපට 
දකින්න ලැෙබනවා. උසාවිෙයන් ගිහින් මාසයක් ගිෙය් නැහැ. 
මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අප ජනතාවට යම් වැරැද්දක් 
කෙළොත් ඊළඟ වතාෙව් අපට ෙගදර යන්න අවස්ථාව උදා ෙවනවා. 
ඒ අවස්ථාව- 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාෙග් කාලය අවසානයි.  

 
ගරු ලසන්ත අලගියවන්න මහතා 
(மாண் மிகு லசந்த அலகியவன்ன) 
(The Hon. Lasantha Alagiyawanna) 
මට තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට, අමාත්ය මණ්ඩලයට තිෙබන බලය 
ෙවනත් කිසිදු ආයතනයකට ලබා දීම  අනිවාර්යෙයන්ම 
ජනතාවෙග් පරමාධිපත්ය බලය පාවාදීමක් විධියටයි මා 
ෙපෞද්ගලිකව දකින්ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම අමාත්ය මණ්ඩලය, ඒ 
වාෙග්ම අෙප් රජය, මහජන නිෙයෝජිතයන් විධියට අප අතින් 
පත්වීම් ෙදන්න පුළුවන්; බඳවා ගැනීම් ෙවන්න පුළුවන්. එවැනි 
ආකාරෙය් තීන්දු, තීරණ අප ගනීවි; ඒවා කියාත්මක කරාවි. නමුත් 
ඒවා හරියට කියාත්මක කෙළේ නැත්නම් අපව ෙගදර යවන්න 
ජනතාවට අයිතිය තිෙබනවා. එෙහම නැතිව ෙවනත් නිලධාරින් 
ෙගදර යවන්න කාටවත් පුළුවන්කමක් නැහැ. ස්වාධීන ෙකොමිෂන් 
සභා පිළිබඳව මෙග් මතය ඒකයි.  

එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම අද ෙම් රාජ්ය ෙසේවකයන් පිළිබඳව  
විපක්ෂය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු  ෙම් රෙට් බුද්ධිමත් 
රාජ්ය ෙසේවකයින් ෙමොනම ආකාරයකින්වත් පිළිගන්ෙන් නැහැ 
කියන එකයි මම කියන්ෙන්.  රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් ආරක්ෂාව, 
රාජ්ය ෙසේවකයින්ෙග් ජීවන මට්ටම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා; දියුණු 
කිරීම සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමා පමුඛ අෙප් රජය ෙම් දක්වා 
කටයුතු කළා වාෙග්ම ඉදිරියටත් තව තවත් වැඩිෙයන් ඒ යුතුකම, 
වග කීම අපි ඉටු කරනවාය කියන පණිවුඩය ලබා ෙදමින්  මම 
නිහඬ වනවා. ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 4.25] 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සභාව කල් තබන අවස්ථාෙව් 

ඉතාම වැදගත් ෙයෝජනාවක් සම්බන්ධෙයන් වැදගත් සාකච්ඡාවක් 
ආරම්භ වන ෙවලාෙව් ෙමම ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළ ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමාට මෙග් ස්තුතිය පිරිනමන්නට කැමැතියි.  

රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරින් අතරින් ඉතාම අඩුෙවන් අවධානය 
ෙයොමු ෙවලා තිෙබන ෙපොලිස්  ක්ෙෂේතෙය් නිලධාරින් පිළිබඳවත්, 
ෙපොලිස් ෙසේවය පිළිබඳවත් මෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නට මා 
කැමැතියි.  දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් 
ෙපොලිස් ෙසේවය රාජ්ය ෙසේවෙය් ෙවනම ෙකොටසක් බවට පත් 
කරලා,  ස්වාධීන ෙපොලිස් ෙකොමිෂන් සභාවක් පත් කරලා, ෙපොලිස් 
ෙසේවයට සුවිෙශේෂ තත්ත්වයක් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය තුළ ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කළා. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් රාජ්ය ෙසේවකයන් 
ඔවුන්ෙග් තිෙබන ෙසේවෙය් ස්වභාවය අනුව රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව යටතට පත් කරලා, ඔවුන්ට අනන්ය වූ වටිනාකමක් ලබා 
ෙදන්නට කටයුතු කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම ෙපොලිස් ෙසේවෙය්ත්, 

අෙනකුත් රාජ්ය ෙසේවෙය්ත් සියලු ෙදනාම රාජ්ය ෙසේවකයන් 
වුණත් ෙපොලිසිෙය් ෙසේවය ගත්තාම ඔවුන්ෙග් ෙසේවා තත්ත්වය 
අනුව  පැය 24ක් පුරා ඉතා දුෂ්කර ෙසේවාවන් සිදු කිරීමට  ෙයොමු  
වීමත්,   ඔවුන්ට වැඩ වර්ජනය කිරීමට අයිතියක් ෙනොමැතිකම සහ 
ස්වභාවෙයන්ම ඔවුන්ට ලැෙබන පුහුණුව සහ ඉන් පසුව මුහුණ 
ෙදන්නට සිදු වන රාජකාරි ස්වභාවයන් දිහා බැලුවාම ෙපොලිසිය 
ෙවනමම අනන්යතාවක් ඇති ෙසේවාවක් ෙවනවා. නමුත් 
අවාසනාවකට ෙබොෙහෝ ෙද් පසුගාමීව සිදු වුණු පසු කාලයක 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය මඟින් ෙපොලිස් 
ෙකොමිෂන් සභාවට නාමික බලතල කිහිපයක් පමණක් ඉතිරි 
කරලා ෙපොලීසිය නැවත වරක් රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට 
යටතට ගත්තා.  

අද ෙපොලිස් ෙසේවය පිළිබඳව ෙම් රෙට්, ෙම් සමාජය තුළ විවිධ 
බරපතළ විෙව්චන තිෙබනවා. ෙපොලිස් නිලධාරින් අතින් සිදුවන 
වැරදි විපක්ෂෙය් අපිත්, සාමාන්ය ජනතාවත් ඉතා බැරෑරුම් ෙලස 
සලකනවා; ඒවා ගැන විෙව්චනය කරනවා. හැබැයි ෙම් රෙට් 
ෙපොලීසිය, ෙම් වර්තමානෙය් පවතින තත්ත්වයන් තුළ ඔවුන් 
කරන අතිමහත් ෙසේවය පිළිබඳව ඇගැයීමකට ලක් වන්ෙන් නැහැ. 
ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් නිලධාරින් අතරින් සියයට 95ක්ම 
අතිශයින් ස්වාධීනයි. ඒ වාෙග්ම ඉතාම දක්ෂ නිලධාරින් ෙපොලීසිය 
තුළ ඉන්නවා. හැබැයි ෙම් අතිශය දක්ෂ නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය, 
අතිශය අවංක නිලධාරින්ෙග් ෙසේවය අර සුළු පිරිසකෙග් වැරදි 
වැඩ නිසා යටපත් ෙවලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිෙය් පශ්න පිළිබඳව 
කථා කරන්නට මට විෙශේෂ සුදුසුකමක් තිෙබනවා. මම ඉපදුෙණ් 
ෙපොලීසිෙය්, මෙග් පියා ෙපොලීසිෙය්. පසු කාලයක මම ෙපොලිස් 
අභ්යාස විද්යාලෙය් කථිකාචාර්යවරෙයක් වශෙයනුත් කටයුතු 
කළා. ඒ නිසා ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවය මුහුණ ෙදන සැබෑ පශ්න, 
ෙපොලිස් ෙසේවය  මුහුණ ෙදන ගැඹුරු අර්බුද පිළිබඳව පාෙයෝගික 
අවෙබෝධයක් මට තිෙබනවා. අද ෙම් රෙට් ෙපොලීසිය, සිවිල් 
ෙසේවයක් වශෙයන් අපි අෙප්ක්ෂා කළත්, අද රෙට් තිෙබන 
තත්ත්වයන් එක්ක තවමත් ඉතාමත් අනතුරුදායක, ඔවුන්ෙග්  
ජීවිතවලට බැරෑරුම් ෙලස අභිෙයෝගයන් එල්ල වන ෙසේවයන්හි  
නිරත වනවා.  

අපි දැක්කා, මන්දනා ස්මයිල් අෙබ්විකම මාධ්යෙව්දිනියට 
ජීවිත තර්ජනයක් එල්ල ෙවලා, ඇෙග් නිවස තුළ හමුදා පුහුණුව 
ලත් පුද්ගලෙයෝ පිරිසක් රැඳී ඉද්දී, 119 දුරකථන ඇමතුමට පතිචාර 
දක්වමින් ඊට මැදිහත් වන්නට ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට සිදු වුණු 
අන්දම.  ඔවුන් දැනෙගන සිටිෙය් නැහැ, ඇතුෙළේ ඉන්ෙන් කුමන 
විධිෙය් කණ්ඩායමක්ද කියලා. නමුත් තමන්ෙග් ජීවිතය පරදුවට 
තියලා ඔවුන් මැදිහත් වුණු නිසා මන්දනා ස්මයිල්ෙග් ජීවිතය 
ෙබ්රා ගන්න පුළුවන් වුණා වාෙග්ම ෙම් රෙට් මාධ්යයට එෙරහිව 
කියාත්මක වන බැරෑරුම් කමන්තණයක සත්ය ස්වභාවයත් 
ෙහළිදරවු කරන්නට පුළුන්කම ලැබුණා. ඒ පැමිණි පුද්ගලයන් 
කවුද කියලා ඔවුන්ෙග් අනන්යතාව ෙහළිදරවු කර ගන්නට 
අවස්ථාව ලැබුණා. එවැනි බරපතළ අභිෙයෝගවලට දිනපතාත්, ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්ත් අෙප් රෙට් ෙපොලිස් නිලධාරින් මුහුණ ෙදනවා. 
හැබැයි අෙප් රෙට් ෙපොලිස්  නිලධාරින්ට තිෙබන පුහුණුව 
ඉතාමත්ම අවම පුහුණුවක්. අෙප් රෙට් ෙපොලිස්  නිලධාරින්ට 
ලැෙබන පුහුණුව ෙලෝකෙය් ෙවනත් දියුණු ෙපොලිස් ෙසේවා හා 
සලකන ෙකොට තාක්ෂණය අතින් පහළ, පහසුකම් අතින් පහළ, 
කාලය අතින් අඩු පුහුණුවක්. ඒ නිසා මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි,  පළමුව, ෙම් රෙට් ෙපොලීසිෙය් කාර්යක්ෂමතාව 
වර්ධනය කරන්න, ෙපොලීසිෙය් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය 
කරන්න අෙප් රෙට් ෙපොලීසියට බඳවා ගන්නා විට වඩාත් බරපතළ 
විධිමත් පුහුණුවක් ලබා දිය යුතුයි. ඒ වාෙග්ම යුදමය 
වාතාවරණයක් තිබුණ කාලෙය් බඳවා ගත්ත නිලධාරින්ට  
ඔවුන්ෙග් වෘත්තිය අතරතුර ඔවුන්ට අතපසු වී ඇති ඒ බරපතළ 
පුහුණුව ලබා දිය යුතුයි. සන්නද්ධ හමුදාවක ස්වභාවෙය් ඉඳලා 

879 880 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

සැබෑ සිවිල්  ෙසේවයක තත්ත්වයකට ෙපොලීසිය ළඟා කර ගත 
හැක්ෙක් එවැනි  පුහුණුවක් දීෙමන් පමණයි. එෙසේ ෙනොමැතිව 
ෙපොලිස් ෙසේවය ෙවනම අමාත්යාංශයකට ෙගනැවිත් ඒ 
අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයා බවට විශාමික හමුදා ෙම්ජර් 
ජනරාල්වරෙයක් පත් කිරීෙමන් පමණකින් ෙපොලීසිය සිවිල් 
ෙසේවාවක් බවට පත් කිරීමට හැකියාවක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය්ම ෙම් ෙපොලීසිෙය් වැඩි ෙදෙනක් කටයුතු 
කරලා තිෙයන්ෙන් හදිසි නීති තත්ත්වයන් යටෙත්, හදිසි 
තත්ත්වයන් යටෙත්, යුදමය තත්ත්වයන් යටෙත් ඔවුන්ට ලැබිලා 
තිෙබන පුහුණුව සහ ඉතාමත්ම ෙවනස් වූ අත් දැකීම් එක්කයි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම අද ෙම් තරම් 
දුෂ්කර, ෙම් තරම් අනතුරුදායක, ෙම් තරම් ජනතාවෙග් ආරක්ෂාව 
ෙවනුෙවන් තම ජීවිත පරිත්යාගෙයන් කටයුතු කරන ෙම් රෙට් 
ඉන්න ෙම් ෙපොලිස් නිලධාරින්ට ලැෙබන පඩිය සන්නද්ධ  
හමුදාවලට ලැෙබන පඩියට සාෙප්ක්ෂව අඩු පඩියක්. මට ෙම්ක 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ෙම් ෙපොලිස් 
නිලධාරින්ට ලැෙබන වරපසාද හමුදාවලට ලැෙබන වරපසාදවලට  
සාෙප්ක්ෂව අඩු වරපසාද. අද ෙපොලිස් නිලධාරින්ට අවශ්ය කරන 
ෙම්ස් ෙදක, බැනියම, නිල ඇඳුම, සපත්තු ෙදක ෙම් ෙද්වල් පවා 
නියම ෙවලාවට ලැෙබන්ෙන් නැහැ. සමහර ෙවලාවට අතිශයින් 
පමාදව ලැෙබනවා.  සමහර ෙවලාවට  ලැෙබන්ෙන්ම නැහැ. ඒ 
නිසා ඔවුන්ට ලැෙබන ෙසොච්චම් පඩිෙයන් තමන්ෙග් නිල ඇඳුමට 
අවශ්ය කරන ෙම්ස් ෙදක ලබා ගන්නට; බැනියම ලබා ගන්නට; 
සපත්තු ෙදක මිලදී ගන්නට ෙම් නිලධාරින්ට සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබනවා.   

ෙම්ක ඉතාම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. යුද්ධය අවසන් නිසා, 
යුද්ධය ෙවනුෙවන් වැය කරපු අති විශාල මුදලින් සැලකිය යුතු 
පමාණයක්  ඉතිරි ෙවලා තිෙබන ෙම් ෙමොෙහොෙත් -සියල්ලම 
ෙනොෙවයි සැලකිය යුතු පමාණයක් - ඒ මුදලින් අෙප් රෙට්, 
සමාජෙය් ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් කටයුතු කරන, ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන් කටයුතු කරන ෙපොලිස් ෙසේවෙය්  සුබසාධනය 
උෙදසා, දියුණුව උෙදසා, පුහුණුව උෙදසා වැඩි ආෙයෝජනයක් කළ 
යුතුය කියන කාරණය ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී මම  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ෙවනුෙවන් කියන්න කැමැතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිෙය් 
ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ පශ්නයත් ඉතා බැරෑරුම් පශ්නයක්. එක එක 
ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ෙපෞද්ගලික ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ පශ්න 
තිෙබනවා. නිසි වැටුපක්  නැතිව, නිසි පහසුකම් ෙනොමැතිව ඉන්න 
නිලධාරින් ඇතැම් ෙවලාවට යම් යම් වැරදි කටයුතුවලට 
ෙපලෙඹනවා. එෙහම ෙපලෙඹන එක වැරදියි. ෙකොච්චර 
අමාරුකම්  තිබුණත් එවැනි වැරදි ෙනොකළ යුතුයි. නමුත් එෙහම 
ෙපලඹවීමට ෙහේතුවක් තිෙබනවා. එපමණක් ෙනොෙවයි. ඇතැම් 
ෙවලාවට ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් ස්වාධීනත්වය ෙකෙරහි බලපාන 
පධානම පශ්නය තමයි, රෙට් ඉන්න ෙද්ශපාලන බලධාරින්ෙග් 
මැදිහත් වීම. අද, පාෙද්ශීය ෙපොලිස් ස්ථානවල ස්ථානාධිපතිවරයා 
පත් කිරීම සහ ඒ පත් කරන නිලධාරියා නම් කිරීම ගැන නියම 
තීරණය ගන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සංවිධායකවරයා; ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
මන්තීවරයා. ඒ අදාළ  පෙද්ශයට ගැළෙපන  ස්ථානාධිපතිවරයා 
නම් කිරීෙම් අවස්ථාව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සංවිධායකවරයාට 
තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ෙපොලිස්පතිවරයාට ඒ නම  
නිර්ෙද්ශ කරන්ෙන් කවුද? කවුද අමාත්යාංශෙය් ෙල්කම්වරයාට ඒ 
නම නිර්ෙද්ශය කරන්ෙන්? කාෙගන් අහලාද පත් කරන්ෙන්? 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අපි ෙම් පාෙයෝගික ෙද්ශපාලනය 
ගැන දන්නවා. ඒ නිසා ඒක නැහැයි කියන්න එපා. එපමණක් 
ෙනොෙවයි, ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් 
කළා,-  [බාධා කිරීමක්] 

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. 

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
 විහිළු කරන්න එපා.  බාධා කරන්න එපා. මට තිෙබන්ෙන් 

ෙපොඩි ෙවලාවයි. 
 

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Yes, Hon. Azwer,  කරුණාකරලා කියන්න.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් මන්තීතුමා දැන දැනත් 

ෙම් ගරු සභාව ෙනොමඟ යවනවා.  ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
කිසිම සාමාජිකෙයක් ෙහෝ සංවිධායකෙයක් ෙපොලිස් නිලධාරින් 
පත් කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොලීසිය විසින් - IGP විසින්- තමයි ඒ 
නිලධාරින් පත් කරන්ෙන්. ෙම්ක අමූලික අසත්යක්.  
 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔය වැෙඩ්ටමයි ගරු අස්වර් 

මන්තීතුමා පත් කර තිෙබන්ෙන්. අපි යම් වැදගත් කාරණයක්  
කියනෙකොට  බාධා කරන්න තමයි එතුමා පත්  කර තිෙබන්ෙන්. 
ඒකට කමක් නැහැ. එතුමා ඒ යුතුකම ඉෂ්ට  කළා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ අදාළ පත් කිරීමට අවශ්ය  
අදහස, නිර්ෙද්ශය ලබා ගන්ෙන් පෙද්ශෙය් ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් සංවිධායකෙගන්. ඒකයි මම  කියන්ෙන්. ඔව්, 
ෙපොලිස්පතිතුමා තමයි ඒ නිලධාරියා පත් කරන්ෙන්. පත් 
කරන්ෙන් අමාත්ය මණ්ඩලය තමයි. නමුත් කාෙගන්ද ඒ ගැන 
අහන්ෙන්? ඒකයි මම  ෙම් කියන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම, ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා සඳහන් කළා, ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා පිළිබඳ එතුමාෙග් කැමැත්තක් නැහැ කියලා. ෙම් 
ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා කියන්ෙන් රෙට් ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාව 
අනුව හදපු ආයතන. දහහත්වන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා 
සංෙශෝධනෙයන් අරෙගන ආපු  ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවල 
ස්වාධීනත්වය තමුන්නාන්ෙසේලා අඩු කළා, දහඅටවන ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන්. ෙම් ආණ්ඩුවත්, ජනාධිපතිතුමාත් 
කල්පනා කරනවා නම්  ෙම්  ෙකොමිෂන් සභා එපා කියලා, එෙහම 
නම් ඒවා අෙහෝසි කරලාම දමන්න. එතෙකොට  රෙට් ජනතාව 
දන්නවා, ඒවා ඕනෑ නැහැ කියලා ආණ්ඩුව හිතන බව. නමුත් අද ඒ 
 ෙකොමිෂන් සභා පත් කරලා  තිෙබනවා.  හැබැයි, ඒ ෙකොමිෂන් 
සභාවලට පත් කරන ෙකොමසාරිස්වරුන්ෙග් ස්වාධීනත්වයක් 
නැහැ. ඒ ෙකොමිෂන් සභාවලට පත් කරන්ෙන්  විධායකෙය් 
නිෙයෝජිතයන්, විධායකෙය් ඒජන්තයන් සහ විධායකෙය් අවශ්යතා 
ඉෂ්ට කරන අය. ඒ නිසා අද ෙම්වා ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභා 
ෙනොෙවයි. අද ෙම්වා ''ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා'' බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා ''ජනාධිපති ෙකොමිෂන් සභා'' මිසක් ස්වාධීන 
ෙකොමිෂන් සභා ෙනොෙවයි.   

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ්ය 
ඇමතිතුමා කිව්වා, රජෙය් ෙසේවකයන්ෙගන් තැපැල් ඡන්ද  විශාල 
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[ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා  මහතා] 
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පමාණයක් ආණ්ඩුවට ලැෙබනවා  කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, තැපැල් ඡන්ද ෙහෝ ෙවන ආකාරයක ඡන්ද ලැබීම රඳා 
පවතින්ෙන් ෙම් රෙට් පුරවැසියන්ට අවශ්ය කරන නිවැරදි 
ෙතොරතුරු ලැබීම මත. මිනිස්සු දැනුවත් ෙවන පමාණය අනුව තමයි 
ඔවුන්ෙග් මතවාදය සකස් ෙවන්ෙන්. ඒ මතවාදය සකස් වීමට 
අවශ්ය ෙතොරතුරු ලැෙබන්ෙන් ජනමාධ්ය හරහා. නමුත් අද ෙම් 
රෙට් ජනමාධ්යවලට අවශ්ය කරන සැබෑ නිදහසක් තිෙබනවා ද? 
අද ෙම් රෙට් සමහර ජනමාධ්යෙව්දින් මරා දමා තිෙබනවා.         
සමහර ජනමාධ්යෙව්දින් අතුරුදහන් කර තිෙබනවා. සමහර  
ජනමාධ්යෙව්දින්ට තර්ජනය කරලා පහර දීලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම පධාන ෙපෙළේ 
පුවත් පත්වල මුදණාල, කාර්යාල ගිනි තියලා තිෙබනවා.  ෙමවැනි 
පරිසරයක් තුළ සමහරු බිය පත් ෙවලා රට අතහැර යනවා. තවත් 
පිරිසක් ස්වයං වාරණයක් කරෙගන යන්තම් තමන්ෙග් රස්සාව 
කරෙගන ජීවත් ෙවනවා. ෙමෙහම පරිසරයක් තුළ රෙට් මිනිසුන්ට 
ෙම් රට මුහුණ දීලා තිෙබන අන්තරායකර තත්ත්වය, ෙම් රෙට් 
තිෙබන බරපතළ දූෂණය, ෙම් රෙට් සිදුවන බරපතළ අපරාධ, ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් තිෙබන දුර්වලතා ගැන ෙතොරතුරු දැන ගන්න 
අවකාශයක් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්ෙන් ෙතොරතුරු දැන 
ගැනීමට ඇති අයිතිය නීතියක් හැටියට අරෙගන එන්නට අවශ්යයි 
කියලා. හැබැයි ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ.  

මුළු කලාපෙය්ම ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඉන්දියාෙව් තිෙබනවා, ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට 
අවස්ථාව ෙදන නීතියක්. පාකිස්තානෙය් තිෙබනවා; 
බංගලාෙද්ශෙය් තිෙබනවා; ෙන්පාලෙය් තිෙබනවා. හැබැයි, 
ලංකාෙව් විතරක් ෙතොරතුරු දැන ගැනීමට ඇති අයිතිය පිළිබඳ නීති 
පැනවීම නතර කරලා තිෙබනවා; සීමා කරලා තිෙබනවා. ගරු කරු 
ජයසූරිය මැතිතුමා ඒ පනත් ෙකටුම්පත ඉදිරිපත් කළාම, මුල් 
අවස්ථාෙව්දීම පතික්ෙෂේප කළා. පසුව ආණ්ඩුෙවන් ෙගනනවාය 
කිව්වා. නමුත් ෙගනාෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
නිවැරැදි ෙතොරතුරු ජනතාවට ලැෙබන්ෙන් නැත්නම්, ජනතාවට 
නිවැරැදි තීරණයක් ගන්න බැහැ.  

එපමණක් ෙනොෙවයි. ෙම් රෙට් සාධාරණ මැතිවරණ 
පැවැත්වීෙම් වග කීම භාර දීලා තිෙබන්ෙන් ආණ්ඩුකම 
ව්යවස්ථාෙව් 103 ව්යවස්ථාව මඟින් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට. 
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීෙම් වග කීම භාර දීලා 
තිෙබන්ෙන් ෙම් ෙකොමිෂන් සභාවට. ෙම් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව සඳහා මීට කලින් සාමාජිකයන් පස් ෙදෙනකු හිටියා. 
දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් ඒ සංඛ්යාව තුන් 
ෙදෙනකු දක්වා අඩු කළා. ඒ කාලෙය් මතයක් තිබුණා, පස් 
ෙදෙනකු වැඩියි, ඉන්දියාෙව්  විධියට  තුනක් දක්වා අඩු කරන්න 
ඕනෑ කියලා. දහඅටවන ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනෙයන් 
සාමාජිකයන් සංඛ්යාව තුනක් දක්වා අඩු කිරීෙමන් පස්ෙසේත්, ෙම් 
මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා සාමාජිකයන් පත් කරලා 
නැහැ.  එෙසේ පත් කිරීම ජනාධිපතිතුමා විසින් පැහැර හැරලා 
තිෙබනවා. ෙම්වා  ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන පත්වීම්; 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙව් තිෙබන ෙකොමිෂන් සභා.  සාධාරණ 
මැතිවරණ පැවැත්වීෙම් වග කීම ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථාෙවන් භාර 
දීලා තිෙබන්ෙන් මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට. ෙමොකක්ද ෙම් 
ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරන්න බැරි පශ්නය? ෙමොකද බැරි? අර 
ෙපොලිස් ෙකොමිසම පත් කළා වාෙග් අඩු ගණෙන් තමන්ෙග් රූකඩ 
තුන් ෙදෙනකුවත් පත් කරන්න බැරි ඇයි? එෙහම කරන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
පත් කරලායි තිෙබන්ෙන්. 

ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මැතිවරණ ෙකොමිසම? මැතිවරණ ෙකොමිසම ගැන ඔබතුමා 

ෙමොකද කියන්ෙන්? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම මෙග් 
විනාඩි ෙදකක් ගරු අස්වර් මන්තීතුමාට ෙදනවා. ගරු මන්තීතුමා 
පැහැදිලි කරන්න මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාව සඳහා 
ජනාධිපතිතුමා සාමාජිකයන් පත් කරලා නැත්ෙත් ඇයි කියලා. 
දැන් එතුමා අහක බලාෙගන. එතුමා හිනා ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, උත්තර නැහැ. ඇයි, මැතිවරණ ෙකොමිසමට 
සාමාජිකයන් පත් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? 

 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
උත්තර තිෙබනවා. 
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
කියන්න බලන්න. 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ෙකොමිෂන් සභා හතක් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒවා පත් 

කරන්ෙන් පාර්ලිෙම්න්තු සභාව. මමත් ඒෙක් සාමාජිකෙයක්. ඒ 
Meeting එකකටවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකතුමාෙග් 
නිෙයෝජිතයා ඇවිල්ලා නැහැ.    

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ඒ ටික පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ස්වාමිනාදන් ඇවිල්ලා නැහැ.  
 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
එතෙකොට ඉතුරු ටික පත් කෙළේ ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු අල්හාජ් ඒ.එච්.එම්. අසව්ර් මහතා 
(மாண் மிகு அல்ஹாஜ் ஏ.எச்.எம். அஸ்வர்) 
(The Hon. Alhaj A.H.M. Azwer) 
ඔක්ෙකෝම පත් කරනවා. තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට 

ෙවන්ෙන් නැහැ. අපට ඕනෑ ෙවලාවට කරන්ෙන්; Judicial 
Service Commission, Public Service Commission ඔක්ෙකෝම 
පත් කළා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒක ෙනොෙවයි පශ්නය. 

ෙපොලිස් ෙකොමිසම පත් කළා නම්, මුදල් ෙකොමිසම පත් කළා නම්, 
රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිසම පත් කළා නම් ඇයි ෙම් මැතිවරණ 
ෙකොමිෂන් සභාව පත් කරන්ෙන් නැත්ෙත්? මැතිවරණ ෙකොමිෂන් 
සභාව පත් කරන්න බයයි. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාවට 
සාමාජිකයන් පත් ෙනොකරන්ෙන් සම්පූර්ණෙයන්ම වංක අරමුණක් 
නිසා. මැතිවරණ ෙකොමිෂන් සභාෙව් සාමාජිකයන් වශෙයන් අඩු 

883 884 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගණෙන් තමන්ෙග් රූකඩ  තුනක්වත් පත් කරන්න බයයි. ෙමොකද, 
හදිසිෙය්වත් හෘදය සාක්ෂියට අනුව ඔවුන් කටයුතු කෙළොත් එෙහම 
ෙම් තිෙබන ෙහොර තක්කඩිකම් ඔක්ෙකෝම ෙහළිදරව් ෙවන නිසා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවය තුළ 
තිෙබන වැදගත්ම අංශයක් වන ෙපොලීසිෙය් ස්වාධීනත්වය ගැන, 
ෙපොලීසිෙය් යහපැවැත්ම සහ දියුණුව ගැන වඩා වැඩි ඉඩකඩක් 
ෙයොමු විය යුතුයි කියන කාරණය අවධාරණය කරමින් මම නතර 
ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 

[අ.භා. 4.41] 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා (ෙසෞඛ්ය නිෙයෝජ්ය 
අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க - சுகாதார பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Lalith Dissanayake - Deputy Minister of Health) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 

මන්තීතුමා කථා කළා  ගාම නිලධාරින් ගැන. අෙප් ගරු ෙජෝන් 
ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාට අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, ගාම  
නිලධාරි වසම් 14,702කට ඒ අවශ්ය නිලධාරින් බඳවා ගන්න 
විභාගයක් පවත්වලා ඒ කටයුතු කිරීම ගැන. එතුමා ෙම් රෙට් 
ෙමෙතක් කියාත්මක කරපු විධියට තමයි ඒ කටයුතු කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  විභාගයක් පවත්වලා සම්මුඛ පරීක්ෂණයකිනුත් 
ලකුණු ෙදන්න ඕනෑ. ඒ මිනිසුන්ට ඇවිදින්න පුළුවන්ද, අදාළ 
සුදුසුකම් ටික හරිද  කියලා බලන්න ඕනෑ.  

ගාම නිලධාරිෙයක්  කියන්ෙන් ෙලොකු වග කීමක් තිෙබන 
නිලධාරිෙයක්. ඒ නිසා යම් ලකුණු පමාණයක් පාෙයෝගික 
මට්ටමින් ෙදන්න ඕනෑ. විභාගයකින් විතරක් ගාම නිලධාරියකු 
ෙතෝරා ගන්න එක පාෙයෝගික ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ කටයුතු කිරීම 
ගැන අපි ගරු ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ඉතා ඉක්මනින් ඒ 
පත්වීම් ටික ලබා ෙදන්න කියලා ඉල්ලනවා. ෙමොකද, පරිපාලන  
ෙසේවය ඉදිරියට යන්න ගාම නිලධාරින්ෙග් කාර්ය ඉතා වැදගත්. 
ගාම නිලධාරි තනතුරු අද හුඟක් ඇබෑර්තු ෙවලා තිෙබනවා. ඒ  
ඇබෑර්තු පිරවීමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි ගරු ඇමතිතුමාට 
ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගරු අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ගාම නිලධාරින් ගැන කථා කරනවා. එක පැත්තකින් 
එෙහම කථා කරන ෙකොට අෙනක් පැත්ෙතන් "හක්ෙක බුදු රැස් 
ෙබොක්ෙක දඩ මස්" මතු ෙවනවා. ෙමොකද ෙහේතුව? මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය්, එෙහම 
නැත්නම් 88-89 කාලෙය් ෙම් කථා කරන අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමන්ලා තමයි ගාම නිලධාරිතුමන්ලා ගණනාවක්ම වළ 
පල්ලට යැව්ෙව්. අද ගාම නිලධාරින්ෙග් පත්වීම් ගැන කථා කරන 
අනුර දිසානායක මන්තීතුමන්ලාෙග් පක්ෂය තමයි එදා රෑට රෑට 
ෙගවල්වලට ගිහිල්ලා ෙදොරට තට්ටු කරලා  අහිංසක ගාම නිලධාරි 
මහත්වරු වළ පල්ලට යැව්ෙව්, තමන්ෙග් ෙද්ශපාලන දර්ශනයට 
අවනත ෙනොවුණු නිසා.  ඒ නිසා තමයි අද ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුණට ඡන්ද අඩු ෙවන්ෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය අද රාජ්ය 
ෙසේවකයා ගැන කථා කරනවා.  1980 ජූලි වැඩ වර්ජනයට ෙහේතු 
වුෙණ් කවුද? ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමාට එය අමතක ෙවලා. 

 අද ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? එතුමාෙග් ෙයෝජනාෙව් සඳහන් කර තිෙබනවා,  
"ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් පිරිමසා ගැනීමට රාජ්ය 
ෙසේවය පසාරණය කිරීම වළක්වා ඔවුන් හට යහපත් ජීවන 
තත්ත්වයක් ලබා දීෙම් අඩිතාලම දැමිය යුතුය." කියලා.  අෙප් ගරු 

අමුණුගම ඇමතිතුමා  කිව්වා වාෙග් එදා එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙව්  ෙචොක්සි මහත්මයා ෙගනාපු අන්තිම අය වැෙයන් රාජ්ය 
ෙසේවය අදියර ෙදකකදී ලක්ෂ තුනකින් අඩු කරන්න ෙයෝජනා කර 
තිබුණා. එෙහම නම් ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, ෙමොකද 
අද රාජ්ය ෙසේවෙය් පසාරණය ගැන කථා කරන්ෙන්? රනිල් 
විකමසිහ මැතිතුමා අගමැතිතුමා කාලෙය් කළමනාකරණ ෙසේවා 
චකෙල්ඛ අංක 16 ෙගනාවා. ඒ යටෙත් රජෙය් ෙසේවයට එක් 
අයකුවත්  බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
ෙහළන්ෙන් කිඹුල් කඳුළු. ෙම්වා ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න 
අහනවා  වාෙග් වැඩ. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාෙග් ෙම් 
ෙයෝජනාව හරියට ෙහොරාෙග් අම්මාෙගන් ෙප්න අහනවා වාෙග් 
එකක්. එෙහම නැත්නම් පුංචි කාලෙය් අහලා තිෙබන වෘකයාෙග් 
කථාව වාෙගයි. ආච්චි අම්මාව මරලා, ආච්චි අම්මා විධියට වෘකයා 
හැංගිලා හිටියාට නියෙපොතු ටිකයි, දත් ටිකයි එළියට ෙපනුණු 
නිසා ඒ ළමයා රැවටුෙණ් නැහැ, හැංගිලා ඉන්ෙන් වෘකයා කියලා 
දැන ගත්තා. ඒ වාෙග් ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයා දන්නවා,  එදා ෙම් 
අය කටයුතු කෙළේ ෙකොෙහොමද කියලා. ෙමතුමන්ලාෙග් කාලෙය් 
ෙසෝමපාල සෙහෝදරයාත් මැරුවා. අපි එෙහම ෙනොෙවයි. අපට 
ඉතිහාසයක් තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජාතිෙය් පියා විධියට 
හඳුන්වන ඩී.එස්. ෙසේනානායක මැතිතුමා ෙම් රටට 
අධිරාජ්යවාදීන්ෙගන් නිදහස ලබා ගත්තා. නමුත්  බණ්ඩාරනායක  
අගමැතිතුමා තමයි ෙම් රෙට් පංචමහා බලෙව්ගය ඇති කරලා, මැයි 
දිනය ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයාටත්, සියලු ෙදනාටමත් නිවාඩු 
දිනයක් බවට පත් කෙළේ. අද අපි කථා කරනවා ඒ ගැන. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් නායකෙයෝ ඒක 
අරෙගන දුන්ෙන් නැහැ. නමුත් අෙප් එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. 
බණ්ඩාරනායක  අගමැතිතුමා අපට ඒක අරෙගන දීලා ති ෙබනවා. 
ඒ නිසා ලලිත් දිසානායක වන මට  අද ඒ ගැන ආඩම්බරෙයන් 
කථා කරන්න පුළුවන්. ෙම් රෙට් කම්කරු පන්තිය ෙවනුෙවන් ඒ 
කරපු  ෙද් ඉතාම වැදගත්.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි.  එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක  
මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමන්ලා කටයුතු 
කළ ආණ්ඩුව, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විතරක් ෙනොෙවයි, 
පගතිශීලී සමසමාජ,  ෙකොමියුනිට්ස් පක්ෂවල නායකෙයෝ  එකතු 
ෙවලා එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? ෙසේවක අර්ථ සාධක අරමුදල - 
Employees' Provident Fund -  ඇති කළා. අද ෙමතුමන්ලා 
මහෙලොකුවට කෑ ගහනවා, ඒෙක් මුදල් ෙහොරකම් කරනවාය 
කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ටිලියනයක මුදල් 
තිෙබනවා. අපි වදාපු දරුවාෙග්, අපි හදාපු දරුවාෙග් ෙබල්ල 
මිරිකා මරන්න අපට ඕනෑ නැහැ. හැබැයි කුඩම්මා වන යූඑන්පීය  
තමයි අද ඒ ෙවනුෙවන් කෑ ගහන්ෙන්. නමුත් 1956 
එස්.ඩබ්ලිව්.ආර්.ඩී. බණ්ඩාරනායක අගමැතිතුමාෙග් කාලෙය්   ෙම් 
රෙට් විප්ලවයක් ඇති කරලායි  EPF, ETF  ඇති කෙළේ.  ඒ නිසා 
අපි ෙම්වා කාබාසිනියා කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි තමුන්නාන්ෙසේලා 
මහෙලොකුවට ෙම් ෙද්වල් ගැන කථා කරනවා.  

ඊළඟට ෙමොකක්ද ෙම් ෙයෝජනාෙව් තිෙබන්ෙන්? රුපියල් 
10,000කින් පඩි වැඩි කරන්න ලු. හරි. එදා සාමාන්ය 
කම්කරුවකුෙග් වැටුප ෙබොෙහොම සුළු ගණනක් තිබුෙණ්. අද ඒක 
අපි ඉහළටම ෙගනැල්ලා තිෙබනවා. 2006 ජනවාරි වන ෙකොට 
කාර්යාල කාර්ය සහායකෙග් අවම වැටුප රුපියල් 7,900යි. අපි එය 
රුපියල් 11,730 දක්වා ඉහළ නංවා අද කාර්යාල කාර්ය සහායක 
සහ අමාත්යාංශ ෙල්කම්වරයා අතර තිෙබන වැටුප් පරතරය 
සියයට 1.4 - 1.5  තත්ත්වයකට ෙගනැවිත් තිෙබනවා. ෙම් විධියට 
අපි  රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙහොඳ තත්ත්වයක් ඇති කර තිෙබනවා. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් පුංචි මනුෂ්යයාෙග් ඉඳන් ඉහළට යන තුරු වැටුප් 
වැඩි කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 2006 ඉඳලා 2013 වන ෙකොට 
ජීවන වියදම් දීමනාවත්  එකතු කරලා බලන විට රාජ්ය ෙසේවකයාට 
රුපියල් 6,600ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. 
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හැබැයි, ෙම්ක දීමනාවක් හැටියටයි යන්ෙන්.  2006 දී මූලික 
වැටුපට යම් පමාණයක් එකතු කර තිෙබනවා. නමුත්, ෙකෙසේ ෙහෝ 
රුපියල් 6,600ක වැටුප් වැඩි කිරීමක් කර තිෙබනවා. ගරු ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ කරන ඉල්ලීම අපි ඉටු කර 
තිෙබනවා.  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා අද ෙම් ඉල්ලීම් කළාට, 1980 ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන 
මහත්මයාෙගන් ෙසොච්චමක් ඉල්ලපු ජූලි වැඩ වර්ජකයින් -රාජ්ය 
ෙසේවකයින්- ෙගදර යැව්වා. අද ෙමතුමන්ලාෙග් අනුකම්පාව. ඉතින් 
ෙම්වා ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයාට අමතක නැහැ. අන්න ඒ නිසා 
තමයි 1994 ඉඳන් අද දක්වා පවත්වපු හැම මැතිවරණයකදීම වැඩිම 
රාජ්ය ෙසේවක පිරිසකෙග් ඡන්දය අපට ලැෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම  කිව්වා, මාධ්යයට 
ෙතොරතුරු යන්ෙන් නැහැ කියලා. අද රාජ්ය මාධ්ය පුංචි පමාණයක් 
තිෙබන්ෙන්. අද පුවත් පත් එකසිය අනූ ගණනක් ෙම් රෙට් ලියා 
පදිංචි ෙවලා තිෙබනවා. "ෙඩ්ලි නිවුස්" පුවත් පතයි, "දිනමිණ" 
පත්තෙරයි විතරයි ආණ්ඩුවට තිෙබන්ෙන්. අෙනක් ඒවා ඔක්ෙකෝම 
පහර ගහන්ෙන් රජයට. රූපවාහිනී නාලිකා 35ක් විතර තිෙබනවා.   

 
ගරු මන්තීතුමා කියනවා රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙතොරතුරු දැන 

ගන්න බැරි ලු. අද ඕනෑ ෙදයක් තිෙබනවා. එදා නම් ජාතික 
පවෘත්තියක් කියන විට කිව්ෙව් පධාන පවෘත්ති. අද ෙමොකක්ද 
කියන්ෙන්? අද උෙද් මට පවෘත්තියක් කියනවා ඇහුණා 
පුද්ගලෙයක් එල්ලිලා මැරුණා කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, මනුෂ්ය ෙයක් එල්ලිලා මැෙරනවා කියන එක 
පවෘත්තියක් ෙනොෙවයි අවමංගල දැන්වීමක්. ඒක යන්ෙන් 
පවෘත්තිවලින් පසුව. අපි පුංචි කාලෙය් එෙහමයි ඇහුෙව්. පවෘත්ති 
යනවා, ඉන් පසුව අවමංගල දැන්වීම් යනවා. දැන් පවෘත්තියි, 
අවමංගල දැන්වීමුයි ෙදකම කලවම් ෙවලා යන්ෙන්. ඒ තරමට අද 
නාලිකා වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ගරු මන්තීතුමා කියනවා නම් 
අද ෙම් රෙට් රජෙය් ෙසේවකයාට, රජෙය් කටයුතු ගැන 
දැනුවත්වීමක් නැහැ කියලා ඒක සත්ය ෙනොෙවයි. මාධ්ය දඩ මීමා 
කර ගත්ෙත් අපි ෙනොෙවයි. රිචඩ් ද ෙසොයිසා මහත්මයාව, -ඔහුෙග් 
අම්මා අතින් ඇදලා එපා කියද්දී-  රෑ ඇවිල්ලා කිසි භයක් නැතිව 
බෙලන් අරෙගන ගිෙය්. අරෙගන ගිහින් මරලා මුහුදට දැම්මා. පසු 
දින උෙද් ෙවරළට ෙගොඩ ගැහුවා.  

 
ගරු අජිත් පී. ෙපෙර්රා මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் பீ. ெபேரரா) 
(The Hon. Ajith P. Perera) 
ලසන්ත මැරුෙව් කවුද? 
 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
ඒවා අපි ෙනොෙවයි කෙළේ. ඒවා කවුද කෙළේ? අෙප් ආණ්ඩුව ද 

කෙළේ?  

ඊෙය් ෙපෙර්දා මාධ්යෙව්දිනිය සම්බන්ධ සිද්ධියට, -ෙහොඳ 
ෙවලාවට ෙපොලීසිය පැන්ෙන්- ආණ්ඩුවට ෙචෝදනාව එල්ල 
කරන්න හදනවා. අෙප් ෙපොලීසියට පින් සිද්ධ ෙවන්න, 
තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කළ ෙපොලීසියට පින් සිද්ධ ෙවන්නට 
සැකකාරයින් ටික ඇල්ලුවා. “119” ගහපුවාම අභීත ෙපොලීස් 
නිලධාරින් ටික ඒ අයව ඇල්ලුවා. නැත්නම් ඒකත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දාන්ෙන් ආණ්ඩුෙව් account එකට කියලා අපි 
දන්නවා. ඒක ගැනත් ෙබොෙහොම සැකෙයන් කථා කරන ්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙදන්න 
ඕනෑ ෙහොඳ තත්ත්වය අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමොකක්ද? අද ෙම් 
රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප් හා ෙව්තන ෙවනුෙවන්, -
ආරක්ෂක ෙසේවා, පළාත් සභා ඇතුළු රාජ්ය ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන්

- රජය දරන වියදම රුපියල් බිලියන 348ක් ෙවනවා. ඊට ෙපර 
අවුරුද්ද හා සංසන්දනය කරන විට එය සියයට 8.8ක වැඩි වීමක්. 
පුනරාවර්තන වියදම්වලින් සියයට 30.7ක් ෙවන් කරන්ෙන් රාජ්ය 
ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් ෙවනුෙවන්.  

ඊළඟට රාජ්ය ෙසේවක සංඛ්යාව බලමු. විශාමිකයන් ෙලස 
514,584ක් ෙම් රෙට් සිටිනවා. ඔවුන් ෙවනුෙවන් අපි රුපියල් 
බිලියන 111ක් ෙගවනවා. රජය ෙගවනවා, විශාමිකයින්ට. අපි ඒ 
විශාමිකයින් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕනෑ. මුළු ෙසේවක සංඛ්යාව 
1,279,849ක්. ඒ අනුව විශාමිකයින් සමඟ 1,794,433ක රාජ්ය 
ෙසේවකයින් පමාණයක් සිටිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එදා සියයට 7ක්ව තිබුණු ෙසේවා වියුක්තිය මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව යටෙත් සියයට 4ටත් අඩු අගයකට 
ෙගනැත් තිෙබන්ෙන් රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරලායි. ඒ නිසා 
ෙම් ෙයෝජනා ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. අෙප් ආණ්ඩුව, අෙප් රජය 
දන්නවා ෙකොයි ආකාරෙයන්ද රාජ්ය ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ කියන එක. ඒ නිසා ගරු  ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා 
ෙයෝජනා ෙග්න්න ඕනෑ නැහැ. අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට, අෙප් රජයට, අෙප් ගරු ඇමතිවරුන්ට ෙලොකු 
ශක්තියක් තිෙබනවා, ෙලොකු හැඟීමක් තිෙබනවා රාජ්ය ෙසේවය 
ගැන සහ රාජ්ය ෙසේවය ආරක්ෂා කිරීම ගැන.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, බලන්න, රාජ්ය ෙසේවකයින් 
ෙවනුෙවන් රජය දරන  වියදම රුපියල් බිලියන 348ක් ෙවනවා. 
විශාමිකයින් ෙවනුෙවන් රුපියල් බිලියන 111යි. ෙම්, රාජ්ය 
ෙසේවකයින් ෙවනුෙවන් කරන වියදම්. තමුන්නාන්ෙසේලා ලඝු 
කරන්නට යන්ෙන් වැටුප් විතරයි. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් 
ඉන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය් වැටුප් වැඩි කළ හැටි අපි 
දන්නවා ෙන්. අෙප් ගරු අමුණුගම ඇමතිතුමා ඒවා කිව්වා ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය කථා කරන්ෙන් අපි 
රාජ්ය ෙසේවකයින්ට ෙමොනවාවත් ෙදන්ෙන් නැහැ කියලායි. 2005 
වර්ෂෙය් සිට ෙද්ෙපොළ ණය සහ නිවාස ඉදි කිරීම සඳහා රාජ්ය 
බැංකු මඟින් සහන ෙපොලී යටෙත් රුපියල් මිලියන 70,550ක 
මුදලක් රජෙය් නිලධාරින් 82,363 ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම්වාෙය් 
සහන ෙපොලිය, රජෙය් සහනාධාරය රුපියල් මිලියන 7,515ක් 
ෙවනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්වා කාටවත් 
ෙනොෙවයි ෙවන් කරලා තිෙබන්ෙන්, රාජ්ය ෙසේවකයන්ටයි. එෙහම 
නම් රජෙය් ෙසේවය ශක්තිමත් කරන්න වැටුප විතරක් ෙනොෙවයි, 
රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙගයක් හදා ගන්න, ෙගයි හුණු ටිකක් ගා 
ගන්න, අඩු තරමින් ෙගය  පතිසංස්කරණය කර ගන්න අවශ්ය 
මුදල, ඒ ශක්තිය අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, 
වාහන මත බදු සහනය ලබා ෙදනවා. වසර 5ක ෙසේවා කාලයක් 
සම්පූර්ණ කළ රජෙය් මාණ්ඩලික නිලධාරින්, වර්ෂ 8ක ෙසේවා 
කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද විශ්විද්යාල අධ්යයන කාර්ය 
මණ්ඩලය, ෙජ්යෂ්ඨ අනධ්යයන කාර්ය මණ්ඩලය සහ වර්ෂ 12ක 
ෙසේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කරන ලද රාජ්ය ව්යාපාරවල ෙජ්යෂ්ඨ 
කාර්ය මණ්ඩල සඳහා සහනදායී බදු මත වාහන මිලදී ගන්න 2011 
-2012 කාලෙය් බලපත 17,411ක් නිකුත් කරලා තිෙබනවා. ඒ 
යටෙත් වාහන 12,940ක් ආනයනය කරලා තිෙබනවා. 

එදා පයින් ගිය රජෙය් ෙසේවකයාට අතිගරු මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාෙග් රජය ඒ වරපසාදය ලබා දීලා තිෙබනවා. අපට 
කියනවා, පාර්ලිෙම්න්තුෙව් මන්තීවරුන්ට පමණයි රජෙය් වාහන 
ෙදන්ෙන් කියලා. අද රාජ්ය ෙසේවකයාටත් ඒ ගාම්භීරත්වය ඇති 
කර ගන්නට වාහන 12,940ක් ආනයනය කරලා තිෙබනවා. ඒ 
නිසා රජයට අහිමි වූ බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 56ක්. ඒ සහනය 
ගැන අපි කථා කරන්න ඕනෑ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් 
ෙයෝජනාෙවන් රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප ගැන පමණක් කථා 
කරනවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙපොලීසිෙය් නිලධාරි මහත්වරු ගැන  ගරු අජිත් ෙපෙර්රා 
මන්තීතුමා කථා කළා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොලීසිෙය් 
RPC -Reserve Police Constable- කියලා එකක් තිබුණා. ඒක 
සම්පූර්ණෙයන් ඉවත් කරලා සුදුසුකම් තිෙබන සියලු ෙදනාම අපි 
රාජ්ය ෙපොලිස් ෙසේවයට බඳවා ගත් තා.  

අද සිවිල් ආරක්ෂක බලකායට ඉතා ෙහොඳ රාජ්ය ෙසේවයක 
තත්ත්වයක් අපි ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙමොකද, එදා යුද්ධයට උර 
දුන් ෙම් ෙපොලිස් ෙසේවය අපි අගය කරන්න ඕනෑ. අපි ඔවුන් ෙහොඳ 
තත්ත්වයකට ෙගනැල්ලා ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද ෙපොලිස් ෙසේවයට බඳවා 
ගන්ෙන් විභාගයක් පවත්වායි. අද උප ෙපොලිස් පරීක්ෂකවරෙයක් -
SI ෙකෙනක්- බඳවා ගන්නවා නම්, පථමෙයන්ම සම්මුඛ 
පරීක්ෂණයකට සහභාගි ෙවලා, ඊට පස්ෙසේ ශරීර ෙයෝග්යතා 
පරීක්ෂණයට සහභාගි ෙවලා, අවසානෙය්දී විභාගෙයන් ලකුණු 
ගන්නත් ඕනෑ. අද ඒ තනතුර සඳහා ෙතෝරා ගන්ෙන් ෙද්ශපාලන 
අවශ්යතා මත ෙනොෙවයි. අද දක්ෂයින් තමයි ඒ සඳහා ෙත්රිලා 
යන්ෙන්.  

අද විපක්ෂෙයන් ෙකොමිෂන් ගැන කථා කළා. ෙම් ෙකොමිෂන් 
තිෙබන්න ඕනෑ. නමුත් ෙකොමිෂන් අධිකාරියක් ඕනෑ නැහැ. 
ෙද්ශපාලන අධිකාරිය අවුරුදු හෙයන් ෙගදර යනවා. නමුත් රාජ්ය 
නිලධාරියා අවුරුදු පනස්පෙහන් තමයි විශාම යන්ෙන්.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක් තිෙබනවා. 

 
ගරු ලලිත් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ல த் திசாநாயக்க) 
(The Hon. Lalith Dissanayake) 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිඹුල් කඳුළු ෙහළන්න ඕනෑ නැහැ, 

ෙපොලීසිය ගැන අපි නියම විධියට බලා තිෙබනවා. අද ෙපොලිස් 
ෙසේවෙය් ගාම්භීරතාව බලන්න. ෙමොකද, ෙපොලීසියට අද එෙහම 
බලපෑම් කරන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 
මන්තීතුමා දන්නවා, එදා "ෙජෝන් ෙපොලිස්" කියලායි කිව්ෙව් 
කියලා. මම දන්ෙන් නැහැ, ජනතාව එදා ෙපොලීසියට ෙබොෙහොම 
භයයි. තමුන්නාන්ෙසේලා එදා හිටියා. ඒ කාලය තුළ ෙපොලීසිය 
ෙකොෙහොමද හිටිෙය් කියන එක තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා. නමුත් 
අද එෙහම නැහැ. අෙප් ගරු මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට 
ෙපොලිස්පතිතුමා හැෙරන්න ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
සංවිධායකතුමන්ලා අද OIC මහත්වරු පත් කරන්ෙන් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම්වා ෙත්රුම් ගන්න.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඊළඟට රාජ්ය ෙසේවෙය් පත් 
කිරීම් ගැන කථා කළා. එදා ෙපේමදාස මහත්මයා තමයි රාජ්ය 
ෙසේවය ෙද්ශපාලනීකරණය කෙළේ. එදා ෙමොකක්ද කෙළේ? ජනසවිය 
ගුරු පත්වීම් ටික දුන්නා.  ගුරුවරෙයක් පත් කරන්න දිලිඳුකම 
විතරක් පාදක කර ගන්න බැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
එදා ගණන් pass නැති පුද්ගලයිනුත් ගුරු ෙසේවයට පැමිණියා. 
නමුත් රිචර්ඩ් පතිරණ ඇමතිතුමා තමයි ඉතා අභිමානවත් ගුරු 
ෙසේවයක් හැදුෙව්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රිචර්ඩ් පතිරණ 
ඇමතිතුමාට පින් සිද්ධ වන්න යම් කිසි කමෙව්දයක් එක්ක ෙහොඳ 
පුහුණු ගුරුවරු රැසක් අද අෙප් සිසු පරපුරට ලැබිලා තිෙබනවා. ෙම් 
ෙද් එක පිම්මකට කරන්න බැහැ. දුප්පත්කම නිසා යම් කිසි 
ෙකෙනකුට ගුරු පත් වීමක් ලබා දුන්නාට ඒ පුද්ගලයාට 

පන්තියකට ගිහිල්ලා ළමෙයකුට උගන්වන්න බැහැ. අද 
උපාධිධාරිෙයකුටත් ඒ කටයුත්ත කරන්න අමාරුයි. නමුත් අද 
ඉතාම ෙහොඳ ගුරු ෙසේවයක් ඇති කරලා තිෙබනවා. ඒ කාලෙය් 
ගුරු පත්වීම් ලබා දුන් හැටි අපි දන්නවා. පළාත් සභාවල 
විපක්ෂෙය් අපි හිටියා. ඒ අවස්ථාවලදී අපි කිව්වා, ෙමෙහම 
කරන්න එපා කියලා. නමුත් ඊට පස්ෙසේ ඒෙගොල්ලන් ගණන් pass 
කරලා යන්තම් පත්වීම ස්ථිර කර ගත්තා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ෙයෝජනාව ෙගනත්  
කිඹුල් කඳුළු ෙහළන්න අවශ්යතාවක් නැහැ. අපි රාජ්ය ෙසේවෙය් 
නියම තත්ත්වය දන්නවා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේවකයාට අපි ඒ 
ශක්තිය ලබා දීලා තිෙබනවා. මධ්යම, උතුර සහ වයඹ කියන 
පළාත් සභා තුනක ඡන්දය ෙහට අනිද්දා තිෙබනවා. අපි 
පැහැදිලිවම කියනවා, එහි පතිඵලය බලන්න කියලා. රාජ්ය 
ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්දය තමුන්නාන්ෙසේලාට වඩා අපටයි 
ලැෙබන්ෙන්. ඒ ඇයි? අෙප් ආණ්ඩුව රාජ්ය ෙසේවකයාට සලකන 
නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට අවස්ථාව ලබා දීම 
සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාට ස්තුතියි.  

[பி.ப. 4.56] 
 

ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, 

இன்ைறய ஒத்திைவப்  ேநர விவாதத்திேல நாங்கள் மகத்தான 
அரச ேசைவெயான்றிைன ஏற்ப த்தல் ெதாடர்பாக 
விவாதித் க் ெகாண் க்கின்ேறாம். இச்சந்தர்ப்பத்தில், 
இச்சைபயிேல எம  தாய் ெமாழியான தமிழில் ேபசுகின்ற 
உ ப்பினர்கள் அாிதாகேவ காணப்ப கின்றார்கள். இதற்கு 

க்கிய காரணம், எதிர்வ ம் மாகாண சைபத் ேதர்த ேல 
எப்ப  மக்க ைடய வாக்குகைளப் ெப வ ? என்பதிேல 
சகல கட்சிக ம் மிக ம் அக்கைறயாகச் ெசயற்பட்  
வ வதாகும். இதன் நிமித்தம் ேநற் ம் இன் ம் தமிழ் கட்சிகள் 
தம  ஓர் உ ப்பினைரக்கூட இச்சைபக்கு அ ப்பாமல், 
ேதர்தல் பிரசாரங்களில்  ஈ ப த்திவ வைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . ஒ  பக்கம் இந்த நாட் ல் 
மாகாண சைபக்குாிய அதிகாரங்கள் ெதாடர்ந்  இ க்குமா, 
இல்ைலயா? என்ற ேகள்விக்குறி இ க்ைகயில் - ஏெனனில் 
இனவாதக் கட்சிகள் அதற்கு எதிராகேவ குரல் 
எ ப்பிக்ெகாண் க்கின்றன -  ம பக்கம் 
அச்சைபக க்கான ஆசனங்கைளக் ைகப்பற் வதில் தமிழ் 
கட்சிகள் தீவிரமாக ஈ பட் வ வைத நாங்கள் 
காண்கின்ேறாம். குறிப்பாக, நான் 
பிரதிநிதித் வப்ப த் கின்ற வெர யா மாவட்டத்தில், 
இன்  யார் ெபாியவர்? என்ற ேபாட் யால் வன் ைறகள் 
ெவ த்தி க்கின்ற நிைலைம காணப்ப கின்ற . இத்ேதர்தல் 
வன் ைறயான , அரசாங்கக் கட்சிக க்கிைடேய 

ப்பாக்கிப் பிரேயாகம் இடம்ெப கின்ற அள க்கு 
அதிகாித் ள்ள . அந்த அள க்கு அங்கு நிைலைமகள் 
ேமாசமைடந்தி க்கின்றன.  

இந்தப் ேபாட்  திகாம்பரம் அவர்க ைடய ேதர்தல் 
பிரசார ேமைடயில் நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்க ம், அைமச்சர் 
ஆ கன் ெதாண்டமான் அவர்க ைடய ேதர்தல் பிரசார 
ேமைடயில் அைமச்சர் அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்க ம் கலந் ெகாள் ம் அள க்கு இ ப்பைத நாங்கள் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . அைமச்சர் ஆ கன் 
ெதாண்டமான் அவர்களின ம் திகாம்பரம் அவர்களின ம் 
ஆதரவாளர்க க்கிைடயில் ஏற்பட்ட ேமாத ன் காரணமாக 
இன் வைர 15க்கும் ேமற்பட்டவர்கள் சிைறயில் 

889 890 

[ගරු ලලිත් දිසානායක  මහතා] 



2013 සැප්තැම්බර්  04 

இ க்கின்றார்கள். இவ்வா  சிைறயில் இ க்கின்றவர்கள் 
உண்ைமயிேல ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கேள. நான் பல 
பத்திாிைககளில் பார்த்த விடயம்தான், "ெதாண்டா - திகா 
சண்ைட!" என்ப . உண்ைமயில் இவர்கள் இ வ ம் சண்ைட 
பி க்கவில்ைல. மாறாக, இவர்க க்காக ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள்தாம் சண்ைடயிட் க்ெகாண்டார்கள். 
இவர்கள் ஏவிவிட்ட அம்பான ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
இன்  சிைறயில் வாடேவண் ய ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைலைம!  

1948ஆம் ஆண்  எம  நாட் க்குச் சுதந்திரம் 
கிைடத்ததி ந் , இைடயில் மைலயக மக்களின் உாிைமகள் 
பறிக்கப்பட்ட காலத் க்கு அப்பால் இன் வைர ம் மாறி மாறி 
வந்த அரசாங்கங்களின் Cabinet இல் வெர யா 
மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அங்கம் வகித்  
வந்தி க்கின்றார்கள். ஆனால், இன்  ரதிஷ்டவசமாக 

வெர யா மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கைள SLAS – 
இலங்ைக நிர்வாக ேசைவயிேலா அல்ல  SLPS – இலங்ைக 
அதிபர் ேசைவயிேலா அல்ல   SLFS – இலங்ைக 
ெவளிநாட் ச் ேசைவயிேலா அல்ல  SLEAS – இலங்ைக 
கல்வி நி வாக ேசைவயிேலா காண யவில்ைல. இன் ம் 

வெர யா மாவட்டப் பிரதிநிதிகளாக ஆ க்கும் ேமற்பட்ட 
தமிழ்ப் பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
எனி ம், அந்த மாவட்டத்ைதச் ேசர்ந்த தமிழ் ேபசுகின்ற 
ஒ வைர ஓர் அரச அதிபராகேவா அல்ல  உதவி அரசாங்க 
அதிபராகேவா நாங்கள் காண யாத நிைலைம 
இ க்கின்ற . ஆனால், இவற்ைறப் ெப வதற்குச் சண்ைட 
பி க்கேவண் யதற்குப் பதிலாக, தமக்குள்ேள சண்ைட 
பி ப்பதில்தான் க்கிய கவனம் ெச த்தி வ வைத நாம் 
காண்கின்ேறாம்.   

இன்  எங்க க்குத் ேதைவயான விடயம், நாமல் 
ராஜபக்ஷ அவர்கைளேயா அல்ல  ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்கைளேயா ேதர்தல் ேமைடக்கு அைழத்  வ வதல்ல. 
மாறாக, நாமல் ராஜபக்ஷ அவர்களி டாக அவ ைடய 
தந்ைத டன் ேபசி ம், அைமச்சர் ெப ல் ராஜபக்ஷ 
அவர்களி டாக அவ ைடய அண்ண டன் ேபசி ம் SLAS 
Exam லமாக நி வாக உத்திேயாகத்தர்களாக ம் SLFS 
Exam லம் ெவளிநாட் த் வர்களாக ம் – 
Ambassadorகளாக ம் - வெர யா வாழ் தமிழ் ேபசுகின்ற 
மக்கைளப் பதவியில் அமர்த் வதற்கான யற்சிகைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். மக்கைள அைழத்  கூட்டத்ைத 
நடத்தி, நான் ெபாியவனா, நீ ெபாியவனா என்  ராப்  
ேபசுவதற்கு அப்பால், ேம தினத்திற்குக் கூட்டத்ைதக் கூட் த் 
தங்க க்கு அதிக ஆதரவாளர்கள் இ க்கிறார்கள் என்  
காட் , தம  கட்சியி டாக தங்கைள ம் தம  
கு ம்பத்ைத ம் வளர்ப்பைதத் தவிர்த் , மைலயகம் வாழ் 
மக்களின் பிரச்சிைனகள் பற்றிப் பார்க்கேவண் ம். "அன்  
'லயன்' காம்பராக்களில் வாழ்ந்தவர்கள் இன்  அரசிய க்கு 
வந்தி க்கின்றார்கள்" என்  சிலர் கூ கின்றார்கள். ஆனால், 
'லயன்' காம்பராக்களில் வாழ்ந்தவர்கள் SLAS Examஇேலா, 
SLFS Examஇேலா அல்ல  SLPS Examஇேலா சித்தியைடந்  
பதவிகளில் இ க்கின்றார்கள் என்  ெசால் , மார்தட் ம் 
அள க்கு அத் ைறகளில் இன்  வெர யா மாவட்ட 
மக்க க்குாிய விகிதாசாரம் காணப்படவில்ைல.  

1977ஆம் ஆண்  எதிர்க்கட்சித் தைலவராக இ ந்த அமரர் 
அமிர்த ங்கம் அவர்க ைடய ஒ  க தத்ைத நான் ப த்ேதன். 
அரச ேசைவக க்குப் பலர் பாீட்ைச எ தினா ம் தமிழ் 
ேபசுபவர்கள் இ வர்தான் அதில் சித்தியைடய 
ைவக்கப்ப கிறார்கெளன்  அந்தக் க தத்திேல அவர் 
குறிப்பிட் க்கிறார். அண்ைமயிேல, சட்டக்கல் ாிக்கு 

அதிகமான ஸ் ம் சேகாதரர்கள் ெதாிவாகிவிட்டார்கள் 
என்பதற்காக இந்தப் பாரா மன்றத்திேல விவாதம் 
நைடெபற்றெதன்ப  உங்க க்குத் ெதாி ம். அதன் 
விைளவாக, இம் ைற 309 ஆக இ ந்த சட்டக் கல் ாி 
மாணவர்களின் எண்ணிக்ைக 551 ஆக அதிகாிக்கப்பட்ட . 
அதாவ , 71 ஆக இ ந்த ெவட் ப் ள்ளி 66 ஆகக் 
குைறக்கப்பட்ட . இன் ம் இங்ேக நல் ணக்கம் பற்றிப் 
ேபசப்ப கிற ; ஒற் ைம பற்றிப் ேபசப்ப கிற . ஆனால், 
தமிழ் ேபசும் மக்கைள ம் அரச நி வாகத்தில் 
இைணத் க்ெகாள்ள ேவண் ெமன்  ஏன், அரசாங்கம் 
சிந்திப்பதில்ைல? நான் இங்கு குறிப்பிட்ட ேபால், ஆரம்ப 
காலந்ெதாட்  இன் வைர வெர யா மாவட்டத்ைதச் 
ேசாந்்தவர்கள் அரசுக்கு ஆதர  
ெதாிவித் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். அவர்களால் Cabinet 
இல் அங்கம் வகிக்க ெமன்றால் ஏன், அந்த மக்களால் 
உயர் பதவிகைள வகிக்க யா ? அங்கு வா ம் 

த்திஜீவிகைளக் குைறந்தபட்சம் தமிழ்நாட் க்கு ஓர் உதவித் 
வராகக்கூட நியமிப்பதில்ைல. இன்  வெர யா 

மாவட்டத்திேல 5 உதவி அரசாங்க அதிபர் பிாி கள் 
இ க்கின்றன. அதில் ஒன்றிலாவ  தமிழ் ேபசும் ஒ வைர 
உதவி அரசாங்க அதிபராகக் காண யாத நிைல 
இ க்கின்ற . இந்த நிைலைமயான  எவ க்கும் ெதாியாத 
விடயமல்ல. இன்  இலங்ைகயின் கல்வியறி  தம் 
ஆசியாவில் உயர்ந்த மட்டத்தில் காணப்பட்டா ம் பாமர 
மக்களின் எ த்தறி  தம் அதிகாித்தி ந்தா ம் வெர யா 
மாவட்டத்ைதப் ெபா த்தவைரயில் அவ் தம் 
குைறவாகத்தான் காணப்ப கின்ற . தமிழ்ப் பிரேதசங்களில் 
சிங்கள ெமாழி ேபசுபவர்கள் நிர்வாகத்தில் 
இைணக்கப்ப வதால் அவர்கள் எவ்வா  தம  கடைமகைள 
நிைற ெசய் ெகாள்ள ம்? அவர்கள் ெமாழிப் 
பிரச்சிைனயால் அவஸ்ைதப்ப கின்ற ஒ  நிைலைம 
காணப்ப கின்ற . எனேவ, இ தியாக, நான் ஒ  
விடயத்ைதக் குறிப்பிட வி ம் கிேறன். அதாவ , பல்ேவ  
பதவிக க்காகப் பாீட்ைசகள் நைடெப கின்றன. 
அவற்றி ந்  குைறந்தபட்சம் 15 - 20 சத தமான தமிழ் 
ேபசும் விண்ணப்பதாரர்கைளயாவ  குறித்த பதவிக க்குத் 
ெதாி ெசய்ய ேவண் ெமன்  ேகட் , என  உைரைய 

க்கின்ேறன். நன்றி.  

 
[අ.භා. 5.04] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා (කම්කරු හා කම්කරු 
සබඳතා අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக - ெதாழில், ெதாழில் 
உற கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. Gamini Lokuge - Minister of Labour and Labour 
Relations) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා මිත ෙජෝන් අමරතුංග 

මන්තීතුමා ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාව අවංකවම ඉදිරිපත් කළ 
ෙයෝජනාවක් ද කියා කල්පනා කරන්න ඕනෑ.  ළඟදී 
මැතිවරණයක් පැවැත්ෙවන නිසා එතුමා රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා 
කරනවා. ෙම් රෙට් රාජ්ය ෙසේව ය පමණක් ෙනොෙවයි, රාජ්ය 
ෙනොවන,  ෙපෞද්ගලික හා සංස්ථා අංශෙය්ත් වැඩ කරන 
ෙසේවකයන් මිලියන 6ක් 7ක් විතර සිටිනවා.  ඒ අය ගැන එතුමා 
වචනයක්වත් කථා කෙළේ නැහැ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඇයි නැත්ෙත්? වතුකරෙය් ඊපීඑෆ් ෙගවන්ෙන් නැති එකක් 

ගැන කථා කර තිෙබනවා.  

891 892 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඊපීඑෆ් එක ගැන කථා කර තිෙබනවා. ඒ අයෙග් ෙව්තනය 

ගැන - [බාධා කිරීම්] ෙම් ෙක් නැහැ. මා කියවා බැලුවා.  

ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී ෙම් ගැන කථා 
කරනවා. වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණය ෙවනුෙවන් එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙයන් පසු ගිය දවස්වල දුන් පකාශන ඔක්ෙකොම මම 
කිෙයව්වා. ඒ වාෙග්ම මධ්යම පළාෙත් පකාශන ඔක්ෙකොම 
කිෙයව්වා; උතුරු පළාෙත් පකාශන ඔක්ෙකොම කිෙයව්වා. 
එකකවත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් කාරණය ගැන කියා නැහැ. 
තැපැල් ඡන්දය ආවාම පාර්ලිෙම්න්තුවට පණිවුඩයක් ෙදන්න 
කල්පනා කළා, "අපි රාජ්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් කථා කරනවාය" 
කියා. එෙහම නැතුව අවංකව ඉදිරිපත් කළ ෙයෝජනාවක් ෙනොෙවයි 
ෙමය. තමුන්නාන්ෙසේයි මමයි ෙදෙදනාම එකම පක්ෂෙය් 
ඇමතිවරු හැටියට හිටියා. ඒ කාලෙය් රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා කළ 
හැටි, කටයුතු කළ හැටි මා ෙම් ගරු සභාෙව් කියන්ෙන් නැහැ, අපි 
එකට ඉඳෙගන කථා කළ නිසා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
තමුන්නාන්ෙසේ නායකත්වය දුන්නා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්. දැන් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙකොමිෂන් සභා ෙගෙනන්න 

කියනවා, නැවත වරක් ජාතික ෙසේවක සංගමයට ෙකොකා  
ෙපන්වන්න. අපි 2001 දී ආණ්ඩුව පිහිෙටව්වාම තමුන්නාන්ෙසේලා 
වෘත්තීය සමිතිකාරයන්ට ෙමොකද කිව්ෙව්? ජාතික ෙසේවක 
සංගමෙය් අයට ෙමොකද කිව්ෙව්? රාජ්ය ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
තිෙබනවා, ඒක නැතුව අපට ෙමොකුත් කරන්න බැහැ කිව්වා. 
ඔක්ෙකොටම ෙපොල්ල තිබ්බා. අදත් තමුන්නාන්ෙසේලා පණිවුඩයක් 
ෙදන්ෙන්, අෙප් ආණ්ඩුවක් ආවාම ෙම්ක තමයි කරන්ෙන් කියායි. 
එදාටත් තමුන්නාන්ෙසේලා ෙපොල්ල තියන්න තමයි ලැහැස්ති 
වන්ෙන්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මැතිතුමා වෘත්තීය සමිති භාර 
ෙගන තිෙබනවා. ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා වෘත්තීය සමිති භාර 
 ෙගන තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුවක් ආවාම එදා 
වාෙග්ම ෙකොකා ෙපන්වන්න තමයි අදත් ලැහැසත්ි වන්ෙන් කියා 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියන්න කැමැතියි. [බාධා කිරීමක්] ෙකොකා 
ෙපන්වූ නිසා තමයි යන්න වුෙණ්. එදා නායකතුමා ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? එතුමා කිව්වා, "අෙන් මට කරන්න ෙදයක් නැහැ; රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව තිෙබනවා; ෙමොකුත් කරන්න බැහැ" කියා. 
අන්තිමට 2005 ඡන්ද ෙය්දී එක් ෙකෙනක්වත්  අපට ඡන්දය දුන්ෙන් 
නැහැ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් ෙද්ශපාලනීකරණය ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙද්ශපාලනීකරණය වුණු හැටි තමුන්නාන්ෙසේත් මමත් කථා 

කරන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ෙදෙදනාම ඒක කළ අය. 1977 ඉඳන් 
තමුන්නාන්ෙසේත් මමත් ෙදෙදනාම එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
පබලයින් හැටියට හිටියා. විවිධ කටයුතුවලට අපි එකට සහභාගි 
වුණා. ඒ නිසා ඒවා ආපහු ආවර්ජනය කරන්න යන්ෙන් නැහැ. අද 
ෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කළාම මට වාඩි ෙවලාම හිනා ගියා,  
ෙජෝන් අමරතුංග ආපහු වතාවක් ෙපොඩි ඡන්ද ගැටයක් ගහන්න 
යනවා කියා. අද විතර රාජ්ය ෙසේවයට සැලකූ කාලයක් නැහැ.  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
පඩි ෙදන්ෙන් නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
පඩි ෙදන්ෙන් නැහැ කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? 
 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
පඩි වැඩි ෙවලා නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
පඩි වැඩි ෙවලා නැත්ෙත් ෙමොකද? රාජ්ය ෙසේවෙය්ත්, 

ෙපෞද්ගලික අංශෙය්ත්, සංස්ථා ෙසේවෙය්ත් පඩි බලන්න. වරා ෙය් 
පඩිය කීයද කියා බලන්න. විදුලිබල මණ්ඩලය බලන්න. ෙතල් 
සංස්ථාව ගන්න. ෙපෞද්ගලික අංශය ගන්න. අද ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් වැඩ වර්ජන නැත ්ෙත් ඇයි? අපි පඩි පාලක සභාවලින් පඩි 
තීන්දු කරනවා. ඒකත් එක්ක තමයි වාර්ෂිකව ෙක්වල් කරන්ෙන්. 
ෙක්වල් කරලා ඒ ෙගොල්ලන් ෙහොඳ ගණනකට එනවා. පධාන 
සමාගම්වල පඩි මට්ටම බලන්න. ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලාවල පඩි 
මට්ටම බලන්න. මාස ්ඒෙක් බලන්න. බැන්ඩික්ස් එෙක් බලන්න. 
අෙනක් ආයතනවල බලන්න. එදා අෙප් තිබුණු අවම පඩිය 
රුපියල් 2,500යි. අද පඩිය කීයද?  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රාජ්ය ෙසේවය ගැන ෙන් කථා කරන්ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, අන්න හරි. ආෙයත් එතැනට ආවා. තමුන්නාන්ෙසේලා 

ෙපෞද්ගලික අංශය ගැන කථා ෙනොකරපු නිසා තමයි මම කථා 
කරන්ෙන්. මුලින්ම මම ඒ ගැන කිව්වාම තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා, 
ෙපෞද්ගලික අංශය ගැනත් කථා කළා කියලා. නැහැ ෙන්. 
ෙපෞද්ගලික අංශය ගැන කථා කර නැහැ ෙන්. වැඩ කරන පන්තිය 
ගැන කථා කරනවා නම් ඔක්ෙකෝම ගැන කථා කරන්න ඕනෑ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒක කථා කෙළේ නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, ඒක කථා කෙළේ නැහැ. ඒක ගැන බයකුත් තිෙබනවා. 

තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් අය තමයි වැඩිපුර අයිතිකාරෙයෝ ඉන්ෙන්. ඒ 
ගැන කථා කර ගස්සගන්න බැහැ. ෙමොකද, අරමුදල්වලට එන 
මුදල් නවතිනවා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
දැන් ඒක ෙවනස් ෙවලා. දැන් ආණ්ඩුෙව් තමයි අයිතිකාරෙයෝ 

වැඩිෙයන් ඉන්ෙන්. 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙදෙගොල්ෙලෝම ඉන්නවා. හවුෙල් ඉන්නවා. ඒක නිසා ඒකට 

ගහන්න බයයි. ෙමොකද, අරමුදල් එන්ෙන් එතැනින්. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පරමාර්ථය ඡන්ද ය ෙන්. 
 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
පරමාර්ථය ඡන්දය. 9 වැනි දාට තිෙබන්ෙන් රාජ්ය 

ෙසේවකයාෙග් ඡන්දය. එෙහම නම් ඒකට තමයි ෙම් ලැහැස්ති 
ෙවන්ෙන්. අභිපාය ඒකයි. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා කල්පනා 
කරලා බලන්න, එක්සත් ජාතික පක්ෂය ආණ්ඩුව ආපසු ෙදන 
ෙකොට රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් පඩිය කීයද කියලා. රුපියල් 7,900යි. 
අද පඩිය කීය ද? 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
උද්ධමනය කීය ද? 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
උද්ධමනයත් එක්ක තමයි. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමා, රුපියල් 700ක විතර ෙවනසක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නමුත් උද්ධමනය ෙබොෙහොම පහළට ඇවිල්ලායි තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
උද්ධමන අනුපාතිකය තනි ඉලක්කමකට ඇවිල්ලායි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අනිත් එක, තමුන්නාන්ෙසේලා අද කල්පනා කරන්න ඕනෑ 

ෙලෝකෙය් තිෙබන ආර්ථික දුෂ්කරතාවත් එක්ක ෙම් ආණ්ඩුව කර 
ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ ගැන. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ආසියාෙව් උද්ධමනය නැහැ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අද උද්ධමන අනුපාතය සියයට 8යි. ඒ නිසා මම අද 

තමුන්නාන්ෙසේලාට අභිෙයෝගයක් කරනවා. රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ 

ෙමොන විධියටද කල්පනා කරන්ෙන් කියන එක වයඹ 
මැතිවරණෙය්දී තමුන්නාන්ෙසේලාට බලා ගන්න පුළුවන්; මධ්යම 
පළාෙත් මැතිවරණෙය්දී බලා ගන්න පුළුවන්. උතුර ගැන මම කථා 
කරන්ෙන් නැහැ. උතුර ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ෙමොකද, 
උතුෙර් ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් වුණා. ෙමෙතක් කල් කවදාවත් 
නිදහෙසේ, උතුෙර් ඡන්දයක් තියන්න පුළුවන් වුෙණ් නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඉතින් එෙහම නම් දිනන්න එපා යැ. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දිනන එක ෙනොෙවයි පශ්නය. තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව 

කාලෙය් -එදා අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්- අපට පුළුවන් වුණා ද 
උතුෙර් ඡන්දයක් තියන්න? ෙම් රෙට් මහජනයාට නිදහෙසේ ඡන්දය 
පාවිච්චි කරලා තමන් කැමැති පක්ෂයක් පත් කර ගන්න පුළුවන් 
නිදහස අද උතුෙර් ඇති කර තිෙබනවා. ඒක නැහැ කියලා සුජීව 
ෙසේනසිංහ මන්තීතුමා කියනවා ද? [බාධා කිරීමක්] එෙහම වුෙණ් 
යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒක ඔබතුමා ද ඇති කෙළේ? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
යුද්ධය ජයගහණය කරපු නිසයි ඒ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
කරුණා අම්මාන්, පිල්ෙලයාන් කැඩුෙව් කවුද? ඔබතුමා ද? 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක ෙනොෙවයි ෙන් පශ්නය. අද උතුෙර් ඡන්දය තියන එක 

අපට ආඩම්බරයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක අද ගිහිල්ලා ෙලෝකයාට 
කියන්න පුළුවන්. උතුෙර් ජනතාවට ඇස්වලින් බලන්න පුළුවන්. 
අද ඒ මිනිස්සු බයක් නැතුව තමන්ෙග් කැමැත්ත පකාශ කරනවා. 
ඒ ජනතාවට ආණ්ඩුවට පක්ෂව ඡන්දය ෙදන්න පුළුවන්, 
විපක්ෂයට පක්ෂව ෙදන්න පුළුවන්, ෙදමළ පක්ෂවලට පක්ෂව 
ෙදන්න පුළුවන්. අද ආණ්ඩුව ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන් කියනවා, 
"අපි ඡන්දයක් පැවැත්තුවා" කියලා. කාටවත් කියන්න බැහැ 
හමුදාව දාලා, අරවා කරලා, ෙම්වා කරලා ඡන්දය කළා කියලා. 
අපත් ඉස්සර උතුෙර් ඡන්දයකට ගිහිල්ලා තිෙබනවා. ෙජෝන් 
අමරතුංග මහත්මයාට මතක ඇති ඒ ඡන්දයට යන ෙකොට උතුර 
ෙකොෙහොමද තිබුෙණ් කියලා. [බාධා කිරීමක්] හමුදාව නැතුව 
පුළුවන්කමක් නැහැ ෙන් ඒක කරන්න. ආරක්ෂාව තිෙබන්නට 
ඕනෑ. ආරක්ෂාව නැතුව ෙකොෙහොමද ඡන්දයක් කරන්ෙන්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
දැන් හමුදාව ඕනෑ නැහැ ෙන්. දැන් තිෙබන්ෙන් සිවිල් 

සමාජයක් ෙන්. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙද් ෙනොෙවයි හරි. ෙම් රෙට් යුද්ධයක් 

අවසන් වුණා. ඒ යුද්ධෙය් උණුසුම තවම අවසන් ෙවලා නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා හිතන්ෙන් යුද්ධය අවසන් ෙවලා එක දවසකින් 
ඒ උණුසුම අවසන් ෙවයි කියලා ද? නමුත් මහ ජනයාට නිදහෙසේ 
ගමන් කරන්න, නිදහෙසේ කියා කරන්න අවස්ථාව ඇති කරලා දීලා 
තිෙබනවා. 

 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙදමළ ජනතාවටත් ඒ අවස්ථාව ෙදන්න ඕනෑ ෙන්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ගිහින් බලන්න. ෙදමළ ජනතාවටත් එෙහමයි. අද අපට 

හැන්දෑෙව් 6ට පිටත් ෙවලා කිසි බයක් නැතුව යාපනයට ගිහිල්ලා 
එන්න පුළුවන්. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එෙහම නම් හමුදාව ෙමොකටද? 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
හමුදාව ඉන්ෙන් ආරක්ෂාවට, නැවතත් අර වාෙග් තත්ත්වයක් 

ඇති වන එක නවත්වන්න. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
හමුදාව ඉන්ෙන් යුද්ධ කරන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
යුද්ධයට විතරක් ෙනොෙවයි, සිවිල් පාලනයටත් හමුදාව 

අවශ්යයි. [බාධා කිරීමක්] තමුන්නාන්ෙසේ කියන ෙද් කරලා තමයි 
යුද්ධයක් ඇති වුෙණ්. අද යුද්ධය නැති නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා මහා 
වීරෙයෝ වාෙග් කථා කරනවා. අපි ෙම් තත්ත්වය ආරක්ෂා කර 
ගන්න ඕනෑ. ජාත්යන්තර බලෙව්ග, ෙදමළ ඩයසේපෝරාව, විවිධ 
කුමන්තණ, විවිධ කටයුතු තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම තිස්ෙසේම හමුදා 
කඳවුරු තිෙබන්නට ඕනෑ, යම් කිසි පශ්නයක් ඇති වුෙණොත් ඒකට 
මැදිහත් ෙවන්න. එෙහම නැතුව තමුන්නාන්ෙසේ කියන විධියට මුළු 
හමුදාවම ඉවත් කරලා ගම් සභාවල සභාපතිවරුන්ට ෙම් පාලනය 
ෙදන්න බැහැ. ඒ පළාත්වලට ආරක්ෂාව ෙදන්න ඕනෑ. ෙකොළඹ 
වුණත් ආරක්ෂාව තිෙබන්නට ඕනෑ. ඒ නිසා තමයි අද ෙම් රට ෙම් 
තත්ත්වයට පත් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙම් පකාශනය කිෙයව්වාම මට එක 
කාරණයක් ෙපෙනනවා. උපාධිධාරින්ට රස්සා දුන්න එක හරිද 
වැරදිද කියලා තමුන්නාන්ෙසේලා තීන්දු කරන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් 
ජනතාවෙග් පශ්නයක් විධියට තිබුණු උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය 
විසඳලා තිෙබනවා. ෙම් ෙමොෙහොත ෙවන ෙකොට ඒ 
උපාධිධාරින්ෙගන් සියයට 75ක් ස්ථිර කර තිෙබනවා. අනිත් අයත් 
ඉදිරි කාලෙය්දී ස්ථිර කරනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය තවම 
කල්පනා කරනවා ද උපාධිධාරින්ට රස්සා දීපු එක වැරැදියි කියලා? 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියනවා, ඒවා ෙද්ශපාලන පත්වීම් කියලා. ෙම් 
එක පත්වීමක්වත් ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙනොෙවයි. 

හිටපු උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාටම පත්වීම් ලැබුණා. ගාම 
නිලධාරි පත්වීම් ගත්තත් එෙහමයි. අද ඒ සියල්ල website එෙක් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලාටත් බලා ගන්න පුළුවන්, 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙකොට්ඨාසවල කවුද පාස් ෙවලා ඉන්ෙන් 
කියලා. පරීක්ෂණයකින් තමයි ඒ පත්වීම් ලැෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne)  
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පාෙද්ශීය සභාවට තරග කළ 

අෙප්ක්ෂකයන්ටත් පත්වීම් දීලා තිෙබනවා.   
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, ඒ අයටත් දීලා තිෙබනවා. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, මා ඒ 

කාලෙය් කැස්බෑෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙයන් පත් කළ 
අෙප්ක්ෂකයා ෙම් පත්වීම අරෙගන අද වැඩ. එතුමා තවමත් 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පාෙද්ශීය සභා මන්තීවරයා. [බාධා 
කිරීම්] ඔව්, යූඑන්පී. යූඑන්පී ෙකනකු කියලා ආණ්ඩුව ඔහු  කපා 
දැම්මා ද? [බාධා කිරීමක්] එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කැස්බෑව 
නගර සභාෙව් නාගරික මන්තීවරයා -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඇමතිතුමා, ඔබතුමා එෙහේ ඉන්න නිසා කැපුෙණ් නැහැ.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නැහැ, නැහැ. ෙකොෙහේවත් එෙහම කැපුෙව් නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා ඉන්න නිසා කැපුෙව් නැහැ. ඔබතුමා හිටිෙය් නැත්නම් 

කපනවා. [බාධා කිරීම්] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
දැන් අෙප් පළාෙත් උපාධිධාරින් සියලු ෙදනාම වැඩ; හැම 

ෙකෙනක්ම වැඩ. එක් ෙකනකුටවත් රස්සාව නැති ෙවලා නැහැ. 
රාජ්ය ෙසේවය ෙවනුෙවන් අද කර තිෙබන ෙම් පළල් කිරීම නිසා 
ෙම් රෙට් අලුත් පරම්පරාවකට ෙද්ශපාලන ෙභ්දයකින් ෙතොරව 
රාජ්ය ෙසේවයට ඇතුළු ෙවන්න හම්බ වුණා. නමුත් එදා 
තමුන්නාන්ෙසේලා රාජ්ය ෙසේවය කුඩා කරන්න කළ වැඩ පිළිෙවළ 
- manpower සමාගම්වලින් ෙසේවකයන් ගැනීම- අද ෙම් ර ටට 
වසංගතයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා තරුණයකුට රස්සාව 
පිළිබඳ ස්ථීරත්වයක් නැහැ. අවසාන කාලෙය් ඔහුෙග් රස්සාව 
පිළිබඳ වග කීමක් නැහැ. ඒ කමය -ෙකොන්තාත් කමය- එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය තමයි ෙම් රටට හඳුන්වා දුන්ෙන්. ඒ සම්බන්ධෙයන් 
විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න අපි අද උත්සාහ කරනවා. 
අද සියලු සමාගම් ෙමොකද කරන්ෙන්? ස්ථිර ෙසේවකයන් විශාම 
වැටුපක් දීලා ෙගදර යවනවා. අද manpower සමාගම් ෙලෝකයට 
පශ්නයක් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක එදා ඇතුළු කෙළේ ගරු රනිල් 
විකමසිංහ මහත්මයාෙග් ෙයෝජනා කමෙයනුයි.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙගොවීන්ටවත් විශාම වැටුප් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන්.  
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, එහි පශ්නයක් තිෙබනවා. ඒක  ෙහට අනිද්දාට විසඳනවා.   

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අවුරුදු ෙදකක්-  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඒක ෙවන්න පුළුවන්. අපි කියන්ෙන් නැහැ, 'එෙහම නැහැ' 

කියලා. නමුත් ඒ පශ්නයට විසඳුමක් ලබා ෙදනවා. එය ෙදන්ෙන් 
නැහැ කියලා අපි කියන්ෙන් නැහැ. යම් යම් ආර්ථික ගැටලු නිසා 
පශ්නයක් තිෙබනවා. නමුත් ලබන අවුරුද්ෙද් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය්දී ඒකට විසඳුම් ලබා ෙදනවා. ෙම් රෙට් මෑත ඉතිහාසය 
ගත්තාම රාජ්ය ෙසේවයට, ෙපොලිස් ෙසේවයට, අෙනකුත් අංශවලට 
යම් කිසි ශක්තියක් ඇති වන වැඩ පිළිෙවළක් තමයි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා පමුඛ ෙම් ආණ්ඩුව කෙළේ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ නිසා 
තමයි අද ජනතාව ශක්තිමත්ව ඉන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙජ්වීපී මන්තීතුමා -අෙප් 
මිතයා- රාජ්ය ෙසේවය ගැන ෙබොෙහොම ආදරෙයන් කථා කළා. එදා 
තුණ්ඩු කෑල්ල දීලා රාජ්ය ෙසේවකයන්ට කළ ෙද් 
තමුන්නාන්ෙසේලාටත් අපටත් ෙහොඳට මතකයි.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔය, ඉතිහාසය ෙන්. වැඩක් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඉතිහාසෙයන් වැඩක් නැත්ෙත් නැහැ ෙන්.  අද බණ කියන 

ෙකොට අහන්න එපා යැ, "ඔය බණ කියන්න ඉස්සර ෙකොෙහොමද 
කටයුතු කෙළේ?" කියලා.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඉතිහාසෙයන් තමයි අනාගත වැඩ පිළිෙවළ හැෙදන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්, ඉතිහාසෙයන් තමයි අනාගතය හැෙදන්ෙන්. වර්තමානයයි 

අනාගතයයි හැෙදන්ෙන් ඉතිහාසෙයන්. ඉතිහාසෙය් ඒ විධියට 
කටයුතු කළ අය අද විපක්ෂෙය් ඉඳෙගන අපට බණ කියනවා. ඒ 
බණ අහන්න මිනිස්සු ඉන්නවාද?  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඉන්නවා.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙකොෙහේද ඉන්ෙන්?  

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
රාජ්ය ෙසේවකයාට ඒවා අහන්න සිදු ෙවලායි තිෙබන්ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
රාජ්ය ෙසේවකයා අහන හැටි බලමු. ෙම් ඡන්දෙය්දී 

තමුන්නාන්ෙසේලාට පතිඵල හම්බ ෙව්වි. [බාධා කිරීමක්] කියන්න, 
කියන්න.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒ කාලෙය් ෙම් පැත්ෙත් ඉඳලා කළ ෙද්වල් තමයි දැන් ඔය 

පැත්තට ගිහිල්ලා කරන්ෙන්. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
නැහැ, නැහැ. ඒ පැත්ෙත් ඉඳලා කළ මිනිසුන්ට අදත් අපි උදවු 

කරනවා. [බාධා කිරීම්] ඒ පැත්ෙත් ෙනොෙවයි, ෙම් පැත්ෙත් 
ෙකළින් ඉඳෙගනයි එෙහම කරන්ෙන්. අපි පැත්තක් ගත්ෙතොත් ඒ 
පැත්ෙත් ෙකළින් ඉන්ෙන්. මිනිෙහකුට වැරැද්දක් වුෙණොත් ඒ 
වැරැද්ද වුණු ෙකනාට අපි උදව්වක් කර ෙදනවා. අද අපට 
කනගාටුයි ජාතික ෙසේවක සංගමයට ෙවලා තිෙබන ෙද් ගැන; 
රාජ්ය ෙසේවා වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනයට ෙවලා තිෙබන ෙද් 
ගැන; ගුරු සංගමයට ෙවලා තිෙබන ෙද් ගැන.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
රජය පළි ගන්න ෙකොට ෙමොකද කරන්ෙන්?  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
එක් ෙකනකුෙගන්වත් රජය පළි ගත්ෙත් නැහැ. තරහා 

ෙවන්න එපා, ෙමෙහම කිව්වාට. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
මාරු කරනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
කිසිම ෙකනකු මාරු කරලා නැහැ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
එළවා දමනවා. රස්සාෙවන් අස් කරනවා.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
කිසිම ෙකනකු අස් කරලා නැහැ. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
කිසිම ෙකනකු 'යූඑන්පී වීම නිසා' මාරු කරලා නැහැ.   

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
කිසිම ෙකෙනකු අස් කරලා නැහැ. මම වග කීමක් ඇතිව 

කියනවා. කිසිම ෙකනකු 'යූඑන්පී වුණාය කියලා' මාරු කරලා 
නැහැ. එක ගුරුවරෙයකුවත් මාරු කරලා නැහැ යූඑන්පී කියලා; 
එක රාජ්ය ෙසේවකයකුවත් මාරු කරලා නැහැ යූඑන්පී කියලා. එක් 
ෙකෙනකුවත් එෙහම මාරු කරලා නැහැ. නමුත් තමුන්නාන්ෙසේලා 
හැඩ ගැෙහන්ෙන් තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්වත් ඒ 
මිනිසුන්ට උදව්වක් කරන්න බැරි වන විධියටයි. ඒකට තමයි රාජ්ය 
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව දමන්ෙන්. එදා කළා වාෙග්ම, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වෘත්තීය සමිතිවලට ෙකොකා ෙපන්නන්න දැන් 
ඉඳලාම තමුන්නාන්ෙසේලා ලැහැස්ති ෙවනවා කියන එක මා 
කියන්න කැමැතියි. ෙමොකද, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා 
තමයි දැන් වෘත්තීය සමිති භාර ෙගන තිෙබන්ෙන්. එතුමා දන්නවා, 
"ෙම් පශ්නය මටයි එන්ෙන්" කියලා.  ඒෙකන් ගැලෙවන්න දැන් 
ඉඳන්ම තමුන්නාන්ෙසේ වැඩ පිළිෙවළක් ලැහැස්ති කරනවා. ඒ 
නිසා, වෘත්තීය සමිතිවල අය ෙම් ගැලරිවල ඉන්නවා නම් ඉස්සර 
ෙවලා ගිහිල්ලා අහන්න, ෙම්වා පත් කළාම අෙප් අනාගතයට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන් කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
කිසි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
කිසි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ වාෙග්ම කිසි ෙහොඳක් ෙවන්ෙන්ත් 

නැහැ.     

2005 දී කළා වාෙග්, කිසි ෙදයක් ෙවන්ෙන් නැහැ. මිනිසුන්ට 
ඉන්න විධියටම කට්ට කා ෙගන ඉන්න ෙවනවා. ඒ නිසා තමයි 
වෘත්තීය සමිතිවලට මිනිසුන් බැ ෙඳන්ෙන් නැත්ෙත්.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අසාධාරණයක් ෙවන්ෙන් නැත්නම් වෘත්තීය සමිති අවශ්ය 

නැහැ. අසාධාරණයක් ෙවනවා නම් තමයි වෘත්තීය සමිති ඕනෑ. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ජාතික ෙසේවක සංගමයට ඒක ගිහින් කියන්න. රාජ්ය ෙසේවා 

වෘත්තීය සමිති සම්ෙම්ලනයට ඒක ගිහින් කියන්න. ගුරු 
සංගම්වලට ගිහින් ඒක කියන්න. තමුන්නාන්ෙසේලාට ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අසාධාරණයක් ෙවලා නැහැ; ඒ නිසා වෘත්තීය සමිති 
ඕනෑ නැහැ කියලා ඒ අයට කියන්න. ෙමොකද, ඒ මිනිසුන්ට 
අසාධාරණයක් ෙවලා නැහැ. 

අද කම්කරු නීති-රීති ෙබොෙහොම ශක්තිමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
ඒ නිසා තමයි අද ඕනෑම තැනක පශ්නයක් ඇති වුණාම අපි ඒකට 
මැදිහත් ෙවන්ෙන්. ඒකට පක්ෂ ෙභ්දයක් බලන්ෙන් නැහැ. අපි 
පුද්ගලයාෙග් පශ්නය දිහා බලලා ඒකට කටයුතු කරනවා. ශී ලංකා 
ගමනා ගමන මණ්ඩල ෙසේවකයන්ෙග් gratuity ෙගවීම පිළිබඳ 

පශ්නයක් පසු ගිය කාලෙය් තිබුණා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අපට 
ඒ කාර්යය භාර දුන්නා. ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙකොට සියයට 75කට 
ඒ මුදල් ෙගවලා ඉවරයි. තව මාසයක් හමාරක් යන ෙකොට ඉතුරු 
අයටත් ඒවා ෙගවලා ඉවර කරනවා. ඒක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් 
පතිපත්තිය.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒකද අර ෙවෙළඳ කලාපෙය් ෙසේවකයන්ට ෙවඩි තිබ්ෙබ්?  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
යන්ෙන ෙකොෙහේද ඇහුවාම මල්ෙල ෙපොල්ලු. තමුන්නාන්ෙසේ 

කියන්න, ඒෙකන් අද ෙමොකද ෙවලා තිෙබන්ෙන් කියලා. 
ෙපෞද්ගලික අංශයට ලැෙබන්න තිබුණු විශාම වැටුප නැති වුණා 
ෙන්. අද ඒක කියාත්මක වුණා නම් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ෙසේවකයන්ට EPF එකත් තිෙබනවා; ETF එකත් තිෙබනවා; 
විශාම වැටුපත් තිෙබනවා. අද දහස් ගණන් ෙසේවකෙයෝ අපට 
ෙපත්සම් එවනවා, කරුණාකර ෙපෞද්ගලික අංශෙය් විශාම වැටුප් 
කමය නැවත ආරම්භ කරන්න කියලා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
සල්ලි ටික ෙකොල්ල කන්නයි හැදුෙව්. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
සල්ලි ශතයක්වත් ෙකොල්ල කාලා නැහැ. ෙකොෙහේද ෙකොල්ල 

කාලා තිෙබන්ෙන් කියලා කියන්න. එක ශතයක් ෙකොල්ල කාපු 
තැනක් කියන්න.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙකටස් ෙවෙළඳ ෙපොළට දාලා- 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ සියයට 10ක් ආෙයෝජනය කරන්න 

තීන්දු ගත්ෙත් කවුද? තමුන්නාන්ෙසේ මට කියන්න. සියයට 2යි 
ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ ආෙයෝජනය කරන්න තිබුෙණ්. ඒක 
සියයට 10 කෙළේ කවුද? මට කියන්න. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
අවමය සියයට 8යි.  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
කවුද සියයට 10 කෙළේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 

කාලෙය්. 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ආෙයෝජනය කරන්න පුළුවන් කියලා නම් 

කරපු ආයතන තිෙබනවා. 
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ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ඔව්. නම් කරපු ආයතනවල තමයි ආෙයෝජනය කර 

තිෙබන්ෙන්. පනතට අනුව කිසිම වැරැද්දක් කරලා නැහැ. 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ ෙකොටස් තැන්පත් කරනවා පාඩු ලබන -[බාධා කිරීමක්] 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අපි පනත අනුවයි කටයුතු කරන්ෙන්. අෙප් අමාත්යාංශෙයන් 

කරන එක Monetary Board එෙකන් කෙළේ. Monetary Board 
එක වග කීමක් අරෙගන කටයුතු කරන්ෙන්. පනත සංෙශෝධනය 
කරලා සියයට 10ක් ආෙයෝජනය කරන්න කවුද අවසර දුන්ෙන්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඒ blue-chip companiesවල විතරයි. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේලාට එෙහම නම් අධිකරණයට යන්න පුළුවන්. 

එෙහම එකක් ෙවලා නැහැ. නීතියට අනුව තමයි Monetary Board 
එක ඒ සියල්ලම කර තිෙබන්ෙන්. ෙකොටස් ෙවෙළඳ ෙපොෙළේ 
ෙකොටස් මිල ඉහළ පහළ යන එක ෙවනම පශ්නයක්. ෙකොටස් මිල 
එක එක කාලවල අවපාත වනවා. ඉහළ පහළ යනවා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ ෙන්. අපි පනත අනුව කියා කරලා තිෙබනවා. 
පනතට ඒ සංෙශෝධනය ෙගනාෙව් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව 
කාලෙය්. එෙහම නැතුව ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ෙනොෙවයි. අපි පනත අනුව තමයි කියා කෙළේ. අද ඒ අරමුදෙල් 
ටිලියන එකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ගරු ඇමතිතුමා, කරුණාකර ෙම් ගරු සභාවට කියනවාද අද 

ෙහටම රාජ්ය ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000කින් වැටුප් වැඩි කර 
ෙදනවාද කියලා. ඒක කියන්ෙන් නැහැ ෙන්.  

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 

ආණ්ඩුවක් ආවාම රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් වැටුප රුපියල් 
10,000කින් වැඩි කරනවා කියලා. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
අපි ෙයෝජනා කළාට දුන්ෙනත් නැහැ. ෙමවර අය වැෙයන්වත් 

වැඩි කරනවාද කියා කියන්න?  
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ට හැම දාම -[බාධා කිරීමක්] 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙමවර අය වැෙයන්වත් වැඩි කරනවා ද කියලා කියන්න. 
 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
තමුන්නාන්ෙසේෙග් පශ්නයට උත්තර ෙදන්න ෙනොෙවයි මා 

නැගිට්ෙට්. රාජ්ය ෙසේවය -[බාධා කිරීමක්] මා තමුන්නාන්ෙසේට 
disturb කෙළේ නැහැ. ෙම් රජය අය වැය ෙල්ඛනය සකස් කරන 
ෙකොට සියලුම වෘත්තීය සමිති කැඳවනවා. ජාතික ෙසේවක 
සංගමයත් කැඳවනවා. ඒෙගොල්ෙලො එක්කත් සාකච්ඡා කරලා 
තමයි වැටුප්, විශාම වැටුප් පශ්න විසඳන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
පඩි වැඩි කරනවා ද කියන්න. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙජෝන් අමරතුංග කිව්වාට පඩි වැඩි කරන්න යන්ෙන් නැහැ.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒක කියන්ෙන් නැතුව -[බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
ෙජෝන් අමරතුංග කිව්වාට පඩි වැඩි කරනවා ෙනොෙවයි. 

වෘත්තීය සමිතිත් එක්ක කථා කරලා රෙට් ආර්ථිකය අනුවයි එය 
කරන්ෙන්. ෙමෙතක් කල් කර තිෙබන කමයට තමයි කියා 
කරන්ෙන්. එෙහම නැතිව ෙජෝන් අමරතුංග මහත්මයා තැපැල් 
ඡන්දය නිසා ෙයෝජනාවක් ෙගනාවාට අපි ඒකට යට ෙවන්ෙන් 
නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒකට යට ෙවන්ෙන් නැහැ.  

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ගාමිණී ෙලොකුෙග් මහතා 
(மாண் மிகு காமினி ெலாக்குேக) 
(The Hon. Gamini Lokuge) 
අද ෙම් රෙට් වැඩ කරන පන්තිය, රාජ්ය ෙසේවකයා ෙබොෙහොම 

සතුටින් කාලය ගත කරන්ෙන් කියමින් මෙග් වචන ස්වල්පය 
අවසන් කරනවා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියන එක පිළිගන්ෙන් නැහැ. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
මීළඟට ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම ඇමතිතුමා, මන්තීතුමා. 

903 904 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ඇමතිතුමා, ඇමතිතුමා. මට ඇමතිකමකුත් හම්බ වුණා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ආවා විතරයි. 

 
[අ.භා. 5.23] 
 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇමතිකමකුත් දීලා මෙග් 

කථාව කරන්න අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත 
වනවා. ඔබතුමා ගම්පහ පෙද්ශයට ෙබොෙහොම සම්බන්ධකම් 
තිෙබන නිසා ඇමතිකමක් ෙදන එක ගැන පශ්නයක් නැහැ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඇත්තටම ආණ්ඩුෙව් 
ඇමතිවරු ටික, මන්තීවරු ටික ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කරන කථා 
දිහා බැලුවාම හැම දාම තිෙබන්ෙන් එකම තැටිය. 

එදා චන්දිකා ෙනෝනා බලයට එන්න පාවිච්චි කළ කථා ටිකම 
තමයි තවමත් කථා කරන්ෙන්. ෙම් කථාවලින් කියපු ෙද්වල්වලට 
අවුරුදු 15ක්, 16ක්, 20ක් වුණා. නමුත් තවම ඒ පශ්න විසඳලා 
නැහැ. ''එක්සත් ජාතික පක්ෂය රජෙය් ෙසේවකයන්ට සැලකුෙව් 
ෙමෙහමයි, පඩි මදි'' කිය කියා කෑගහපු ඒෙගොල්ෙලෝ අදත් කථා 
කරන්ෙන් ඒකමයි. අද වන ෙතක් ෙම් අය ෙමොකක්ද කෙළේ? අෙප් 
ආණ්ඩුව කළ ෙද්වල් ෙවනස් කරන්න අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ 
ෙම් අයට බැරි වුණාද? තවමත් පරණ තැටියම තමයි දුවන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එදා චන්දිකා ෙනෝනා බලයට 
ආෙව් සූරියකන්ෙද් ඇටකටු ෙපන්නලා. ඒ වාෙග්ම මහින්ද 
රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් රජෙය් ෙසේවකයාට පඩි වැඩි 
කරනවා කියලා. නමුත් බලයට ආවාට පස්ෙසේ ඒවා මතක නැහැ. 
හැබැයි, මැතිවරණය තිෙබන ෙවලාෙව්ම advance එකක් ෙගව්වා, 
"අපි ආපු ගමන් පඩි වැඩි කරනවා, ෙමන්න advance එක" කියලා. 
ඒ විධියට මිනිස්සු රවටලා තමයි බලයට ආෙව්. ඒ advance එක 
ෙගව්වා විතරමයි. දැන් පළාත් සභා මැතිවරණයකුත් ඇවිල්ලා. ඒ 
වුණත් ඉතිරි ටික ෙගවන්න මතක නැහැ. හැබැයි, බඩු මිල වැඩි 
කරන්න නම් අමතක කරලා නැහැ. හැම දාම බඩු මිල වැඩි 
කරනවා. දවසින් දවස, දවසින් දවස බඩු මිල වැඩි ෙවනවා. නමුත් 
රජෙය් ෙසේවකයාෙග් පඩිය එතැනමයි. වර්තමානෙය් රජෙය් 
ෙසේවකයාට ජීවත් ෙවන්න විධියක් නැති තත්ත්වයට පත් කර 
තිෙබනවා.  

රජෙය් ෙසේවය බල්ලාට දැම්මා විතරක් ෙනොෙවයි, 
උපාධිධාරියාත් බල්ලාට දමලා. උපාධි ගත්ත තරුණ තරුණියන් 
අද ඉන්ෙන් අසහනෙයන්. [බාධා කිරීමක්] කසාද බඳින්න 
විධියකුත් නැහැ. ඒ අයෙග් පඩිය රුපියල් 10,000යි. කසාද බඳින්න 
රුපියල් 5,000යි. දැන් ෙපොලීසිය හරහා  බල ්ෙලෝ  නිකම් කසාද 
බඳිනවා. ෙපොලීසිය හරහා බල්ෙලෝ  නිකම් බන්දනවා. 
උපාධිධාරියාට කසාද බඳින්න රුපියල් 5,000ක් ගන්නවා. හැබැයි, 
ඒ අයෙග් පඩිය රුපියල් 10,000යි. [බාධා කිරීමක්] බල්ලාට 
සහතිකත් ෙදනවා. ෙපොලීසිෙයන් සහතික ෙදනවා. ටීවී එෙක්, 
පත්තරවල ඔක්ෙකෝෙග්ම ඒ විස්තර යනවා. සන්ග්ලාස් දමපු 
බල්ෙලෝ. මල් මාලාත් දමනවා.  හැබැයි ඌ ආණ්ඩුෙව් බල්ෙලක්. 
අෙප් ෙගවල්වල ඉන්න බල්ලන්ට ඒක කරන්නත් බැහැ. ඒකටත් 
ආණ්ඩුවට ගැතිකම් කරන බල්ෙලෝ ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් ගෙම් 

ඉන්න බල්ලාට ෙමොකුත් නැහැ. ඌට ඉතින් බුඃ බුඃ තමයි. ඌට බුඃ 
බුඃ. ඌට  දම්වැලක් තියා ෙකොහු ලනුවක්වත් නැහැ. ආණ්ඩුවට 
කහින බල්ෙලෝ ෙපොලීසිය මඟින් කසාද බන්දනවා. ෙබෝඩ් දමලා, 
ටීවී ආයතනවලින් ෙගන්වලා, මඟුල් අර ෙගන, ටයි දමලා, 
ෙතොප්පි දමලා, ෙකෝට් අන්දලා කසාද බඳිනවා.  ඔන්න රාජ්ය 
ෙසේවයට ගිය තැන. දැන් රාජ්ය ෙසේවය පාවිච්චි කරන්ෙන් බල්ෙලෝ 
කසාද බන්දන්න. ඒ තරමට රාජ්ය ෙසේවය බල්ලාට ගිහිල්ලා.  
ඒකයි වර්තමාන තත්ත්වය.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය ෙසේවකයා ගැන මීට 
වඩා හිතන්න ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව් 
රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් කර පිටින්. රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ඡන්ද  විශාල 
පමාණයක් අර ෙගනයි බලයට ආෙව්. අද අපි දන්නවා, අයිෙයෝ, 
ෙම් අතින්ද කතිරය ගැහුෙව් කියලා රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ හූල්ලන 
බව. ඒ තරමට රාජ්ය ෙසේවකයන් බල්ලාට දමලා. බල්ලාට තිෙබන 
තැනවත් අද රාජ්ය ෙසේවයට නැති ෙවලා. අද බල්ලාටත් ෙලොකු 
තැනක් තිෙබනවා. ඒක අපි පහු ගිය දිනවල දැක්කා.  

විෙශේෂෙයන්ම අද රෙට් උගතුන්ට -උපාධිධාරින්ට-  නිසි තැන 
ෙදන්න. උපාධිධාරින්ට  අදාළ දැනුම අනුව පඩියක් ෙගවන්න. 
සමහර උපාධිධාරින් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් ආයතනවල ෙලොකු පඩි 
ලබන රක්ෂාවල් කළා.  රජය ගැන විශ්වාසය තියලා ඒ 
උපාධිධාරින් කරමින් සිටි ෙලොකු ෙලොකු පඩි ලබන ඒ  රක්ෂා 
අතහැරලා රජෙය්  ෙසේවයට බැඳුණා. ඒ අයට දැන් කර කියා ගන්න 
ෙදයක් නැති ෙවලා. දැන් පඩිය රුපියල් 10,000යි. ඉන්න තැනක් 
නැහැ. "දිවි නැඟුම රැස්වීම තිෙබනවා, ෙසනඟ එකතු කරන්න" 
කියලා ඒ අය යවනවා. මම වග කීෙමන් ඒක කියනවා.  ෙකොෙහේද 
ෙසනඟක් රැස් ෙවන්ෙන්, ෙකොෙහේද පන්තියක් තිෙයන්ෙන් ගම්පහ 
අෙප් ගම්වල ඉන්න උපාධිධාරින්ෙග් ෙජොබ් එක තමයි ඒවාට 
ෙසනඟ එකතු කරන එක. දිවි නැඟුම රැස්වීමට ෙසනඟ එක්ක 
ෙගන එන එක. මෙග් වැඩ සටහන්වලට පවා ඇවිල්ලා ඒ 
උපාධිධාරින් කියනවා "ෙහට දිවි නැඟුම රැස්වීම තිෙබනවා. ඒකට 
එන්න" කියලා. උපාධිධාරියා අද ඒ තත්ත්වයට පත් කරලා. ඒ 
නිසා මම විෙශේෂෙයන්ම කියනවා ඔවුන්ෙග් දැනුමට සරිලන 
රැකියාවක් රජෙය් ෙසේවය තුළින් සපයන්න කියලා. ෙමොකද,  ෙම් 
උපාධිධාරින් තමන් කරමින් සිටි ෙහොඳ රැකියා දමලා ආෙව් රජෙය් 
ෙසේවය ගැන විශ්වාසය තබලායි. රජය උපාධිධාරින් දිහා හරිහැටි 
බලනවා කියලා ඒ පත්වීම් ෙදන්න ඉස්සරෙවලා කඳුළු හැලුවා. 
අෙන් ෙමච්චර උපාධිධාරින් පිරිසක් රැකියා නැතිව ඉන්නවා, අපි 
තමයි ෙම් අය ගැන බලන්ෙන් කියලා කඳුළු සලලා පත්වීම් දුන්නා .  
රුපියල් 50,000, 60,000 ලැබුණු රක්ෂා, වාහනයක් පවා ලැබිලා 
තමන් ෙබොෙහොම ආඩම්බරෙයන්, අභිමානෙයන් කරපු රක්ෂා 
අතහැර දමලා රජ ය ගැන විශ්වාසය ඇතිව ඔවුන් රජෙය් ෙසේවයට 
බැඳුණා. ඊට පසේසේ වුෙණ් ෙමොකක්ද? ඒ අයට දැන් ලැෙබන පඩිය 
කීයද? රුපියල් 10,000යි. ඒෙකන් දැන් ජීවිතය ගැට ගහ ගන්න 
විධියක් නැහැ. පඩිය නැතත් කමක් නැහැ, අඩුම ගණෙන් වෘත්තීය 
අභිමානය ඒ අයට ලබා ෙදන්න. 

අද ඔවුන්ට ගස් යට ඉන්න ෙවලා. ඉඳ ගන්න පුටු නැහැ; බංකු 
නැහැ; ඉඳ ගන්න තැන් නැහැ. තමුන්ට වඩා ඉෙගන ගත්ෙත් නැති, 
උපාධියක් නැති, අට පාස් වුණු අයෙග් නිෙයෝගවලට යටත් 
ෙවන්න සිදු ෙවලා. ෙම්ක තමයි අද උපාධිධාරින්ට ගිය කල. අද 
වන ෙකොට පාසල් යන දරුෙවෝ පවා හිතනවා, විශ්වවිද්යාලයට 
යන්න ඕනෑ නැහැ, විශ්වවිද්යාලයට ගිහින් ආවත් ඉන්න ෙවන්ෙන් 
ෙම් වාෙග් ගස් යට තමයි කියලා.  අන්න ඒ තත්ත්වයට පත් වන 
තරමටම රාජ්ය ෙසේවය බල්ලාට දාලා තිෙබනවා. ඒ නිසා මා 
විෙශේෂෙයන් ෙම් අවස්ථාෙව් ඉල්ලනවා, මීට වඩා රජෙය් 
ෙසේවකයා ගැන හිතන්න කියලා. ෙමොකද, රජෙය් ෙසේවකයා තමයි 
අපට අන්තිමටම ඉතුරු වන්ෙන්. රෙට් කලබලයක් වුණාම, ර ෙට් 
පශ්නයක් වුණාම, රෙට් යම් ව්යසනයක් වුණාම අප පාවිච්චි 
කරන්ෙන් රජෙය් ෙසේවකයන්. ගෙම් සමුපකාරය පාවිච්චි කරනවා 
වාෙග් තමයි රජෙය් ෙසේවකයා පාවිච්චි කරන්ෙන්ත්. ඒ වාෙග්ම 
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රජෙය් ෙසේවකයා ඡන්ද වැඩවලටත් පාවිච්චි කරනවා. රජෙය් 
ෙසේවකයා ආණ්ඩුව රැක ගැනීෙම් යාන්තණය බවට පත් කරලා 
තිෙබන ෙතොරතුරු අප පත්තරවලින් දැක්කා.  මාධ්යවලින් ඒ 
ෙතොරතුරු ෙහළි කරනවා. අප කිව්වා, ෙම් රාජ්ය ෙසේවකයාට 
ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන වැඩ කරන්න අවස්ථාව ෙදන්න 
කියලා. අද රාජ්ය ෙසේවකයාෙග් ෙකොන්ද කඩලා. දහහත්වන 
ආණ්ඩුකම ව්යවස්ථා සංෙශෝධනය තුළින් රාජ්ය ෙසේවාව ස්වාධීනව 
කරන්න ෙකොමිසමක්  පත් කරන්න අෙප් රජය එදා කටයුතු කළා. 
නමුත් ඒවා නැති කරලා අද රජෙය් ෙසේවෙය් ෙකොන්ද කඩලා. 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට නියමිත කාලය අවසානයි. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
තව විනාඩි ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

අද පඩි වැඩි ෙවන්ෙන් උද්ෙඝෝෂණය කරන අයෙග් විතරයි. 
පඩි වැඩි කර ගන්න ඕනෑ නම් ගුරුවරයා ඉස්ෙකෝෙල් building 
එකට නඟින්න ඕනෑ. පඩි වැඩි කර ගන්න ඕනෑ නම්  ගහකට 
නඟින්න ඕනෑ. අද රජෙය් ෙසේවකයාට ෙවලා තිෙබන්ෙන් ඒකයි. 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න ෙසේවක මණ්ඩලය මැසිවිලි නඟනවා, 
පඩි වැඩි කරන්ෙන් නැහැ, අපට උද්ෙඝෝෂණය කරන්නත් බැහැ 
කියලා. ඒ වාෙග්ම ෙපොලීසිය, ගාම නිලධාරියා වැනි රජෙය් 
ෙසේවෙය් අන්තිම පුරුෙක් ඉන්න අයටත් පඩි වැඩි කර ගන්න 
විධියක් නැහැ. ෙමොකද, ඒ අයට උද්ෙඝෝෂණය කරන්න බැරි නිසා. 
උද්ෙඝෝෂණය කෙළොත් විතරයි ෙම් ආණ්ඩුව ටිකක් ඇහැ 
ෙකොනකින් හරි ඒ මිනිහා දිහා බලන්ෙන්. ඒ හැර, සාධාරණව, 
නිවැරැදිව ඔවුන්ෙග් ෙසේවයට ඇගැයීමක් කරනවා අප දකින්ෙන් 
නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  රාජ්ය ෙසේවෙය් මර්දනය 
නවත්වලා, රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු පිරිසට හරියට යුතුකම් ඉටු 
කරලා ෙම් රට සංවර්ධනය කරන්න කියන කාරණයට අවධානය 
ෙයොමු කරමින් මා නිහඬ වනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
[අ.භා. 5.31] 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා (ඛනිජ ෙතල් කර්මාන්ත 
නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා) 
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன - ெபற்ேறா யக் 
ைகத்ெதாழில்கள் பிரதி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sarana Gunawardena - Deputy Minister of 
Petroleum Industries)  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  අෙප් පළාත නිෙයෝජනය 

කරන, අෙප් හිතවත් විපක්ෂෙය් ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා 
ෙගනාපු ෙයෝජනාව පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට  ඒ දිස්තික්කයම 
නිෙයෝජනය කරමින් මටත් අවස්ථාව ලැබීම ගැන  සතුටු වනවා.  

රාජ්ය ෙසේවකයන්ට ෙම් තරම් සලකපු රජයක් අපි ෙම් මෑත 
ඉතිහාසෙය් දැකලා නැහැ. ෙම් රෙට් විධායක ජනාධිපති කමය 
යටෙත් කටයුතු කරපු විධායක ජනාධිපතිවරු  ගත්ෙතොත්, රාජ්ය 
ෙසේවය සම්බන්ධව විධිමත්ව, සැලසුම් සහගතව කටයුතු කරපු 
එකම රාජ්ය නායකයා වන්ෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමායි. 
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඇතුළු සමස්ත විපක්ෂයම  රාජ්ය ෙසේවය 
ගැන කථා කරනවා. එදා රාජ්ය ෙසේවෙය් නියුතු උදවිය තමන්ෙග් 
ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගත්ෙත් ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. වසර තිහක් 
තිස්ෙසේ යුද්ධය තිබුණු කාලෙය් ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
නියුතු උදවිය රාජකාරියට ගිහිල්ලා යළිත් ෙගදරට එන්ෙන් මිනී 
ෙපට්ටිෙයන්ද නැත්නම් ෙකොෙහොමද කියන පශ්නය ඇත්තටම 
තිබුණා. අෙප් පළාත්වල උදවිය ෙබොෙහොම තැති ගැන්ෙමන්, 

ෙබොෙහොම බයකින් තමයි රාජ්ය ෙසේවයට සම්බන්ධ වුෙණ්. හැබැයි 
යුද්ධය අවසාන වීමත් එක්කම ඒ උදවිය ඉතාම සතුටින් රාජ්ය 
ෙසේවය කරනවා පමණක් ෙනොෙවයි, තමන්ෙග් පවුල් ජීවිතය 
දරුමල්ලන් එක්ක, ස්වාමි දියණිය සමඟ, ස්වාමි පුරුෂයා සමඟ, 
ඥාතීන්, ගම්වාසීන් සමඟ ෙහොඳින් ගත කරනවා. තමන්ෙග් 
රාජකාරිය කරනවාට අමතරව විවිධ පළාත්වල සංචාරයට ගිහිල්ලා 
අතිවිශාල සතුටක් ලබනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙබොෙහොම 
ආදරෙයන්, කැක්කුෙමන්, උනන්දුෙවන් රාජ්ය ෙසේව ය ගැන කථා 
කරන්න පටන් ගත්ෙත් වයඹ පළාත් සභා මැතිවරණයත් එක්කයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රාජ්ය  නිලධාරින් ෙහට 
අනිද්දා තැපැල් ඡන්දයකට යන බව ඇත්ත.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ගුරුවරිය දණ ගස්වපු එක? 

 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
නැහැ, ඒ ගැන ෙනොෙවයි මා කියන්ෙන්.  

රාජ්ය ෙසේවකයන් මැතිවරණ රාජකාරි කටයුතු කරන්න ෙපර, 
ඔහුට අයිති ඡන්දය පාවිච්චි කරලා, පජාතන්තවාදීව තමන්ෙග් 
ඡන්දය ඡන්ද ෙපට්ටියට දාලා ඉන් පසුව තමයි රාජකාරි කටයුතු 
සඳහා   යන්ෙන්.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් කවුරුන් ෙහෝ මන්තීවරෙයක් ෙම් 
අභි ෙයෝගය භාර ගන්න. වයඹ හා මධ්යම පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්දී රාජ්ය නිලධාරින්ෙග් එක තැපැල් ඡන්දයකින් ෙහෝ 
දිනනවා නම් ඒ මන්තීතුමා ෙයෝජනාවක් කරන්න බලන්න තමන් 
ෙදන අභි ෙයෝගය ෙමොකක්ද කියලා. අද රාජ්ය නිලධාරින් ඉතාම 
සතුටින් ඉන්නවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම ෙම් කාරණයත් මා 
කියන්න ඕනෑ. අපි පසු ගිය කාලෙය් මහජන බැංකුව, ලංකා 
බැංකුව ආදී බැංකු ක්ෙෂේතයට නිලධාරින් බඳවා ගැනීම සඳහා 
විභාග ෙදපාර්තෙම්න්තුව හරහා විභාගවලට ෙයොමු කරලා, අදාළ 
සුදුසුකම් මත ඒ උදවිය රාජ්ය ෙසේවයට බඳවා ගන්න කටයුතු කළා. 
ඒ අය රාජ්ය ෙසේවකයින් හැටියට දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ සතුටින් 
ෙසේවය කරනවා.  

ගරු මන්තීතුමන්ලා ගාම නිලධාරින් ගැන කථා කළා. "ගාම 
ෙසේවක" කියන තනතුරු නාමය පවා "ගාම නිලධාරි" වශෙයන් අපි 
ෙවනස් කළා. ඒ ගාම නිලධාරින්ටත් වැදගත් ෙලස තමන්ෙග් 
තනතුරු නාමය භාවිත කරන්න පුළුවන් වටපිටාවක් හැදුෙව් ෙම් 
රජයයි. අද ෙම් කල්තැබීෙම් ෙයෝජනාව ඉදිරිපත් කෙළේ එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් වත්තල මන්තී ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමායි. 
විෙශේෂ ෙසේවා නිලධාරින් වශෙයන් 8 සමත් අය බඳවා ෙගන, ඒ 
ෙගොල්ලන් වගා නිලධාරින් බවට පත් කරලා, ඊට පස්ෙසේ ඒ 
ෙගොල්ලන් ගාම නිලධාරින්  බවට පත් කෙළේ ෙම් රජයද, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජයද කියා මා අහනවා. එදා රාජ්ය ෙසේවෙය් හිටපු 
ගාම ෙසේවකයන් ගාම නිලධාරින් බවට පත් කෙළේ වර්තමාන 
රජයද කියන පශ්නය මතු කරන්න ඕනෑ. ඒ වාෙග්ම ඒ උදවිය 
කථා කරලා කිව්වා, "ඊෙය් ෙපෙර්දා විභාගයක් පැවැත්වූවා. ඒ 
විභාගය පාෙද්ශීය ෙල්කම් මට්ටමින් පැවැත්වූවා. දැන් දිස්තික් 
මට්ටමින් සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්ෙවනවා. විභාගෙයන් අටදහස් 
ගණනක් සමත් වුණා. හාරදහස් ගණනක් බඳවා ගන්නවා"යි 
කියලා. අපි නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි අනුර දිසානායක 
මන්තීතුමා ෙචෝදනාවක් කළා, ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සංවිධායකවරුන්ට  ෙම් ලැයිස්තුව දුන්නාය කියලා. ඇත්තටම අපි 
internet එෙකන් එෙහම නැත්නම් පතවලින් තමයි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් දැක්ෙක්. ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමාත් හිටපු 
රාජ්ය පරිපාලන ඇමතිවරෙයක්. අෙප් රාජ්ය පරිපාලන හා ස්වෙද්ශ 
කටයුතු ඇමතිතුමා -ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමා- අද වන 
කල් -ෙම් වන කල්- අපව දැනුවත් කරනවා තබා අපට ලියුම් 
කෑල්ලක්වත් එවලා නැහැ.  

හැබැයි අෙප් පළාත්වල, අෙප් ගම්වල ඉන්නවා, ඒ විභාගෙයන් 
සමත් අය. මා උදාහරණයක් වශෙයන් කියන්නම්, අත්තනගල්ෙල් 
85ෙදෙනක් පමණ ෙම් විභාගෙයන් සමත් ෙවලා තිෙබනවා. 
හැබැයි මෙග් ෙකොට්ඨාසෙයන් විභාගය සමත් 85 ෙදනාෙගන් 
සුදුසුකම් ලබන්න පුළුවන් ෙදෙකන් පංගුවකටයි. ෙම් 85 ෙදනාම  
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ෙහෝ ෙවනත් පක්ෂයක අයද කියලා මා 
ෙසොයා බැලුෙවොත්, මා හිතන්ෙන් නැහැ, ඒක සුදුසුයි කියලා.  

අපි උපාධිධාරින් බඳවා ගත්තා. අත්තනගල්ල මැතිවරණ 
ෙකොට්ඨාසෙය් උපාධිධාරින් තුන්සිය ගණනක් බඳවා ගත්තා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මා වග කීෙමන් කියනවා, ඒ 
සියලුෙදනාම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අය ෙනොෙවයි කියලා. 
සමහර උපාධිධාරින් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් අයයි. ඒ 
උපාධිධාරියකු රතුපස්වල උද්ෙඝෝෂණයට ගිය බවට දැක්ෙවන 
පින්තූරයක් මා ළඟ තිෙබනවා. නම් වශෙයන් මා කියන්ෙන් නැහැ. 
ෙමොකද, රාජ්ය ෙසේවෙය් උපාධිධාරි කියන තනතුරට අපි ගරු කරන 
නිසා. පුළුවන් නම් අභිෙයෝග කරන්න. අන්න රාජ්ය ෙසේවය හෑල්ලු 
කරනවා.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ගරු නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා, ඒ අය බඳවා ගත්තාට පස්ෙසේ 

පක්ෂය මාරු කරන්න කිව්වාද? 

 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
කිසි දවසක කිව්ෙව් නැහැ. කිසි දවසක එෙහම කියලා නැහැ. 

සංවර්ධනය ගැන කථා කරනවා නම් කවුද  ෙම් කටයුතු කරන්ෙන්? 
රාජ්ය නිලධාරින් තමයි ඒ කටයුතු කරන්ෙන්. හැබැයි රාජ්ය 
නිලධාරින්ට අවශ්ය කරන පහසුකම් අපි ෙදනවා. තීරු බදු රහිත 
වාහන ෙදනවා, ගමන් පහසුකම් ෙදනවා, ඔවුන්ට අවශ්ය කරන 
විවිධ දීමනා, පහසුකම් සපයනවා. එම නිසා ඔවුන් ඉතාම සතුටින් 
වැඩ කරනවා. අද ෙමතරම් සංවර්ධනයක් කෙළේ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් රාජ්ය නිලධාරින්මද? නැහැ. ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
අයත් ඉන්නවා. මා කියන්නම්. බිබිෙල් අෙප් ධර්මදාස බණ්ඩා 
මහත්මයාෙග් ඥාතියා රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මන්තීතුමා ෙම් ගරු 
සභාෙව් ඉන්නවා. [බාධා කිරීමක්]  පවුෙල් හත්ෙදෙනක් සිටියා. 
මට ඒ ගම මතක නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ. සන්ධ්යා 
ෙනල්සන්. 

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
ෙනල්සන්ෙග් දුව ෙන්. 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ෙනල්සන්ෙග් දුව ඉන්ෙන් ෙපොෙලොන්නරුෙව් ෙන්. අපි අද 

ෙපොෙලොන්නරුෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන ඇමතිතුමාෙග් මවෙග් 
මළ ෙගදර යනවා. 

ෙනල්සන් හිටපු ඇමතිතුමාෙග් දුවලා ෙදන්ෙනක් ෙනොෙවයි, 
හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා, නීත්යනුකූලව. [බාධා කිරීම්]  ඒක ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා දන්නවා. ඒවා ගැන මා කථා කරන්නට 
කැමැති  නැහැ. [බාධා කිරීමක්] නැහැ,  මම ගරු කරනවා. හිටපු 
ඇමතිතුමාට මා ගරු කරනවා. හැබැයි, බිබිෙල් ඔය හත් ෙදනා  
ෙහෝ අට ෙදනාෙගන් එදා  ධර්මදාස බණ්ඩා මහත්මයා -   [බාධා 
කිරීමක්] හිටපු ධර්මදාස බණ්ඩා ඇමතිතුමාට අෙගෞරව  කරන්නට 
කථා කරනවා ෙනොෙවයි, ගරු මන්තීතුමා. හැබැයි එදා රාජ්ය 
නායකයා දුන්න නිෙයෝගය ෙමොකක් ද? ගාම නිලධාරිෙයකු ෙව්වා, 
ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකු ෙව්වා, රාජ්ය ෙසේවෙය් කළමනාකරණ 
ෙසේවාෙව් ෙකෙනකු ෙව්වා, ගුරුවරෙයකු ෙව්වා, ෙහද ෙහදියක 
ෙව්වා ශී ලංකා  නිදහස් පක්ෂෙය් නම්, නම කපන්නට  ඕනෑ. අප 
දන්නවා. රත්නපුර දිස්තික්කෙය් අබුසාලි ඇමතිතුමා ඉන්න 
කාලෙය් රාජපක්ෂ ෙකෙනක් ෙද්ශීය ආදායම් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් 
interview   එකකට ගිය ෙවලාෙව් තාත්තා විදුහල්පති කියලා නම 
කපන්නට කිව්වා. ඒ තාත්තාව  - ඒ රාජපක්ෂ මහත්මයාව-  14 
ෙපොළකට දැම්මා,  එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්.  ඒකයි අද 
විඳවන්නට ෙවලා තිෙබන්ෙන්. [බාධා කිරීම්] ෙම් ජනතාව 
ආණ්ඩුවට බලය  ෙදන්ෙන් විපක්ෂෙය් වරදවල් නිසා. [බාධා 
කිරීම්]  අප නැහැයි කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි, ෙම් රාජ්ය ෙසේවය 
ෙද්ශපාලනීකරණය කිරීම තුළ  පළිගැනීම් ෙකරුණා. අප දන්නවා.  
එක්සත් ජාතික පක්ෂය 2001 දී මහා මැතිවරණෙයන් දිනුවා. 2004 
වන තුරු තමුන්නාන්ෙසේලා බලෙය් හිටියා. හැබැයි සමෘද්ධි 
සංවර්ධන නිලධාරින්ට, කෘෂිකර්ම නිලධාරින්ට තමුන්නන්ෙසේලා 
දුන් වදය  ෙමොකක් ද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
කිසි ෙකෙනකුට වද දුන්ෙන් නැහැ.  එක්ෙකෙනක්වත් අයින් 

කෙළේ නැහැ. 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
අයින්   කෙළේ නැහැ.  හැබැයි, පතිලභීන් සියයට 25ක් කැපුවා, 

ගරු මන්තීතුමා. අයින් කරන්න  ඕනෑ නැහැ. බල්ලා වලිගය 
වනනවාට වඩා ෙහොඳයි, වලිගය බල්ලා වනන එක.  ඔව්. ඒ කමය  
ෙතෝරා ගත්තාම ෙහොඳයි.  රාජ්ය ෙසේවෙයන් අයින් කරන්න ඕනෑ 
නැහැ; පළි ගන්න  ඕනෑ නැහැ; මාරු කරන්න  ඕනෑ නැහැ. හැබැයි   
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් රජයක් පත් වුණ විගස රාජ්ය ෙසේවයට 
සංගහ කරන්ෙන් ෙකොෙහොම ද?  ෙද්ශපාලන පළිගැනීෙමන්.  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ෙදවියන්ෙග් නාමෙයන්  රණසිංහ ෙපේමදාස නායකයා- [බාධා 

කිරීම්] 
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙහොඳ වැඩට අප ෙහොඳයි කියනවා.  

ෙපොලීසිය ගැන කිව්වා. මම  මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂක 
නිර්ෙද්ශ කළාය කියන්න, මම ෙයෝජනා කළාය කියන්න,  නමුත් 
නිට්ටඹුවට පත් කෙළේ ෙපොලිස්පතිතුමාෙග් අවශ්යතාව මත. [බාධා 
කිරීම්] 

 
මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Presiding Member) 
Order, please! The Hon. Deputy Speaker will now 

take the Chair. 
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අනතුරුව  ගරු ෙජ්.ආර්.පී. සූරියප්ෙපරුම මහතා මූලාසනෙයන් 
ඉවත් වුෙයන්, නිෙයෝජ්ය   කථානායකතුමා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு ேஜ.ஆர்.பீ. சூாியப்ெப ம அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. J.R.P. SOORIYAPPERUMA left the Chair, 
and  MR. DEPUTY SPEAKER  took the Chair. 

 
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු නිෙයෝජ්ය අමාත්යතුමා  කථා කරන්න. 

  
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ගරු නිෙයෝජ්ය  කථානායකතුමනි, මා ෙම් කාරණය කියන්නට  

ඕනෑ. ෙපොලිස්පතිතුමා, නිට්ටඹුව මූලස්ථාන ෙපොලිස් පරීක්ෂකතුමා 
දැම්ෙම් මෙගන් අහලා ද? සහකාර ෙපොලිස් අධිකාරී, අත්තනගල්ල; 
බලගල්ල මහත්මයා දැම්ෙම් මෙගන් අහලා ද? එතෙකොට  රාජ්ය 
ෙසේවයට ෙද්ශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් කිරීම හරිද? එක්දහස් නවසිය 
අසූ ගණන්වල ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ගාම නිලධාරින්ෙග්  
ලැයිස්තු අරෙගන,  හැඳුනුම් පත් ටික  අයින් කළා;  විනාශ කළා. 
රාජ්ය ෙසේවෙය් නිලධාරියාට බැංකුවකට ගිහින් වැඩක් කර ගන්නට 
බැරි වුණා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් කාර්යාලයට  ගිහින් වැඩක් කර 
ගන්නට බැරි වුණා.  

හැබැයි  අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමන්ලා  ෙබෙහොම 
සිල්ගත් ඇත්ෙතෝ වාෙග් අද කථා කරනවා. අන්න ඒක තමයි 
වර්තමාන රජයයි ,  විපක්ෂය  ෙගනාපු  ෙයෝජනාව තුළ  තිෙබන 
කරුණුවලයි ෙවනස. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි,  රාජ්ය 
ෙසේවයට බඳවා ගන්නා උදවිය ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා කථා 
කරනෙකොට අප අහන්න ට ඕනෑ, රාජ්ය ආයතන ගැන.   

අපි බලමු,  රාජ්ය ආයතනවලින් කීයක් වික්කා ද කියා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂ රජය කාලෙය්  ශී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවට ෙමොකද 
කෙළේ? ෙව්යන්ෙගොඩ,  පූෙගොඩ, තුල්හිරිය ෙපෙහකම්හල්වලට 
ෙමොකද කෙළේ,   ගරු ෙජොන් අමරතුංග මන්තීතුමා? ෙමොකද කෙළේ? 
ඒ ෙසේවකයන් ට ෙමොකද වුෙණ්? රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා කරන 
උදවිය -අප වැඩිෙය  කියන්නට ඕනෑ නැහැ.- ෙපෞද්ගලික  අංශෙය් 
ෙසේවකයන් ගැන එක වචනයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. 
කම්කරුවන් ගැන එක වචනයක් කථා කරන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් 
අවස්ථාෙව් ෙම් වාෙග් ෙයෝජනා ෙගනැල්ලා  රට කලබල කරන්න, 
රාජ්ය ෙසේවකයන්ෙග් ඔළුව අවුල්  කරන්න හදනවා. මැතිවරණයක් 
එනෙකොට ෙම් දැවැන්ත සංවර්ධන ව්යාපාරය කඩා දාන්න හදනවා. 
ආෙයෝජක ෙයෝ  පිට රටින් එනෙකොට  ඒ ආෙයෝජකයන්ට  යම් කිසි 
විරුද්ධ මතයක් ෙගොඩ නඟන්න  වාෙග් යම්  කිසි කුමන්තණකාරී 
වැඩ පිළිෙවළක්  අද කියාත්මක කරන්නට උත්සාහ කරනවා.   

ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම ෙම් කාරණය කියන්න ඕනෑ. අද වයඹ 
පළාත් සභා මැතිවරණය ගැන කියනවා. ඔබතුමන්ලා බය ෙවන්න 
ඕනෑ නැහැ. තව දවස් කීය ද තිෙබන්ෙන්? තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් 
පක්ෂෙය් හිටපු, පක්ෂය ෙවනුෙවන් සියයට 80ක, 85ක වැඩ 
ෙකොටසක් කරපු ෙකනා -දයාසිරි ජයෙසේකර මන්තීතුමා- ගිය 
ගමන්,-  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
එතුමා සියයට 80ක වැඩ ෙකොටසක් කෙළේ නැහැ.  

ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ෙහොඳයි, එතුමා යම් කිසි වැඩ ෙකොටසක් කළා කියමු ෙකෝ. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මන්තීතුමනි, බලන්න  පළාත් සභා 
මැතිවරණයට රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙකොයි තරම් සහෙයෝගයක් 
ෙදනවා ද කියලා. ඒ වාෙග්ම බලන්න, ෙමවර වයඹ පළාත් සභා 
මැතිවරණයට ෙකොයි තරම් සහෙයෝගයක් ලැෙබනවා ද කියලා.  ඒ 
පළාත් සභාෙව් මහ ඇමති වන්ෙන් කවුද කියලා බලන්න. අෙප් 
රජය ෙගන යන වැඩ පි ළිෙවළටයි ඔවුන් ඒ සහෙයෝගය 
දක්වන්ෙන්. වර්තමාන රජය විසින් ෙයෝජනා කරන වැඩ 
පිළිෙවළට රාජ්ය ෙසේවකයන් අද ෙබොෙහොම සතුටින් සහෙයෝගය 
ලබා ෙදනවා.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එදා CTB බස්වල ගිය රාජ්ය 
ෙසේවකයන් අද සැප පහසු බස්වලයි යන්ෙන්.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔවුන් දැන් පයින් යන්ෙන්.  
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
පයින් ෙකොෙහේද යන්ෙන්?  

එදා රාජ්ය ෙසේවකයාට ෙකොළඹට එන්න පැය එකහමාරක්, 
ෙදකක් ගත වුණා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, අද විනාඩි 
45න් ෙකොළඹට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා ෙවලා තිෙබනවා.  
පස් වරු 4.15ට, 4.30ට රැකියාව අවසන් කරලා නික්ෙමන රාජ්ය 
ෙසේවකයා අද ඉතා ඉක්මනින්ම තම නිෙවස කරා ළඟ ෙවනවා. 
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, මෙග් අම්මයි තාත්තයි එදා 
CWE එෙක් ව්යාපෘති නිලධාරින් වශෙයන් වැඩ කෙළේ. මම අද ෙම් 
කාරණය ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට කියන්නම ඕනෑ. 1977 ජුලි 
මාසෙය් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය බලයට ආපු ගමන් මෙග් 
අම්මයි, තාත්තයි රැකියාවලින් ඉවත් කළා; ෙදොට්ට දැම්මා. මර්වින් 
සිල්වා ඇමතිතුමා නම් අද ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. ඒ 
දවස්වල මෙග් අම්මයි, තාත්තයි වැඩ නිම ෙවලා ෙගදර ආෙව් රෑ 
හතට, අටට. නමුත් අද රාජ්ය නිලධාරියා ෙගදර එන්ෙන් කීයටද?  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ඔබතුමා මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමා ගැන කිව්ෙව් ඇයි?  

 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
නැහැ. ඒක ෙවන කථාවක්. අෙප් අම්මයි, තාත්තයි 

රැකියාවලින් අස් කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජයයි. මර්වින් 
සිල්වා මහත්මයාත් අස් කළා. මර්වින් සිල්වා ඇමතිතුමාත් ඒෙක් 
වැඩ කළා කියලායි මම කිව්ෙව්. මම ඔබතුමාට  ෙම් ගරු සභාෙවන් 
පිටතදී අර අනික් කථාව කියන්නම්.  

ෙම් කටයුතු දිහා බලන ෙකොට රාජ්ය ෙසේවකයා සතුටු වන්ෙන් 
නැහැ කියලා කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ට ෙනොසැලකුවා 
කියන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ඔවුන්ට ෙනොසලකනවා කියන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ඔබතුමා රාජ්ය ෙසේවකයකුෙග් ෙගදර දුරකථනයකට 
හවස 6.30ට විතර ඇමතුමක් අරෙගන බලන්න. ඔවුන් විනාඩි 
45න්, 50න් දැන් ගම්පහ පෙද්ශයට යනවා. එදා  යන්න පැය 
එකහමාරක්, ෙදකක් ගත වුණා. එවැනි විධිමත් වැඩ පිළිෙවළක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඔස්ෙසේ අද රාජ්ය ෙසේවකයාට අප සහන සලසා තිෙබනවා. අප 
රාජ්ය ෙසේවකයාට වාහන දුන්නා; පිට රට යන්න අවස්ථාව දන්නා; 
අනික් පහසුකම් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම අගහාර රක්ෂණ කමෙයන් 
පතිලාභ ලබා දුන්නා. දරු පසූතියකදී යම් සහන, පතිලාභ ලබා 
දුන්නා. අෙප් රජය රාජ්ය ෙසේවකයන් ෙවනුෙවන් එවැනි විශාල 
වැඩ ෙකොටසක්  කර තිෙබනවා. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියන්න 
ඕනෑ රාජ්ය ෙසේවකයන් ආරක්ෂා කෙළේත් අපයි, ඉදිරිෙය්දී ඔවුන් 
ආරක්ෂා කරන්ෙන්ත් අප බව. ඉදිරිෙය්දී අප රාජ්ය  ෙසේවකයන් 
ෙවනුෙවන් යම් කිසි වැඩ ෙකොටසක් සැලසුම් සහගතව කියාත්මක 
කරන්න සූදානමින්  සිටින ෙමොෙහොතක තමයි අද ෙමතුමන්ලා 
ෙමවැනි ෙයෝජනාවක් ෙගනාෙව්.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, රාජ්ය ෙසේවය ගැන කථා 
කරන ෙම් අවසථ්ාෙව් ලංකා ඛනිජ  ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ගැනත් 
මා යමක් කියන්න ඕනෑ. එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ලංකා ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව ෙකොටස් තුනකට කැඩුවා. අද 
ෙම් තරම් රාජ්ය ෙසේවයට ආදරය කරන, රාජ්ය ෙසේවයට ෙලන්ගතු, 
එය වැලඳ ගන්නා, ෙසේවකයන්ෙග් විශාම වැටුප ගැන කථා කරන 
උදවිය තමයි එදා ඒක කෙළේ. ඒ සංස්ථාව ෙකොටස් තුනකට කඩලා 
එක ෙකොටසක් CPC එක ෙලස නම් කරලා රාජ්ය ආයත නෙය්ම  
තිෙයන්න ඉඩ හැරියා. ඊළඟට  CPSTL -Ceylon Petroleum 
Storage Terminals Limited නමින් තව ෙකොටසක් නම් කළා. 
අනික් ෙකොටස "භාරත්" ෙකොම්පැනියට ෙදන්න කටයුතු කළා. 
ඛනිජ ෙතල් නීතිගත සංස්ථාව කියන්ෙන් ෙසේවකයන් දස දහස් 
ගණනක් ඉන්න තැනක්. නමුත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ රජය ෙම් 
විධියට කටයුතු කරලා ඒ ෙසේවකයන් රාජ්ය ෙසේවෙයන් ඉවත් 
කරන්න කටයුතු කළා. ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එක්සත් 
ජාතික පක්ෂෙය් මූලික අවශ්යතාව වුෙණ් ෙමොකක්ද? ෙපෞද්ගලික 
අංශයට ෙම් ෙසේවාව ලබා දීමයි. එතෙකොට කරදරයක් නැහැ; බරක් 
නැහැ; ඇ ෙඟ් ගෑෙවන්ෙන් නැහැ; වෘත්තිය සමිති පිහිටුවන්ෙන් 
නැහැ; ඕනෑ නම් එළියට දමන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
අසූෙව් ජූලි වර්ජකයන්ට ෙමොකද කෙළේ? රැකියාවලින් ෙදොට්ට 
දැම්මා; ඔවුන්ට ගැහුවා; දණ ගැස්ෙසව්වා; කන්වලට ballpoint 
පෑන්වලින් ගැහුවා. ඒ ඔක්ෙකොම කරලා තමුන්නාන්ෙසේලා අද 
රතුපස්වලට ගිහින් කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් සුද්ෙදෝ වාෙග් කථා 
කරනවා.  

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. කථාව අවසන් කරන්න ගරු නිෙයෝජ්ය 

ඇමතිතුමනි.  
 
ගරු සරණ ගුණවර්ධන මහතා  
(மாண் மிகு சரண குணவர்தன) 
(The Hon. Sarana Gunawardena)  
ෙමවැනි ෙයෝජනාවලින් අෙප් රජය ෙපරළන්න බැරි බවත්, අප 

වයඹ සහ මධ්යම පළාත් සභා මැතිවරණවලින් හෙයන් පහක 
බලයක් ලබා ගන්නා බවත් සිහිපත් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් 
කරනවා.  

 
[අ.භා. 5.49] 
 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
 ගරු නි ෙයෝජ්ය කථානායතුමනි, මට කථා කරන්න අවස්ථාව 

ලබා දුන්නාට ෙබොෙහොම ස්තුතියි. අෙප් සරණ ගුණවර්ධන 
නිෙයෝජ්ය ඇමතිතුමා ෙව්ගවත් කථාවක් කළා. මා හිතන්ෙන් 
ලංකාෙව් ඉන්න සියලුම රජෙය් ෙසේවකයන් අද ආණ්ඩුෙව් කාර්ය 
භාරය ගැන ෙහොඳට බලාෙගන ඇති කියලායි.  

විෙශේෂෙයන්ම යාපනය පෙද්ශය ගැන එතුමන්ලා කථා කළා.  
සාමය ඇති ෙවලා අවුරුදු පහක් ගත ෙවලා තිෙබනවා.  අෙප් 
ෙජෝන් ෙසෙනවිරත්න ඇමතිතුමාත් ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු සභාෙව් 
සිටිනවා.  විෙශේෂෙයන්ම ගාමිණී ෙලොකුෙග් ඇමතිතුමා කිව්වා, 
යාපනය පෙද්ශයට සාමය අවශ්ය නිසා හමුදාව ඒ පෙද්ශෙය් සාමය 
රැකීම සඳහා ෙයොදවලා තිෙබනවා කියලා.  එය ඉතාමත් වග 
කීෙමන් ෙතොරව කරපු පකාශයක් කියලා මා හිතනවා, 
ඇමතිතුමනි. ෙමොකද, අපි ෙලෝකයටම කියලා තිෙබනවා, මුළු රට 
පුරාම සාමය තිෙබනවා, යාපනය පෙද්ශෙය්ත් දකුෙණ් වාෙග්ම 
සාමය තිෙබනවා කියලා.  එෙහම නම් කිසිම අවස්ථාවක හමුදාව 
ෙයොදා ගත යුතු නැහැ, සාමාන්ය සිවිල් සමාජෙය් සාමය රකින්න. 
ඒ කාර්යය අයත් වන්ෙන් ෙපොලිසියටයි.  ශී රංගා මන්තීතුමාෙගන් 
ඕනෑ නම් අහන්න, එතුමා දන්නවා ෙම් පෙද්ශවල ෙදමළ ජනතාව 
ෙකොතරම් බියකින්ද සිටින්ෙන් කියලා. ෙම් පෙද්ශවල 
ආණ්ඩුකාරවරු - governors - වශෙයන් සිටින්ෙන් හමුදාෙව් සිට 
විශාම ගිය මහත්වරුන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව 
 ජීවත් වන පෙද්ශයකට හමුදා ෙසේවෙය් පළපුරුද්දක් ඇති,  එවැනි 
මානසිකත්වයක් ඇති ෙකෙනකු ආණ්ඩුකාරවරයා වශෙයන් පත් 
කළාම ෙම් පෙද්ශවල විශාල පශ්නයක් ඇති වනවා. අද ඒ 
පෙද්ශෙය් ජනතාවට සාමකාමීව ජීවත් වන්නට හැකියාවක් 
තවමත්  ඔබතුමන්ලා ඇති කරලා නැහැ.  

ෙම් සිදුවීම පමණක් ෙනොෙවයි.  ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා මට 
උත්තර ෙදන්න, ෙදමළ GA මහත්වරුන් කී ෙදෙනක් සිටිනවාද 
කියලා.  මා හිතන විධියට කඳුකරෙය් ෙතොණ්ඩමන් ඇමතිතුමන්ලා 
1948 වසෙර් ඉඳලා  ආණ්ඩුවල සිටියා.  අද වන තුරු ඒ පෙද්ශෙය්  
වතුකරෙයන් බිහි වුණු ෙදමළ නිලධාරිෙයක් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
නැහැ. ඒ වාෙග්ම අෙනකුත් ෙසේවාවන්වලත් නැහැ. තමන්ෙග් 
හැකියාවන්, අධ්යාපන සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කළත් රාජ්ය ෙසේවෙය් 
ෙම් තනතුරුවලට ඒ අයව පත් කරලා නැහැ. එතෙකොට 
ඔබතුමන්ලා බ ලාෙපොෙරොත්තු වන රාජ්ය ෙසේවය  ජාති ෙභ්දෙයන් 
ෙතොරව, ආගම් ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් රෙට් සිදු වනවාද? එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය ගැන කථා කරන්නට ඕනෑ නැහැ.  අඩුම ගණෙන් 
ජාති ෙභ්දෙයන් ෙතොරව ෙම් තනතුරුවලට නිලධාරින් පත් කර 
තිෙබනවාද කියලා විෙශේෂෙයන්ම ජනාධිපතිතුමා එක්කත් කථා 
කරලා ඔබතුමන්ලා අපට උත්තර ෙදන්න.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. අපි 

දැන් ඒ සඳහා ආරම්භයක් කරලා තිෙබනවා. අපි දැන් 
ෙමොනරාගලට ෙදමළ GA ෙකෙනක් පත් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මන්නාරමට සිංහල GA ෙකෙනක් පත් කර තිෙබනවා. 
ඊළඟට, අපි ෙහට අනිද්දා වනෙකොට - 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙහොඳයි, ෙබෙහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතිතුමනි.  මෙග් ෙවලාව.  

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පාෙද්ශීය ෙල්කම්වරුන් කිහිප ෙදෙනක් උතුෙරන් දකුණටත්, 

දකුෙණ් සිටින සිංහල නිලධාරින් කිහිප ෙදෙනක් උතුරටත් පත් 
කරනවා. ෙම් විධිෙය් සංකලනයක් අවශ්යයි.  මම තමුන්නාන්ෙසේ 
කියන එක පිළිගන්නවා. ෙමෙතක් ෙම්ක ආරම්භ ෙනොවීම තමයි 
තිබුණු පශ්නය.  
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ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි, ඇමතිතුමනි. වතුකරෙය් ෙදමළ 

ජනතාව ෙගන් ඒ තනතුරුවලට නිලධාරින් පත් කරන්න හිතලාවත් 
නැහැ. වතුකරෙය් සුදුසුකම් තිෙබන පුද්ගලයන් ඕනෑ තරම් 
ඉන්නවා.  අවුරුදු 100ක, 125ක, 150ක කාලයක ඉඳලා ෙම් 
පෙද්ශවල ජනතාව පාසල්වලට ගිහිල්ලා, අධ්යාපන සුදුසුකම් 
ලබනවා. ෙතොණ්ඩමන් මැතිතුමා ෙම් රජෙය් පධාන 
අමාත්යවරෙයක්.   

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අධ්යාපන සුදුසුකම්වලින් පත් කරන්න බැහැ ෙන්.  

ඒෙගොල්ලන් පරිපාලන විභාගය සමත් වන්නට ඕනෑ.  

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ශී රංගා මන්තීතුමාෙගන් අහන්න,  පරිපාලන විභාගය සමත් 

වුණු   කට්ටිය කී ෙදෙනක් ඉන්නවාද කියලා. රංගා මන්තීතුමා 
උත්තර ෙදයි. [බාධා කිරීමක්] ඇමතිතුමනි, රංගා මන්තීතුමා 
සුදුසුකම් ලබපු කට්ටියෙග් නම් ටික ෙදයි, ෙතොණ්ඩමන් 
ඇමතිතුමාට විරුද්ධව ෙම් කට්ටියව පත් කරන්න  ඔබතුමාට 
හැකියාවක් නැහැ. [බාධා කිරීමක්]   

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, පශ්නය ෙම්කයි. දැන් 
ෙමතුමන්ලා කථා කළා යුද්ධය අවසානයි කියලා.  ජනාධිපතිතුමා 
ඇතුළු පවුල ඉතා ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවා. ඇමති මණ්ඩලය 
ෙහොඳින් ජීවත් ෙවනවා. මම සමහර ෙවලාවට Benz  එෙක් යනවා, 
සමහර ෙවලාවට Land Rover Defender  එෙක් යනවා. සමහර 
ෙවලාවට තවත් කාර් එකක යනවා. අපි  ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඉඳලා 
නැහැ, කවදාවත්. හැබැයි අපත් ෙහොඳ ජීවිතයක් ගත කරනවා.  ගරු 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, හැබැයි ජනාධිපතිතුමා, 
ජනාධිපතිතුමාෙග් ආර්යාව, ජනාධිපතිතුමාෙග් දරුවන් S-Class 
Benzවලින් ෙතොර වාහනවල යන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම අද 
බැලුෙවොත් ඇමතිවරුන්ට කාර් හතයි - [බාධා කිරීමක්] අස්වර් 
මන්තීතුමාට නම් නැහැ.   සභාෙව්  නැඟිටෙගන කෑ ගහනවාට  
ගණනක් ෙගවනවා මිසක් ෙවන ෙමොනවත් දීලා නැහැ. අෙනකුත් 
ඇමතිවරුන්ට විෙශේෂෙයන්ම S-Class Benz , Hamer, 
Lamborghini  වර්ගෙය් වාහන තිෙබනවා. සමහර කට්ටියෙග් 
ෙනෝනාවරුන් දැන් අශ්වයන්ට  ෙර්ස්  ඔට්ටු අල්ලනවා.  
අශ්වයකුට ඔට්ටු අල්ලන  ගණන රුපියල් ලක්ෂ 1200යි. ඊට පසුව 
එයින් පළමුවැනි ස්ථානයටත් එනවා. 

දැන් ඔබතුමන්ලා ෙම් වාෙග් ජීවිත ගත කරනෙකොට හිතන්න 
අෙප් රෙට් සාමාන්ය කම්කරුවා ගැන;  පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටින 
සාමාන්ය ෙසේවකයා ගැන හිතන්න. ඔබතුමන්ලා කියන සුඛ 
විහරණය  ෙම් රෙට්  ජීවත් වන සියලු ෙදනාටම තිෙබනවා නම් අත 
ඔසවන්න කියන්න ෙකෝ. [බාධා කිරීමක්] ෙම් වාෙග් කහින අය 
වැඩක් නැහැ. අස්වර් මන්තීතුමා සභාෙව් නැඟිටින ෙවලාවකට 
ජනාධිපතිතුමා ෙගවන්ෙන් රුපියල් 100යි.  අපි ෙමතුමා ගැන 
ෙනොෙවයි කථා කරන්ෙන්.  

අස්වර් මන්තීතුමාට රුපියල් සියයක් ෙගවනවා, නැඟිටින හැම 
ෙවලාවටම. ඒක  ෙපොඩි ෙගවීමක්. ඒෙකන් ෙබන්ස් ගන්න බැහැ. 
ඒක ෙදපැත්තටම ගිහින් එතුමා ලබපු ආදායම. ඕනෑ නම් රුපියල් 
45,000ක් ලබයි, පඩියට අමතරව. හිට ගන්න හිට ගන්න ෙවලාවට 
එතුමාට ෙගවීමක් කරනවා. අපි ෙම් ෙනෝන්ඩි ෙවන මන්තීවරු 
ගැන ෙනොෙවයි  කථා කරන්ෙන්.  විෙශේෂෙයන්ම ඇමතිවරු, 
ජනාධිපතිතුමා ළඟින් ඉන්න ඇමතිවරු අද විශාල ධනපතිෙයෝ, 

ෙකෝටිපතිෙයෝ බවට පත් ෙවලා.  ඊෙය්  ෙයෝජනාවක් pass කළා, 
"ෙග්ට්ෙව්" කියන ආයතනයට අවුරුදු  25කට tax benefits 
ෙදන්න කියලා; බදු ගන්න එපා කියලා. මම මීට මාස අටකට 
කලින් ෙම් ගැන කිව්වා.   එහිදී සඳහන් වුණා, ලංකාෙව් පධාන 
පවුලකට අයත් සමාගමක් ෙග්ට්ෙව් නමින් ඉදිරිෙය්දී එනවා 
කියලා. ඒ සමාගම කාෙග්ද? ෙම්ෙක් චීන සමාගම් ගැන කථා 
කළා. රුපියල් බිලියන 1,500ක්! ෙම් සල්ලි කාෙග්ද? ෙම්වාෙයන් 
ලබන ආදායම ෙමොකක්ද?  

ජනතාව රජෙය් ෙසේවය ගැන කථා කරනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
අද පාරට බැස්ෙසොත් රජෙය් ෙසේවකයා කවුද කියලා අපිට හඳුනා 
ගන්න පුළුවන්. බෑග්  එක පරණයි. බෑග් එක ෙගවිලා. සපත්තු 
කුට්ටෙම් අඩිය කැඩිලා. සාරිෙය් යට වාටිය ෙහොයා ගන්න නැහැ, 
ඇදිලා ඉරිලා ගිහිල්ලා. අපි පාරට බැස්ෙසොත්, බස් එකක යද්දි 
දැක්ෙකොත්, රජෙය් ෙසේවකයා කවුද කියලා ෙහොයා ගන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඇයි ඒ? ජීවත් ෙවන්ෙන් අමාරුෙවන්.  

බලන්න, අද විෙශේෂෙයන්ම වසර 30ක් ෙසේවය සපුරා ඇති 
පහළ ෙශේණිෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාර්ෂික වැටුප් වර්ධකය රුපියල් 
185යි. ෙකොෙහොමද, ජීවත් වන්ෙන්? පාන් ෙගඩිය කීයද? සීනි 
කිෙලෝ එක කීයද? ගරු ඇමතිතුමනි, අද ඔබතුමාට අපට විවාද කර 
ගන්න පුළුවන්. අපි කියන්ෙන් නැහැ, අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂය 
ෙම් සියලුම පශ්න විසඳන්න පුළුවන් පක්ෂයක් කියලා. හැබැයි 
ඇමතිතුමනි, අෙප් කාලය තුළ අපි ෙම් ලංකාව දියුණු කෙළේ 
ආසියාව බඩ ගාද්දී; චීනය බඩ ගාද්දී; ඉන්දියාව බඩ ගාද්දී. අෙප් 
නායකවරු හම්බ කෙළේ නැහැ.  

ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයාෙග් ෙගදර ඉදිරිපස තිබුණු පුටුව 
එෙහමමයි, පුටුෙව් මකුෙණෝ විතරයි ෙවනස් ෙවලා තිබුෙණ්.  
එතුමා ෙද්ශපාලනය පටන් ගන්න ෙකොට තිබුණු පුටුවමයි අවසන් 
වන ෙකොටත් තිබුෙණ්. අෙපත් එෙහමයි. අපි ෙද්ශපාලනය පටන් 
ගන්න ෙකොට තිබුණු ෙගදරමයි, දැනුත්.   

හැබැයි  බලන්න, දැන් ආණ්ඩුෙව් ඇමතිවරු, හම්බ කරන 
පිරිස ෙකෝටි ගණන්වලින්  business  කරනවා. එක ව්යාපාරයකට 
රුපියල් බිලියන 1,500යි. ස්පීතු  ෙගන්වනවා. සමහර අයට 
ලංකාෙව් තිෙබන සියලුම බාර් අයිතියි. අෙනක් පිරිසට අෙනක් 
සියලුම ව්යාපාර අයිතියි. ඒ වාෙග්ම ආණ්ඩු පාර්ශ්වෙය් පාෙද්ශීය 
සභාවල සභාපතිවරු තමයි  අනිවාර්යෙයන්ම ඒ පැත්ෙත් ගල් 
කඩන්ෙන්; පස් කපන්ෙන්.   ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ එක පවුලක් 
ෙපෝෂණය ෙවනවා, ඒ පවුල ෙඩොලර් බිලියන 5කට ආසන්න 
පමාණෙය් වත්කමකට ෙපොෙහොසත් ෙවලා; ආසියාෙව් ඉන්න 
ෙපෝසත්ම පවුල බවට පත් ෙවලා.  

විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් ෙසේවකෙයෝ ලක්ෂ දහයකට වැඩි 
පමාණයක් ඉන්නවා. ෙම් පිරිසට රුපියල් 75,000ක පඩියක් 
ලබන්න සුදුසුකම්  නැද්ද? අවුරුදු 38ක් ෙසේවය කර විශාම ගිය 
රජෙය් ෙසේවකයකු ලබන විශාම වැටුප රුපියල් 17,000යි.  
ෙකොෙහොමද, ජීවත් වන්ෙන්?  දරු වන් ඉස්ෙකෝෙල් යවන්න ඕනෑ,  
දරුවන්ට කිරි ෙදන්න ඕනෑ, දරුවන්ට ෙපොත් බෑග් අරන් ෙදන්න 
 ඕනෑ, බස් එෙක් යන්න ඕනෑ. බස් ගාස්තුව කීයක්ද කියලා බලන්න 
ඇමතිතුමනි. අපට විවාද කරන්න පුළුවන්. ෙපොඩ්ඩක් හිතලා 
බලන්න, ෙම් දුප්පත් ජනතාව ෙකොෙහොමද ජීවත් වන්ෙන් කියලා. 
ෙමොකද, ෙද්ශපාලන වශෙයන් අපට කරන්න තිෙයන්ෙන් එකයි. 
අපි තව අවුරුදු තිහක් ජීවත් ෙවයි; නැත්නම් අවුරුදු 35ක් ජීවත් 
ෙවයි. ඊට පස්ෙසේ මැෙරනවා. අපි කීයක් හම්බ කළත්, දවසකට  
කුකුළා ගාෙන් කෑවත්, කීයක්ද අපට හම්බ කරන්න පුළුවන්? 
කීයක්ද අපට වියදම් කරන්න පුළුවන්?  විෙශේෂෙයන්ම බසීලෙය් 
ලූලා ද සිල්වා වාෙග් නායකෙයක් ඉදිරි අනාගතෙය්දී ෙම් රෙට් 
පත් වුෙණොත් - ෙපේමදාස මහත්තයාට පස්ෙසේ  එෙහම නායකෙයක් 
පත් වුෙණ් නැහැ- ෙම් රටට ෙහොඳ කලක් යයි. විෙශේෂෙයන්ම 
චන්දිකා කුමාරතුංග මැතිනියෙගන් පස්ෙසේ  ෙහොරකම විශාල 
ආකාරෙයන් සිදු වුණා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්තයාෙග් කාලෙය්? 

 
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රනිල් විකමසිංහ මහත්තයා නායකයා වශෙයන් පත් වුෙණ් 

නැහැ ෙන්. සෘණ 1.5ට තිබුණු ආර්ථිකය එතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
තිබුණු කාලෙය් 6.8ට ෙගනාවා. ඒකයි අපි රස්සා දුන්ෙන් නැත්ෙත්. 
අෙප් අතින් ෙදන්ෙන් නැහැ ෙන් ඇමතිතුමනි. කවුද දුක් විඳින්ෙන්? 
අපට රස්සා ඕනෑ තරම් ෙදන්න පුළුවන්. ඒ කාලෙය් සෘණ 1.5ක 
ආර්ථිකයක් ඔබතුමන්ලා  අපට දුන්ෙන්. ෙම් ලංකාෙව් කවදාවත් 
වාර්තා ෙවන්ෙන් නැහැ,  සෘණ  1.5ක ආර්ථිකයක්. ශී ලංකා 
නිදහස් පක්ෂයට පින් සිද්ධ ෙවන්න, ඒක  අපට 2001 දී භාර 
දුන්නා. ෙමොකක්ද අපි කෙළේ? මුළු ලංකාෙව්ම පටි තද කළා. රනිල් 
විකමසිංහ මහත්තයා හම්බ කෙළේ නැහැ. සජිත් ෙපේමදාස 
මහත්තයා හම්බ කෙළේ නැහැ. ඒ කට්ටිය තම කාර්ය භාරය ඉටු 
කළා. සෘණ  1.5ක තිබුණු ආර්ථිකය අපි  6.8ට ෙගනාවා. එක්සත් 
ජාතික පක්ෂය කළ කාර්ය භාරය ඒකයි. රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමා ෙකොල්ලුපිටිෙය් වරාය හදලා ඒෙකන් ගානක් ගත්ෙත් 
නැහැ. තමන්ෙග් නමට සමාගම් ඇරිෙය් නැහැ. ජනාධිපති 
උපෙද්ශකයාෙග් පුතාට නැත්නම් ජනාධිපති උපෙද්ශකට 
building  භාර දුන්ෙන් නැහැ. ෙසලීනා ආයතනය,  මිලියන 
1,300ක් වටිනා අක්කර 29ක ඉඩම භාර දුන්ෙන් නැහැ, රනිල් 
විකමසිංහ මහත්තයාෙග් අක්කාෙග් පුතාට. අපි එෙහම කෙළේ 
නැහැ ගරු ඇමතිතුමනි. අපි කියන්ෙන් ෙම්කයි.  එක්සත් ජාතික 
පක්ෂෙය්ත් ෙහොෙරක් ෙදන්ෙනක් ඉන්න පුළුවන්. අපි නැහැයි 
කියන්ෙන් නැහැ. අපි ෙදවිවරුන්ෙගන් හැදුණු පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. 
හැබැයි අෙප් නායකවරු හම්බ කරලා නැහැ. අන්න ඒකයි 
කියන්ෙන්.  

විෙශේෂෙයන්ම ෙම් රාජ්ය ෙසේවකෙයෝ ගැන කියන විට  ඔබතුමා 
පාර්ලිෙම්න්තුව උදාහරණයට ගන්නෙකෝ. පාර්ලිෙම්න්තුෙව් පහළ 
ෙශේණිෙය් ෙසේවකයකුෙග් මසක වැටුප රුපියල් 20,000යි. ණය 
බරින් මිරිකිලා. ෙකොෙහොමද ඒ ණය ෙගවන්ෙන් කියලා ඔබතුමා 
හිතන්න. සාමාන්යෙයන් තුන් ෙදෙනක් ඉන්න පවුලකට ගරු 
ඇමතිතුමනි, අඩුම ගණෙන් රුපියල් 45,000ක් ඕනෑ ජීවත් වන්න. 
ඔබතුමාත් දන්නවා.  රුපියල්  20,000ක් මම එළියට ගත්තාම දවස් 
ෙදකයි රුපියල් 20,000 තිෙයන්ෙන්. වාහනයට  රුපියල් 7,000ක 
ඩීසල් ගැහුවාම, ඊට පස්ෙසේ එහාට ෙමහාට වියදම් කළාම රුපියල් 
20,000 ඉවරයි. එතෙකොට ෙකොෙහොමද ෙම් අෙප් අහිංසක ජනතාව 
ජීවත් වන්ෙන් ඇමතිතුමනි? 

ජීවත් ෙවන්න කමයක් නැහැ.  ජීවත් ෙවන්න හැකියාවක් 
නැහැ. ගරු ඇමතිතුමනි, ඔබතුමාටත් ෙම්වා අහෙගන ඉන්න 
අමාරුයි කියා මම හිතනවා. ඔබතුමා ෙහොඳ හිතක්, පපුවක් තිෙබන 
ඇමතිවරෙයක් බව මම දන්නවා.  ෙම්ක ඉතාම ෙශෝකජනක 
අවස්ථාවක්ය කියා ඔබතුමා දන්නවා. ඔබතුමා ෙම්වාට එකඟ  
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් පවුලත් එක්ක, ෙම් පාලනයත් එක්ක 
ඔබතුමා ඉතාම කණස්සල්ෙලන් ඉන්න බවත් අපි දන්නවා.ඒ නිසා 
මම කියන්ෙන් ඔබතුමාටත් අහෙගන ඉන්න අමාරු අවස්ථාෙව්- 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට තව විනාඩියක් තිෙබනවා. 

ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් මූලික වැටුප  වැඩි ෙවලා නැහැ, 

ඇමතිතුමනි.  ෙම් අහිංසක, දුප්පත් ජනතාවෙග් වැටුප අඩු ගණෙන් 
රුපියල් 65,000ක්, 70,000ක් කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද, 
ඔබතුමන්ලාට  ඒ හැකියාව තිෙබනවා. අෙප් රට දියුණු කරන්න 
පුළුවන් තරෙම් විශාල මුදලක්  ෙම් රෙට් ව්යාපාරිකයන් අෙත්  
එෙහේ ෙමෙහේ ගැවෙසනවා.  ඒ අයට සියයට 5ක් හම්බ කර ගන්න 
ෙදන්න; සියයට 10ක් හම්බ කර ගන්න  ෙදන්න. සියයට සියයක් 
හම්බ කරලා හැබැයි සියයට 7.2ක  ෙඩොලර් ෙපොලිය රුපියල්වලින් 
බැලුෙවොත්  සියයට 28යි.   ඒ  ඔක්ෙකොම එන්ෙන් අෙප් අහිංසක 
රජෙය් ෙසේවකයන්  පිටටයි.  රජෙය් ෙසේවකයා තළා ෙපළා, පාලක 
පක්ෂය විතරක් ෙම්ෙකන් වින්දනයක් ලබන්න එපා.  එෙහම 
වුෙණොත් ෙම් රට උගන්ඩාව බවට, සිම්බාබ්ෙව් බවට,  ඊජිප්තුව 
බවට,  ලිබියාව බවට  පත් ෙවනවා. තමුන්ෙග් ෙනෝනාවරු, ඒ 
රටවල්වල ෙර්ස්වලට අශ්වෙයෝ දැම්මා. තමුන්ෙග් පුත්තු 
Lamborghini කාර්වලින් ෙර්ස් ගියා. ෙම් රෙට් එවැනි කාර්ය 
භාරයක්  සිදු ෙවනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ කියන්න එපා. ඒක 
ෙවනවාය කියලා අපි දන්නවා. දමන ඩීල්  ඔක්ෙකොම දමන්ෙන් 
එක පිරිසක්.  ඕක නවත්වලා  සියයට 5ක් හම්බ කර ගන්න; 
සියයට 10ක් හම්බ කර ගන්න. ඉතුරු සියයට 20 රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට ෙදන්න.   අද එයාර් ලංකා, මිහින් එයාර්, CTB ආදී 
රජෙය් ආයතනවලින් පමණක් දූෂණය නිසා අවුරුද්දකට  සිදු වන 
පාඩුව රුපියල් බිලියන 125ක්ය කියා මහාචාර්ය ඉන්දරත්න 
මැතිතුමා කියනවා. එෙහම නම් ඒ ෙලොක්ෙකෝ ගහන ගැහිලිවලින් 
ඔය රුපියල් බිලියන 125 ඉතුරු කරලා ෙම් අහිංසක ජනතාවට පඩි 
ෙගවන්න. එෙහම කෙළොත් ෙම් රෙට්  රජෙය් ෙසේවකයන්ට අඩුම 
ගණෙන් රුපියල් 75,000ක, 80,000ක  පඩියක් ෙගවන්න පුළුවන්. 
රටක එෙහම පුළුවන්. විෙශේෂෙයන්ම චීනය, ඉන්දියාව, ආසියාව 
එෙහම කරනවා. ෙම්ක ආසියාෙව් ශත වර්ෂය.  

 

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ලංකාෙව්  අද ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය ෙමොකක්ද කියා බලන්න. යුද්ධය අවසන් වුණායින් 
පසුව  ලංකාෙව් මුළු භූමියම අෙප්යි. ෙකෝ දැන් වගාවන්?  අෙප් 
අපනයනය සියයට 8ක් බැහැලා. අෙප් කෘෂිකර්මය සියයට 10ක් 
බැහැලා. කාටද ෙම්වා කියන්ෙන්? ෙම් පාලකෙයෝ අෙප් රට විනාශ 
කරනවා. ෙම් අය රටට ආදරය කරන පිරිසක්  ෙනොෙවයි.  
පළමුවත් මෙග් රට; ෙදවනුවත් මෙග් රට;  තුන්වනුවත් මෙග් රට 
කිව්වා. ඒ ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? ෙම්ක අෙප්; ෙතොෙප් ෙනොෙවයි 
කියන එකයි ඒ කිව්ෙව්.  ෙම්ක  රෙට් එවුන්ෙග් ෙනොෙවයි, ෙම්ක 
අෙප්ය කියන එකයි කිව්ෙව්.  අපට ඒක ෙත්රුම් ගන්න  කල් ගියා. 
ෙමොකක්ද තව කිව්ෙව්?   

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමනි, කථාව අවසන් කරන්න. 

  
ගරු සුජීව ෙසේනසිංහ මහතා 
(மாண் மிகு சுஜீவ ேசனசிங்க) 
(The Hon. Sujeewa Senasinghe) 
ෙම්ෙකන් බිම් අඟලක් මම එෙකකුටවත් ෙදන්ෙන් නැහැ 

කිව්වා. ඒ කථාව  හරි. ඒ කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? ෙම්ෙකන් බිම් 
අඟලක්වත් අපි එෙකකුටවත් ෙදන්ෙන් නැහැ; ෙම්ක අපට පමණයි 
කියන එකයි ඒ කිව්ෙව්. ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි.  
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[අ.භා. 6.01] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා (රාජ්ය පරිපාලන 
හා සව්ෙද්ශ කටයුතු අමාත්යතුමා)  
(மாண் மிகு டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன - ெபா  நி வாக, 
உள்நாட்ட வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne - Minister of Public 
Administration and Home Affairs)  
ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, ගරු ෙජෝන් අමරතුංග 

මන්තීතුමා අද  ඉදිරිපත් කළ ෙම්  ෙයෝජනාව පධාන වශෙයන්ම 
කරුණු 9ක් මත රඳා පවතිනවා. ඒ කරුණු නවයම  උල්ලංඝනය 
කළ ආණ්ඩුවක් තමයි  එක්සත් ජාතික පක්ෂයට තිබුෙණ්. බලයට 
පත් වුණු හැම ෙවලාෙව්ම ෙම් කරුණු උල්ලංඝනය  කළා මිසක්   
කිසිම දවසක ෙම්  කාරණා එකක්වත් ඉෂ්ට කරන්න ෙහෝ ආරක්ෂා  
කරන්න කටයුතු කළ පක්ෂයක් ෙනොෙවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂය.  
අද එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙම් කරුණු 9 මුල් කර ෙගන  ෙම් 
ෙයෝජනාව අද  පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙගනැල්ලා සාකච්ඡාවක් ආරම්භ  
කරන්න අදහස් කෙළේ ෙමොන කාරණයක් නිසාද කියන එක අපි 
ෙහොඳින් දන්නවා. දැනට සැලසුම් කර තිෙබන පළාත් සභා 
මැතිවරණෙය්  තැපැල් ඡන්ද  පාවිච්චි  කිරීම ලබන  9 වැනි දා   
පවත්වන්නට නියමිතව තිෙබනවා. රජෙය් ෙසේවකයන් තැපැල් 
ඡන්ද පාවිච්චි කරනෙකොට ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අවධානයට ෙමය 
ෙයොමු කරලා ෙම් ආණ්ඩුවට පහර ගහන්න  ඕනෑ නිසා තමයි  ෙම් 
ෙයෝජනාව  ඉදිරිපත් කෙළේ කියන එක අපි ෙහොඳින් පැහැදිලිවම 
දන්නවා. එෙහම  නැත්නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්ෙන් 
කිසිම දවසක වැඩ කරන ජනතාව ගැන අවංක කැක්කුමක්, අවංක 
වුවමනාවක් තිබුණු පක්ෂයක් ෙනොෙවයි. ඒ පක්ෂෙය් අතීතය ගැන 
බැලුවාම, ඒ අයෙග්  කියා පිළිෙවත දිහා බැලුවාම අපට  පැහැදිලියි, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිසිම දවසක වැඩ කරන ජනතාවට ෙසේවය 
කරන්න අවංකව කටයුතු කළ පක්ෂයක් ෙනොෙවයි කියන එක. ඒ 
කරුණ සනාථ කරන්න මම ඉස්ෙසල්ලාම  එක සාධකයක් 
ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. මම හිතන හැටියට එය  ෙම් සභාෙව් 
කිහිප වතාවක්ම කියවුණා. ඒ, 44/90 දරන චකෙල්ඛය. 1990 අංක 
44 දරන චකෙල්ඛය නිකුත් කරලා එදා රජෙය්  ෙසේවකයන්ට  
විශාම යන්න දිරි ගැන්වුවා.  මාස කිහිපයක ෙව්තනය දීලා ඒ  
ඕනෑම ෙකෙනකුට විශාම යන්නය  කියා කිව්වා.  ඒ තුළින් සමහර 
රජෙය් ෙසේවකයන් ඒ අයෙග් ආර්ථික පීඩනය උඩ  මාස කිහිපයක 
වැටුප එක  වර ලැෙබන නිසා  රාජ්ය ෙසේවය අත්හැර දමා ගියා. එදා 
තමයි එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් ෙච්තනාව -රජෙය් ෙසේවය කප්පාදු 
කිරීෙම් වැඩ පිළිෙවළ-   එළි දැක්වුෙය්. එදා ඒ 44/90  දරන චක 
 ෙල්ඛය යටෙත් රජෙය් ෙසේවකයන් දහස් ගණනක් එළියට දමා  ඊට 
පසුව 2001 දී ෙම් අය බලයට පත් වුණා.   

2002 වර්ෂෙය් ඔක්ෙතෝබර් 1 වැනි දා කළමනාකරණ ෙසේවා 
චකෙල්ඛ අංක 16 කියන චකෙල්ඛය නිකුත් කළා. ඒ 
කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ අංක 16 කියන චකෙල්ඛය නිකුත් 
කෙළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු කාලෙය් හිටපු භාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම් චරිත රත්වත්ෙත් මහතායි. 2002 ඔක්ෙතෝබර් 1වැනි දා 
නිකුත් කළ ඒ චකෙල්ඛෙයන් කියනවා, රාජ්ය ෙසේවය, පළාත් 
පාලන ආයතන ඇතුළු පළාත් රාජ්ය ෙසේවය, රාජ්ය සංස්ථා, 
ව්යවස්ථාපිත මණ්ඩල හා රජය සතු සමාගම්වලට ආදී වශෙයන් 
ආයතන සඳහන් කර ඒ කිසිම ආයතනයකට රජෙය් ෙසේවකෙයක් 
බඳවා ගැනීම සම්පූර්ණෙයන් තහනම් කියලා. එෙහම සඳහන් 
කරලා චකෙල්ඛයක් නිකුත් කළා. ෙම්ෙකන් වුෙණ් ෙමොකක්ද? 
අතුගාන ෙසේවකෙයක්වත් බඳවා ගන්න ඒ ආයතනවලට බැරි 
වුණා. ඒ වාෙග්ම කිසිම ආකාරයකින් පහළ මට්ටමක 
ෙසේවකෙයක්වත් බඳවා ගන්න ඒ රජෙය් ආයතනවලට බැරි වුණා. 
ඒ 2002 ඔක ්ෙතෝබර් මාසෙය් නිකුත් කරපු චකෙල්ඛය නිසායි. ඒ 
විධියට තමයි එදා ඒ චකෙල්ඛ නිකුත් කරලා රජෙය් ෙසේවය 
කප්පාදු කෙළේ. නමුත් අද ඒ අය ෙමොකද කියන්ෙන්? 
"ෙද්ශපාලනඥයන්ෙග් ඕනෑ එපාකම් පිරිමසා ගැනීමට රාජ්ය 
ෙසේවය පසාරණය කිරීම වළක්වා ඔවුන්හට යහපත් ජීවන 

තත්ත්වයක් ලබා දීෙම් අඩිතාලම දැමිය යුතුය." ඔන්න  ෙජෝන් 
අමරතුංග මන්තීතුමා කියන ෙද්. ෙද්ශපාලන පදනමක් උඩ අද 
රජෙය් ෙසේවකයන් බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. මම ඒක පැහැදිලිව, වග 
කීමක් ඇතුව කියන්නට ඕනෑ. පහළම මට්ටෙම් ෙසේවකෙයක් හැර 
ඒ කියන්ෙන් සනීපාරක්ෂක කම්කරුවන්, කාර්යාල කාර්ය 
සහායකයන් හැර අෙනක් කිසිම ෙකෙනක් විභාගයක් නැතුව අද 
රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගන්ෙන් නැහැ. ඒක මම තමුන්නාන්ෙසේට 
කියන්නට ඕනෑ. [බාධා කිරීමක්] ඉන්න මම කියන්න. විභාගයක් 
නැතුව මෑතකදී බඳවා ගත්ත එකම රජෙය් ෙසේවක කණ්ඩායම 
තමයි උපාධිධාරින්. එදා අපි උපාධිධාරින් බඳවා ගන්න ෙකොට 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙචෝදනා කළා, යම් යම් අය ෙද්ශපාලන පදනම 
මුල් කරෙගන බඳවා ගන්න යනවාය කියලා. නමුත් මම එදා 
පැහැදිලිව තමුන්නාන්ෙසේලාට කිව්වා, ෙම් රෙට් උපාධිධාරින් යම් 
කිසි පමාණයක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු ෙදනාටම රක්ෂාවල් 
ෙදනවා කියලා. තමුන්නාන්ෙසේලාට මතක ඇති, ෙම් වාෙග් 
විවාදයක් තියලා තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් පශ්නය පැන නැඟුවාම මම 
ඒ බව කිව්වා. [බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. 
අද අපි ඒක සනාථ කරලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් 55,000කට 
ආසන්න උපාධිධාරින් සංඛ්යාවක් ඉන්නවා. එයින් 51,000ක් 
දැනට බඳවා ෙගන තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ඉතිහාසෙය් කවදාවත් 
එවැනි සංඛ්යාවක් රජෙය් ෙසේවයට එකවර බඳවා ගත්ෙත් නැහැ. 
ෙමවර තමයි 51,000ක් උපාධිධාරින් බඳවා ගත්ෙත්. උපාධිධාරි 
ව්යවස්ථාව යටෙත් අපට උපාධිධාරින් බඳවා ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 
35 දක්වා පමණයි. නමුත් අවුරුදු 35 ඉක්මවපු අවුරුදු 35ටත්, 
45ටත් අතර තුන්දාහක පමණ පමාණයක් ඉන්නවා. ඒ සියලු 
ෙදනාමත් බඳවා ගන්න ඊෙය්, ෙපෙර්දා කැබිනට් අනුමැතියක් අපට 
ලැබුණා. ඒ අයත් බඳවා ගන්නවා. ඒ අනුව ෙම් රෙට් රැකියාවන් 
සඳහා සුදුසුකම් ලබාපු සියලුම උපාධිධාරින් බඳවා ගන්නවා.  

උපාධිධාරින් ෙමෙහම බඳවා ගත්තාට ඒ අයට වාඩි ෙවන්න 
පුටුවක් නැහැ, ඒ අයට ඉන්න තැනක් නැහැ, ඒ අයට ෙදන්ෙන් 
රුපියල් 10,000යි කියලා ෙම් ගරු සභාෙව් සමහර අය කියනවා 
මට ඇහුණා. ෙමොනවාද ෙම් කථා? වග කීමක් ඇති විරුද්ධ 
පක්ෂයක් කරන කථාද ෙම්? 51,000ක් බඳවා ෙගන අවුරුද්දක් ගිය 
තැනදී ඒ අය ස්ථිර කිරීෙම් පතිපත්තියක් අපි කියාත්මක කරනවා. 
අද ෙම් ෙවන ෙකොට 30,000ක් ස්ථිර කරලා තිෙබනවා. ඒ 
30,000ට රුපියල් 23,000 ගණෙන් පඩි ෙගවනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ, තව 20,000යි අපට ස්ථිර 
කරන්න තිෙබන්ෙන් කියන එක. ඒ සියලු ෙදනාටමත් දැනට 
රුපියල් 10,000 බැගින්  ෙගවනවා. ෙමොකද ඒ අයෙග් අවුරුද්දක 
පුහුණු කාලය තවම අවසාන නැහැ. අවුරුද්දක පුහුණු කාලය 
අවසාන වුණාට පස්ෙසේ ඒ අය ස්ථිරව අනුයුක්ත කරලා ඒ අයට 
රුපියල් 23,000ක පඩියක් ෙගවනවා. ෙම්වා අද 
තමුන්නාන්ෙසේලාට දිරවන්ෙන් නැහැ.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට කවදාවත් උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය 
විසඳන්න වුවමනා වුෙණ් නැහැ. උපාධිධාරින්ෙග් පශ්නය පැන 
නැඟුණු ෙවලාෙව් උපාධිධාරින් රක්ෂා ඕනෑ කියලා හඬගාන 
ෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා උපාධිධාරින්ට රක්ෂාවල් දුන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එදා රනිල් විකමසිංහ මහත්මයා අගමැති ෙවලා 
ඉන්න කාලෙය් අරලියගහ මන්දිරය ගාවදී තමුන්නාන්ෙසේලා 
උපාධිධාරින්ට කඳුළු ගෑස ් ගැහුවා. ඒ වාෙග්ම සරත් අමුණුගම 
ඇමතිතුමා කිව්වා වාෙග් මාතර කීඩා පිට්ටනිෙය් ඒ උපාධිධාරින් 
ගිහිල්ලා  තමුන්ට රක්ෂාවල් ඕනෑය කියලා අහිංසක විධියට ඒ 
අයෙග් දුක්ගැනවිලි කියාපාන්න ෙව්දිකාවක් ගහලා ඒ අය 
උපවාසයක් කරන ෙකොට යූඑන්පී ගුණ්ඩුව දාලා ගැහුවා. සමහර 
අය ආෙරෝග්යශාලාවට ඇතුළු කරන්න සිදු වුණා. 

එවැනි ඉතිහාසයක් තමුන්නාන්ෙසේලාට තිෙබන්ෙන්. අද 
ෙමොනවාද උපාධිධාරින් ගැන කථා කරන්ෙන්? අපි උපාධිධාරින් 
පණස්එක්දහසකට රක්ෂා ෙදන ෙකොට කියනවා, ඒ අයට "පුටු 
නැහැ" කියලා.  ඒ සියලු ෙදනාටම පුටු ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම  ඒ 
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අයට ෙම්ස ෙදනවා. ඒ හැම ෙදයක්ම ෙදනවා ස්ථීර කළාම. සථ්ීර 
කළාට පස්ෙසේ තමුන්නාන්ෙසේලා ගිහිල්ලා බලන්න ඒ ෙගොල්ලන් 
ගිහිල්ලා වාඩි ෙවලා වැඩ කරන හැටි. යම් යම් පශ්න තිෙබනවා. 
නමුත් ඒවා සියල්ලම විසඳනවා. [බාධා කිරීම්] කරුණාකර, 
ෙපොඩ්ඩක් ඇහුම්කන් ෙදන්නෙකෝ. බාලාංශෙය් ළමයි වාෙග් කෑ 
ගහන්න එපා. [බාධා කිරීමක්] වාඩි ෙවන්න, වාඩි ෙවන්න. 

 
ගරු අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு அஜித் மான்னப்ெப ம) 
(The Hon. Ajith Mannapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි,- [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ගරු මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් ඊෙය් ෙපෙර්දා ෙන් 

ආෙව්. තමුන්නාන්ෙසේට තව ඉෙගන ගන්න තිෙබනවා. තව 
ෙපොඩ්ඩක් ඉෙගන ගන්න. 

ඊළඟ කාරණය. 2001 දී තමුන්නාන්ෙසේලා බලයට ආවාට 
පස්ෙසේ, රාජ්ය අංශෙය් නිලධාරින් සඳහා දායක විශාම වැටුප් කමය 
හඳුන්වා දීලා අහිංසක රජෙය් ෙසේවකයාෙග් විශාම වැටුප ෙකොල්ල 
කන්න හැදුවා. අද ෙබොෙහොම කෑ ගහනවා, "විශාම වැටුප මදි, ඒ 
අයට ජීවත් ෙවන්න ඒ විශාම වැටුප මදි, ඒ අයෙග් ජීවන වියදම 
අනුව විශාම වැටුප සෑෙහන්ෙන් නැහැ" කියලා ෙනොෙයක් ඒවා 
කියමින්. ෙම්වාට අපි ෙනොෙයක් පතිකර්ම ෙයොදනවා. අපි රජෙය් 
ෙසේවෙය් හැම ෙකනකුටම, හැම අය වැයකින්ම විෙශේෂ ජීවනාධාර 
මුදලක් ලබා ෙදනවා. ඒ වාෙග්ම විශාමිකයන්ටත්  ලබා ෙදනවා. 
ෙමවර අපි රජෙය් ෙසේවකයන්ට ඒ මුදල ෙදන ෙකොට 
විශාමිකයන්ටත් දුන්නා, රුපියල් 500ක්. අපි ඒක කියන්න  ඕනෑ. 
[බාධා කිරීමක්] ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවන්න. තමුන්නාන්ෙසේට මා බාධා 
කෙළේ නැහැ ෙන්? එදා තමුන්නාන්ෙසේලා විශාමිකයන්ට 
ෙකොෙහොමද සැලකුෙව්? ඒ අයෙග් විශාම වැටුප ෙකොල්ල කෑවා. 
ෙකොල්ල කාලා කිව්වා, contributory pension එකට දායක 
ෙවන්න කියලා. ඒ කියන ්ෙන්, තමුන් විසින් දායක ෙවලා විශාම 
වැටුපක් ෙගොඩ නඟලා, විශාම ගියාම ඒ විශාම වැටුප ගන්න කියන 
පතිපත්තියට තමුන්නාන්ෙසේලා ගියා. දැන් කථා කරනවා ෙම් ෙදන 
විශාම වැටුප ගැන. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
අද ෙගොවි විශාම වැටුප ෙදන්ෙන්ත් නැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 ඒවා ෙදනවා. ශත පහක් අඩු නැහැ.  අද නියමිත විශාම වැටුප 

අපි ෙදනවා.  [බාධා කිරීමක්]  

ඊළඟට මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්න ඕනෑ,- [බාධා 
කිරීමක්] ඉන්න මම කියන්නම්. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා දාපු තහංචි 
සියල්ලම අපි අෙහෝසි කළා. අෙහෝසි කරලා, නව බඳවා ගැනීම් 
සඳහා විධිවිධාන ඇතුළත් කරමින් කළමනාකරණ ෙසේවා චකෙල්ඛ 
අංක 28 සහ 28(1) පිළිෙවළින් 2006 අෙපේල් 10 හා 2006 මැයි 26 
දින නිකුත් කර තිෙබනවා. 2007 ජනවාරි 04වන දිනැති අංක 
1/2007 දරන විශාම වැටුප් චකෙල්ඛෙයන් නැවත විශාම වැටුප් 
හිමිකම් ලබා දී තිෙබනවා. 2007 දී අපි ඒක නැවත ඇති කර 
දුන්නා. රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගත්තාම,- [බාධා කිරීමක්] 
ඇහුම්කන් ෙදන්න. තමුන්නාන්ෙසේලා කථා කර කර ඉන්නවාෙන්. 

ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමනි, තමුන්නාන්ෙසේ ෙයෝජනාව 
ඉදිරිපත් කරලා කථා කර කර ඉන්නවා.  

රජෙය් ෙසේවයට බඳවා ගත්තාම උසස් වීෙම් කමයක් එදා 
තිබුෙණ් නැහැ. ෙබොෙහොම අන්ධ වැඩ පිළිෙවළක් තිබුෙණ්. රජෙය් 
ෙසේවෙය් ඇතැම් තනතුරු සඳහා උසස්වීම් කමයක් තිබුෙණ් නැහැ. 
එම කමය ෙවනස් කරමින් 2006 ජනවාරි පළමු වැනි දා  6/2006 
චකෙල්ඛය අපි නිකුත් කළා.  ඒ නිසා රාජ්ය ෙසේවෙය් තිබුණු 
ඌනතා විශාල පමාණයක් නැති වුණා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙකෝ, කම්කරු පඥප්තිය? 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
පඥප්තිය ගැන කථා කෙළේ නැහැ. එදා 6/2006 චකෙල්ඛෙයන් 

ෙමොකද වුෙණ්? උසස්වීම් ෙනොලැබුණු නිලධාරින්ට උසස්වීම් 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම කනිෂ්ඨ තනතුෙර් ඉඳලා විෙශේෂ ෙශේණිය 
දක්වා උසස් ෙවන්නට ඒ අයට පුළුවන්කම ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 
රාජ්ය ෙසේවෙය් තිබුණු තල ගණනාවක් අඩු කරන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබුණා.    

අය වැ ය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කරමින් රාජ්ය නිලධාරින් ලබන 
දීමනාව සංෙශෝධනය කිරීමට ගරු මුදල් ඇමතිතුමා වශෙයන් 
අතිගරු ජනාධිපතිතුමා කළ ෙයෝජනා අනුව ෙපොලිස් ෙසේවය 
ෙකෙරහිත් විෙශේෂ අවධානයක් ෙයොමු කර තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කිව්වා ෙපොලිස් ෙසේවයට ස්ටයික් කරන්න බැරි 
නිසා පඩි වැඩි වීමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා මෑතකදී  ඉතා විශාල පඩි වැඩි වීමක්  
ෙපොලීසියට ලබා දුන්නු බව. අය වැය වාර්තාෙවන් පකාශයට පත් 
කරලා ෙපොලිස් ෙසේවය, ෛවද්ය ෙසේවය  වාෙග්ම ෙසෞඛ්ය ෙසේවෙය් 
විවිධ තනතුරු සහ රාජ්ය ෙසේවෙය් විවිධ තනතුරු සඳහා ලබා දිය 
යුතු දීමනා වර්තමානයට ගැළෙපන ආකාරෙයන් සංෙශෝධනය 
කරන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා.  

ඊළඟට වන්දි කමය. තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා, අගහාර 
රක්ෂණ කමය ගැන. අගහාර රක්ෂණ කමෙයන් යම් යම් සහන 
ලැබුණා. ෙම් අගහාර රක්ෂණයටත් අනින්න හැදුවා 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් කාලෙය්.  

නමුත් අපි අගහාර රක්ෂණ කමය නැවත වරක් ස්ථාපිත 
කරලා, රුපියල් 350,000ක් දුන්නු හෘදය ශල්යකර්මයකට දැන්  
රුපියල් 400,000ක් ෙදනවා. එදා සාමාන්ය ශල්යකර්මයකට 
රුපියල් 100,000ක් පමණක් ලැබුණු අගහාර රක්ෂණ කමය 
යටෙත් අද ඒ අයට රුපියල් 150,000ක් ලැෙබනවා.  ඒ වාෙග්ම 
ෙද්පළ මිලදී ගැනීම සඳහා අවුරුදු 7ක මූලික වැටුපට සමාන 
ණයක් රජෙය් ෙසේවකයාට ෙදනවා.  ෙම්වා රජෙය් ෙසේවකයන්ට 
මෑතකදී ලැබුණු සහන බව තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට ඕනෑ.  
ෙම් විධිෙය් සහන රාශියක් පසු ගිය කාලය තුළ ෙම් රජය යටෙත් 
රජෙය් ෙසේවකයන්ට ලබා ෙදන්නට අපි කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම මම තමුන්නාන්ෙසේලාට කියන්නට ඕනෑ 
කාරණයක් තිෙබනවා. ෙම් ගරු සභාෙව්දී පඩි වැඩිවීම් ගැන කථා 
කළා. මම ඒ ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. කනිෂ්ඨ නිලධාරින්ට, 
කාර්යාල කාර්ය සහායක වැනි කනිෂ්ඨ නිලධාරින්ට 2006 
ජනවාරි 01 වන දින වන විට මාසික වැටුප තිබුෙණ් රුපියල් 
7,900යි. [බාධා කිරීමක්]  

ඉන්න කියන්න. ඒවාටත් වැඩි ෙවනවා. ඒ රුපියල් 7,900 
පඩිය රුපියල් 11,730 දක්වා වැඩි වුණා. 
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[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
දීමනාව විතරයි, පඩිය වැඩි කරලා නැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ, නැහැ, ඉන්න. අයිෙයෝ, බාලාංශෙය් දැනුම ෙන් 

තිෙබන්ෙන්. මම ෙමොකක්ද ඒකට කරන්ෙන්? මට කරන්න ෙදයක් 
නැහැ ඒකට. ෙම් මූලික පඩිය. 2006 දී වැඩි කෙළේ මූලික පඩිය. 
ෙත්රුණාද? 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
2006න් පසුව වැඩි කරලා නැහැ. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
 රුපියල් 7,900ට තිබුණු පඩිය රුපියල් 11,730 දක්වා වැඩි 

කළා. ඊළඟට, යටත් නිලධාරින්. ඒ කියන්ෙන් ලිපිකරු හා 
සමාන්තර ෙසේවාව. යටත් නිලධාරින්ෙග් මාසික වැටුප රුපියල් 
13,990 දක්වා වැඩි කළා, රුපියල් 9,040 සිට. බලන්න, රුපියල් 
9,040 සිට රුපියල් 13,990 දක්වා වැඩි කළා.  

ඊළඟට, මාණ්ඩලික නිලධාරින්.  
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
2006න් පසු වැටුප් වැඩි ෙවලා නැහැ.  
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඇහුම් කන් ෙදන්න ෙකෝ. 
 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඔබතුමා බාලාංශෙය් ෙනෙමයි ඉන්ෙන්, ෙමොන්ටිෙසෝරිෙය්. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
තමුන්නාන්ෙසේ දන්නවාද මාණ්ඩලික නිලධාරින් කියන්ෙන් 

කවුද කියලා. ඒ කියන්ෙන් ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවය සහ සමාන 
දීප ව්යාප්ත ෙසේවාවන්. ඒ අයෙග් මාසික මූලික වැටුප තිබුෙණ් 
රුපියල් 13,125යි. අපි ඒක රුපියල් 22,935 දක්වා වැඩි කළා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන්ෙන් ෙම් පඩි වැඩිවීෙමන් පසුව විෙශේෂ 
දීමනා දුන්නා මිසක් ඒවා පඩියට එකතු කෙළේ නැහැ කියලා. අපි 
පිළිගන්නවා අපට යම් යම් අමාරුකම් තිබුණා කියලා. [බාධා 
කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, කියනකම් ඉන්න. 2006 දී අපි බලයට පත් 
වන විට,  ෙම් රෙට් විශාල යුද්ධයක් තිබුණා. ඒ යුද්ධය සඳහා 
විශාල පිරිවැයක් රජයට දරන්නට සිදු වුණා. ඒ පිරිවැය දරමින් 
තමයි ෙම් පඩිය ෙගව්ෙව්. නමුත් ඒක දීලා නිකම් හිටිෙය් නැහැ. 
2006 දී දුන්නා වැඩි වන ජීවන වියදමට සරිලන විධියට විෙශේෂ 
ජීවන වියදම් දීමනාවක්. රුපියල් 1,000ක විෙශේෂ ජීවන වියදම් 
දීමනාවක් දුන්නා. ඒ රුපියල් 1,000 දීමනාව 2013 දක්වාම 
කියාත්මක වුණා. ෙම් වන විට එය රුපියල් 6,600 දක්වා වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා. සෑම රජෙය් ෙසේවකෙයකුටම අය වැය 

වාර්තාවකින් රුපියල් 1,000 බැගින්, අය වැය වාර්තා 6කින් 
රුපියල් 6,600ක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විශාමිකයන්ටත් ඒ හැම අවස්ථාවකදීම යම් කිසි මුදලක් වැඩි 
ෙවලා, ෙම් වන විට රුපියල් 3,500ක වැඩිවීමක් තිෙබනවා. ඉතින්, 
ෙම් රජෙය් ෙසේවකෙයෝ, විශාමිකෙයෝ අපි කවදාවත් අමතක 
කරලා නැහැ. හැම දාම ෙම් ආණ්ඩුව රජෙය් ෙසේවකයන්ට සලකා 
තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි කියනවා, ෙම් ආණ්ඩුවට රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් පඩි වැඩි කිරීමට ඉදිරිෙය්දී ආර්ථික වශෙයන් යම් 
කිසි හැකියාවක් ඇති වුෙණොත්, ඒ හැකියාව ලැබුණු වහාම අපි 
කටයුතු කරනවා කියලා. ඒ වාෙග්ම සෑම අය වැයකින්ම රජෙය් 
ෙසේවකයන්ට යම් කිසි පඩි වැඩිවීමක් දීලා තිෙබනවා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා දන්නවා 2011 දී මූලික වැටුපට සියයට 5ක් වැඩි 
කළා. ඊළඟට, 2012 දී සියයට 10ක් වැඩි කළා. ඒ වාෙග්ම 2013 දී 
නැවත සියයට 5ක් වැඩි කළා. ඒ අනුව ෙමහිදී මූලික පඩිය අනුව 
සියයට 20ක් වැඩි කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා  නැහැ කියන්න 
තමුන්නාන්ෙසේලාට බැහැ. එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වුවමනා 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? රජෙය් ෙසේවකයන්ට, ෙම් ෙම් 
ෙද්වල් කළ යුතුයි කියන පණිවුඩය දීලා ලබන සුමානෙය් 
පැවැත්ෙවන තැපැල් ඡන්ද ටික ලබා ගන්නයි වුවමනා ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒක හරියන්ෙන් නැහැ. ඒක හරියන්ෙන් නැහැ. 

 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
What is the point of Order, Hon. Member? 

 
ගරු ෙජ්. ශී රංගා මහතා 
(மாண் மிகு ெஜ. ஸ்ரீ றங்கா) 
(The Hon. J. Sri Ranga) 
ෙම් කථාව යන අතෙර්දී මට දුරකථනෙයක් දැනුම් දුන්නා, 

දැන් දඹුල්ෙල් ෙකෝවිලක් කඩනවා- 
 
නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
That is not a point of Order. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
Sir, he is taking my time. There is no point of Order 

in that.     
 

නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 
(பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා කථා කරන්න. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මම විෙශේෂෙයන් තවත් ෙදයක් කියන්නට ඕනෑ. එනම්, ගරු 

අනුර කුමාර දිසානායක මන්තීතුමා අද ෙමතැන ෙලොකු ශබ්දයක් 
නැඟුවා. මම එතුමාට කිව්වා, කරුණාකර මම පිළිතුරු ෙදන ෙකොට 
සභාවට එන්න කියලා. "අවසාන කථාව කරන ෙකොට මම එනවා" 
කියලා එතුමා ෙම් ගරු සභාෙවන් පිට ෙවලා ගියා. අවාසනාවකට 
එතුමා ඇවිල්ලා නැහැ. රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප් වැඩි කිරීෙම්දී 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

සුළු ෙසේවකයින්ෙග් වාර්ෂික වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 120යි කිව්වා. 
නමුත් ඒ වැටුප් වැඩි වීම වාර්ෂිකව රුපියල් 1,440යි කියලා මම 
කියන්න ඕනෑ. ඊළඟට රජෙය් ෙසේවකයින්ෙග් වැටුප්වල විශාල 
පරතරයක් තිෙබනවා කිව්වා. ෙම් විෂමතාව ආරම්භ වුෙණ් 1:12 
අනුපාතෙයනුයි. සුළු ෙසේවකයින්ට 1 නම්, මාණ්ඩලික නිලධාරින්ට 
12යි. -1:12- ෙම් පරතරය 1:6ක් දක්වා අපි අඩු කළා. දැන් ඒ 
පරතරය 1.45 දක්වා අඩු කරලා තිෙබනවා. මීට වඩා අඩු කරන්න 
බැහැ. මාණ්ඩලික නිලධාරින්ටයි, සුළු ෙසේවකයින්ටයි එක හා 
සමාන වැටුපක් ෙදන රටක් තිෙබන්න බැහැ ෙන්. අනුර කුමාර 
දිසානායක මන්තීතුමන්ලාෙග් දර්ශනය ෙමොකක්ද කියලා මම 
දන්ෙන් නැහැ. අෙප් දර්ශනය අනුව නම් සුළු ෙසේවකයාටත්, 
මාණ්ඩලික නිලධාරියාටත් එක හා සමාන වැටුපක් ෙදන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ඒෙගොල්ලන්ෙග් උගත්කම හා වග කීම අනුව 
එම වැටුප්වල යම් කිසි ෙවනසක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒ අනුව දැනට 
අපි ඒ ෙවනස උපරිම වශෙයන් 1.45ට අඩු කරලා තිෙබනවා. ඊට 
වඩා ෙවනසක් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ෙම් පරතරය ගැන 
එතුමා මහා ෙලොකුවට කථා කළා.  

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
ෙම් වතාෙව් වැටුප් වැඩි කරන්ෙන් නැද්ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ, වැටුප් වැඩි කරන්න රජයට හැකියාවක් හා අවස්ථාවක් 

පැමිණි ගමන් ඒක කරනවා. නමුත් රජයට යම් යම් අමාරුකම් 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. ගරු නිෙයෝජ්ය 
කථානායකතුමනි, අපි 2009 මැයි මාසෙය්- [බාධා කිරීමක්]  

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මම ඔබතුමාට කිසිම බාධාවක් කෙළේ නැහැ ෙන්. ඔබතුමා 

මෙග් මිතයා ෙන්. ෙමතුමා මෙග් මිතයා. මම එතුමාට කිසිම 
බාධාවක් කෙළේ නැහැ. 

යුද්ධය අවසාන කරලා අද අපි මුළු රෙට්ම විශාල සංවර්ධනයක්  
කර ෙගන යනවා. මම හිතන්ෙන් ෙම් සංවර්ධනය ඉතාමත්ම 
අනභිභවනීය සංවර්ධනයක්. ඒක කාටවත් නැහැයි කියන්න බැහැ. 
පාරවල් හැෙදනවා. පාලම් හැෙදනවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළවල් 
හැෙදනවා. වරායවල් හැෙදනවා. UNP එෙක් අය පැත්තක ඉඳලා 
ෙම්වාට ෙමොනවා හරි ආඩපළි කියන එක තමයි කරන්ෙන්. ඔවුන්ට 
හැම දාම -මුළු ජීවිෙත්ම- ආඩපළි කිය කියා ඉන්නයි ෙවන්ෙන්. 
ෙම්වා පාවිච්චි කරනවා මිසක්; ෙම්වා කියාත්මක කරන්න; ෙම්වාට 
වග කියන්න ඔය පැත්ෙත් සිටින තාක් කල් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කවදාවත් පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. ඒක නිසා තමුන්නාන්ෙසේලා 
දැන්වත් තීන්දුවක් ගන්න. දැන් යම් යම් අය තීන්දු ගන්නවා. 
ඒෙගොල්ලන් දැන් ෙබොෙහොම ෙහොඳට ෙවනස් ෙවනවා. [බාධා 
කිරීම්] 

ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
තමුන්නාන්ෙසේ ෙම් පැත්තට එනවා ද? 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
මම එන්ෙන් නැහැ.  

ගරු නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමනි, එතුමන්ලා අද ඕවා කිව්වාට 
එදා එතුමන්ලාෙග් පතිපත්තිෙය්ම තිබුෙණ් ෙමොකක්ද? රජෙය් 
ෙසේවකෙයෝ බඳවා ගැනීම ගැන ගරු රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර 
මන්තීතුමා සඳහන් කරලා තිබුණා. ඇත්ත වශෙයන්ම පසු ගිය 
කාලය තුළ පරිපාලන ෙසේවය සඳහා නිලධාරින් 265ක් බඳවා 
ගන්න අපට පුළුවන්කම ලැබුණා. පරිපාලන නිලධාරින්ෙග් ෙලොකු 
හිඟයක් තිබුණා. ශී ලංකා පරිපාලන ෙසේවා විභාගය අවුරුදු 
ගණනකින් පවත්වා තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් දැන් අපි ශී ලංකා 
පරිපාලන ෙසේවා විභාගය අවුරුද්දක් පාසා පවත්වනවා. එම 
විභාගය පවත්වා නිලධාරින් 265ක් අපි බඳවා ගත්තා. 

ඊළඟට කළමනාකරණ සහකාරවරු ගැනත් මම කියන්න 
ඕනෑ. ෙම් අවුරුද්ෙද් අපි කළමනාකරණ සහකාරවරු 2,800ක් 
බඳවා ගන්නවා. පසු ගිය අවුරුද්ෙද් 3,000ක පමණ සංඛ්යාවක් 
බඳවා ගත්තා. ඊට ෙපර අවුරුද්ෙද්ත් බඳවා ගත්තා. ෙමවර අපි 
ෙදමළ මාධ්යෙයන් වැඩ කරන නිලධාරින් වැඩි සංඛ්යාවක් 
කළමනාකරණ සහකාරවරු වශෙයන් බඳවා ගන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වනවා. එතෙකොට තමුන්නාන්ෙසේලා ඉල්ලන; 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන කාරණය රජෙය් කාර්යාලවලදී අපට 
ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද සියලුම කාර්යාලවල සිංහල 
භාෂාෙවන් සහ ෙදමළ භාෂාෙවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් සිංහල හා 
ෙදමළ නිලධාරින් කමානුකූලව පත් කරන්න  අපි බලාෙපොෙරොත්තු 
වනවා. ඒ වාෙග්ම අෙප් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා හැම ෙවලාෙව්ම 
අපට ෙදන උපෙද්ශයක් තමයි, "ෙම් පෙද්ශය සිංහල පෙද්ශයක්, ඒ 
නිසා සිංහල නිලධාරින් එහි සිටිය යුතුයි, අර උතුරු නැ ෙඟනහිර 
ෙදමළ පෙද්ශ, ඒ පෙද්ශවල ෙදමළ මාධ්යෙයන් පමණක් වැඩ 
කරන නිලධාරින් සිටිය යුතුයි කියලා ෙවනසක් කරන්න එපා. 
සිංහල, ෙදමළ කියලා ෙභ්දයක් නැතිව ඈත අතීතෙය් වාෙග් රට 
පුරාම ෙම් නිලධාරින් ෙබදා හරින්න." කියන කරුණ. අපි ඒක 
ඉෂ්ට කරනවා. අපි සිංහල නිලධාරින් උතුරට යවන්න, ඒ වාෙග්ම 
උතුෙර් සිටින දවිඩ භාෂාෙවන් වැඩ කරන නිලධාරින් දකුණට 
ෙග්න්න අවශ්ය පියවර දැනට ගන්නවා. ඒ කටයුත්ෙත් ආරම්භයක් 
වශෙයන් තමයි තමුන්නාන්ෙසේ අද පශංසා මුඛෙයන් කථා කරන 
ෙමොනරාගල දිසාපතිවරයා වශෙයන් අපි ෙදමළ නිලධාරිෙයකු 
ෙයොමු කෙළේ. එම නිලධාරියා ෙයොමු කරන ෙකොට TNA එක 
විරුද්ධ වුණා. TNA එක කිව්වා, ඔය කරන්ෙන් ජාතීන් අතර 
ගැටුමක් ඇති කරන එකයි කියලා. ෙමොන ෙහේතුවක් නිසා එෙහම 
කියනවාද කියලා මම දන්ෙන් නැහැ. ෙදමළ නිලධාරින් සිංහල 
පෙද්ශවලටත්, සිංහල නිලධාරින් ෙදමළ පෙද්ශවලටත් ෙයොමු 
කළාම ජාතීන් අතර ගැටුමක් ඇති වන්ෙන් ෙකොෙහොමද? එදා ඒ 
අය එෙහම කිව්වා. නමුත් අද එෙහම ගැටුමක් නැහැ.  

පසු ගිය දවසක මම ෙමොනරාගලට ගියා. එතැනදි ෙමොනරාගල 
පෙද්ශෙය් ජනතාව කිව්ෙව්, අපට මෑතකදි පැමිණි ෙහොඳම 
දිසාපතිවරයා එතුමා කියලායි. කිසිම පක්ෂ ෙභ්දයක් නැහැ; කිසිම 
ආකාරයකින් ජාති ෙභ්දයක් නැහැ; එතුමා ෙබොෙහොම ෙහොඳට වැඩ 
කරනවා.  

ඒ වාෙග්ම මන්නාරම පෙද්ශයටත් අපි සිංහල නිලධාරිෙයක් 
ෙයොමු ෙකොට තිෙබනවා. අද ඒ නිලධාරියාත් ෙහොඳින් වැඩ 
කරනවා. ඒ වාෙග්ම අපි දැන් වවුනියාවටත් සිංහල නිලධාරිෙයක් 
ෙයොමු ෙකොට තිෙබනවා. ඒ නිලධාරියා ගැනත් ඒ අයෙග් පසාදයක් 

925 926 

[ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න  මහතා] 
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තිෙබනවා. ඒ විධියට අද හැම තැනකටම අත් හදා බැලීමක් 
වශෙයන් අපි එවැනි නිලධාරින් ෙයොමු කරනවා. සාමාන්යෙයන් 
කටයුතු කරනවාට වඩා ෙහොඳින් අද ඒ නිලධාරින් වැඩ කරන්න 
මහන්සි ගන්නවා.  

ෙම්ක තමයි ජාතික සමඟියක් ඇති කරන්න ෙහේතු වන වැඩ 
පිළිෙවළ. ඒ වැඩ පිළිෙවළ අපි ඉස්සරහට ව්යාප්ත කරනවා. අපි 
ඒක කියන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා රජෙය් නිලධාරින් තෘප්තිමත් කරන්න 
ඕනෑ. අද ගිහිල්ලා බලන්න උතුරු නැ ෙඟනහිර පරිපාලන කටයුතු 
ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ වාෙග්ම සිවිල් පරිපාලනය බලන්න. ඒවාට 
අවශ්ය කරන ෙගොඩනැඟිලි අපි හදනවා. පාෙද්ශීය ෙල්කම් 
 කාර්යාල හදනවා. ඒ වාෙග්ම නිවාස හදනවා. ඒවාට අවශ්ය 
පහසුකම් සියල්ල ෙදනවා. ඒ හැම කාර්යාලයකටම අවශ්ය වාහන, 
ඒ වාෙග්ම ෙභෞතික සම්පත්, ලී බඩු සියල්ල සපයනවා. ෙම් 
සියල්ෙලන්ම අපි බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් ෙහොඳ පරිපාලන 
ෙසේවයක්; සිවිල් ෙසේවයක් ජනතාවට ලබා ෙදන්නයි. ඒ නිසා 
තමුන්නාන්ෙසේලා කියන විධියට සිවිල් ෙසේවෙය්, නැත්නම් 
පරිපාලන ෙසේවෙය් කඩා වැටීමක් ඇති ෙවලා නැහැයි කියන එක 
මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. ෙමෙතක් කල් අඩු පාඩුකම් තිබුණා 
නම් ඒ අඩු පාඩුකම් සියල්ලම සම්පූර්ණ කරනවා. අපි නිලධාරින් 
පත් කරලා තිෙබනවා. රියැදුරන් ගැන බැලුෙවොත්, අවශ්ය 
පමාණයට රියැදුරන් පත් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපි සියලුම 
කාර්යාලවලට අලුත් වාහන ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම  
ෙගොඩනැඟිලි අවශ්ය තැන්වලට ෙගොඩනැඟිලි හදලා දීලා 
තිෙබනවා.  ෙජෝන් අමරතුංග මන්තීතුමා පැන නඟපු කරුණු 9ටම 
පිළිතුරු දුන්නා කියලා තමයි මම හිතන්ෙන්. 

 
ගරු ෙජෝන් අමරතුංග මහතා 
(மாண் மிகு ேஜான் அமர ங்க)  
(The Hon.  John Amaratunga) 
රුපියල් 10,000ක පඩි වැඩි වීමක් ඉල්ලපු එක ගැන ෙමොකුත් 

කිව්ෙව් නැහැ. 

 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
අපි කිව්වා, රුපියල් 10,000ක පඩි වැඩි වීමක් ෙදන්න අපට 

බැහැ කියලා. එදා තමුන්නාන්ෙසේලා සරත් ෙෆොන්ෙසේකා මහත්මයා 
ඉස්සරහට දමා ෙගන රජෙය් ෙසේවකයන්ට රුපියල් 10,000ක පඩි 
වැඩි වීමක් ෙදනවා කියලා කිව්වාම, අපි කිව්වා අපට ඒක ෙදන්න 
බැහැ කියලා. අපි ෙදන්ෙන් රුපියල් 2,500යි කියලා කිව්වා. අපි 
එෙහම කිව්වා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
ඒ 2,500 දීලා නැහැ. 

ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
ඒ 2,500 දැන් දීලා තිෙබනවා. රුපියල් 2,500 අපි දීලා 

තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] නැහැ, නැහැ, ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒ 
රුපියල් 2,500 අපි දීලා තිෙබනවා. විෙශේෂ ජීවන වියදම් දීමනාව 
වශෙයන් අපි ඒක දීලා තිෙබනවා. 

 
ගරු ආර්.එම්. රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා 
(மாண் மிகு ஆர்.எம். ரஞ்ஜித்  மத் ம பண்டார) 
(The Hon.  R.M. Ranjith Madduma Bandara) 
නැහැ, නැහැ. ජීවන වියදම් දීමනාව වශෙයන් රුපියල් 750යි 

දීලා තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු ඩබ්ලිව්.ඩී.ෙජ්. ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு  டபிள் . .ேஜ. ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. W.D.J. Senewiratne) 
නැහැ, නැහැ. ඒ ගිය වතාෙව්. ඒක කිව්ෙව් 2010 දී. 2010 

ඉඳලා ෙමෙතක් අපි ෙකොටස් වශෙයන් ලබා දීෙගන ආවා. එක 
වරම ෙදනවා කියලා ෙනොෙවයි කිව්ෙව්. අපි කිව්ෙව් නැහැ එක 
වරම රුපියල් 2,500 ෙදනවා කියලා. නමුත් ෙම් ෙවන ෙකොට 
අවුරුද්දකට රුපියල් 1,000 බැගින් ජීවන වියදම් දීමනාව අවුරුදු 
තුනකදී රුපියල් 3,000ක් දීලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රෙට් 
පුරවැසිෙයෝ වශෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලා ඒක පිළිගන්න ඕනෑ. මම 
ඉතා ඕනෑකමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙයන් ඉල්ලනවා,- ජාති 
මාමක නායකෙයෝ හිටපු පක්ෂයක්. අතීතෙය් අපි ගරු කරපු 
නායකෙයෝ හිටපු පක්ෂයක්. ඒ නිසා අද තමුන්නාන්ෙසේලාෙගන් 
අපි ඉල්ලනවා, ෙම් රට දියුණු කර ෙගන යන ෙවලාවක, ඇත්ත 
වශෙයන්ම ෙම් රෙට් ජනතාවට අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තු 
තියා ගන්න පුළුවන් ෙවලාවක තමුන්නාන්ෙසේලා සියලු ෙදනාම 
මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ෙගන යන ෙම් වැඩ පිළිෙවළට 
සහෙයෝගය ෙදන්නය කියා. 

ෙම් මැතිවරණෙය්දී මනාප කිහිපයක් ගන්න -ඡන්ද කිහිපයක් 
ගන්න- බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙම් විධියට ආණ්ඩුව විෙව්චනය 
කරමින්, ආණ්ඩුවට පහර වදින විධියට කථා ෙනොකර අද ෙම් 
ආණ්ඩුව ෙගන යන වැඩ පිළිෙවළට පශංසා කරලා, 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙයෝජනාවක් ෙග්න්නය කියන ඉල්ලීම කරමින් 
මෙග් වචන කිහිපය  අවසන් කරනවා. 

 
එකල්හි  ෙව්ලාව අ. භා. 6.30 වුෙයන් නිෙයෝජ්ය කථානායකතුමා 

විසින් පශන්ය ෙනොවිමසා පාර්ලිෙම්න්තුව කල් තබන ලදී. 
පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව, අද දින සභා සම්මතිය අනුව, 2013 

ඔක්ෙතෝබර් 08 වන අඟහරුවාදා අ. භා. 1.00 වන ෙතක් කල් ගිෙය් ය. 
அப்ெபா , பி.ப. 6.30 மணியாகிவிடேவ  பிரதிச் சபாநாயகர்  

அவர்கள் வினா வி க்காமேலேய பாரா மன்றத்ைத ஒத்திைவத்தார். 
அதன்ப  பாரா மன்றம், அதன  இன்ைறய 

தீர்மானத் க்கிணங்க, 2013 ஒக்ேராபர் 08, ெசவ்வாய்க்கிழைம 
பி.ப.1.00. மணிவைர  ஒத்திைவக்கப்பட்ட  

It being 6.30 p.m., MR. DEPUTY SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Adjourned accordingly until 1.00 p.m. on Tuesday, 08th October, 
2013, pursuant to the Resolution of the Parliament of this Day.  
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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 අවශ්ය  
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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